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AVTAL 

om upprättandet av en associering mellan Europeiska gemenskapen och dess 
medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Chile, å andra sidan 

KONUNGARIKET BELGIEN, 

KONUNGARIKET DANMARK, 

FÖRBUNDSREPUBLIKEN TYSKLAND, 

REPUBLIKEN GREKLAND, 

KONUNGARIKET SPANIEN, 

REPUBLIKEN FRANKRIKE, 

IRLAND, 

REPUBLIKEN ITALIEN, 

STORHERTIGDÖMET LUXEMBURG, 

KONUNGARIKET NEDERLÄNDERNA, 

REPUBLIKEN ÖSTERRIKE, 

REPUBLIKEN PORTUGAL, 

REPUBLIKEN FINLAND, 

KONUNGARIKET SVERIGE, 

FÖRENADE KONUNGARIKET STORBRITANNIEN OCH NORDIRLAND, 

fördragsslutande parter i Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen och 
Fördraget om Europeiska unionen, nedan kallade ”medlemsstaterna”, och 

EUROPEISKA GEMENSKAPEN, nedan kallad ”gemenskapen”, 

å ena sidan, och 

REPUBLIKEN CHILE, nedan kallad ”Chile”, 

å andra sidan, 

SOM BEAKTAR de traditionella banden parterna emellan och särskilt åberopar 

– sitt gemensamma kulturarv och de starka historiska, politiska och ekonomiska band som
förenar dem, 

– sin vilja att till fullo respektera de demokratiska principerna och de grundläggande
mänskliga rättigheterna, såsom dessa formuleras i Förena nationernas allmänna förklaring 
om de mänskliga rättigheterna, 

– den vikt de fäster vid rättsstatsprincipen och principen om gott styre,

– behovet av att, med beaktande av principen om hållbar utveckling och de krav som
skyddet för miljön ställer, främja ekonomiska och sociala framsteg för parternas folk, 
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– det önskvärda i att utvidga ramen för förbindelserna mellan Europeiska unionen och den
latinamerikanska regionala integrationen i syfte att bidra till en strategisk associering mellan 
de två regionerna, i enlighet med den förklaring som antogs vid toppmötet i Rio de Janeiro 
den 28 juni 1999 mellan stats- och regeringscheferna i länderna i Latinamerika och 
Västindien och i Europeiska unionens medlemsstater, 

– det önskvärda i att förstärka den regelbundna politiska dialogen om bilaterala och
internationella frågor av gemensamt intresse, såsom redan fastslagits i den gemensamma 
förklaring som ingår i ramavtalet om samarbete av den 21 juni 1996 mellan parterna, nedan 
kallat ”ramavtalet om samarbete”, 

– den vikt de fäster vid

– att samordna sina ståndpunkter och ta gemensamma initiativ i lämpliga internationella
forum, 

– de principer och värderingar som anges i slutförklaringen från världskonferensen för social
utveckling, som hölls i Köpenhamn i mars 1995, 

– de principer och regler som styr den internationella handeln, särskilt principerna och
reglerna i avtalet om 
upprättande av Världshandelsorganisationen (WTO), och vid behovet av att tillämpa dessa på 
ett öppet och icke-diskriminerande sätt, 

– kampen mot alla former av terrorism och vid sitt engagemang för att skapa effektiva
internationella instrument för att utrota terrorismen, 

– det önskvärda i att föra en kulturell dialog i syfte att uppnå större förståelse parterna
emellan och främja de befintliga traditionella, kulturella och naturliga banden mellan 
parternas medborgare, 

– den betydelse som samarbetsavtalet av den 20 december 1990 mellan gemenskapen och
Chile och ramavtalet om samarbete haft för vidmakthållandet och främjandet av dessa 
processer och principer,  

HAR BESLUTAT ATT INGÅ DETTA AVTAL. 

Del I – Allmänna och institutionella bestämmelser 

Avdelning I – Avtalets art och räckvidd 

Artikel 1 – Principer 
1. Respekten såväl för de demokratiska principerna och de grundläggande mänskliga
rättigheterna, som dessa formuleras i Förenta nationernas allmänna förklaring om de 
mänskliga rättigheterna, som för rättsstatsprincipen ligger till grund för parternas inrikes- och 
utrikespolitik och utgör väsentliga beståndsdelar av detta avtal. 

2. Främjande av hållbar ekonomisk och social utveckling samt rättvis fördelning av de
fördelar som följer av associeringen är vägledande principer för genomförandet av detta 
avtal. 

3. Parterna bekräftar den vikt de fäster vid principen om gott styre.

Artikel 2 – Mål och räckvidd 
1. Genom detta avtal upprättas en politisk och ekonomisk associering parterna emellan,
grundad på ömsesidighet, gemensamt intresse och fördjupning av förbindelserna på avtalets 
alla tillämpningsområden. 
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2. Associeringen är en process som kommer att leda till alltmer omfattande förbindelser och
ett alltmer omfattande samarbete – strukturerade omkring de organ som inrättas genom 
detta avtal – parterna emellan. 

3. Detta avtal täcker särskilt områdena politik, handel, ekonomi och finans, vetenskap,
teknik, sociala frågor, kultur och samarbete. Parterna får komma överens om att utvidga 
avtalet till att omfatta andra områden. 

4. Avtalet innehåller i enlighet med de ovan angivna målen bestämmelser om följande:

a) Förstärkning av den politiska dialogen om bilaterala och internationella frågor av
gemensamt intresse, vilken kommer att föras vid möten på olika nivåer. 

b) Stärkande av samarbetet på områdena politik, handel, ekonomi och finans, vetenskap,
teknik, sociala frågor, kultur och samarbete samt på andra områden av gemensamt intresse. 

c) Uppgradering av varje parts deltagande i den andra partens ramprogram, särskilda
program och andra verksamheter, i den utsträckning parternas interna förfaranden för 
reglering av tillträdet till de berörda programmen och verksamheterna medger detta, i 
enlighet med del III. 

d) Utvidgning och diversifiering av parternas bilaterala handelsförbindelser i enlighet med
WTO:s bestämmelser och med de särskilda målen och bestämmelserna i del IV. 

Avdelning II – Institutionell ram 

Artikel 3 – Associeringsrådet 
1. Härmed inrättas ett associeringsråd som skall övervaka genomförandet av detta avtal.
Associeringsrådet skall sammanträda på ministernivå med jämna mellanrum vilka inte får 
överstiga två år och dessutom, om parterna är överens om detta, när omständigheterna så 
kräver. 

2. Associeringsrådet skall pröva alla frågor av betydelse som uppkommer inom ramen för
detta avtal och alla andra bilaterala, multilaterala eller internationella frågor av gemensamt 
intresse. 

3. Associeringsrådet skall även pröva förslag och rekommendationer från parterna om
förbättringar av detta avtal. 

Artikel 4 – Sammansättning och arbetsordning 
1. Associeringsrådet skall bestå av ordföranden i Europeiska unionens råd, biträdd av
generalsekreteraren/den höge representanten, det tillträdande ordförandeskapet, andra 
ledamöter av Europeiska unionens råd eller företrädare för dessa och ledamöter av 
Europeiska kommissionen, å ena sidan, och av Chiles utrikesminister, å andra sidan. 

2. Associeringsrådet skall självt fastställa sin arbetsordning.

3. Ledamöterna i associeringsrådet får låta sig representeras i enlighet med de villkor som
fastställs i associeringsrådets arbetsordning. 

4. Ordförandeskapet i associeringsrådet skall innehas växelvis av en ledamot av Europeiska
unionens råd och Chiles utrikesminister, i enlighet med de bestämmelser som fastställs i 
associeringsrådets arbetsordning. 

Artikel 5 – Befogenhet att fatta beslut 
1. För att målen i detta avtal skall uppnås skall associeringsrådet ha befogenhet att fatta
beslut i de fall som föreskrivs i avtalet. 
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2. De beslut som fattas skall vara bindande för parterna, som skall vidta alla åtgärder som är
nödvändiga för att genomföra dem i enlighet med sina respektive interna regler. 

3. Associeringsrådet får även utfärda lämpliga rekommendationer.

4. Associeringsrådets beslut och rekommendationer skall antas i samförstånd mellan
parterna. 

Artikel 6 – Associeringskommittén 
1. Associeringsrådet skall vid utförandet av sina uppgifter biträdas av en
associeringskommitté bestående av företrädare för ledamöterna av Europeiska unionens råd 
och av Europeiska gemenskapernas kommission, å ena sidan, och av företrädare för Chiles 
regering, å andra sidan, vanligtvis på högre tjänstemannanivå. 

2. Associeringskommittén skall vara ansvarig för det allmänna genomförandet av detta avtal.

3. Associeringsrådet skall fastställa associeringskommitténs arbetsordning.

4. Associeringskommittén skall ha befogenhet att fatta beslut i de fall som föreskrivs i
avtalet, eller när sådan befogenhet delegerats till den av associeringsrådet. I sådana fall skall 
associeringskommittén fatta sina beslut i enlighet med villkoren i artikel 5. 

5. Associeringskommittén skall vanligtvis sammanträda en gång om året, i Bryssel ett år och
i Chile året därpå, för en övergripande översyn av genomförandet av detta avtal, vid ett 
datum och med en dagordning som parterna kommit överens om på förhand. Särskilda 
möten får sammankallas, på begäran av någon av parterna och i samförstånd dem emellan. 
Ordförandeskapet i associeringskommittén skall innehas växelvis av en företrädare för 
vardera parten. 

Artikel 7 – Särskilda kommittéer 
1. Associeringsrådet skall vid utförandet av sina uppgifter biträdas av de särskilda
kommittéer som inrättas genom detta avtal. 

2. Associeringsrådet får fatta beslut om inrättande av andra särskilda kommittéer.

3. Associeringsrådet skall anta en arbetsordning i vilken sammansättningen av och
uppgifterna och arbetssättet för sådana kommittéer fastställs, såvida detta inte fastställs i 
avtalet. 

Artikel 8 – Politisk dialog 
Den politiska dialogen mellan parterna skall föras inom den ram som anges i del II. 

Artikel 9 – Parlamentariska associeringskommittén 
1. En parlamentarisk associeringskommitté inrättas härmed. Den skall vara ett forum för
möten och åsiktsutbyten mellan ledamöter av Europaparlamentet och den chilenska 
nationalkongressen (Congreso Nacional de Chile). Kommittén skall själv bestämma hur ofta 
den skall sammanträda. 

2. Parlamentariska associeringskommittén skall bestå av ledamöter av Europaparlamentet, å
ena sidan, och ledamöter av den chilenska nationalkongressen, å andra sidan. 

3. Parlamentariska associeringskommittén skall själv fastställa sin arbetsordning.

4. Ordförandeskapet i parlamentariska associeringskommittén skall innehas växelvis av en
företrädare för Europaparlamentet och en företrädare för den chilenska nationalkongressen, i 
enlighet med de bestämmelser som fastställs i kommitténs arbetsordning. 
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5. Parlamentariska associeringskommittén får begära relevanta upplysningar om 
genomförandet av detta avtal från associeringsrådet, som i så fall skall lämna kommittén de 
begärda upplysningarna. 
 
6. Parlamentariska associeringskommittén skall underrättas om associeringsrådets beslut och 
rekommendationer. 
 
7. Parlamentariska associeringskommittén får utfärda rekommendationer till 
associeringsrådet. 

Artikel 10 – Gemensamma rådgivande kommittén 
1. Härmed inrättas en gemensam rådgivande kommitté med uppgift att hjälpa 
associeringsrådet att främja dialog och samarbete mellan de olika ekonomiska och sociala 
organisationerna i det civila samhället i Europeiska unionen och i Chile. Dialogen och 
samarbetet skall omfatta alla ekonomiska och sociala aspekter av förbindelserna mellan 
gemenskapen och Chile inom ramen för genomförandet av detta avtal. Kommittén får yttra 
sig i frågor som uppkommer inom dessa områden. 
 
2. Gemensamma rådgivande kommittén skall bestå av ett lika stort antal ledamöter av 
Europeiska unionens ekonomiska och sociala kommitté, å ena sidan, och av Chiles 
motsvarande organ för ekonomiska och sociala frågor, å andra sidan. 
 
3. Gemensamma rådgivande kommitténs verksamhet skall grunda sig på associeringsrådets 
framställningar om samråd eller, när det gäller att främja dialogen mellan olika ekonomiska 
och sociala organisationer, på dess egna initiativ. 
 
4. Gemensamma rådgivande kommittén skall själv fastställa sin arbetsordning. 

Artikel 11 – Det civila samhället 
Parterna skall främja regelbundna möten mellan företrädare för Europeiska unionen och det 
civila samhället i Chile och i bl.a. den akademiska världen, sociala och ekonomiska 
intressegrupper och icke-statliga organisationer, i syfte att hålla dem underrättade om 
genomförandet av detta avtal och inhämta förslag från dem om förbättringar av avtalet. 

Del II – Politisk dialog 

Artikel 12 – Mål 
1. Parterna är överens om att förstärka sin regelbundna dialog om bilaterala frågor och 
internationella frågor av gemensamt intresse. De avser att stärka och fördjupa denna 
politiska dialog i syfte att befästa den associering som inrättas genom detta avtal. 
 
2. Det huvudsakliga målet för den politiska dialogen mellan parterna är främjande, spridning, 
vidareutveckling och gemensamt försvar av demokratiska värderingar, såsom respekten för 
de mänskliga rättigheterna, individens frihet och rättsstatsprincipen som grunden för ett 
demokratiskt samhälle. 
 
3. Parterna skall i dessa syften diskutera och utbyta information om gemensamma initiativ 
rörande alla frågor av gemensamt intresse och andra internationella frågor i avsikt att nå 
gemensamma mål, särskilt säkerhet, stabilitet, demokrati och regional utveckling. 

Artikel 13 – Mekanismer 
1. Parterna är överens om att deras politiska dialog skall föras i form av 
 
a) regelbundna möten mellan stats- och regeringschefer, 
 
b) periodiskt återkommande möten mellan utrikesministrar, 
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c) möten mellan andra ministrar för diskussioner om frågor av gemensamt intresse i fall där 
parterna anser att sådana möten kommer att leda till närmare förbindelser, och 
 
d) årliga möten mellan högre tjänstemän från båda parterna. 
 
2. Parterna skall fatta beslut om de förfaranden som skall användas för de ovannämnda 
mötena. 
 
3. De periodiskt återkommande utrikesministermöten som avses i punkt 1 b skall äga rum 
antingen inom ramen för det genom artikel 3 inrättade associeringsrådet eller i samband med 
andra överenskomna möten på likvärdig nivå. 
 
4. Parterna skall i största möjliga utsträckning även utnyttja diplomatiska kanaler. 

Artikel 14 – Samarbete på området utrikes- och säkerhetspolitik 
Parterna skall i så hög utsträckning som möjligt samordna sina ståndpunkter och ta 
gemensamma initiativ i lämpliga internationella forum samt samarbeta på området utrikes- 
och säkerhetspolitik. 

Artikel 15 – Samarbete mot terrorism 
Parterna är överens om att samarbeta i kampen mot terrorism i enlighet med internationella 
konventioner och sina respektive lagar och andra författningar. De skall göra detta särskilt  
 
a) inom ramen för ett fullständigt genomförande av Förenta nationernas säkerhetsråds 
resolution 1373 och andra relevanta FN-resolutioner, internationella konventioner och 
instrument, 
 
b) genom utbyte av information om terroristgrupper och deras stödnätverk i enlighet med 
internationell och nationell rätt, och 
 
c) genom utbyte av åsikter om sätt och metoder att motverka terrorism, även vad beträffar 
teknik och utbildning, och genom utbyte av erfarenheter i fråga om att förhindra terrorism. 

Del III – Samarbete 

Artikel 16 – Allmänna mål 
1. Parterna skall upprätta ett nära samarbete med inriktning bl.a. på följande: 
 
a) Stärkande av den institutionella kapaciteten i syfte att stödja demokratin, rättsstaten och 
respekten för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. 
 
b) Främjande av social utveckling, vilken bör gå hand i hand med den ekonomiska 
utvecklingen och skyddet för miljön. Parterna skall särskilt prioritera respekten för 
grundläggande sociala rättigheter. 
 
c) Stimulans av synergier i produktionsverksamhet, skapande av nya möjligheter för handel 
och investeringar samt främjande av konkurrenskraft och innovation. 
 
d) Ökning av omfattningen av samarbetsåtgärderna och fördjupning av dessa, med 
beaktande av associeringsförhållandet parterna emellan. 
 
2. Parterna bekräftar det ekonomiska, finansiella och tekniska samarbetets betydelse som 
verktyg som bidrar till att de mål och principer som härrör från detta avtal uppnås respektive 
tillämpas. 
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Avdelning I – Ekonomiskt samarbete 

Artikel 17 – Industriellt samarbete 
1. Det industriella samarbetet skall stödja och främja industripolitiska åtgärder för att 
utveckla och befästa parternas insatser och etablera ett dynamiskt, integrerat och 
decentraliserat förhållningssätt till förvaltningen av industriellt samarbete, så att det skapas 
ett gynnsamt klimat för tillvaratagandet av parternas gemensamma intressen. 
 
2. De centrala målsättningarna skall vara följande: 
 
a) Att öka kontakterna mellan parternas ekonomiska aktörer i syfte att identifiera sektorer av 
gemensamt intresse, särskilt på områdena industriellt samarbete, tekniköverföring, handel 
och investeringar. 
 
b) Att stärka och främja dialog och erfarenhetsutbyte mellan nätverk av europeiska och 
chilenska ekonomiska aktörer. 
 
c) Att främja projekt för industriellt samarbete, bl.a. projekt som följer av processen för 
privatisering eller öppnande av den chilenska ekonomin, vilka kan omfatta genom europeiska 
investeringar stimulerat skapande av olika former av infrastruktur, genom industriellt 
samarbete mellan företag. 
 
d) Att stärka innovation, diversifiering, modernisering, utveckling och produktkvalitet i 
företag. 

Artikel 18 – Samarbete om standarder, tekniska föreskrifter och förfaranden för 
bedömning av överensstämmelse 
1. Samarbetet om standarder, tekniska föreskrifter och bedömning av överensstämmelse är 
ett mycket viktigt mål i syfte att undvika och nedbringa tekniska handelshinder och för att se 
till att liberaliseringen enligt del IV avdelning II av handeln fungerar tillfredsställande. 
 
2. Samarbetet mellan parterna skall inriktas på att främja 
 
a) regleringssamarbete, 
 
b) kompatibiliteten hos de tekniska föreskrifterna, på grundval av internationella och 
europeiska standarder, och 
 
c) tekniskt stöd för att skapa ett nät av organ för bedömning av överensstämmelse på icke-
diskriminerande grund. 
 
3. I praktiken skall samarbetet 
 
a) främja åtgärder som syftar till att överbrygga skillnaderna mellan parterna på områdena 
bedömning av överensstämmelse och standardisering, 
 
b) sörja för organisatoriskt stöd parterna emellan för att främja upprättandet av regionala 
nätverk och organ samt öka samordningen av politiken för att främja en gemensam hållning 
till användning av internationella och regionala standarder och likartade tekniska föreskrifter 
och förfaranden för bedömning av överensstämmelse, och 
 
c) uppmuntra åtgärder som syftar till att förbättra konvergensen och kompatibiliteten mellan 
parternas respektive system på de ovan nämnda områdena, inbegripet öppenhet och insyn, 
god regleringssed och främjande av kvalitetsstandarder för produkter och affärsmetoder. 

Artikel 19 – Samarbete om små och medelstora företag 
1. Parterna skall främja ett gynnsamt klimat för utveckling av små och medelstora företag. 
2. Samarbetet skall bl.a. ta sig uttryck i 
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a) tekniskt stöd, 
 
b) konferenser, seminarier, sökande efter industriella och tekniska möjligheter, deltagande i 
rundabordssamtal och allmänna och sektorsspecifika mässor, 
 
c) främjande av kontakter mellan ekonomiska aktörer, uppmuntrande av gemensamma 
investeringar och upprättande av samriskföretag och informationsnätverk inom ramen för 
befintliga övergripande program, 
 
d) underlättande av tillgång till finansiering, tillhandahållande av information och stimulering 
av innovation. 

Artikel 20 – Samarbete om tjänster 
Parterna skall med iakttagande av reglerna i WTO:s allmänna tjänstehandelsavtal (GATS) och 
inom ramen för sina respektive behörighetsområden främja och intensifiera samarbetet sig 
emellan, som en återspegling av tjänsternas tilltagande betydelse för deras ekonomiska 
utveckling och tillväxt. Samarbete med inriktning på att främja utveckling och diversifiering 
av produktiviteten och konkurrensförmågan i Chiles tjänstesektor skall förstärkas. Parterna 
skall fastställa vilka tjänstesektorer samarbetet skall inriktas på och beakta vilka medel som 
är tillgängliga för detta ändamål. Åtgärderna skall inriktas särskilt på små och medelstora 
företag och på att göra det lättare för dessa att få tillgång till kapital och marknadsteknik. I 
detta sammanhang skall särskild uppmärksamhet ägnas åt att främja handeln mellan 
parterna och tredje land. 

Artikel 21 – Främjande av investeringar 
1. Målet för samarbetet skall vara att hjälpa parterna att inom ramen för sin respektive 
behörighet verka för ett gynnsamt och stabilt klimat för ömsesidiga investeringar. 
 
2. Samarbetet skall särskilt omfatta följande: 
 
a) Inrättande av mekanismer för identifiering av investeringsregler och 
investeringsmöjligheter och för tillhandahållande av information därom. 
 
b) Utveckling av en rättslig ram för parterna vilken gynnar investeringar, där så är lämpligt 
genom att medlemsstaterna och Chile ingår bilaterala avtal om att främja och skydda 
investeringar och undvika dubbelbeskattning. 
 
c) Inlemmande av verksamhet med anknytning till tekniskt stöd i utbildningsinitiativ för 
parternas nationella organ som handhar investeringsfrågor. 
 
d) Utveckling av enhetliga och förenklade administrativa förfaranden. 

Artikel 22 – Samarbete om energi 
1. Syftet med samarbetet mellan parterna är att befästa de ekonomiska förbindelserna inom 
nyckelsektorer som vattenkraft, olja och gas, förnybara energikällor, energisparande teknik 
och elektrifiering av landsbygden. 
 
2. Samarbetet skall ha bl.a. följande mål: 
 
a) Utbyte av information på alla lämpliga sätt, inbegripet utveckling av gemensamma 
databaser för institutioner från båda parterna, utbildning och konferenser. 
 
b) Tekniköverföring. 
 
c) Diagnostiska studier, jämförande analyser och programs genomförande av institutioner 
från båda parterna. 
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d) Deltagande av aktörer från den offentliga och den privata sektorn i båda regionerna i 
projekt för teknisk utveckling och gemensam infrastruktur, inbegripet nätverk med andra 
länder i regionen. 
 
e) Ingående, där så är lämpligt, av specifika avtal på nyckelområden av gemensamt intresse. 
 
f) Stöd till chilenska institutioner som arbetar med energifrågor och utformning av 
energipolitiken. 

Artikel 23 – Transport 
1. Samarbetet skall inriktas på omstrukturering och modernisering av Chiles transportsystem 
och på förbättring av passagerar- och godstransporterna och av tillträdet till marknaderna för 
stads-, flyg-, sjö-, järnvägs- och vägtransporter, genom finslipning från ett drifts- och 
förvaltningsmässigt perspektiv av handhavandet av transporterna och genom främjande av 
driftsstandarder. 
 
2. Samarbetet skall bl.a. omfatta följande: 
 
a) Utbyte av information om parternas transportpolitik, särskilt vad gäller stadstransporter 
och multimodaltransportnätens samtrafikförmåga och driftskompatibilitet, och om andra 
frågor av gemensamt intresse. 
 
b) Utbildningsprogram i ekonomi, juridik och teknik för ekonomiska aktörer och högre 
tjänstemän inom den offentliga förvaltningen. 
 
c) Samarbetsprojekt som syftar till överföring av europeisk teknik i det globala 
satellitnavigationssystemet (GNSS) och centra för kollektivtrafik i städer. 

Artikel 24 – Samarbete om jordbruk, landsbygd och sanitära och fytosanit ära 
åtgärder 
1. Samarbetet på detta område är avsett att stödja och stimulera jordbrukspolitiska åtgärder 
för att främja och befästa parternas ansträngningar att skapa ett hållbart jordbruk och att 
utveckla jordbruket och landsbygden. 
 
2. Samarbetet skall inriktas på kapacitetsuppbyggnad, infrastruktur och tekniköverföring och 
behandla bl.a. följande frågor: 
 
a) Specifika projekt som syftar till att stödja sanitära och fytosanit ära åtgärder och miljö- 
och livsmedelskvalitetsåtgärder, med beaktande av parternas gällande lagstiftning och i 
enlighet med WTO:s och andra behöriga internationella organisationers regler. 
 
b) Diversifiering och omstrukturering i jordbrukssektorer. 
 
c) Utbyte av information parterna emellan, bl.a. om utvecklingen av parternas respektive 
jordbrukspolitik. 
 
d) Tekniskt stöd för förbättring av produktiviteten samt utbyte av teknik rörande alternativa 
grödor. 
 
e) Vetenskapliga och tekniska experiment. 
 
f) Åtgärder som syftar till att höja jordbruksprodukters kvalitet och stödja handelsfrämjande 
verksamhet. 
 
g) Tekniskt stöd för stärkande av sanitära och fytosanitära kontrollsystem, med sikte på att i 
så hög grad som möjligt främja avtal om likvärdighet och ömsesidigt erkännande. 
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Artikel 25 – Fiskeri 
1. Med hänsyn till fiskeripolitikens betydelse i förbindelserna mellan parterna förbinder sig
dessa att utveckla ett närmare ekonomiskt och tekniskt samarbete om fiskeri, som eventuellt 
kan leda till bilaterala eller multilaterala avtal om fiskeri på öppet hav. 

2. Parterna betonar även den vikt de fäster vid uppfyllandet av de ömsesidiga åtaganden som
anges i det arrangemang som parterna undertecknade den 25 januari 2001. 

Artikel 26 – Tullsamarbete 
1. Parterna skall främja och underlätta samarbete mellan sina respektive tullmyndigheter i
syfte att se till att de mål som anges i artikel 79 uppnås, särskilt i syfte att sörja för 
förenkling av tullförfarandena på så vis att den lagliga handeln underlättas samtidigt som 
myndigheterna behåller sina kontrollmöjligheter. 

2. Utan att detta berör det samarbete som inrättas inom ramen för detta avtal skall
ömsesidigt bistånd mellan administrativa myndigheter i tullfrågor tillhandahållas i enlighet 
med det till ramavtalet om samarbete fogade protokollet av den 13 juni 2001 om ömsesidigt 
bistånd mellan myndigheter i tullfrågor. 

3. Samarbetet skall bl.a. ge upphov till följande:

a) Tillhandahållande av tekniskt stöd, där så är lämpligt även genom anordnande av
seminarier och praktikmöjligheter. 

b) Utveckling och spridning av bästa tillvägagångssätt.

c) Förbättring och förenkling av tullfrågor som har samband med marknadstillträde och
ursprungsregler och därmed sammanhängande tullförfaranden. 

Artikel 27 – Samarbete om statistik 
1. Huvudmålet är att föra statistikmetoderna närmare varandra, så att parterna kan använda
varandras statistik om handel med varor och tjänster och mer allmänt om andra områden 
som omfattas av detta avtal för vilka statistik kan upprättas. 

2. Samarbetet skall inriktas på följande:

a) Homologering av parternas statistikmetoder i syfte att få fram indikatorer som är
jämförbara. 

b) Vetenskapliga och tekniska utbyten med statistikinstitutioner i Europeiska unionens
medlemsstater och med Eurostat. 

c) Statistikforskning med inriktning på utveckling av gemensamma metoder för insamling,
analys och tolkning av data. 

d) Anordnande av seminarier och arbetsgrupper.

e) Statistikutbildningsprogram omfattande andra länder i regionen.

Artikel 28 – Samarbete om miljön 
1. Målet för samarbetet skall vara att främja bevarande och förbättring av miljön,
förhindrande av kontaminering och först öring av naturresurser och ekosystem samt rationell 
användning av naturresurser i syfte att nå en hållbar utveckling. 

2. I det sammanhanget är följande av särskild betydelse:

a) Sambandet mellan fattigdom och miljö.
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b) Ekonomisk verksamhets inverkan på miljön.

c) Miljöproblemen och förvaltningen av markanvändningen.

d) Projekt för stärkande av Chiles miljöskyddsstrukturer och miljöpolitik.

e) Utbyte av information, teknik och erfarenheter, t.ex. på områden som miljöstandarder,
miljömodeller och utbildning. 

f) Utbildning i miljöfrågor i syfte att i högre grad involvera medborgarna.

g) Tekniskt stöd och gemensamma regionala forskningsprogram.

Artikel 29 – Konsumentskydd 
Samarbetet på detta område bör inriktas på att göra parternas konsumentskyddsprogram 
kompatibla och bör i så hög utsträckning som möjligt omfatta 

a) åtgärder för att göra konsumentlagstiftningarna mer kompatibla i syfte att undvika
handelshinder, 

b) upprättande och utveckling av system för ömsesidig information om farliga produkter och
sammanlänkning av dessa system (system för tidig varning), 

c) utbyte av information och expertutbyten samt främjande av samarbete mellan parternas
konsumentorgan, och 

d) anordnande av utbildningsprojekt och projekt för tekniskt stöd.

Artikel 30 – Uppgiftsskydd 
1. Parterna är överens om att samarbeta om skyddet för personuppgifter för att förbättra
skyddsnivån och undvika hinder för handel vid vilken överföring av personuppgifter krävs. 

2. Samarbetet om skyddet för personuppgifter kan omfatta tekniskt stöd i form av
informations- och expertutbyten och inrättande av gemensamma program och projekt. 

Artikel 31 – Makroekonomisk dialog 
1. Parterna skall främja utbyten av information om sin makroekonomiska politik och sina
makroekonomiska trender samt utbyten av erfarenheter av samordning av den 
makroekonomiska politiken inom ramen för regional integration. 

2. Parterna skall i detta syfte eftersträva en fördjupad dialog mellan sina myndigheter med
ansvar för makroekonomiska frågor och utbyta idéer och uppfattningar t.ex. om följande: 

a) Makroekonomisk stabilisering.

b) Konsolidering av de offentliga finanserna.

c) Skattepolitik.

d) Penningpolitik.

e) Finanspolitik och finansiell reglering.

f) Finansiell integration och öppnande av kapitalbalansen.

g) Växelkurspolitik.

h) Den internationella finansiella strukturen och reform av det internationella valutasystemet.
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i) Samordning av makroekonomisk politik.

3. Inom ramen för samarbetet skall bl.a.

a) möten mellan makroekonomimyndigheter äga rum,

b) seminarier och konferenser anordnas,

c) möjligheter ges till utbildning, om det finns efterfrågan på detta, och

d) studier om frågor av gemensamt intresse utföras.

Artikel 32 – Immateriella rättigheter 
1. Parterna är överens om att inom ramen för sina möjligheter samarbeta i frågor som rör
praxis, främjande, spridning, rationalisering, förvaltning, harmonisering, skydd och faktisk 
tillämpning av immateriella rättigheter, förhindrande av missbruk av sådana rättigheter, 
bekämpning av varumärkesförfalskning och pirattillverkning samt skapande och stärkande av 
nationella organisationer för kontroll och skydd av immateriella rättigheter. 

2. Det tekniska samarbetet får inriktas på någon eller några av följande verksamheter:

a) Rådgivning angående lagstiftning: synpunkter på utkast till lagar som hänför sig till
allmänna bestämmelser och grundläggande principer i de internationella konventioner som 
tas upp i artikel 170, till upphovsrätt och därmed närstående rättigheter, varumärken, 
geografiska beteckningar, traditionella uttryck eller kompletterande kvalitetsuppgifter, 
mönster, patent, kretsmönster (topografier) i halvledarprodukter, skydd för 
företagshemligheter, åtgärder mot konkurrensbegränsande metoder i samband med 
licensavtal, säkerställande av skydd för immateriella rättigheter samt till andra frågor som rör 
skyddet av immateriella rättigheter. 

b) Rådgivning om sätt att organisera administrativ infrastruktur, såsom patentbyråer,
upphovsrättsorganisationer etc. 

c) Utbildning rörande metoder för administrering och hantering av immateriella rättigheter.

d) Särskild utbildning av domare, tulltjänstemän och poliser, i syfte att mer effektivt
upprätthålla respekten för lagarna. 

e) Upplysningsverksamhet riktad till den privata sektorn och det civila samhället.

Artikel 33 – Offentlig upphandling 
Parternas samarbete på detta område skall inriktas på att det skall kunna ges tekniskt stöd i 
frågor som har samband med offentlig upphandling, särskilt på kommunal nivå. 

Artikel 34 – Samarbete om turism 
1. Parterna skall främja samarbete om utveckling av turismen.

2. Samarbetet skall inriktas på följande:

a) Projekt avsedda att skapa och konsolidera turistprodukter och turisttjänster som är av
gemensamt intresse eller lockande för andra marknader av gemensamt intresse. 

b) Konsolidering av flödena av långväga turister.

c) Förstärkning av kanalerna för främjande av turism.

d) Utbildning om turism.

e) Tekniskt stöd och pilotprojekt för utveckling av tematurism.
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f) Utbyte av information om främjande av turism, helhetsplanering av turistdestinationer och
kvaliteten på tjänsterna. 

g) Användning av turismfrämjande instrument för att utveckla turismen på lokal nivå.

Artikel 35 – Samarbete om gruvdrift 
Parterna förbinder sig att främja samarbete om gruvdrift, huvudsakligen inom ramen för 
avtal som syftar till 

a) att främja utbyte av information om och erfarenheter av användning av ren teknik i
gruvproduktionsprocesser, och 

b) att främja gemensamma insatser för att utveckla vetenskapliga och tekniska initiativ på
gruvdriftsområdet. 

Avdelning II – Vetenskap, teknik och informationssamhälle 

Artikel 36 – Samarbete om vetenskap och teknik 
1. Syftet med samarbetet om vetenskap och teknik, som skall ske i parternas gemensamma
intresse och i enlighet med deras politik, särskilt vad gäller reglerna för utnyttjande av 
sådana immateriella rättigheter som härrör från forskningsverksamhet, skall vara 

a) politisk dialog samt utbyte av vetenskapliga och tekniska uppgifter och erfarenheter på
regional nivå, särskilt rörande politik och program, 

b) att främja bestående förbindelser mellan parternas vetenskapliga gemenskaper, och

c) att intensifiera sådan verksamhet som syftar till att främja sammankoppling och
tekniköverföring mellan europeiska och chilenska partners och innovation i sådan samverkan. 

2. Särskild betoning skall läggas på uppbyggnad av den mänskliga potentialen som den
verkligt varaktiga grunden för hög vetenskaplig och teknisk kvalitet samt på skapande av 
permanenta band på såväl nationell som regional nivå mellan parternas vetenskapliga och 
tekniska gemenskaper. 

3. Följande former av samarbete skall uppmuntras:

a) Gemensamma projekt inom tillämpad forskning på områden av gemensamt intresse, med
aktivt deltagande av företag där så är lämpligt. 

b) Forskarutbyte för att främja projektförberedelser, utbildning på hög nivå och forskning.

c) Gemensamma vetenskapliga möten för att främja informationsutbyte och interaktion och
för att fastställa områden för gemensam forskning. 

d) Främjande av verksamhet med koppling till vetenskapliga och tekniska framtidsstudier
som bidrar till parternas långsiktiga utveckling. 

e) Utveckling av förbindelser mellan den offentliga och den privata sektorn.

4. Utvärdering av gemensamt arbete och spridning av resultaten skall också främjas.

5. Institutioner för högre utbildning, forskningscentra och produktionssektorer, bl.a. små och
medelstora företag, på båda sidor skall på lämpligt sätt involveras i samarbetet. 

6. Parterna skall främja sina respektive organs deltagande i sina respektive vetenskapliga och
tekniska program i en strävan att nå ömsesidigt fördelaktig vetenskaplig kvalitet och i 
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enlighet med sina respektive bestämmelser om deltagande av juridiska personer från tredje 
land. 

Artikel 37 – Informationssamhälle, informationsteknik och telekommunikation 
1. Informationsteknik och kommunikation är nyckelsektorer i det moderna samhället och av
avgörande betydelse för den ekonomiska och sociala utvecklingen liksom för en harmonisk 
övergång till informationssamhället. 

2. Samarbetet på detta område skall särskilt syfta till att främja följande:

a) En dialog om informationssamhällets olika aspekter, inbegripet främjande och uppföljning
av informationssamhällets framväxt. 

b) Samarbete rörande regleringsaspekter och politiken när det gäller telekommunikation.

c) Utbyte av information om standarder, bedömning av överensstämmelse och
typgodkännande. 

d) Spridning av ny informations- och kommunikationsteknik.

e) Gemensamma forskningsprojekt om informations- och kommunikationsteknik samt
pilotprojekt om användningsområden i informationssamhället. 

f) Utbyte och utbildning av i synnerhet unga specialister.

g) Utbyte och spridning av erfarenheter från initiativ från statsförvaltningens sida i samband
med vilka informationsteknik används i förbindelserna med samhället. 

Avdelning III – Kultur, utbildning och det audiovisuella området 

Artikel 38 – Utbildning 
1. Parterna skall, inom ramen för sina respektive befogenheter, i väsentlig omfattning stödja
förskole- och grundutbildning, utbildning på mellannivå, högre utbildning, yrkesutbildning och 
livslångt lärande. På dessa områden skall särskild uppmärksamhet ägnas utsatta sociala 
gruppers (t.ex. handikappade, etniska minoriteter och extremt fattiga) tillgång till utbildning.  

2. Särskild uppmärksamhet skall ägnas decentraliserade program som skapar permanenta
band mellan specialiserade organ hos parterna och befrämjar sammanslagning och utbyte av 
erfarenheter och tekniska resurser samt studenters rörlighet. 

Artikel 39 – Samarbete inom det audiovisuella området 
Parterna är överens om att främja samarbetet på detta område huvudsakligen genom 
utbildningsprogram inom den audiovisuella sektorn och kommunikationsmedelssektorn, bl.a. 
genom samproduktions-, utbildnings-, utvecklings- och distributionsverksamhet. 

Artikel 40 – Informationsutbyte och kulturellt samarbete 
1. Med beaktande av de mycket starka kulturella band som förenar parterna bör samarbetet
på detta område, inbegripet information och mediakontakter, förstärkas. 

2. Målet för denna artikel skall vara att med beaktande av bilaterala program med
medlemsstaterna främja informationsutbyte och kulturellt samarbete mellan parterna. 

3. Särskild uppmärksamhet skall ägnas åt att främja gemensam verksamhet på olika
områden, bl.a. press, film och television, och åt att främja program för ungdomsutbyten. 

4. Samarbetet kan omfatta följande:

a) Program för ömsesidig information.
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b) Översättning av skönlitteratur.

c) Bevarande och restaurering av det nationella kulturarvet.

d) Utbildning.

e) Kulturevenemang.

f) Främjande av den lokala kulturen.

g) Kulturförvaltning och kulturell produktion.

h) Annat.

Avdelning IV – Offentlig förvaltning och interinstitutionellt arbete 

Artikel 41 – Offentlig förvaltning 
1. Samarbetet på detta område skall syfta till modernisering och decentralisering av offentlig
förvaltning och omfatta allmän organisatorisk effektivitet och den rättsliga och institutionella 
ramen, varvid lärdom skall dras från parternas bästa tillvägagångssätt. 

2. Samarbetet kan omfatta program på följande områden:

a) Modernisering av staten och av den offentliga förvaltningen.

b) Decentralisering samt stärkande av det regionala och lokala styret.

c) Program för att stärka det civila samhället och göra detta delaktigt i processen för
fastläggande av politiken. 

d) Program för skapande av arbetstillfällen och för yrkesutbildning.

e) Projekt rörande förvaltning av sociala tjänster.

f) Projekt rörande utveckling, bostäder på landsbygden eller markförvaltning.

g) Program rörande hälsa och utbildning på primärskolenivå.

h) Stöd till initiativ från det civila samhället och på gräsrotsnivå.

i) Program och projekt som bidrar till att bekämpa fattigdom genom att skapa möjligheter för
företag samt sysselsättningstillfällen. 

j) Främjande av kultur i alla dess olika yttringar samt stärkande av kulturella identiteter.

3. Samarbetet på detta område skall ta följande former:

a) Tekniskt stöd till organ i Chile som utformar och verkställer politiken, inbegripet möten
mellan tjänstemän vid de europeiska institutionerna och deras chilenska motparter. 

b) Regelbundet utbyte av information på vilket som helst sätt som visar sig lämpligt,
inbegripet användning av datanät, varvid skyddet för personuppgifter skall tryggas på alla 
områden där uppgifter utbytes. 

c) Överföring av kunnande.

d) Preliminära studier och gemensamt genomförande av projekt, på basis av jämförbara
finansiella insatser. 
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e) Utbildning och organisatoriskt stöd.

Artikel 42 – Interinstitutionellt samarbete 
1. Syftet med det interinstitutionella samarbetet mellan parterna är att främja ett närmare
samarbete mellan de berörda institutionerna. 

2. I detta syfte skall det inom ramen för del III uppmuntras till regelbundna möten mellan
dessa institutioner, varvid samarbetet skall vara så brett som möjligt och omfatta följande: 

a) Åtgärder som befrämjar ett regelbundet informationsutbyte, inbegripet gemensam
utveckling av nät för datoriserad kommunikation. 

b) Rådgivning och utbildning.

c) Överföring av kunnande.

3. Parterna får i samförstånd inkludera även andra områden i samarbetet.

Avdelning V – Socialt samarbete 

Artikel 43 – Social dialog 
Parterna är överens 

a) om att deltagande av arbetsmarknadens parter skall eftersträvas vad beträffar
levnadsvillkor och integrering i samhället, och 

b) om att särskild hänsyn skall tas till behovet av att undvika diskriminerande behandling av
medborgare som är lagligen bosatta i den andra partens territorium. 

Artikel 44 – Socialt samarbete 
1. Parterna erkänner betydelsen av social utveckling, som måste gå hand i hand med den
ekonomiska utvecklingen. De kommer att prioritera skapande av sysselsättning och respekt 
för grundläggande sociala rättigheter, särskilt genom att främja Internationella 
arbetsorganisationens konventioner om frågor som föreningsfrihet, rätt till 
kollektivförhandlingar, icke-diskriminering, avskaffande av tvångs- och barnarbete samt lika 
behandling av män och kvinnor. 

2. Samarbetet kan omfatta varje område som är av intresse för parterna.

3. Åtgärderna kan samordnas med åtgärder som vidtas av medlemsstaterna eller de berörda
internationella organisationerna. 

4. Parterna skall prioritera åtgärder som är inriktade på följande:

a) Främjande av mänsklig utveckling, fattigdomsbekämpning och bekämpning av social
uteslutning, genom generering av nyskapande och förnybara projekt som omfattar utsatta 
och marginaliserade sociala sektorer. Särskild uppmärksamhet skall ägnas låginkomstfamiljer 
och handikappade. 

b) Främjande av kvinnornas roll i den ekonomiska och sociala utvecklingsprocessen och
främjande av särskilda program för ungdom. 

c) Utveckling och modernisering av förhållandet mellan arbetsmarknadens parter,
arbetsvillkoren, den sociala välfärden och anställningstryggheten. 

d) Förbättring av utformningen och förvaltningen av socialpolitiken, inbegripet den för
subventionerade bostäder, och förbättring av människors tillgång till förmånerna. 
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e) Utveckling av ett effektivt och rättvist hälso- och sjukvårdssystem baserat på
solidaritetsprinciper. 

f) Främjande av yrkesutbildning och utveckling av mänskliga resurser.

g) Främjande av projekt och program som genererar möjligheter till skapande av
sysselsättning i mikroföretag och små och medelstora företag. 

h) Främjande av markförvaltningsprogram med inriktning särskilt på områden som socialt
och i miljöhänseende är särskilt utsatta. 

i) Främjande av initiativ som bidrar till social dialog och skapande av samförstånd.

j) Främjande av respekt för de mänskliga rättigheterna och av demokrati och
medborgardeltagande. 

Artikel 45 – Samarbete om genusrelaterade frågor 
1. Samarbetet skall bidra till att stärka politik och program som syftar till att trygga ett
rättvist deltagande av män och kvinnor på alla områden av det politiska, ekonomiska och 
sociala livet och kulturlivet. Samarbetet skall bidra till att underlätta kvinnors tillgång till de 
resurser som krävs för att de till fullo skall kunna utöva sina grundläggande rättigheter. 

2. Samarbetet bör i synnerhet främja inrättandet av en lämplig struktur

a) för att se till att genus och genusrelaterade frågor kan beaktas på alla nivåer och områden
av samarbetet, även i den makroekonomiska politiken och i strategierna och 
utvecklingsåtgärderna på det makroekonomiska området, och  

b) för att befrämja antagande av positiva åtgärder till förmån för kvinnor.

Avdelning VI – Andra samarbetsområden 

Artikel 46 – Samarbete om olaglig invandring 
1. Gemenskapen och Chile är överens om att samarbeta för att förhindra och kontrollera
olaglig invandring. I detta syfte 

a) går Chile med på att på begäran av en medlemsstat och utan ytterligare formaliteter
återta chilenska medborgare som olagligen befinner sig på medlemsstatens territorium, och 

b) går varje medlemsstat med på att på begäran av Chile och utan ytterligare formaliteter
återta medborgare, enligt gemenskapens definition, i medlemsstaten vilka olagligen befinner 
sig på Chiles territorium. 

2. Medlemsstaterna och Chile skall för detta ändamål förse sina medborgare med lämpliga
identitetshandlingar. 

3. Parterna är överens om att på begäran ingå ett avtal mellan Chile och gemenskapen i
vilket Chiles och medlemsstaternas särskilda skyldigheter i fråga om återtagande regleras, 
bl.a. skyldigheten att återta andra länders medborgare samt statslösa personer. 

4. I avvaktan på att ett avtal enligt punkt 3 ingås med gemenskapen, samtycker Chile till att
på begäran av en enskild medlemsstat ingå ett bilateralt avtal mellan Chile och den berörda 
medlemsstaten i vilket Chiles och medlemsstatens särskilda skyldigheter i fråga om 
återtagande regleras, bl.a. skyldigheten att återta andra länders medborgare samt statslösa 
personer. 

5. Associeringsrådet skall undersöka vilka andra gemensamma åtgärder som kan vidtas för
att förhindra och kontrollera olaglig invandring. 



Rådets beslut (2002/979/EG), EGT L 352, 2002 18

Artikel 47 – Samarbete om narkotika och om bekämpning av organiserad brottslighet 
1. Parterna förbinder sig att inom ramen för sina respektive befogenheter samordna och
förstärka sina ansträngningar för att förhindra och minska olaglig tillverkning av, handel med 
och konsumtion av narkotika samt tvättning av pengar från narkotikahandel och för att via 
internationella organisationer och organ bekämpa den därmed förbundna organiserade 
brottsligheten. 

2. Parterna skall samarbeta på detta område för att genomföra särskilt följande:

a) Projekt för behandling, rehabilitering och återanpassning – till familjen, socialt och till
arbetslivet – av narkotikamissbrukare. 

b) Gemensamma utbildningsprogram om förhindrande av konsumtion av och olaglig handel
med narkotika och psykotropa ämnen och av därmed förbundna brott. 

c) Gemensamma studie- och forskningsprogram som utnyttjar de metoder och indikatorer
som Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk, Inter-American 
Observatory of Drugs of the Organization of American States och andra internationella och 
nationella organisationer tillämpar. 

d) Åtgärder och samarbetsinsatser som syftar till att minska utbudet av narkotika och
psykotropa ämnen och vidtas i enlighet med de av parterna i detta avtal undertecknade och 
ratificerade internationella konventionerna och fördragen rörande denna fråga. 

e) Informationsutbyte om politik, program, åtgärder och lagstiftning med koppling till
produktion av, olaglig handel med och konsumtion av narkotika och psykotropa ämnen. 

f) Utbyte av relevant information och antagande av lämpliga standarder i syfte att bekämpa
penningtvätt, motsvarande de som antagits av Europeiska unionen och de internationella 
organ som är verksamma på detta område, t.ex. arbetsgruppen för finansiella åtgärder mot 
penningtvätt (Financial Action Task Force on Money Laundering). 

g) Åtgärder för att förhindra avledning av prekursorer och kemiska ämnen som används vid
olaglig framställning av narkotika och psykotropa ämnen, motsvarande de åtgärder som 
antagits av gemenskapen och behöriga internationella organisationer och i enlighet med 
avtalet av den 24 november 1998 mellan Chile och gemenskapen rörande förhindrande av 
avledning av prekursorer och kemiska ämnen som ofta används vid olaglig framställning av 
narkotika eller psykotropa ämnen. 

Avdelning VII – Allmänna bestämmelser 

Artikel 48 – Det civila samhällets deltagande i samarbetet 
Parterna erkänner det civila samhällets (samhälleliga samtalspartners och icke-statliga 
organisationers) kompletterande roll i och potentiella bidrag till samarbetsprocessen. Det 
civila samhällets aktörer får därför med förbehåll för bestämmelserna i varje parts lagar och 
andra författningar 

a) hållas underrättade om och delta i samråd om samarbetspolitiken och
samarbetsstrategierna, även om de strategiska prioriteterna och särskilt på de områden som 
direkt berör dem, 

b) motta finansiella resurser, i den utsträckning varje parts interna regler medger detta, och

c) delta i genomförandet av samarbetsprojekt och samarbetsprogram på de områden som
berör dem. 
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Artikel 49 – Regionalt samarbete och regional integration 
1. Båda parter bör utnyttja alla befintliga samarbetsinstrument för att främja åtgärder för 
utveckling av ett aktivt samarbete mellan parterna och Mercado Común del Sur (Mercosur) i 
dess helhet. 
 
2. Sådant samarbete skall utgöra en viktig beståndsdel av gemenskapens stöd till 
utvecklingen av den regionala integrationen mellan länderna i södra delen av Latinamerika.  
 
3. Åtgärder med följande inriktning skall prioriteras: 
 
a) Främjande av handel och investeringar i regionen. 
 
b) Utveckling av regionalt miljösamarbete. 
 
c) Stöd till utvecklingen av den kommunikationsinfrastruktur som behövs för regionens 
ekonomiska utveckling. 
 
d) Utveckling av det regionala samarbetet i fiskerifrågor. 
 
4. Parterna skall även samarbeta närmare i fråga om regional utveckling och planering av 
markanvändning. 
 
5. I detta syfte kan parterna 
 
a) vidta gemensamma åtgärder med regionala och lokala myndigheter rörande ekonomisk 
utveckling, och  
 
b) upprätta system för utbyte av information och kunnande. 

Artikel 50 – Triangulärt och biregionalt samarbete 
1. Parterna erkänner det internationella samarbetets betydelse för främjande av processer för 
rättvis och hållbar utveckling och är överens om att stimulera program för triangulärt 
samarbete och program med tredjeländer på områden av gemensamt intresse. 
 
2. Sådant samarbete får också tillämpas för biregionalt samarbete, i enlighet med 
medlemsstaternas och andra latinamerikanska och västindiska länders prioriteter. 

Artikel 51 – Klausul om framtida utveckling 
Ingen möjlighet till samarbete inom ramen för parternas respektive befogenheter bör 
uteslutas på förhand och parterna kan använda sig av associeringskommittén för att 
tillsammans undersöka de praktiska möjligheterna till samarbete i deras gemensamma 
intresse. 

Artikel 52 – Samarbete inom ramen för associeringsförbindelserna 
1. Samarbetet mellan parterna bör bidra till uppnåendet av de allmänna målen inom ramen 
för del III genom att identifiera och utveckla nyskapande samarbetsprogram som kan ge ett 
mervärde till parternas förbindelser som associerade partner. 
 
2. Varje parts deltagande som associerad partner i den andra partens ramprogram, särskilda 
program och andra verksamheter skall främjas i den utsträckning parternas interna regler om 
tillträdet till de berörda programmen och verksamheterna medger detta. 
 
3. Associeringsrådet får utfärda rekommendationer i detta hänseende. 

Artikel 53 – Resurser 
1. Parterna förbinder sig, i syfte att bidra till uppnåendet av de mål för samarbetet som 
fastställs i detta avtal, att inom ramen för sina möjligheter och via sina egna kanaler 
tillhandahålla lämpliga resurser, inbegripet finansiella resurser. 
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2. Parterna skall utan att det påverkar deras behöriga myndigheters befogenheter vidta alla 
lämpliga åtgärder för att i enlighet med sina lagar och andra författningar främja och 
underlätta Europeiska investeringsbankens verksamhet i Chile i enlighet med dess egna 
förfaranden och finansieringskriterier. 

Artikel 54 – Särskilda uppgifter för associeringskommittén i samarbetsfrågor 
1. När associeringskommittén utför sådana uppgifter som tilldelas den inom ramen för del III 
skall den bestå av företrädare för gemenskapen och Chile med ansvar för samarbetsfrågor, 
vanligtvis på högre tjänstemannanivå. 
 
2. Utan hinder av bestämmelserna i artikel 6 skall associeringskommittén ha särskilt följande 
uppgifter: 
 
a) Biträda associeringsrådet i utförandet av dess uppgifter rörande samarbetsrelaterade 
frågor. 
 
b) Övervaka genomförandet av den samarbetsram som parterna kommit överens om. 
 
c) Utfärda rekommendationer om det strategiska samarbetet mellan parterna, avsedda att 
användas för att fastställa långsiktiga mål, strategiska prioriteter och särskilda 
åtgärdsområden, om de fleråriga vägledande programmen, innehållande en beskrivning av 
sektorprioriteter, specifika mål, förväntade resultat och vägledande belopp, och om de årliga 
åtgärdsprogrammen. 
 
d) Avge regelbundna rapporter till associeringsrådet om hanteringen av frågorna i del III och 
uppnåendet av målen inom ramen för del III. 

Del IV – Handel och handelsrelaterade frågor avdelning i allmänna 
bestämmelser 

Artikel 55 – Mål 
Målen för denna del skall vara följande: 
 
a) En gradvis och ömsesidig liberalisering av handeln med varor, i överensstämmelse med 
artikel XXIV i Allmänna tull- och handelsavtalet 1994, nedan kallat ”GATT 1994”. 
 
b) Underlättande av handeln med varor bl.a. i kraft av avtalets bestämmelser om tullfrågor 
och därmed sammanhängande frågor, om standarder, tekniska föreskrifter och förfaranden 
för bedömning av överensstämmelse, om sanitära och fytosanitära åtgärder och om handel 
med viner, spritdrycker och aromatiserade drycker. 
 
c) En ömsesidig liberalisering av handeln med tjänster, i överensstämmelse med artikel V i 
Allmänna tjänstehandelsavtalet, nedan kallat ”GATS”. 
 
d) Förbättrade rambetingelser för investeringar, särskilt de etableringsvillkor som parterna 
tillämpar sinsemellan, på grundval av principen om icke-diskriminering. 
 
e) Liberalisering av löpande betalningar och kapitalrörelser, i enlighet med åtagandena inom 
ramen för internationella finansiella institut och med beaktande av varje parts 
valutastabilitet.  
 
f) Ett effektivt och ömsesidigt öppnande av parternas marknader för offentlig upphandling. 
 
g) Ett fullgott och effektivt skydd för immateriella rättigheter, i överensstämmelse med 
högsta internationella normer.  
 
h) Inrättande av en effektiv mekanism för samarbetet på konkurrensområdet. 
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i) Inrättande av en effektiv tvistlösningsmekanism. 

Artikel 56 – Tullunioner och frihandelsområden 
1. Inget i detta avtal skall hindra upprätthållandet eller upprättandet av tullunioner, 
frihandelsområden eller andra arrangemang mellan någon av parterna och tredjeländer, 
såvida sådana arrangemang inte påverkar de rättigheter och skyldigheter som fastställs i 
detta avtal. 
 
2. På begäran av någon av parterna skall samråd om avtal rörande upprättande eller 
anpassning av tullunioner eller frihandelsområden – och eventuellt om andra viktiga frågor 
rörande parternas respektive handelspolitik gentemot tredjeländer – hållas parterna emellan 
inom associeringskommittén. Sådant samråd skall hållas särskilt i händelse av en anslutning, 
i syfte att se till att parternas gemensamma intressen kan beaktas. 

Avdelning II – Fri rörlighet för varor 

Artikel 57 – Mål 
Parterna skall under en övergångsperiod som inleds vid ikraftträdandet av detta avtal gradvis 
och ömsesidigt liberalisera handeln med varor, i enlighet med bestämmelserna i detta avtal 
och i överensstämmelse med artikel XXIV i GATT 1994.  

Kapitel I – Avskaffande av tullar 

Avsnitt 1 – Allmänna bestämmelser 

Artikel 58 — Räckvidd 
1. Bestämmelserna om avskaffande av importtullar i detta kapitel skall gälla för produkter 
som har sitt ursprung i en part och exporteras till den andra parten. För detta kapitels syften 
avses med produkter ”som har sitt ursprung” (eller produkter ”med ursprung”) sådana 
produkter som uppfyller ursprungsreglerna i bilaga III. 
 
2. Bestämmelserna om avskaffande av exporttullar i detta kapitel skall gälla för alla varor 
som exporteras från en part till den andra parten. 

Artikel 59 – Tullar 
Med tullar avses varje form av tull eller annan pålaga som påförs i samband med import eller 
export av en vara – inbegripet varje form av extraskatt eller annan extrapålaga i samband 
med sådan import eller export – med undantag av 
 
a) i överensstämmelse med artikel 77 påförda interna skatter och andra interna pålagor, 
 
b) i överensstämmelse med artikel 78 påförda antidumpings- och utjämningstullar, och 
 
c) i överensstämmelse med artikel 63 påförda avgifter och andra pålagor. 

Artikel 60 – Avskaffande av tullar 
1. Importtullarna mellan parterna skall avskaffas i enlighet med bestämmelserna i artiklarna 
64–72. 
 
2. Exporttullarna mellan parterna skall avskaffas vid ikraftträdandet av detta avtal. 
 
3. För varje produkt skall den bastull som de successiva sänkningar som föreskrivs i 
artiklarna 64–72 skall utgå ifrån vara den som anges i parternas respektive förteckningar 
avseende avskaffande av tullar, i bilagorna I och II. 
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4. Om en part efter det att detta avtal trätt i kraft men före det att övergångsperioden löpt ut 
sänker mest-gynnad-nationstullsatser skall den partens förteckning avseende avskaffande av 
tullar gälla de sänkta satserna. 
 
5. Varje part förklarar sig beredd att om dess allmänna ekonomiska situation och situationen 
i den berörda ekonomiska sektorn medger detta sänka sina tullar i snabbare takt än vad som 
anges i artiklarna 64–72 och på annat sätt förbättra tillträdesvillkoren enligt de artiklarna. Ett 
beslut av associeringsrådet om att påskynda avskaffandet av en tull eller på annat sätt 
förbättra tillträdesvillkoren skall ersätta de i artiklarna 64–72 angivna villkoren för den 
berörda produkten. 

Artikel 61 – Status quo 
1. Från och med den dag då detta avtal träder i kraft skall inom ramen för handeln parterna 
emellan inga nya tullar införas och inga redan gällande tullar höjas. 
 
2. Chile får trots vad som sägs i punkt 1 tillämpa sitt i kraft av artikel 12 i lag 18.525 
inrättade prisbandssystem eller ett på detta följande system för de produkter som omfattas 
av den lagen, under förutsättning att systemen tillämpas i överensstämmelse med Chiles 
rättigheter och skyldigheter enligt WTO-avtalet och på så vis att import från tredjeländer, 
inbegripet länder med vilka Chile ingått eller kommer att ingå avtal som anmäls enligt artikel 
XXIV i GATT 1994, inte ges mer gynnsam behandling. 

Artikel 62 – Klassificering av varor 
Klassificeringen av varorna i handeln parterna emellan skall vara den som anges i parternas i 
överensstämmelse med systemet för harmoniserad varubeskrivning och kodifiering (nedan 
kallat ”HS”) fastställda respektive tulltaxenomenklaturer. 

Artikel 63 – Avgifter och andra pålagor 
De avgifter och andra pålagor som avses i artikel 59 skall till sitt belopp vara begränsade till 
den ungefärliga kostnaden för tillhandahållna tjänster och får inte utgöra ett indirekt skydd 
för inhemska produkter eller en beskattning för fiskala syften av import eller export. De skall 
grundas på specifika satser som motsvarar det verkliga värdet för de tillhandahållna 
tjänsterna. 

Avsnitt 2 – Avskaffande av tullar 

Underavsnitt 2.1 – Industriprodukter 

Artikel 64 – Räckvidd 
Detta underavsnitt gäller de produkter enligt kapitlen 25–97 i HS som inte omfattas av 
definitionen av jordbruksprodukter och bearbetade jordbruksprodukter i artikel 70. 

Artikel 65 – Tullar på import av industriprodukter med ursprung i Chile 
Tullarna på import till gemenskapen av sådana industriprodukter med ursprung i Chile som 
förtecknas vid kategoriuppgifterna ”Year 0” och ”Year 3” i bilaga I (Gemenskapens 
förteckning avseende avskaffande av tullar) skall avskaffas i enlighet med nedanstående 
tidsplan, så att tullarna är helt avskaffade vid ikraftträdandet av detta avtal respektive den 1 
januari 2006. 
 

Procentuell tullnedsättning 
 
Kategori Ikraftträdande 1.1.2004 1.1.2005 1.1.2006 

 
Year 0 100 % 

 
   

Year 3 25 % 50 % 75 % 100 % 
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Artikel 66 – Tullar på import av industriprodukter med ursprung i gemenskapen 
Tullarna på import till Chile av sådana industriprodukter med ursprung i gemenskapen som 
förtecknas vid kategoriuppgifterna ”Year 0”, ”Year 5” och ”Year 7” i bilaga II (Chiles 
förteckning avseende avskaffande av tullar) skall avskaffas i enlighet med nedanstående 
tidsplan, så att tullarna är helt avskaffade vid ikraftträdandet av detta avtal, den 1 januari 
2008 respektive den 1 januari 2010. 
 

Procentuell tullnedsättning 
Kategori Ikrafttr- 

ädande 
1.1.2004 1.1.2005 1.1.2006 1.1.2007 1.1.2008 1.1.2009 1.1.2010 

 
Year 0 100 %        
Year 5 16,7 % 33,3 % 50 % 66,7 % 83,3 % 100 %   
Year 7 12,5 % 25 % 37,5 % 50 % 62,5 % 75 % 87,5 % 100 % 

Underavsnitt 2.2 – Fisk och fiskeriprodukter 

Artikel 67 – Räckvidd 
Detta underavsnitt gäller sådan fisk och sådana fiskeriprodukter som omfattas av kapitel 3 i 
HS, HS-nummer 1604 och 1605, HS-undernummer 0511 91 och 2301 20 och HS-
undernummer ex 1902 20 (1). 
 
(1) Ex 1902 20 avser fyllda pastaprodukter innehållande mer än 20 viktprocent fisk, kräftdjur, 

blötdjur eller andra ryggradslösa vattendjur. 

Artikel 68 – Tullar på import av fisk och fiskeriprodukter med ursprung i Chile 
1. Tullarna på import till gemenskapen av sådan fisk och sådana fiskeriprodukter med 
ursprung i Chile som förtecknas vid kategoriuppgifterna ”Year 0”, ”Year 4”, ”Year 7” och ”Year 
10” i bilaga I skall avskaffas i enlighet med nedanstående tidsplan, så att tullarna är helt 
avskaffade vid ikraftträdandet av detta avtal, den 1 januari 2007, den 1 januari 2010 
respektive den 1 januari 2013. 
 

Procentuell tullnedsättning 
Kate-
gori 

Ikrafttr- 
ädande 

1.1.200
4 

1.1.200
5 

1.1.200
6 

1.1.200
7 

1.1.200
8 

1.1.200
9 

1.1.201
0 

1.1.201
1 

1.1.201
2 

1.1.201
3 

Year 
0 

100 % 
 

          

Year 
4 

20 % 40 % 60 % 80 % 100 % 
 

      

Year 
7 

12,5 % 25 % 37,5 % 50 % 62,5 % 75 % 87,5 % 100 % 
 

   

Year 
10 

9 % 18 % 27 % 36 % 45 % 54 % 63 % 72 % 81 % 90 % 100 % 

 
2. På import till gemenskapen av sådan fisk och sådana fiskeriprodukter med ursprung i Chile 
som förtecknas vid kategoriuppgiften ”TQ” i bilaga I skall tullkvoter tillämpas, från och med 
ikraftträdandet av detta avtal och i enlighet med de villkor som anges i den bilagan. Kvoterna 
skall förvaltas på ”först till kvarn”-basis. 

Artikel 69 – Tullar på import av fisk och fiskeriprodukter med ursprung i 
gemenskapen 
1. Tullarna på import till Chile av sådan fisk och sådana fiskeriprodukter med ursprung i 
gemenskapen som förtecknas vid kategoriuppgiften ”Year 0” i bilaga II skall avskaffas vid 
ikraftträdandet av detta avtal. 
 
2. På import till Chile av sådan fisk och sådana fiskeriprodukter med ursprung i gemenskapen 
som förtecknas vid kategoriuppgiften ”TQ” i bilaga II skall tullkvoter tillämpas, från och med 
ikraftträdandet av detta avtal och i enlighet med de villkor som anges i den bilagan. Kvoterna 
skall förvaltas på ”först till kvarn”-basis. 
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Underavsnitt 2.3 – Jordbruksprodukter och bearbetade jordbruksprodukter 

Artikel 70 – Räckvidd 
Detta underavsnitt gäller de jordbruksprodukter och bearbetade jordbruksprodukter som 
omfattas av bilaga 1 till WTO:s avtal om jordbruk. 

Artikel 71 – Tullar på import av jordbruksprodukter och bearbetade 
jordbruksprodukter med ursprung i Chile 
1. Tullarna på import till gemenskapen av sådana jordbruksprodukter och bearbetade 
jordbruksprodukter med ursprung i Chile som förtecknas vid kategoriuppgifterna ”Year 0”, 
”Year ”, ”Year 7” och ”Year 10” i bilaga I skall avskaffas i enlighet med nedanstående 
tidsplan, så att tullarna är helt avskaffade vid ikraftträdandet av detta avtal, den 1 januari 
2007, den 1 januari 2010 respektive den 1 januari 2013. 
 

Procentuell tullnedsättning 
 

Kategori Ikrafttr- 
ädande 

1.1.2
004 

1.1.20
05 

1.1.20
06 

1.1.20
07 

1.1.20
08 

1.1.20
09 

1.1.20
10 

1.1.20
11 

1.1.20
12 

1.1.20
13 
 

Year 0 100 %           
Year 4 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %       
Year 7 12,5 % 25 % 37,5 % 50 % 62,5 % 75 % 87,5 % 100 %    
Year 10 9 % 18 % 27 % 36 % 45 % 54 % 63 % 72 % 81 % 90 % 100 % 

 
2. För de vid kategoriuppgiften ”EP” i bilaga I förtecknade jordbruksprodukterna med 
ursprung i Chile enligt kapitlen 7 och 8 och nr 2009 och 2204 30 i Kombinerade 
nomenklaturen, för vilka produkter det i Gemensamma tulltaxan föreskrivs tillämpning av en 
värdetull och en specifik tull, skall enbart värdetullen avskaffas. 
 
3. För de vid kategoriuppgiften ”SP” i bilaga I förtecknade jordbruksprodukterna och 
bearbetade jordbruksprodukterna med ursprung i Chile, för vilka det i Gemensamma 
tulltaxan föreskrivs tillämpning av en värdetull och en specifik tull, skall enbart värdetullen 
avskaffas. 
 
4. Gemenskapen skall från och med ikraftträdandet av detta avtal tillämpa en tull på 50 % av 
bastullen vid import av de vid kategoriuppgiften ”R” i bilaga I förtecknade bearbetade 
jordbruksprodukterna med ursprung i Chile. 
 
5. På import till gemenskapen av sådana jordbruksprodukter och bearbetade 
jordbruksprodukter med ursprung i Chile som förtecknas vid kategoriuppgiften ”TQ” i bilaga I 
skall tullkvoter tillämpas, från och med ikraftträdandet av detta avtal och i enlighet med de 
villkor som anges i den bilagan. Kvoterna skall, beroende på vad som är tillämpligt i 
gemenskapen, förvaltas på ”först till kvarn”-basis eller på basis av ett system med import- 
och exportlicenser. 
 
6. Inga tullmedgivanden skall gälla för import till gemenskapen av vid kategoriuppgiften ”PN” 
i bilaga I förtecknade produkter med ursprung i Chile, eftersom produktbeteckningarna är 
skyddade i gemenskapen. 

Artikel 72 – Tullar på import av jordbruksprodukter och bearbetade 
jordbruksprodukter med ursprung i gemenskapen 
1. Tullarna på import till Chile av sådana jordbruksprodukter och bearbetade 
jordbruksprodukter med ursprung i gemenskapen som förtecknas vid kategoriuppgifterna 
”Year 0”, ”Year 5” och ”Year 10” i bilaga II skall avskaffas i enlighet med nedanstående 
tidsplan, så att tullarna är helt avskaffade vid ikraftträdandet av detta avtal, den 1 januari 
2008 respektive den 1 januari 2013. 
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Procentuell tullnedsättning 

Kategori Ikrafttr- 
ädande 

1.1.2004 1.1.2005 1.1.2006 1.1.2007 1.1.2008 1.1.2009 1.1.2010 1.1.2011 1.1.2012 1.1.2013

Year 0 100 %           
Year 5 16,7 % 33,3 % 50 % 66,6 % 83,3 % 100 %      
Year 10 9 % 18 % 27 % 36 % 45 % 54 % 63 % 72 % 81 % 90 % 100 % 

 
2. På import till Chile av sådana jordbruksprodukter med ursprung i gemenskapen som 
förtecknas vid kategoriuppgiften ”TQ” i bilaga II skall tullkvoter tillämpas, från och med 
ikraftträdandet av detta avtal och i enlighet med de villkor som anges i den bilagan. Kvoterna 
skall förvaltas på ”först till kvarn”-basis. 

Artikel 73 – Nödfallsklausul rörande jordbruksprodukter och bearbetade 
jordbruksprodukter 
1. Utan hinder av artikel 92 i detta avtal och artikel 5 i WTO:s avtal om jordbruk får, med 
hänsyn till jordbruksmarknadernas särskilda känslighet, en part, om en produkt med 
ursprung i den andra parten importeras till parten i så stor kvantitet och under sådana 
omständigheter att det vållar eller riskerar att vålla allvarlig skada eller störningar på partens 
marknader för likadana eller direkt konkurrerande produkter, vidta lämpliga åtgärder på de 
villkor och i enlighet med de förfaranden som anges i denna artikel. 
 
2. Om de villkor som avses i punkt 1 är uppfyllda får den importerande parten 
 
a) låta ytterligare nedsättning, i enlighet med vad som föreskrivs i denna avdelning, av tull 
på den berörda produkten anstå, eller 
 
b) höja tullen på produkten till en nivå som inte överstiger den lägre av följande tullar: 
 i) Mest-gynnad-nationstullen. 
 ii) Bastullen enligt artikel 60.3. 
 
3. Den berörda parten skall innan den vidtar åtgärder enligt punkt 2 hänskjuta ärendet till 
associeringskommittén för en noggrann prövning av situationen i syfte att finna en 
ömsesidigt godtagbar lösning. Om den andra parten så begär, skall parterna hålla samråd 
inom associeringskommittén. Om ingen lösning har funnits inom 30 dagar från det att 
samråd begärdes, får skyddsåtgärder vidtas. 
 
4. Om det på grund av exceptionella omständigheter krävs ett omedelbart ingripande, får 
den importerande parten under högst 120 dagar tillämpa åtgärder enligt punkt 2 utan att ha 
uppfyllt fordringarna enligt punkt 3. Åtgärderna får inte gå utöver vad som är absolut 
nödvändigt för att begränsa eller avhjälpa skadan eller störningarna. Den importerande 
parten skall omedelbart underrätta den andra parten om åtgärderna. 
 
5. Inga åtgärder som vidtas i enlighet med denna artikel får gå utöver vad som är nödvändigt 
för att avhjälpa de svårigheter som uppkommit. Den part som inför en åtgärd skall 
upprätthålla den totala nivån på de för jordbrukssektorn beviljade förmånerna. Parterna får i 
syfte att uppnå detta komma överens om kompensation för åtgärdens negativa verkningar på 
parternas handel, inbegripet för tillämpningsperioden för en provisorisk åtgärd enligt punkt 4. 
 
Parterna skall för det ändamålet hålla samråd för att finna en ömsesidigt godtagbar lösning. 
Om en överenskommelse inte har nåtts inom 30 dagar får den berörda exporterande parten 
efter anmälan till associeringsrådet avbryta tillämpningen av i allt väsentligt likvärdiga 
medgivanden inom ramen för denna avdelning. 
 
6. För denna artikels syften skall 
 
a) allvarlig skada förstås som en väsentlig generell försämring av läget för de inom en parts 
territorium verksamma tillverkarna av likadana eller direkt konkurrerande produkter 
sammantaget, 
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b) det med att allvarlig skada riskerar att vållas förstås att sådan skada uppenbart är nära 
förestående, med beaktande av fakta och inte enbart av påståenden, förmodanden eller 
avlägsen sannolikhet. 

Artikel 74 – Utvecklingsklausul 
Under det tredje året efter ikraftträdandet av detta avtal skall parterna göra en bedömning 
av situationen med beaktande av mönstret för handeln med jordbruksprodukter och 
bearbetade jordbruksprodukter parterna emellan, sådana produkters särskilda känslighet och 
utvecklingen av jordbrukspolitiken på båda sidor. Parterna skall i associeringsrådet produkt 
för produkt och på en ordnad och lämplig ömsesidig grundval undersöka möjligheterna att 
bevilja varandra ytterligare medgivanden i syfte att utveckla liberaliseringen av handeln med 
jordbruksprodukter och bearbetade jordbruksprodukter. 

Kapitel II – Icke-tariffära åtgärder 

Avsnitt 1 – Allmänna bestämmelser 

Artikel 75 – Räckvidd 
Bestämmelserna i detta kapitel skall gälla för handeln med varor parterna emellan. 

Artikel 76 – Förbud mot kvantitativa restriktioner 
Alla import- och exportförbud och alla andra import- och exportrestriktioner i handeln 
parterna emellan än tullar och skatter skall, oavsett om de införts i form av kvoter, import- 
eller exportlicenser eller andra åtgärder, avskaffas vid ikraftträdandet av detta avtal. Inga 
nya sådana åtgärder får införas. 

Artikel 77 – Nationell behandling i fråga om intern beskattning och interna regleringar 
(1) 
1. Produkter som importeras från den andra partens territorium får varken direkt eller 
indirekt bli föremål för interna skatter och andra interna pålagor som är högre än dem som 
direkt eller indirekt tillämpas på likadana inhemska produkter. Parterna får inte heller på 
annat sätt tillämpa interna skatter eller andra interna pålagor så att inhemsk produktion 
skyddas (2). 
 
(1)  Interna skatter och andra interna pålagor samt lagar och andra författningar av det slag som avses i 

punkt 2 vilka gäller för en importerad produkt och för en likadan inhemsk produkt och beträffande den 
importerade produkten uppbärs respektive tillämpas vid tiden eller på platsen för importen skall anses 
som interna skatter och andra interna pålagor respektive som lagar och andra författningar av det slag 
som avses i punkt 2 och skall följaktligen vara underkastade bestämmelserna i denna artikel. 

(2)  En skatt som är förenlig med fordringarna i första meningen skall anses vara oförenlig med 
bestämmelserna i andra meningen enbart i fall av konkurrens mellan å ena sidan en beskattad produkt 
och å andra sidan en direkt konkurrerande eller substituerbar produkt som inte beskattas på likartat sätt. 

 
2. Produkter som importeras från den andra partens territorium skall medges behandling som 
inte är mindre gynnsam än den som medges likadana inhemska produkter med hänsyn till 
alla lagar och andra författningar som rör försäljning, salubjudande, köp, transport, 
distribution och användning av dem på den interna marknaden. Bestämmelserna i denna 
punkt skall inte utgöra ett hinder för tillämpning av differentierade interna transportavgifter 
som grundas uteslutande på ekonomisk användning av transportmedlen och inte på 
produkternas nationalitet. 
 
3. Ingendera parten skall införa eller bibehålla någon intern kvantitativ reglering med 
avseende på blandning, bearbetning eller användning av produkter i bestämda kvantiteter 
eller proportioner vilken direkt eller indirekt kräver att en bestämd kvantitet eller proportion 
av någon produkt som är underkastad regleringen skall vara av inhemskt ursprung. Parterna 
får inte heller på annat sätt tillämpa interna kvantitativa regleringar så att inhemsk 
produktion skyddas (3). 
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(3)  Regleringar som är förenliga med bestämmelserna i första meningen skall inte anses strida mot 
bestämmelserna i andra meningen i något fall då alla regleringarna underkastade produkter produceras inom 
landet i väsentliga kvantiteter. En reglering kan inte anses berättigad såsom förenlig med bestämmelserna i 
andra meningen på den grund att den proportion eller kvantitet som avses för var och en av de regleringen 
underkastade produkterna innebär ett rättvist förhållande mellan importerade och inhemska produkter. 
 
4. Bestämmelserna i denna artikel skall inte utgöra ett hinder för utbetalning av subventioner 
enbart till inhemska producenter, inbegripet subventioner som härrör från inkomsterna av 
interna skatter eller andra pålagor, uttagna i enlighet med bestämmelserna i denna artikel, 
samt subventioner i form av statliga köp av inhemska produkter. 
 
5. Bestämmelserna i denna artikel skall inte tillämpas på lagar och andra författningar, 
förfaranden och praxis rörande offentlig upphandling, vilken endast skall omfattas av 
bestämmelserna i avdelning IV i denna del. 

Avsnitt 2 – Antidumpnings- och utjämningsåtgärder 

Artikel 78 – Antidumpnings- och utjämningsåtgärder 
Om en part fastställer att dumpning eller utjämningsbar subventionering äger rum inom 
ramen för handeln med den andra parten, får den vidta lämpliga åtgärder i enlighet med 
WTO:s avtal om tillämpning av artikel VI i Allmänna tull- och handelsavtalet 1994 och WTO:s 
avtal om subventioner och utjämnings åtgärder. 

Avsnitt 3 – Tullfrågor och därmed sammanhängande frågor 

Artikel 79 – Tullfrågor och därmed sammanhängande handelsfrågor 
1. I syfte att se till att bestämmelserna om tullfrågor och därmed sammanhängande 
handelsfrågor i denna avdelning iakttas och att, med beaktande av behovet av effektiv 
kontroll, underlätta handeln förbinder sig parterna  
 
a) att samarbeta och utbyta information i fråga om tullagstiftning och tullförfaranden, 
 
b) att tillämpa tullregler och tullförfaranden som parterna kommit överens om på bilateral 
eller multilateral nivå, 
 
c) att förenkla kraven och formaliteterna i fråga om frigörande och klarering av varor, att 
därvid i möjligaste utsträckning samarbeta om utveckling av förfaranden som möjliggör 
ingivande av import- och exportdata till ett enda organ samt att samordna tullen och andra 
kontrollorgan så att officiella kontroller vid import eller export i största möjliga utsträckning 
kan utföras av ett enda organ, 
 
d) att samarbeta om alla frågor som rör ursprungsregler och därmed sammanhängande 
tullförfaranden, och  
 
e) att i enlighet med WTO:s avtal om tillämpning av artikel VII i Allmänna tull- och 
handelsavtalet 1994 samarbeta om alla frågor som rör tullvärdeberäkning, särskilt i syfte att 
nå gemensamma uppfattningar i fråga om tillämpning av värderingskriterier, användning av 
vägledande index eller referensindex, operativa aspekter och arbetsmetoder. 
 
2. I syfte att förbättra arbetsmetoderna och trygga öppenhet och effektivitet i tullens 
förrättningar skall parterna 
 
a) se till att de högsta integritetsstandarder upprätthålls, genom tillämpning, i enlighet med 
parternas respektive lagstiftning, av åtgärder som återspeglar principerna i de internationella 
konventionerna och instrumenten på detta område, 
 
b) där så är möjligt ta ytterligare steg i riktning mot nedbringande av mängden uppgifter i de 
dokument som tullen kräver och mot förenkling och standardisering av uppgifterna i sådana 
dokument, även genom användning av på internationella standarder, och så vitt möjligt på 
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kommersiellt tillgänglig information, baserade enhetsdokument för införsel och för utförsel, 
eller datameddelanden som motsvarar sådana dokument, 
 
c) där så är möjligt samarbeta i fråga om lagstiftningsinitiativ och operativa initiativ rörande 
import, export och tullförfaranden och i fråga om att förbättra servicen till affärsvärlden,  
 
d) där så är lämpligt samarbeta om tekniskt stöd, inbegripet anordnande av seminarier och 
praktikmöjligheter, 
 
e) samarbeta om datorisering av tullförfaranden och där så är möjligt samarbeta i fråga om 
upprättande av gemensamma standarder, 
 
f) tillämpa de internationella reglerna och standarderna på tullområdet, inbegripet där så är 
möjligt huvudbeståndsdelarna i den reviderade Kyotokonventionen om förenkling och 
harmonisering av tullförfaranden, 
 
g) så vitt möjligt fastställa gemensamma ståndpunkter i internationella organisationer som 
arbetar med tullfrågor, t.ex. WTO, Världstullorganisationen (WCO), Förenta nationerna (FN) 
och FN:s konferens om handel och utveckling (UNCTAD), 
 
h) i överensstämmelse med artikel X i GATT 1994 tillhandahålla effektiva och snabba 
förfaranden för överklagande av administrativa åtgärder, avgöranden och beslut av tullen och 
andra organ beträffande import eller export av varor, och 
 
i) där så är möjligt samarbeta i fråga om att underlätta omlastningar på och transiteringar 
genom sina respektive territorier. 
 
3. Parterna är överens om att deras respektive handels- och tullbestämmelser och handels- 
och tullförfaranden skall grundas på följande: 
 
a) Lagstiftning som undviker att lägga onödiga bördor på ekonomiska aktörer, som inte utgör 
ett hinder för bekämpning av bedrägerier och som ger aktörer som uppfyller högt ställda krav 
på iakttagande av bestämmelserna ytterligare lättnader. 
 
b) Skydd för laglig handel genom effektivt upprätthållande av respekten för lagstiftningens 
krav. 
 
c) Tillämpning av moderna tullmetoder – t.ex. riskbedömning, förenklade förfaranden för 
införsel och frigörande av varor, kontroller efter frigörande och metoder för företagsrevision – 
med beaktande av affärsuppgifters konfidentiella karaktär, i enlighet med de i de respektive 
parterna tillämpliga bestämmelserna. Varje part skall vidta de åtgärder som krävs för att 
trygga riskbedömningsmetodernas effektivitet. 
 
d) Förfaranden som kännetecknas av öppenhet, som är effektiva och som där så är lämpligt 
kan förenklas, i syfte att nedbringa kostnaderna och göra förfarandena mer förutsebara för 
de ekonomiska aktörerna. 
 
e) Utveckling såväl vad gäller export som import av informationsteknikbaserade system 
mellan ekonomiska aktörer och tullförvaltningar och mellan tullen och andra organ. Inom 
ramen för sådana system får det även genom elektronisk överföring sörjas för betalning av 
tullar, skatter och andra pålagor. 
 
f) Regler om och förfaranden för bindande förhandsbesked om varors tulltaxeklassificering 
och ursprung. Ett sådant besked får ändras eller återkallas efter underrättelse till den berörda 
aktören och en ändring eller återkallelse får inte ha retroaktiv verkan, utom om oriktiga eller 
ofullständiga uppgifter legat till grund för beskedet. 
 
g) Bestämmelser som principiellt underlättar import av varor, genom att förenklade 
tullförfaranden och tullprocesser tillämpas eller genom att tullförfaranden och tullprocesser 
tillämpas innan varorna ankommit. 
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h) Importbestämmelser som inte omfattar några krav på kontroller för skeppning, i den 
mening som avses i WTO:s avtal om kontroll före skeppning. 
 
i) Regler som i överensstämmelse med artikel VIII i GATT 1994 garanterar att påföljder vid 
smärre överträdelser av bestämmelser och formaliteter i tullhänseende är proportionerliga 
och enligt vilka tillämpning av sådana påföljder inte ger upphov till otillbörliga fördröjningar i 
tullklareringen. 
 
4. Parterna är överens om följande: 
 
a) Behovet av att i god tid samråda med de ekonomiska aktörerna om väsentliga frågor 
rörande tullrelaterade lagförslag och allmänna förfaranden. Varje part skall för det ändamålet 
inrätta lämpliga mekanismer för samråd mellan förvaltningen och de ekonomiska aktörerna. 
 
b) Att offentliggöra, i så hög utsträckning som möjligt på elektronisk väg, och bekantgöra nya 
tullrelaterade lagar och allmänna förfaranden samt ändringar av sådana, senast vid 
ikraftträdandet. Parterna skall också göra allmän information av intresse för de ekonomiska 
aktörerna allmänt tillgänglig, t.ex. öppettider för tullkontor – bl.a. de i hamnar och vid 
gränsövergångsplatser – och kontaktpunkter för förfrågningar om information. 
 
c) Att främja samarbetet mellan de ekonomiska aktörerna och tullförvaltningarna genom 
användning av objektiva och allmänt tillgängliga samförståndsavtal i stil med de som 
offentliggörs av WCO. 
 
d) Att se till att deras respektive tullkrav och tullförfaranden samt därmed sammanhängande 
fordringar och förfaranden fortsätter att svara mot näringslivets behov och överensstämmer 
med de bästa tillvägagångssätten. 
 
5. Utan hinder av punkterna 1–4 skall parternas förvaltningar tillhandahålla varandra 
administrativt bistånd i tullfrågor i enlighet med bestämmelserna i det till ramavtalet om 
samarbete fogade protokollet av den 13 juni 2001 om ömsesidigt bistånd mellan myndigheter 
i tullfrågor. 

Artikel 80 – Tullvärdeberäkning 
WTO:s avtal om tillämpning av artikel VII i Allmänna tull- och handelsavtalet 1994, utan de 
förbehåll och valmöjligheter som anges i artikel 20 i det avtalet och i punkterna 2, 3 och 4 i 
bilaga III till det avtalet, skall gälla för beräkning av tullvärde i handeln parterna emellan. 

Artikel 81 – Särskilda kommittén för tullsamarbete och ursprungsregler 
1. Härmed inrättas en särskild kommitté för tullsamarbete och ursprungsregler, bestående av 
företrädare för parterna. Kommittén skall sammanträda vid en tidpunkt och med en 
dagordning som parterna kommit överens om på förhand. Ordförandeskapet i kommittén 
skall innehas växelvis av vardera parten. Kommittén skall rapportera till 
associeringskommittén. 
 
2. Kommittén skall 
 
a) följa upp tillämpningen och förvaltningen av artiklarna 79 och 80 och av bilaga III samt 
andra tullfrågor sammanhängande med marknadstillträde,  
 
b) utgöra ett forum för samråd och diskussioner i alla frågor som rör tullen, särskilt 
ursprungsregler och därmed sammanhängande tullförfaranden, allmänna tullförfaranden, 
tullvärdeberäkning, tulltaxeordningar, tullnomenklatur, tullsamarbete och ömsesidigt 
administrativt bistånd i tullfrågor, 
 
c) förbättra samarbetet i fråga om utveckling, tillämpning och upprätthållande av 
ursprungsregler och därmed sammanhängande tullförfaranden, allmänna tullförfaranden och 
ömsesidigt administrativt bistånd i tullfrågor, och  
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d) efter överenskommelse parterna emellan ta upp andra frågor. 
 
3. Parterna kan i syfte att de uppgifter som avses i denna artikel skall fullgöras komma 
överens om att hålla särskilda möten. 

Artikel 82 – Tillämpning av förmånsbehandling 
1. Parterna är överens om att administrativt samarbete är av största vikt för tillämpningen 
och kontrollen av de förmåner som beviljas inom ramen för denna avdelning och bekräftar 
sin vilja att bekämpa oegentligheter och bedrägerier som har samband med ursprung, 
tulltaxeklassificering och tullvärdeberäkning. 
 
2. En part får, vad gäller produkter med avseende på vilka den i enlighet med denna artikel 
fastställer bedrägeri eller en systematisk underlåtenhet från den andra partens sida att 
tillhandahålla administrativt bistånd, tillfälligt avbryta tillämpningen av sådana förmåner som 
beviljas inom ramen för denna avdelning. 
 
3. För denna artikels syften avser en systematisk underlåtenhet att tillhandahålla 
administrativt bistånd följande: 
 
a) Att administrativt bistånd inte ges, t.ex. underlåtenhet att tillhandahålla namn på och 
adresser till för utfärdande och kontroll av ursprungscertifikat behöriga tullmyndigheter eller 
andra statliga myndigheter eller provavtryck på stämplar som används vid bestyrkande av 
sådana certifikat eller underlåtenhet att där så är lämpligt uppdatera sådan information. 
 
b) Att åtgärder för kontroll av produkters ursprungsstatus och av fullgörandet av andra krav 
enligt bilaga III och för fastställande eller förhindrande av överträdelser av ursprungsreglerna 
systematiskt inte vidtas eller systematiskt vidtas på icke tillfredsställande sätt. 
 
c) Att utförande på en parts begäran av kontroll i efterhand av ursprungsintyg och 
meddelande i rätt tid av kontrollresultat systematiskt nekas eller fördröjs på otillbörligt sätt. 
 
d) Att administrativt bistånd för kontroll av handlingsmönster i samband med vilka 
ursprungsrelaterat bedrägeri förmodas inte ges. En part kan för detta syfte förmoda 
bedrägeri bl.a. om importen av en produkt inom ramen för detta avtal vida överstiger den 
andra partens normala produktionsnivå och exportkapacitet. 
 
4. En part som fastställt en systematisk underlåtenhet att tillhandahålla administrativt 
bistånd eller förmodar bedrägeri skall, innan den tillgriper ett sådant tillfälligt avbrytande av 
tillämpningen av förmåner som avses i denna artikel, tillhandahålla associeringskommittén 
alla uppgifter som behövs för en noggrann prövning av situationen i syfte att finna en för 
parterna godtagbar lösning. Samtidigt skall den i sin officiella tidning offentliggöra ett 
tillkännagivande till importörerna i vilket de produkter anges med avseende på vilka en 
systematisk underlåtenhet att tillhandahålla administrativt bistånd fastställts eller bedrägeri 
förmodas. Varje parts interna lagstiftning skall vara avgörande vad beträffar de rättsliga 
konsekvenserna av offentliggörandet. 
 
5. Parterna skall inom 10 dagar efter dagen för meddelandet av de uppgifter som avses i 
punkt 4 inleda samråd inom associeringskommittén. Om parterna inte inom 30 dagar från 
och med inledandet av samrådet når en överenskommelse om en lösning för att undvika ett 
tillfälligt avbrytande av tillämpningen av förmåner, får den berörda parten tillfälligt avbryta 
tillämpningen av förmånsbehandlingen för de berörda produkterna. 
 
Ett tillfälligt avbrytande av tillämpningen av förmånsbehandlingen får inte gå utöver vad som 
är nödvändigt för att skydda den berörda partens finansiella intressen. 
 
6. Ett tillfälligt avbrytande enligt denna artikel skall omedelbart efter antagandet anmälas till 
associeringskommittén. Det skall gälla högst för en period av sex månader, vilken dock kan 
förlängas. Det skall vara föremål för periodiskt återkommande samråd inom 
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associeringskommittén, särskilt i syfte att upph äva det så snart omständigheterna medger 
detta. 

Avsnitt 4 – Standarder, tekniska föreskrifter och förfaranden för bedömning av 
överensstämmelse 

Artikel 83 – Mål 
Målet inom ramen för detta avsnitt är att underlätta och öka handeln med varor genom att 
med beaktande av parternas legitima mål och principen om icke-diskriminering – i den 
mening som avses i WTO:s avtal om tekniska handelshinder – undanröja och förebygga 
onödiga hinder för handeln. 

Artikel 84 – Räckvidd och omfattning 
Bestämmelserna i detta avsnitt gäller varuhandeln vad området standarder, tekniska 
föreskrifter och förfaranden för bedömning av överensstämmelse – i den mening som avses i 
WTO:s avtal om tekniska handelshinder – beträffar. De gäller inte sådana åtgärder som faller 
under avsnitt 5 i detta kapitel. Tekniska specifikationer som utarbetas av offentliga organ i 
syfte att användas vid offentlig upphandling är inte underkastade bestämmelserna i detta 
avsnitt utan behandlas i avdelning IV i denna del. 

Artikel 85 – Definitioner 
För detta avsnitts syften skall definitionerna i bilaga I till avtalet om tekniska handelshinder 
gälla. I detta avseende skall även det av WTO:s kommitté för tekniska handelshinder fattade 
beslutet rörande principer för utveckling av tekniska standarder, riktlinjer och 
rekommendationer med koppling till artiklarna 2 och 5 i och bilaga 3 till det avtalet gälla. 

Artikel 86 – Grundläggande rättigheter och skyldigheter 
Parterna bekräftar sina rättigheter och skyldigheter enligt avtalet om tekniska handelshinder 
och sin vilja att genomföra detta till fullo. I detta avseende och i linje med målet inom ramen 
för detta avsnitt skall samarbetsverksamheten och åtgärderna inom ramen för detta avsnitt 
genomföras med sikte på att intensifiera och stärka genomförandet av de rättigheterna och 
skyldigheterna. 

Artikel 87 – Särskilda åtgärder inom ramen för detta avtal 
I syfte att målet inom ramen för detta avsnitt skall uppnås skall parterna vidta följande 
åtgärder:  
 
1. De skall intensifiera sitt bilaterala samarbete på området standarder, tekniska föreskrifter 
och bedömning av överensstämmelse i syfte att underlätta tillträdet till sina respektive 
marknader, genom att förbättra den ömsesidiga kunskapen om, förståelsen för och 
kompatibiliteten hos sina respektive system. 
 
2. De skall i sitt bilaterala samarbete sträva efter att identifiera de mekanismer eller 
kombinationer av mekanismer som är mest lämpade för särskilda frågor eller sektorer. 
Sådana mekanismer omfattar aspekter av regleringssamarbete, bl.a. konvergens eller 
likvärdighet hos tekniska föreskrifter och standarder, anpassning till internationella 
standarder, användning av leverantörsdeklarationer om överensstämmelse och av 
ackreditering för att godkänna organ för bedömning av överensstämmelse samt avtal om 
ömsesidigt erkännande. 
 
3. De skall på grundval av de framsteg som görs i det bilaterala samarbetet komma överens 
om vilka specifika arrangemang som bör ingås i syfte att tillämpa de mekanismer som 
identifierats. 
 
4. De skall i det syftet eftersträva följande:  
 
a) Att utveckla gemensamma uppfattningar i fråga om god regleringssed, bl.a. om 
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 i) öppenhet i samband med utarbetande, antagande och tillämpning av tekniska 
föreskrifter, standarder och förfaranden för bedömning av överensstämmelse, 
 ii) behovet av och proportionaliteten hos regleringsåtgärder och därmed sammanhängande 
förfaranden för bedömning av överensstämmelse, inbegripet om användning av 
leverantörsdeklarationer om överensstämmelse, 
 iii) användning av internationella standarder som grund för tekniska föreskrifter utom när 
sådana standarder inte skulle vara ett effektivt eller lämpligt medel för att uppnå legitima 
mål, 
 iv) upprätthållandet av respekten för tekniska föreskrifter samt marknadsövervakning, 
 v) den tekniska infrastruktur, i fråga om metrologi, standardisering, provning, certifiering 
och ackreditering, som krävs som stöd för tillämpningen av de tekniska föreskrifterna, och 
 vi) mekanismer och metoder för översyn av tekniska föreskrifter och förfaranden för 
bedömning av överensstämmelse. 
 
b) Att stärka regleringssamarbetet, t.ex. genom utbyte av information, erfarenheter och data 
och genom vetenskapligt och tekniskt samarbete, i syfte att förbättra kvaliteten och nivån på 
sina tekniska föreskrifter och utnyttja regleringsresurserna på ett effektivt sätt. 
 
c) Kompatibilitet eller likvärdighet hos sina respektive tekniska föreskrifter, standarder och 
förfaranden för bedömning av överensstämmelse. 
 
d) Att främja och uppmuntra bilateralt samarbete mellan sina respektive offentliga eller 
privata organ för metrologi, standardisering, provning, certifiering och ackreditering. 
 
e) Att främja och uppmuntra fullständigt deltagande i internationella standardiseringsorgan 
och att stärka internationella standarders roll som grundval för tekniska föreskrifter. 
 
f) Att utöka sitt bilaterala samarbete i internationella organisationer och forum som handhar 
sådana frågor som faller under detta avsnitt. 

Artikel 88 – Kommittén för standarder, tekniska föreskrifter och bedömning av 
överensstämmelse 
1. Härmed inrättas, i syfte att de mål som anges i detta avsnitt skall uppnås, en särskild 
kommitté för standarder, tekniska föreskrifter och bedömning av överensstämmelse. 
Kommittén skall bestå av företrädare för parterna och ha en företrädare för vardera parten 
som ordförande. Kommittén skall mötas minst en gång per år, om parterna inte kommer 
överens om något annat. Kommittén skall rapportera till associeringskommittén. 
 
2. Kommittén får ta upp alla frågor som har att göra med detta avsnitts effektiva 
funktionssätt. Den skall särskilt ha följande ansvarsområden och uppgifter: 
 
a) Att följa upp och se över detta avsnitts funktionssätt och förvaltningen av detta avsnitt. 
Kommittén skall i detta sammanhang upprätta ett arbetsprogram för uppnåendet av de mål 
som anges i detta avsnitt, särskilt de i artikel 87. 
 
b) Att utgöra ett forum för diskussioner och informationsutbyten i alla frågor som rör detta 
avsnitt, särskilt vad beträffar parternas system för tekniska föreskrifter, standarder och 
förfaranden för bedömning av överensstämmelse samt utvecklingen i de på detta område 
verksamma internationella organisationerna. 
 
c) Att utgöra ett forum för samråd om och snabb lösning av frågor som verkar eller kan verka 
som onödiga hinder för handeln, inom räckvidden för och i den mening som avses i detta 
avsnitt, parterna emellan. 
 
d) Att uppmuntra, främja och underlätta samarbetet mellan parternas offentliga eller privata 
organ för metrologi, standardisering, provning, certifiering, inspektion och ackreditering.  
 
e) Att utforska medel som syftar till förbättring av tillträdet till parternas respektive 
marknader och av detta avsnitts funktionssätt. 
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Avsnitt 5 – Sanitära och fytosanitära åtgärder 

Artikel 89 – Sanitära och fytosanitära åtgärder 
1. Huvudmålet inom ramen för detta avsnitt är att på området sanitär och fytosanitär 
lagstiftning underlätta handeln parterna emellan samtidigt som människors, djurs och växters 
hälsa skyddas genom vidare genomförande av principerna i WTO:s avtal om tillämpning av 
sanitära och fytosanitära åtgärder. Ett ytterligare mål inom ramen för detta avsnitt är att 
beakta djurskyddsnormer. 
 
2. Parterna strävar efter att nå målen inom ramen för detta avsnitt genom att tillämpa 
avtalet i bilaga IV, om sanitära och fytosanitära åtgärder som är tillämpliga på handel med 
djur, animaliska produkter, växter, vegetabiliska produkter och andra varor samt om 
djurskydd. 
 
3. Genom avvikelse från artikel 193 skall associeringskommittén när den behandlar sanitära 
eller fytosanitära åtgärder bestå av företrädare för gemenskapen och Chile med ansvar för 
sanitära och fytosanitära frågor. Kommittén skall då kallas Gemensamma 
förvaltningskommittén för sanitära och fytosanitära frågor. Kommitténs uppgifter anges i 
artikel 16 i bilaga IV.  
 
4. Vid tillämpning av artikel 184 skall samråd enligt artikel 16 i bilaga IV anses utgöra 
samråd enligt artikel 183, om parterna inte beslutar något annat. 

Avsnitt 6 – Vin och sprit 

Artikel 90 – Vin och sprit 
Avtalet om handel med vin finns i bilaga V och avtalet om handel med spritdrycker och 
aromatiserade drycker finns i bilaga VI. 

Kapitel III – Undantag 

Artikel 91 – Allmän undantagsklausul 
Under förutsättning att åtgärderna inte tillämpas på ett sätt som skulle innebära ett medel 
för godtycklig eller oberättigad diskriminering mellan parterna i fall då samma förhållanden 
råder, eller en förtäckt inskränkning av handeln mellan parterna, skall inget i denna 
avdelning tolkas som ett hinder för någon av parterna att anta eller genomföra åtgärder, som 
 
a) är nödvändiga för att skydda den allmänna moralen, 
 
b) är nödvändiga för att skydda människors, djurs eller växters liv eller hälsa, 
 
c) är nödvändiga för att säkerställa iakttagandet av lagar och andra författningar som inte är 
oförenliga med bestämmelserna i detta avtal, inbegripet åtgärder som hänför sig till 
genomförandet av tullagstiftningen, skyddet av immateriella rättigheter och förhindrandet av 
bedrägliga förfaranden,  
 
d) hänför sig till import eller export av guld eller silver, 
 
e) hänför sig till skyddet av nationella skatter av konstnärligt, historiskt eller arkeologiskt 
värde, 
 
f) hänför sig till bevarandet av uttömliga naturtillgångar, om sådana åtgärder tillämpas i 
samband med begränsningar avseende inhemskt tillhandahållande eller inhemsk konsumtion, 
 
g) hänför sig till produkter framställda inom kriminalvården. 
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Artikel 92 – Skyddsåtgärdsklausul 
1. Om inte annat anges i denna artikel skall bestämmelserna i artikel XIX i GATT 1994 och 
WTO-avtalet om skyddsåtgärder tillämpas mellan parterna. Bestämmelserna i punkterna 2, 
3, 4, 5, 7, 8 och 9 i denna artikel skall tillämpas endast när en part har ett väsentligt intresse 
som exportör av den berörda produkten enligt definitionen i punkt 10. 
 
2. Parterna skall omedelbart och i alla händelser senast inom sju dagar inge en särskild 
skriftlig anmälan till associeringskommittén med alla relevanta upplysningar rörande 
inledandet av en undersökning beträffande skyddsåtgärder och om de slutliga 
undersökningsresultaten. 
 
3. De upplysningar som avses i punkt 2 skall bl.a. innehålla en förklaring av det nationella 
förfarande som kommer att ligga till grund för genomförandet av undersökningen, en 
angivelse av tidsplanerna för hörande av parterna och andra lämpliga möjligheter för berörda 
parter att lämna sina synpunkter i ärendet. Båda parterna skall dessutom inge en skriftlig 
förhandsanmälan anmälan till associeringskommittén med alla relevanta upplysningar om 
beslutet att tillämpa provisoriska skyddsåtgärder. Denna anmälan skall inkomma senast sju 
dagar före tillämpningen av åtgärderna. 
 
4. Efter anmälan om det slutliga undersökningsresultatet och innan skyddsåtgärderna enligt 
artikel XIX i GATT 1994 och WTO-avtalet om skyddsåtgärder tillämpas skall den part som 
avser att tillämpa åtgärderna hänskjuta ärendet till associeringskommittén för en noggrann 
prövning av situationen i syfte att finna en ömsesidigt godtagbar lösning. Parterna skall i 
syfte att finna en sådan lösning och om den berörda parten så begär hålla samråd i förväg 
inom associeringskommittén. 
 
5. Trots vad som sägs i punkt 4 skall ingenting hindra en part från att tillämpa åtgärder enligt 
artikel XIX i GATT 1994 och WTO-avtalet om skyddsåtgärder. 
 
6. Vid valet av skyddsåtgärder enligt denna artikel skall parterna prioritera dem som minst 
stör genomförandet av målen i detta avtal. Dessa åtgärder skall inte gå utöver vad som är 
nödvändigt för att avhjälpa den allvarliga skadan och skall upprätthålla nivån eller marginalen 
för de förmåner som beviljats enligt denna avdelning. 
 
7. Parterna bekräftar sina rättigheter och förpliktelser enligt artikel 8.1 och 8.2 i WTO-avtalet 
om skyddsåtgärder. 
 
8. Den rätt att upphäva tillämpningen som avses i artikel 8.2 i WTO-avtalet om 
skyddsåtgärder skall inte utövas mellan parterna under de första 18 månader som en 
skyddsåtgärd är i kraft, förutsatt att skyddsåtgärden har införts som ett resultat av en 
absolut ökning av importen och att denna åtgärd är förenlig med WTO-avtalet om 
skyddsåtgärder. 
 
9. Vid tillämpning av skyddsåtgärder skall dessa omedelbart anmälas till 
associeringskommittén och skall, särskilt med avseende på deras liberalisering eller 
avskaffande, vara föremål för samråd inom kommittén en gång om året. 
 
10. Vid tillämpning av denna artikel skall en part anses ha ett väsentligt intresse om den 
tillhör en av de fem största leverantörerna av den importerade produkten under den senaste 
treårsperioden, uttryckt som absolut volym eller absolut värde. 
 
11. Om den ena parten underkastar importen av produkter ett övervakningsförfarande som 
kan ge upphov till omständigheter som kan medföra tillämpning av skyddsåtgärder enligt 
denna artikel, skall den underrätta den andra parten om detta. 

Artikel 93 – Bristklausul 
1. Om efterlevnaden av bestämmelserna i denna avdelning leder till 
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a) en allvarlig brist eller risk för brist på livsmedel eller andra produkter som är av väsentlig 
betydelse för den exporterande parten, eller 
 
b) brist på betydande mängder inhemskt material för en nationell bearbetningsindustri under 
perioder när det inhemska priset på detta material som en del av en statlig stabiliseringsplan 
hålls under världsmarknadspriset, och om de situationer som avses ovan ger upphov till eller 
sannolikt kommer att ge upphov till stora svårigheter för den exporterande parten, kan den 
parten vidta lämpliga åtgärder på de villkor och i enlighet med de förfaranden som fastställs i 
denna artikel. 
 
2. Vid valet av skyddsåtgärder skall de åtgärder prioriteras som minst stör genomförandet av 
arrangemangen i detta avtal. Dessa åtgärder skall inte tillämpas så att de utgör en godtycklig 
eller oberättigad diskriminering mellan parterna i fall då samma förhållanden råder, eller en 
förtäckt inskränkning av handeln, och skall avskaffas när det på grund av omständigheterna 
inte längre är berättigat att bibehålla dem. De åtgärder som kan komma att antas i enlighet 
med punkt 1.b skall dessutom inte leda till en ökning av exporten eller av det skydd som den 
berörda nationella bearbetningsindustrin omfattas av och skall inte avvika från 
bestämmelserna rörande icke-diskriminering i detta avtal. 
 
3. Innan åtgärderna i punkt 1 vidtas, eller så snart som möjligt i de fall där punkt 4 är 
tillämplig, skall den part som avser att vidta åtgärderna förse associeringskommittén med 
alla relevanta upplysningar i syfte att finna en lösning som är godtagbar för parterna. 
Parterna kan i associeringskommittén enas om vilka medel som är nödvändiga för att 
avhjälpa svårigheterna. Om ingen överenskommelse nås inom 30 dagar efter det att ärendet 
har hänskjutits till associeringskommittén, får den exporterande parten tillämpa åtgärderna 
enligt denna artikel på export av den berörda produkten. 
 
4. I de fall det på grund av exceptionella och kritiska omständigheter som kräver ett 
omedelbart ingripande är omöjligt att lämna förhandsupplysningar eller göra en 
förhandsunders ökning, kan den part som avser att vidta åtgärderna genast tillämpa de 
försiktighetsåtgärder som är nödvändiga för att hantera situationen och skall i så fall genast 
underrätta den andra parten om detta. 
 
5. Alla åtgärder som tillämpas enligt denna artikel skall omedelbart anmälas till 
associeringskommittén och vara föremål för regelbundna samråd inom denna, särskilt i syfte 
att fastställa en tidsplan för deras avskaffande så snart omständigheterna tillåter detta. 

Avdelning III – Tjänstehandel och etablering 

Artikel 94 – Mål 
1. Parterna skall ömsesidigt liberalisera handeln med tjänster, i enlighet med 
bestämmelserna i denna avdelning och i överensstämmelse med artikel V i GATS. 
 
2. Kapitel III syftar till förbättrade rambetingelser för investeringar, särskilt de 
etableringsvillkor som parterna tillämpar sinsemellan, på grundval av principen om icke-
diskriminering. 

Kapitel I – Tjänster 

Avsnitt 1 – Allmänna bestämmelser 

Artikel 95 – Räckvidd 
1. I detta kapitel avses med handel med tjänster tillhandahållande av en tjänst genom 
följande leveranssätt: 
 
a) Från en parts territorium till den andra partens territorium (leveranssätt 1). 
 
b) Inom en parts territorium till en tjänstekonsument från den andra parten (leveranssätt 2). 
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c) Av en tjänsteleverantör från den ena parten, genom kommersiell närvaro på den andra 
partens territorium (leveranssätt 3). 
 
d) Av en tjänsteleverantör från den ena parten, genom närvaro av fysiska personer på den 
andra partens territorium (leveranssätt 4). 
 
2. Detta kapitel gäller för handel inom alla tjänstesektorer med undantag av följande: 
 
a) Finansiella tjänster, vilka omfattas av kapitel II. 
 
b) Audiovisuella tjänster. 
 
c) Nationell kustsjöfart. 
 
d) Luftfart, inbegripet inrikes och internationella lufttransporttjänster, enligt eller utanför 
tidtabell, och tjänster med direkt anknytning till utövandet av trafikrättigheter, med undantag 
av följande: 
 i) Reparation och underhåll av flygplan, varvid flygplanet tas ur bruk. 
 ii) Försäljning och marknadsföring av lufttransporttjänster. 
 iii) Tjänster som rör databokningssystem (CRS). 
 
3. Inget i detta kapitel skall tolkas så, att det innebär några skyldigheter när det gäller 
offentlig upphandling; det området omfattas av avdelning IV i denna del. 
 
4. Bestämmelserna i detta kapitel skall inte gälla för subventioner som beviljas av parterna. 
Parterna skall i samband med översynen av detta kapitel enligt artikel 100 till förnyad 
behandling ta upp frågan om bestämmelser för subventioner som berör handeln med tjänster 
i syfte att i avtalet införliva regler som överenskommits enligt artikel XV i GATS.  
 
5. Detta avsnitt gäller för internationella sjötransporttjänster och för 
telekommunikationstjänster, om inte annat sägs i avsnitten 2 och 3. 

Artikel 96 – Definitioner 
I detta kapitel används följande beteckningar med de betydelser som här anges: 
 
a) åtgärd: en parts åtgärder, i form av lagar, andra författningar, regler, förfaranden, beslut 
och administrativa handlingar eller i någon annan form. 
 
b) åtgärder vidtagna eller upprätthållna av en part: åtgärder vidtagna eller upprätthållna av 
 i) centrala, regionala eller lokala politiska beslutsförsamlingar eller myndigheter, 
 ii) icke-statliga organ vid utövandet av befogenheter som delegerats av centrala, regionala 
eller lokala politiska beslutsförsamlingar eller myndigheter. 
 
c) tjänsteleverantör: varje fysisk eller juridisk person som söker tillhandahålla eller 
tillhandahåller en tjänst. 
 
d) kommersiell närvaro: alla former av företags- eller yrkesmässig etablering, inbegripet 
genom 
 i) bildande, förvärv eller upprätthållande av en juridisk person, eller 
 ii) skapande eller upprätthållande av en filial eller ett representationskontor inom en parts 
territorium i syfte att tillhandahålla en tjänst. 
 
e) 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, handelsbolag, samriskföretag, enskilda 
näringsidkare och föreningar. 
 
f) juridisk person från en part: en juridisk person som bildats eller på annat sätt organiserats 
enligt gemenskapens, dess medlemsstaters eller Chiles lagstiftning. Om den juridiska 
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personen endast har sitt säte eller huvudkontor inom gemenskapens eller Chiles territorium 
skall den inte betraktas som en juridisk person från gemenskapen eller Chile, såvida den inte 
har en omfattande affärsverksamhet inom gemenskapens eller Chiles territorium. 
 
g) fysisk person: en medborgare i en av medlemsstaterna eller i Chile i enlighet med 
medlemsstatens eller Chiles respektive lagstiftning. 

Artikel 97 – Marknadstillträde 
1. När det gäller marknadstillträde genom de leveranssätt som anges i artikel 95 skall varje 
part bevilja tjänster och tjänsteleverantörer från den andra parten en behandling som inte är 
mindre gynnsam än den som fastställs i de villkor och begränsningar som överenskommits 
och som anges i den första partens bindningslista enligt artikel 99. 
 
2. Inom sektorer där åtaganden om marknadstillträde gjorts definieras de åtgärder som en 
part inte får upprätthålla eller införa, vare sig regionalt eller avseende hela dess territorium, 
såvida inte annat anges i dess bindningslista, enligt följande: 
 
a) Begränsningar av antalet tjänsteleverantörer genom numeriska kvoter, monopol eller 
tjänsteleverantörer med ensamrätt eller genom krav på ekonomiskt behovstest. 
 
b) Begränsningar av det totala värdet av tjänstetransaktioner eller av tillgångar genom 
numeriska kvoter eller krav på ekonomiskt behovstest. 
 
c) Begränsningar av det totala antalet tjänster eller av den totala kvantiteten 
tjänsteproduktion uttryckt i angivna numeriska enheter genom kvoter eller krav på 
ekonomiskt behovstest (1). 
 
(1)  Punkt 2 c omfattar inte åtgärder som en part vidtar för att begränsa insatserna vid tillhandahållandet av 

tjänster. 
 
d) Begränsningar, genom numeriska kvoter eller krav på ekonomiskt behovstest, av det 
totala antal fysiska personer som får anställas i en viss tjänstesektor eller som en 
tjänsteleverantör får anställa och som är nödvändiga för, och har direkt anknytning till, 
tillhandahållandet av en särskild tjänst. 
 
e) Åtgärder som begränsar eller ställer krav på vissa typer av associationsformer eller 
samriskföretag genom vilka en tjänsteleverantör från den andra parten kan tillhandahålla en 
tjänst. 
 
f) Begränsningar av deltagandet av utländskt kapital, genom fastställande av en maximal 
procentgräns för utländskt aktieägande eller en övre gräns för det totala värdet av enskilda 
eller sammanlagda utländska investeringar.  

Artikel 98 – Nationell behandling 
1. Varje part skall i fråga om alla åtgärder som rör tillhandahållandet av tjänster inom de 
sektorer som anges i dess bindningslista och med iakttagande av de villkor och förbehåll som 
där fastställs medge tjänster och tjänsteleverantörer från den andra parten en behandling 
som inte är mindre gynnsam än den som den medger sina egna tjänster eller  
tjänsteleverantörer av samma slag (2). 
 
(2)  Särskilda åtaganden som görs enligt denna artikel skall inte tolkas så, att parterna måste kompensera för 

en inneboende konkurrensnackdel som beror på de aktuella tjänsternas eller tjänsteleverantörernas 
utländska natur. 

 
2. En part kan uppfylla kravet i punkt 1 genom att medge tjänster eller tjänsteleverantörer 
från den andra parten antingen en till formen identisk behandling eller en till formen olik 
behandling jämfört med den som parten medger sina egna tjänster och tjänsteleverantörer 
av samma slag. 
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3. En till formen identisk eller en till formen olik behandling skall anses vara mindre gynnsam 
om den ändrar konkurrensvillkoren till förmån för tjänster eller tjänsteleverantörer från den 
ena parten i jämförelse med tjänster eller tjänsteleverantörer av samma slag från den andra 
parten. 

Artikel 99 – Bindningslistor för särskilda åtaganden 
1. Parternas särskilda åtaganden enligt artiklarna 97 och 98 anges i bindningslistorna i bilaga 
VII. Varje bindningslista innehåller, för de sektorer inom vilka särskilda åtaganden gjorts, 
följande uppgifter: 
 
a) Villkor för och begränsningar när det gäller marknadstillträde. 
 
b) Villkor och förbehåll beträffande nationell behandling. 
 
c) Åtaganden i samband med kompletterande åtaganden enligt punkt 3. 
 
d) I förekommande fall, tidsplanen för genomförandet av dessa åtaganden och dagen för 
åtagandenas ikraftträdande. 
 
2. Åtgärder som är oförenliga med både artikel 97 och artikel 98 har införts i den kolumn 
som hänför sig till artikel 97. I detta fall anses införandet utgöra ett villkor eller förbehåll 
även med avseende på artikel 98. 
 
3. Om en part gör särskilda åtaganden rörande åtgärder som påverkar handeln med tjänster 
och som inte behöver uppföras i bindningslistan enligt artikel 97 eller artikel 98, skall 
åtagandena uppföras i dess lista som kompletterande åtaganden. 

Artikel 100 – Översyn 
1. Tre år efter avtalets ikraftträdande skall parterna se över detta kapitel i syfte att på ett för 
bägge parter förmånligt sätt och med säkerställande av en totalt sett jämn avvägning mellan 
rättigheter och skyldigheter ytterligare söka fördjupa liberaliseringen och minska eller 
undanröja kvarvarande begränsningar. 
 
2. Efter översynen enligt punkt 1 skall associeringskommittén vart tredje år undersöka hur 
detta kapitel tillämpas och avge lämpliga förslag till associeringsrådet. 

Artikel 101 – Rörlighet för fysiska personer 
Två år efter avtalets ikraftträdande skall parterna se över reglerna och villkoren för fysiska 
personers rörlighet (leveranssätt 4) i syfte att få till stånd en ytterligare liberalisering. I 
samband med denna översyn får också definitionen av fysiska personer i artikel 96 g 
omprövas. 

Artikel 102 – Inhemska regleringar 
1. Inom sektorer där en part har gjort åtaganden i sin bindningslista skall den, för att 
åtgärder som gäller villkor och förfaranden för licensiering och certifiering av 
tjänsteleverantörer från den andra parten inte skall utgöra ett onödigt handelshinder, 
bemöda sig om att tillse att dessa åtgärder 
 
a) grundas på objektiva och transparenta kriterier, såsom bl.a. kompetens och förmågan att 
tillhandahålla en tjänst, 
 
b) inte begränsar handeln mer än vad som krävs för att legitima målsättningar skall kunna 
nås, 
 
c) inte utgör en förtäckt begränsning av tillhandahållandet av en tjänst. 
 
2. Bestämmelserna i punkt 1 får ses över inom ramen för förfarandet enligt artikel 100 i syfte 
att beakta regler som överenskommits enligt artikel VI i GATS och införliva dem i detta avtal. 
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3. Om en part ensidigt eller genom avtal erkänner utbildning, erfarenhet, licenser eller 
certifiering som erhållits i ett tredjelands territorium, skall den ge den andra parten 
tillräckliga möjligheter att visa att utbildning, erfarenhet, licenser eller certifiering som 
erhållits i denna andra parts territorium också bör erkännas, eller att ingå ett avtal eller ett 
arrangemang med motsvarande verkan. 
 
4. Parterna skall med jämna mellanrum samråda med varandra för att fastställa 
möjligheterna att undanröja eventuella kvarvarande krav på medborgarskap eller 
stadigvarande bosättning som någon av dem ställer för att licensiera eller certifiera 
tjänsteleverantörer från den andra parten. 

Artikel 103 – Ömsesidigt erkännande 
1. Varje part skall se till att dess behöriga myndigheter inom rimlig tid efter det att en 
tjänsteleverantör från den andra parten ingivit en ansökan om en licens eller om certifiering  
 
a) om ansökan är komplett, tar ställning till ansökan och underrättar den sökande om sitt 
ställningstagande, eller  
 
b) om ansökan inte är fullständig, utan onödigt dröjsmål underrättar den sökande om detta 
och anger vilka ytterligare uppgifter som krävs enligt partens inhemska lagstiftning. 
 
2. Parterna skall uppmuntra de relevanta organen inom sina respektive territorier att lägga 
fram rekommendationer om ömsesidigt erkännande för att tjänsteleverantörer helt eller 
delvis skall kunna uppfylla de krav som varje part ställer när det gäller auktorisation, 
licensiering, ackreditering, verksamhetsutövning och certifiering av tjänsteleverantörer, 
särskilt sådana som tillhandahåller yrkesmässiga tjänster. 
 
3. Associeringskommittén skall, inom rimlig tid och med beaktande av graden av 
överensstämmelse mellan parternas föreskrifter, besluta huruvida en rekommendation enligt 
punkt 2 är förenlig med detta kapitel. Om så är fallet skall rekommendationen genomföras 
genom ett av de behöriga myndigheterna framförhandlat avtal om ömsesidigt erkännande av 
krav, kvalifikationer, licenser och andra föreskrifter. 
 
4. Ett sådant avtal skall vara förenligt med de relevanta bestämmelserna i WTO-avtalet, 
särskilt med artikel VII i GATS.  
 
5. Om parterna är överens om det skall varje part uppmuntra sina relevanta organ att 
utarbeta förfaranden för tillfällig licensiering av leverantörer av yrkesmässiga tjänster från 
den andra parten. 
 
6. Associeringskommittén skall med jämna mellanrum, men åtminstone vart tredje år, se 
över tillämpningen av denna artikel. 

Artikel 104 – Elektronisk handel (1) 
Parterna erkänner att användningen av elektroniska hjälpmedel 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 marknadstillträdes- och regleringsfrågor som 
elektronisk handel aktualiserar. 
 
(1)  Införandet av denna bestämmelse i detta kapitel skall inte påverka Chiles ställningstagande i frågan 

huruvida elektronisk handel skall  betraktas som tillhandahållande av tjänster. 

Artikel 105 – Öppenhet 
En part skall utan dröjsmål tillmötesgå alla önskemål från den andra parten om specifika 
upplysningar om någon av sina allmänt tillämpliga åtgärder eller någon av sina 
internationella överenskommelser som hänför sig till eller berör detta kapitel. Den 
kontaktpunkt som avses i artikel 190 skall på begäran lämna tjänsteleverantörer från den 



Rådets beslut (2002/979/EG), EGT L 352, 2002  40

 

andra parten specifika upplysningar i alla sådana frågor. En kontaktpunkt behöver inte vara 
depositarie för lagar och andra författningar. 

Avsnitt 2 – Internationell sjötransport 

Artikel 106 – Räckvidd 
1. Trots vad som sägs i artikel 95.5 skall rederier som är etablerade utanför gemenskapen 
eller Chile och som kontrolleras av medborgare i en medlemsstat eller i Chile omfattas av 
bestämmelserna i detta avsnitt, om deras fartyg är registrerade i den medlemsstaten eller i 
Chile i enlighet med respektive lands lagstiftning och dessutom seglar under medlemsstatens 
eller Chiles flagg. 
 
2. Denna artikel gäller för internationell sjötransport, inbegripet transporter från dörr till dörr 
och intermodala transporter i vilka ett av transportsätten är sjötransport. 

Artikel 107 – Definitioner 
I detta avsnitt avses med 
 
a) intermodal transport: rätten att anordna internationella godstransporttjänster från dörr till 
dörr och att för detta ändamål direkt teckna avtal med tillhandahållare av andra 
transportsätt, 
 
b) leverantör av internationella sjötransporttjänster: tillhandahållare av tjänster i samband 
med internationell godstransport till sjöss, tjänster som avser hantering, lagring och 
magasinering av gods, tullklareringstjänster, containerterminal- eller containerdepåtjänster 
samt agent- och fraktspeditionstjänster. 

Artikel 108 – Marknadstillträde och nationell behandling 
1. Med hänsyn till den liberalisering som parterna redan uppnått när det gäller internationell 
sjötransport skall följande gälla: 
 
a) Parterna skall fortsätta att på affärsmässig och icke-diskriminerande grund tillämpa 
principen om oinskränkt tillträde till den internationella sjöfartsmarknaden och till 
internationell sjöfart. 
 
b) Varje part skall fortsätta att medge fartyg som seglar under en tjänsteleverantörs från den 
andra parten flagg eller drivs av tjänsteleverantörer från den andra parten en behandling 
som inte är mindre förmånlig än den som parten medger sina egna fartyg när det gäller, 
bland annat, tillträde till hamnar, utnyttjande av hamnarnas infrastruktur och stödtjänster i 
hamnarna, relaterade avgifter, tullfaciliteter, tilldelning av kajplatser samt möjligheter till 
lastning och lossning.  
 
2. Vid tillämpning av principerna i punkt 1 skall parterna 
 
a) avstå från att i framtida bilaterala avtal med tredjeland införa lastdelningsbestämmmelser, 
utom i de undantagsfall då linjerederier från den berörda parten annars inte skulle ha någon 
faktisk möjlighet att bedriva transportverksamhet till eller från det berörda tredjelandet,  
 
b) förbjuda lastfördelningsbestämmelser i framtida bilaterala avtal beträffande tank- och 
torrlastsjöfart, 
 
c) vid avtalets ikraftträdande avskaffa alla ensidiga åtgärder, administrativa eller tekniska 
hinder och andra hinder som skulle kunna få en begränsande eller diskriminerande verkan på 
det fria tillhandahållandet av internationella sjötransporttjänster. 
 
3. Varje part skall, i överensstämmelse med de villkor som intagits i dess bindningslista, 
tillåta tjänsteleverantörer av internationella sjötransporttjänster från den andra parten att ha 
kommersiell närvaro på sitt territorium på sådana villkor som, vad gäller etablering och 
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verksamhet, inte är mindre gynnsamma än de villkor som parten medger sina egna 
tjänsteleverantörer eller de villkor som parten medger tjänsteleverantörer från ett tredjeland, 
om de villkoren är förmånligare. 

Avsnitt 3 – Telekommunikationstjänster 

Artikel 109 – Definitioner 
I detta avsnitt används följande beteckningar med den betydelse som här anges: 
 
a) telekommunikationstjänster: överföring av ljud, bild och data, eller kombinationer därav, i 
form av elektromagnetiska signaler, med undantag av radioutsändning och tv-sändning (1). 
Åtaganden inom denna sektor omfattar därför inte sådana ekonomiska aktiviteter som består 
i att tillhandahålla innehåll för vars överföring det krävs telekommunikationstjänster. 
Tillhandahållandet av detta med hjälp av en telekommunikationstjänst överförda innehåll 
omfattas av parternas särskilda åtaganden inom andra relevanta sektorer. 
 
(1)  Radioutsändning och tv-sändning definieras som den oavbrutna överföringskedja som krävs för 

utsändning av tv- och radioprogramsignaler till allmänheten men omfattar inte återutsändningslänkar 
mellan operatörerna. 

 
b) regleringsmyndighet: ett organ som tilldelats reglerings- och tillsynsuppgifter med 
anknytning till de frågor som behandlas i detta avsnitt. 
 
c) nödvändiga telekommunikationsfaciliteter: funktioner i allmänna transportnät för 
telekommunikationer och teletjänster som 
 i) endast eller till övervägande del tillhandahålls av en enda leverantör eller ett begränsat 
antal leverantörer, och 
 ii) det inte är ekonomiskt eller tekniskt möjligt att ersätta för att en tjänst skall kunna 
tillhandahållas. 

Artikel 110 – Regleringsmyndigheten 
1. En regleringsmyndighet inom området telekommunikationstjänster skall vara skild från och 
inte ansvara inför leverantörer av basteletjänster. 
 
2. En regleringsmyndighets beslut och de förfarande som den tillämpar skall vara opartiska i 
förhållande till alla aktörerna på marknaden. 
 
3. En leverantör som påverkas av en regleringsmyndighets beslut skall ha rätt att överklaga 
beslutet. 

Artikel 111 – Tillhandahållande av tjänster 
1. Om licens erfordras, skall förutsättningarna och villkoren för licensen samt uppgift om den 
tid som det normalt tar att ta ställning till en licensansökan göras tillgängliga för 
allmänheten. 
 
2. Om licens erfordras och licensen inte beviljats, skall den sökande på begäran delges skälen 
till avslaget.  

Artikel 112 – Betydande leverantörer 
1. Med betydande leverantör avses en leverantör som i väsentlig grad kan påverka villkoren 
för deltagande (med avseende på pris och utbud) på den aktuella marknaden för 
basteletjänster till följd av 
 
a) sin kontroll över nödvändiga faciliteter, eller 
 
b) utnyttjande av sin ställning på marknaden. 
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2. Lämpliga åtgärder skall vidtas för att förhindra att leverantörer som, ensamma eller 
tillsammans, är betydande leverantörer börjar tillämpa eller fortsätter att tillämpa 
konkurrensbegränsande metoder. 
 
3. De konkurrensbegränsande metoder som avses ovan skall särskilt inbegripa följande: 
 
a) Deltagande i konkurrensbegränsande korssubventionering. 
 
b) Utnyttjande, med konkurrensbegränsning som följd, av upplysningar från konkurrenter. 
 
c) Underlåtenhet att för andra tjänsteleverantörer i tid göra tillgängliga tekniska uppgifter om 
nödvändiga faciliteter och kommersiellt relevanta uppgifter som är nödvändiga för att dessa 
skall kunna leverera tjänster. 

Artikel 113 – Samtrafik 
1. Detta avsnitt avser sammankoppling med leverantörer som tillhandahåller allmänna 
transportnät för telekommunikationer eller teletjänster för att göra det möjligt för användare 
av en leverantörs tjänster att kommunicera med användare av en annan leverantörs tjänster 
och att få tillgång till tjänster som tillhandahålls av en annan leverantör. 
 
2. Samtrafik med en betydande leverantör skall säkerställas där det är tekniskt möjligt i 
nätet. Sådan samtrafik skall erbjudas  
 
a) på villkor (inbegripet tekniska standarder och specifikationer) och till taxor enligt principen 
om icke-diskriminering och till en kvalitet som är minst lika hög som den som tillhandahålls 
för egna liknande tjänster eller för liknande tjänster som tillhandahålls av icke anslutna 
tjänsteleverantörer eller för dess dotterbolag eller andra anslutna företag, 
 
b) i god tid samt på villkor (inbegripet tekniska standarder och specifikationer) och till 
kostnadsorienterade taxor som är tydliga, skäliga, fastställda med hänsyn till vad som är 
ekonomiskt möjligt och som är tillräckligt separerade för att leverantören inte skall behöva 
betala för de delar av nätet eller de funktioner som han inte behöver för att tjänsten skall 
kunna tillhandahållas, 
 
c) på begäran, i punkter förutom de nätanslutningspunkter som erbjuds majoriteten av 
användarna, mot kostnader som återspeglar kostnaderna för att upprätta nödvändiga 
ytterligare funktioner. 
 
4. Förfarandena för samtrafik med en betydande leverantör skall göras tillgängliga för 
allmänheten. 
 
5. För att säkerställa icke-diskriminering skall betydande leverantörer göra sina avtal om 
samtrafik tillgängliga för tjänsteleverantörer hos parterna eller i förväg offentliggöra 
referensanbud avseende samtrafik, såvida anbuden inte redan är tillgängliga för allmänheten. 

Artikel 114 – Knappa resurser 
Alla förfaranden för allokering och utnyttjande av knappa resurser, inbegripet frekvenser, 
nummer och ledningsrätter, skall i god tid genomföras på ett objektivt, öppet och icke-
diskriminerande sätt. 

Artikel 115 – Samhällsomfattande tjänster 
1. Varje part skall ha rätt att definiera vilken skyldighet att tillhandahålla samhällsomfattande 
tjänster som den önskar upprätthålla. 
 
2. Bestämmelserna om samhällsomfattande tjänster skall vara öppna, objektiva och icke-
diskriminerande. De skall också vara neutrala och inte mer betungande än nödvändigt. 
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Kapitel II – Finansiella tjänster 

Artikel 116 – Räckvidd 
1. Detta kapitel gäller för åtgärder som införs eller upprätthålls av parterna och som berör 
handeln med finansiella tjänster. 
 
2. I detta kapitel avses med handel med finansiella tjänster tillhandahållande av en finansiell 
tjänst genom följande leveranssätt: 
 
a) Från en parts territorium till den andra partens territorium (leveranssätt 1). 
 
b) Inom en parts territorium till en konsument av finansiella tjänster från den andra parten 
(leveranssätt 2). 
 
c) Av en leverantör av finansiella tjänster från den ena parten, genom kommersiell närvaro 
på den andra partens territorium (leveranssätt 3). 
 
d) Av en leverantör av finansiella tjänster från den ena parten, genom närvaro av fysiska 
personer på den andra partens territorium (leveranssätt 4). 
 
3. Inget i detta kapitel skall tolkas så, att det innebär några skyldigheter när det gäller 
offentlig upphandling; det området omfattas av avdelning IV i denna del av avtalet. 
 
4. Bestämmelserna i detta kapitel skall inte gälla för subventioner som beviljas av parterna. 
Parterna skall till förnyad behandling ta upp frågan om bestämmelser beträffande 
subventioner som berör handeln med finansiella tjänster till förnyad behandling i syfte att i 
avtalet införliva regler som överenskommits enligt artikel XV i GATS. 
 
5. Detta kapitel gäller inte för 
 i) en centralbanks eller valutamyndighets eller någon annan offentlig institutions 
verksamhet som led i penning- eller valutapolitiken, 
 ii) verksamhet som utgör en del av ett lagstadgat socialförsäkringssystem eller av allmänna 
pensionssystem, 
 iii) annan verksamhet som utförs av en offentlig institution för statens räkning eller med 
statlig garanti eller med användande av statliga medel. 
 
6. Vid tillämpning av punkt 5 skall, om en part tillåter att någon del av den verksamhet som 
avses i 5 ii eller iii utförs av egna leverantörer av finansiella tjänster i konkurrens med en 
offentlig institution eller en leverantör av finansiella tjänster, detta kapitel gälla för sådan 
verksamhet. 

Artikel 117 – Definitioner 
I detta kapitel används följande beteckningar med de betydelser som här anges: 
 
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 vidtagna eller upprätthållna av 
 i) centrala, regionala eller lokala politiska beslutsförsamlingar eller myndigheter, 
 ii) icke-statliga organ vid utövandet av befogenheter som delegerats av centrala, regionala 
eller lokala politiska beslutsförsamlingar eller myndigheter. 
 
3. leverantör av finansiella tjänster: fysiska eller juridiska personer som önskar tillhandahålla 
eller som tillhandahåller finansiella tjänster. Beteckningen ”leverantör av finansiella tjänster” 
innefattar dock inte offentliga institutioner. 
 
4. offentlig institution: 
 i) en politisk beslutsförsamling, en centralbank eller en penningpolitisk myndighet hos en 
part, eller en institution som ägs eller kontrolleras av en part, vilken huvudsakligen har 



Rådets beslut (2002/979/EG), EGT L 352, 2002  44

 

offentliga uppgifter eller bedriver verksamheter för offentliga ändamål, med undantag för 
institutioner som huvudsakligen arbetar med att tillhandahålla finansiella tjänster på 
kommersiella villkor, eller 
 ii) ett privat institut som utför uppgifter vilka vanligen utförs av en centralbank eller en 
penningpolitisk myndighet. 
 
5. kommersiell närvaro: alla former av företags- eller yrkesmässig etablering, inbegripet 
genom 
 i) bildande, förvärv eller upprätthållande av en juridisk person, eller 
 ii) skapande eller upprätthållande av en filial eller ett representationskontor inom en parts 
territorium i syfte att tillhandahålla en finansiell tjänst. 
 
6. 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, handelsbolag, samriskföretag, enskilda 
näringsidkare och föreningar. 
 
7. juridisk person från en part: en juridisk person som bildats eller på annat sätt organiserats 
enligt gemenskapens, dess medlemsstaters eller Chiles lagstiftning. Om den juridiska 
personen endast har sitt säte eller huvudkontor inom gemenskapens eller Chiles territorium 
skall den inte betraktas som en juridisk person från gemenskapen eller Chile, såvida den inte 
har en omfattande affärsverksamhet inom gemenskapens eller Chiles territorium. 
 
8. fysisk person: en medborgare i en av medlemsstaterna eller i Chile i enlighet med 
medlemsstatens eller Chiles respektive lagstiftning. 
 
9. finansiell tjänst: varje tjänst av finansiell natur som erbjuds av en leverantör av finansiella 
tjänster från en part. Finansiella tjänster omfattar följande verksamheter: 
 
Försäkringstjänster och försäkringsrelaterade tjänster: 
 i) Direkt försäkring (inbegripet koassurans): 
  a) Livförsäkring. 
  b) Skadeförsäkring. 
 ii) Återförsäkring och retrocession. 
 iii) Försäkringsförmedling, såsom mäkling och ombudsverksamhet. 
 iv) Försäkringsrelaterade tjänster, såsom konsult-, aktuarie-, riskprövnings- och 
skaderegleringstjänster. 
 
Banktjänster och andra finansiella tjänster (med undantag av försäkringstjänster): 
 v) Mottagande av insättningar och andra återbetalningspliktiga medel från allmänheten. 
 vi) Utlåning av alla slag, inbegripet konsumentkrediter, hypotekskrediter, lånekrediter, 
faktoring och finansiering av affärstransaktioner. 
 vii) Finansiell leasing. 
 viii) Alla betalnings- och penningförmedlingstjänster, inbegripet betal- och kreditkort, 
resecheckar och bankväxlar. 
 ix) Borgensförbindelser och garantier. 
 x) Handel för egen eller annans räkning, på en börs, genom direkthandel eller på annat 
sätt, av följande: 
  a) Penningmarknadsinstrument, inbegripet checkar, växlar och bankcertifikat. 
 b) Valutor. 
 c) Derivatinstrument innefattande, men inte begränsade till, terminer och optioner. 
 d) Valuta- och ränteinstrument, inbegripet sådana produkter som svappar och 
ränteterminer. 
  e) Överlåtbara värdepapper. 
  f) Andra överlåtbara rättigheter och tillgångar, inklusive ädelmetaller. 
 xi) Medverkan som utställare, garant eller emissionsinstitut vid utfärdandet av alla slags 
värdepapper, offentligt eller privat, samt andra tjänster med anknytning därtill. 
 xii) Penninghandel. 
 xiii) Förvaltning av tillgångar, såsom medels- eller portföljförvaltning, alla former av 
fondförvaltning, pensionsfondsförvaltning samt förvarings- och notariattjänster. 
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 xiv) Clearing- och avvecklingstjänster rörande alla finansiella tillgångar, inbegripet 
värdepapper, derivatinstrument och andra överlåtbara instrument. 
 xv) Tillhandahållande och överföring av finansiell information och bearbetning av finansiella 
data samt därtill hänförlig programvara genom leverantörer av andra finansiella tjänster. 
 xvi) Rådgivnings- och förmedlingstjänster och andra till finansiella tjänster relaterade 
tjänster avseende alla verksamheter enligt v—xv, inbegripet kreditupplysning och 
kreditanalys, tillhandahållande av investeringsunderlag, investeringsrådgivning samt 
rådgivning om företagsförvärv, omstrukturering av företag och affärsstrategi. 
 
10. ny finansiell tjänst: tjänst av finansiell natur, inbegripet tjänster med anknytning till 
befintliga eller 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 118 – Marknadstillträde 
1. När det gäller marknadstillträde genom de leveranssätt som anges i artikel 116 skall varje 
part bevilja finansiella tjänster och leverantörer av finansiella tjänster från den andra parten 
en behandling som inte är mindre gynnsam än den som fastställs i de villkor och 
begränsningar som överenskommits och som anges i den första partens bindningslista enligt 
artikel 120. 
 
2. Inom sektorer där åtaganden om marknadstillträde gjorts definieras de åtgärder som en 
part inte får upprätthålla eller införa, vare sig regionalt eller avseende hela dess territorium, 
såvida inte annat anges i dess bindningslista, enligt följande: 
 
a) Begränsningar av antalet leverantörer av finansiella tjänster genom numeriska kvoter, 
monopol, tjänsteleverantörer med ensamrätt eller krav på ekonomiskt behovstest. 
 
b) Begränsningar av det totala värdet av finansiella tjänstetransaktioner eller av tillgångar 
med anknytning till finansiella tjänster genom numeriska kvoter eller krav på ekonomiskt 
behovstest. 
 
c) Begränsningar av det totala antalet finansiella tjänster som tillhandahålls eller av den 
totala kvantiteten tjänsteproduktion uttryckt i angivna numeriska enheter genom kvoter eller 
krav på ekonomiskt behovstest (1). 
 
(1)  Punkt 2 c täcker inte åtgärder som en part vidtar för att begränsa insatserna vid tillhandahållandet av 
finansiella tjänster. 
 
d) Begränsningar, genom numeriska kvoter eller krav på ekonomiskt behovstest, av det 
totala antal fysiska personer som får anställas i en viss finansiell tjänstesektor eller som en 
leverantör av finansiella tjänster får anställa och som är nödvändiga för, och har direkt 
anknytning till, tillhandahållandet av en särskild finansiell tjänst. 
 
e) Åtgärder som begränsar eller ställer krav på vissa typer av associationsformer eller 
samriskföretag genom vilka en leverantör av finansiella tjänster från den andra parten kan 
tillhandahålla en finansiell tjänst. 
 
f) Begränsningar av deltagandet av utländskt kapital genom fastställande av en maximal 
procentgräns för utländskt aktieägande eller en övre gräns för det totala värdet av enskilda 
eller sammanlagda utländska investeringar. 

Artikel 119 – Nationell behandling 
1. Varje part skall i fråga om alla åtgärder som rör tillhandahållandet av finansiella tjänster 
inom de sektorer som anges i partens bindningslista och med iakttagande av de villkor och 
förbehåll som där fastställs medge finansiella tjänster och leverantörer av finansiella tjänster 
från den andra parten en behandling som inte är mindre gynnsam än den som den medger 
sina egna finansiella tjänster eller leverantörer av finansiella tjänster av samma slag (1). 
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(1)  Särskilda åtaganden enligt denna artikel skall inte tolkas så, att parterna måste kompensera för en 

inneboende konkurrensnackdel vilken beror på de aktuella finansiella tjänsternas eller de finansiella 
tjänstetillhandahållarnas utländska natur. 

 
2. En part kan uppfylla kravet i punkt 1 genom att medge finansiella tjänster eller 
leverantörer av finansiella tjänster från den andra parten antingen en till formen identisk 
behandling eller en till formen olik behandling jämfört med den som parten medger sina egna 
finansiella tjänster och leverantörer av finansiella tjänster av samma slag. 
 
3. En till formen identisk eller en till formen olik behandling skall anses vara mindre gynnsam 
om den ändrar konkurrensvillkoren till förmån för finansiella tjänster eller leverantörer av 
finansiella tjänster från den ena parten i jämförelse med finansiella tjänster eller leverantörer 
av finansiella tjänster av samma slag från den andra parten. 

Artikel 120 – Bindningslistor för särskilda åtaganden 
1. Parternas särskilda åtaganden enligt artiklarna 118 och 119 anges i bindningslistorna i 
bilaga VIII. Varje bindningslista innehåller, för de sektorer inom vilka särskilda åtaganden 
gjorts, följande uppgifter: 
 
a) Villkor och begränsningar för marknadstillträde. 
 
b) Villkor och förbehåll beträffande nationell behandling. 
 
c) Åtaganden i samband med kompletterande åtaganden enligt punkt 3. 
 
d) I förekommande fall, tidsplanen för genomförandet av dessa åtaganden och dagen för 
åtagandenas ikraftträdande.  
 
2. Åtgärder som är oförenliga med både artikel 118 och artikel 119 har införts i den kolumn 
som hänför sig till artikel 118. I detta fall anses införandet utgöra ett villkor eller ett förbehåll 
även med avseende på artikel 119. 
 
3. Om en part gör särskilda åtaganden som rör handeln med finansiella tjänster och som inte 
skall införas i bindningslistan enligt artikel 118 eller artikel 119, skall åtagandena införas i 
dess bindningslista som kompletterande åtaganden. 

Artikel 121 – Nya finansiella tjänster 
1. En part skall tillåta leverantörer av finansiella tjänster från den andra parten som är 
etablerade på dess territorium att på dess territorium tillhandahålla nya finansiella tjänster 
inom ramen för de undersektorer och finansiella tjänster som omfattas av åtagandena i dess 
bindningslista, med iakttagande av de villkor, begränsningar, förutsättningar och förbehåll 
som fastställs i bindningslistan och förutsatt att införandet av den nya finansiella tjänsten inte 
förutsätter ny lagstiftning eller ändringar av den befintliga lagstiftningen. 
 
2. En part får fastställa i vilken rättslig form tjänsten kan tillhandahållas och får ställa krav på 
tillstånd för tillhandahållande av den finansiella tjänsten. Om ett sådant tillstånd krävs skall 
ett beslut fattas inom rimlig tid, och tillstånd får då vägras endast av försiktighetsskäl. 

Artikel 122 – Bearbetning av uppgifter inom den finansiella tjänstesektorn 
1. En part skall tillåta leverantörer av finansiella tjänster från den andra parten att i 
bearbetningssyfte överföra uppgifter i elektronisk eller annan form till eller från partens 
territorium, om bearbetningen är en förutsättning för den normala affärsverksamheten för 
dessa leverantörer av finansiella tjänster. 
 
2. Om de uppgifter som avses i punkt 1 utgörs av eller innehåller personuppgifter, skall 
överföringen av uppgifterna från den ena partens territorium till den andra partens 
territorium äga rum i enlighet med den nationella lagstiftningen om skydd av individen med 
avseende på överföring och bearbetning av personuppgifter hos den part från vars 
territorium uppgifterna överförs. 
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Artikel 123 – Effektiva och öppna regleringar inom den finansiella tjänstesektorn 
1. En part skall, i görligaste mån, i förväg underrätta alla berörda personer om allmänt 
tillämpliga åtgärder som den avser att vidta, så att dessa personer får tillfälle att framföra 
synpunkter på åtgärden. Underrättelse om åtgärden skall lämnas  
 
a) genom offentligt tillkännagivande, eller 
 
b) i annan skriftlig eller elektronisk form. 
 
2. Parternas behöriga finansmyndigheter skall för berörda personer göra tillgängliga sina krav 
rörande ansökningar som gäller tillhandahållande av finansiella tjänster. 
 
3. På begäran skall den behöriga finansmyndigheten upplysa en sökande om hur långt 
handläggningen av ansökan fortskridit. Om myndigheten behöver ytterligare uppgifter från 
den sökande skall den underrätta den sökande om detta utan oskäligt dröjsmål. 
 
4. Varje part skall göra sitt yttersta för att inom sitt territorium genomföra och tillämpa 
internationellt överenskomna standarder för reglering och tillsyn inom den finansiella 
tjänstesektorn och för bekämpning av penningtvätt. Parterna skall i detta syfte samarbeta 
och utbyta information och erfarenheter i den särskilda kommitté för finansiella tjänster som 
avses i artikel 127. 

Artikel 124 – Konfidentiella uppgifter 
Inget i detta kapitel 
 
a) skall innebära en skyldighet för en part att tillhandahålla konfidentiella uppgifter, vars 
utlämnande skulle hindra rättstillämpningen eller på annat sätt strida mot det allmännas 
intresse eller vara till skada för enskilda, offentliga eller privata, företags legitima 
kommersiella intressen, 
 
b) skall tolkas så, att en part skall vara skyldig att utlämna uppgifter som rör ekonomiska 
angelägenheter avseende, eller konton tillhörande, enskilda kunder hos en leverantör av 
finansiella tjänster eller konfidentiella och skyddade uppgifter som innehas av offentliga 
organ. 

Artikel 125 – Tillsynsbefogenheter 
1. Inget i detta kapitel skall tolkas som ett hinder för en part att anta eller vidmakthålla 
rimliga åtgärder av försiktighetsskäl, såsom 
 
a) skydd av investerare, insättare, aktörer på finansmarknaden, försäkringstagare eller 
personer åt vilka en leverantör av finansiella tjänster skall utföra en förvaltningstjänst,  
 
b) upprätthållande av säkerheten, soliditeten, integriteten och det ekonomiska ansvaret hos 
leverantörer av finansiella tjänster, 
 
c) säkerställande av integriteten och stabiliteten i en parts finansiella system. 
 
2. Om åtgärderna inte överensstämmer med bestämmelserna i detta kapitel får de inte 
utnyttjas för att kringgå partens åtaganden eller skyldigheter enligt detta kapitel. 

Artikel 126 – Godkännande 
1. En part kan vid bestämmandet av hur dess åtgärder rörande finansiella tjänster skall 
tillämpas godkänna åtgärder som den andra parten vidtagit av försiktighetsskäl. Ett sådant 
godkännande, vilket kan ske genom harmonisering eller på annat sätt, kan grundas på ett 
avtal eller arrangemang med det berörda landet eller ges ensidigt. 
 
2. En part som är part i ett sådant avtal eller arrangemang med en tredje part som avses i 
punkt 1, vare sig framtida eller existerande, skall ge den andra parten tillräckliga möjligheter 
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att förhandla om anslutning till dessa avtal eller arrangemang eller att ingå jämförbara avtal 
eller arrangemang, under förutsättning att det leder till likvärdiga regleringar och en likvärdig 
nivå i fråga om tillsynen över och tillämpningen av dessa och, om tillämpligt, förfarandena för 
utbyte av information mellan parterna i avtalet eller arrangemanget. I de fall en part ensidigt 
ger godkännande, skall den ge den andra parten tillräckliga möjligheter att visa att dessa 
omständigheter föreligger. 

Artikel 127 – Särskild kommitté för finansiella tjänster 
1. Parterna inrättar härmed en särskild kommitté för finansiella tjänster. Den särskilda 
kommittén skall bestå av företrädare för parterna. Den främsta företrädaren för varje part 
skall vara en tjänsteman från den myndighet enligt bilaga IX som ansvarar för finansiella 
tjänster. 
 
2. Den särskilda kommittén skall bland annat 
 
a) övervaka genomförandet av detta kapitel, och 
 
b) pröva frågor om finansiella tjänster som en part hänskjuter till kommittén. 
 
3. Den skall sammanträda på begäran av någon av parterna, varvid parterna på förhand skall 
komma överens om tidpunkt och dagordning för sammanträdet. Ordförandeskapet i den 
särskilda kommittén skall innehas av parterna växelvis. Den särskilda kommittén skall 
redovisa resultaten av sina möten till associeringskommittén. 
 
4. Tre år efter avtalets ikraftträdande skall den särskilda kommittén för finansiella tjänster 
överväga åtgärder som kan underlätta och utvidga handeln med finansiella tjänster och 
ytterligare bidra till uppnåendet av avtalets mål samt redovisa resultatet av sina 
överläggningar till associeringskommittén. 

Artikel 128 – Samråd 
1. En part får begära samråd med den andra parten i alla frågor som kan uppkomma inom 
ramen för detta kapitel. Den andra parten skall pröva framställningen i positiv anda. Parterna 
skall redovisa resultatet av sitt samråd till den särskilda kommittén för finansiella tjänster. 
 
2. Vid samråd enligt denna artikel skall tjänstemän från de myndigheter som anges i bilaga 
IX delta. 
 
3. Inget i denna artikel skall innebära en skyldighet för en finansmyndighet som deltar i ett 
samråd att utlämna uppgifter eller vidta åtgärder som skulle komma att påverka enskilda 
reglerings-, tillsyns-, förvaltnings- eller genomförandefrågor. 
 
4. Om en parts finansmyndighet av tillsynsskäl begär uppgifter om en leverantör av 
finansiella tjänster på den andra partens territorium, kan myndigheten vända sig med sin 
begäran till den behöriga finansmyndigheten på den andra partens territorium. 
Tillhandahållandet av dessa uppgifter får underkastas de villkor, förutsättningar och 
begränsningar som gäller enligt den andra partens relevanta lagstiftning eller kraven enligt 
ett i förväg överenskommet avtal eller arrangemang mellan parternas finansmyndigheter. 

Artikel 129 – Särskilda bestämmelser om tvistlösning 
1. Om inte annat fastställs i denna artikel skall tvister som rör detta kapitel lösas i enlighet 
med bestämmelserna i avdelning VIII. 
 
2. Vid tillämpning av artikel 184 skall samråd enligt artikel 128 anses utgöra samråd enligt 
artikel 183, om parterna inte kommer överens om något annat. När samrådet inleds skall 
parterna lämna upplysningar som möjliggör en prövning av hur en parts åtgärder eller varje 
annan fråga skulle kunna påverka detta kapitels funktionssätt och tillämpning; de 
upplysningar som utbyts under samrådet skall behandlas konfidentiellt. Om frågan inte lösts 
inom 45 dagar efter det att samråd enligt artikel 128 ägt rum, eller inom 90 dagar efter det 
att begäran om samråd enligt artikel 128.1 framställts om detta inträffar först, kan den 
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klagande parten skriftligen begära att det tillsätts en förlikningsnämnd. Parterna skall 
redovisa resultatet av sitt samråd direkt till associeringskommittén. 
 
3. Vid tillämpning av artikel 185 skall följande gälla: 
 
a) Förlikningsnämndens ordförande skall ha särskild sakkunskap i finansiella frågor. 
 
b) Associeringskommittén skall senast sex månader efter avtalets ikraftträdande upprätta en 
förteckning över minst fem personer som inte är medborgare från någon av parterna och 
som är villiga och har möjlighet att fungera som förlikningsmän och även är villiga att utses 
till ordförande i en förlikningsnämnd för ärenden som gäller finansiella tjänster. 
Associeringskommittén skall se till att förteckningen alltid upptar namnen på fem personer. 
Dessa personer skall ha sakkunskap eller erfarenhet när det gäller lagstiftning eller praxis 
inom området finansiella tjänster, vilket även kan omfatta regler för finansiella instituts 
verksamhet, skall vara oberoende och uppträda i egenskap av enskilda personer, får inte stå 
någon part eller organisation nära eller motta instruktioner från någon part eller organisation 
och skall följa uppförandekoden i bilaga XVI. Förteckningen får ändras vart tredje år. 
 
c) Associeringskommitténs ordförande skall inom tre dagar från ingivandet av begäran om 
förlikningsnämndens tillsättande utse panelens ordförande genom lottning bland de personer 
som upptagits i förteckningen enligt b. De två andra förlikningsmännen i nämnden skall av 
associeringskommitténs ordförande utses genom lottning bland de personer som upptagits i 
den förteckning som avses i artikel 185.2, varav den ena bland de personer som den 
klagande parten föreslagit associeringskommittén, den andra bland de personer som den 
svarande parten har föreslagit kommittén. 

Kapitel III – Etablering 

Artikel 130 – Räckvidd 
Detta kapitel gäller etablering inom alla sektorer med undantag av tjänstesektorerna, 
inbegripet den finansiella tjänstesektorn. 

Artikel 131 – Definitioner 
I detta kapitel används följande beteckningar med de betydelser som här anges: 
 
a) 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, handelsbolag, samriskföretag, enskilda 
näringsidkare och föreningar. 
 
b) juridisk person från en part: en juridisk person som bildats eller på annat sätt organiserats 
enligt gemenskapens, dess medlemsstaters eller Chiles lagstiftning.  
 
Om den juridiska personen endast har sitt säte eller huvudkontor inom gemenskapens eller 
Chiles territorium skall den inte betraktas som en juridisk person från gemenskapen eller 
Chile, såvida den inte har en omfattande affärsverksamhet inom gemenskapens eller Chiles 
territorium. 
 
c) fysisk person: en medborgare i en av medlemsstaterna eller i Chile i enlighet med 
medlemsstatens eller Chiles respektive lagstiftning. 
 
d) etablering: 
 i) bildande, förvärv eller upprätthållande av en juridisk person, eller 
 ii) skapande eller upprätthållande av en filial eller ett representationskontor inom en parts 
territorium i syfte att tillhandahålla en ekonomisk verksamhet. 
 
När det gäller fysiska personer skall detta inte omfatta sökande eller tagande av anställning 
på en parts arbetsmarknad eller ge rätt till tillträde till en parts arbetsmarknad. 
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Artikel 132 – Nationell behandling 
För de sektorer som anges i bilaga X och med iakttagande av de villkor och förbehåll som där 
fastställs skall varje part, i fråga om etablering, medge juridiska och fysiska personer från 
den andra parten en behandling som inte är mindre gynnsam än den som den medger sina 
egna juridiska och fysiska personer som utför en liknande ekonomisk verksamhet. 

Artikel 133 – Regleringsrätt 
Om inte annat följer av artikel 132 får varje part reglera juridiska och fysiska personers 
etablering. 

Artikel 134 – Slutbestämmelser 
1. Parterna bekräftar, när det gäller detta kapitel, sina rättigheter och skyldigheter enligt 
bilaterala eller multilaterala avtal som de är parter i. 
 
2. I syfte att främja en gradvis liberalisering av investeringsvillkoren bekräftar parterna sitt 
åtagande att senast tre år från detta avtals ikraftträdande ta upp den rättsliga ramen för 
investeringar, investeringsklimatet och investeringsflödet mellan sig till förnyad behandling, i 
överensstämmelse med sina internationella åtaganden. 

Kapitel IV – Undantag 

Artikel 135 – Undantag 
1. Under förutsättning att åtgärderna inte tillämpas på ett sätt som skulle innebära ett medel 
för godtycklig eller oberättigad diskriminering mellan parterna i fall då likartade förhållanden 
råder, eller en förtäckt inskränkning av handeln med tjänster eller finansiella tjänster eller i 
fråga om etablering, skall inget i denna avdelning tolkas som ett hinder för någon av parterna 
att anta eller genomföra åtgärder 
 
a) som är nödvändiga för att skydda den allmänna moralen eller för att upprätthålla allmän 
ordning och säkerhet, 
 
b) som är nödvändiga för att skydda människors, djurs eller växters liv eller hälsa, 
 
c) som avser bevarandet av uttömliga naturtillgångar, om sådana åtgärder tillämpas i 
samband med begränsningar beträffande inhemskt tillhandahållande eller inhemsk 
konsumtion av tjänster eller beträffande inhemska investeringar, 
 
d) som är nödvändiga för skyddet av nationella skatter av konstnärligt, historiskt eller 
arkeologiskt värde, 
 
e) som är nödvändiga för att säkerställa iakttagandet av lagar och andra författningar som 
inte är oförenliga med bestämmelserna i denna avdelning, inbegripet åtgärder som hänför 
sig till 
 i) förhindrandet av bedrägliga eller olagliga förfaranden eller för att åtgärda bristande 
uppfyllelse av förpliktelser enligt ett tjänstekontrakt, 
 ii) skyddet av enskildas privatliv i samband med bearbetning och spridning av 
personuppgifter samt skyddet av sekretess för individuella register och konton, 
 iii) säkerhet. 
 
2. Bestämmelserna i denna avdelning gäller inte för parternas socialförsäkringssystem eller 
för sådan verksamhet på en parts territorium som, ens tillfälligt, har anknytning till 
myndighetsutövning. 
 
3. Inget i denna avdelning skall hindra en part från att tillämpa sina lagar, andra författningar 
och föreskrifter rörande fysiska personers inresa, vistelse, arbete, arbetsförhållanden och 
etablering (1), förutsatt att parten inte tillämpar dessa på ett sätt som omintetgör eller 
inskränker de förmåner som tillkommer den andra parten enligt en bestämmelse i denna 
avdelning. 
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(1)  En part får särskilt begära att fysiska personer skall äga de akademiska kvalifikationer eller den 

yrkeserfarenhet som, på det territorium där tjänsten eller den finansiella tjänsten tillhandahålls eller där 
etableringen äger rum, föreskrivs för verksamhetssektorn i fråga. 

Avdelning IV – Offentlig upphandling 

Artikel 136 – Mål 
Parterna skall i enlighet med bestämmelserna i denna avdelning sörja för ett effektivt och 
ömsesidigt öppnande av sina marknader för offentlig upphandling. 

Artikel 137 – Räckvidd och omfattning 
1. Om inte annat följer av de villkor som parterna anger i bilagorna XI, XII och XIII, är denna 
avdelning tillämplig på lagar och andra författningar, förfaranden och praxis rörande varje 
upphandling av varor och tjänster, inbegripet byggentreprenader, som genomförs av 
parternas upphandlande enheter. 
 
2. Denna avdelning gäller inte för följande: 
 
a) Kontrakt som tilldelas enligt 
 i) en internationell överenskommelse och avser de avtalsslutande parternas gemensamma 
genomförande eller utnyttjande av ett projekt, 
 ii) en internationell överenskommelse om stationering av trupper, 
 iii) en internationell organisations särskilda förfarande.  
 
b) Icke-avtalsgrundade överenskommelser eller varje form av offentligt bistånd eller offentlig 
upphandling som genomförs inom ramen för bistånds- eller samarbetsprogram. 
 
c) Kontrakt som avser 
 i) inköp eller hyra av mark, befintliga byggnader eller annan fast egendom eller därmed 
sammanhängande rättigheter, 
 ii) inköp, utveckling, produktion eller samproduktion av programmaterial för tv eller radio 
eller kontrakt avseende sändningstid, 
 iii) medlings- eller förlikningstjänster, 
 iv) anställningsavtal, 
 v) forsknings- och utvecklingstjänster, med undantag av sådana som uteslutande är till 
nytta för den upphandlande enheten i dess egen verksamhet, förutsatt att tjänsten betalas 
uteslutande av den upphandlande enheten, 
 
d) finansiella tjänster. 
 
3. Koncessioner som avser offentliga byggentreprenader enligt definitionen i artikel 138 i 
skall också omfattas av denna avdelning, i enlighet med vad som anges i bilagorna XI, XII 
och XIII. 
 
4. Ingen part får förbereda, utforma eller i övrigt lägga upp en upphandling i avsikt att 
undandra sig förpliktelserna enligt denna avdelning. 

Artikel 138 – Definitioner 
I denna avdelning används följande beteckningar med de betydelser som här anges: 
 
a) offentlig upphandling: varje typ av upphandling av varor eller tjänster eller en kombination 
därav, inbegripet byggentreprenader, som genomförs av parternas offentliga institutioner för 
offentliga ändamål och inte för kommersiell återförsäljning eller för tillverkning av varor eller 
tillhandahållande av tjänster för kommersiell försäljning, såvida inte annat anges. Det 
innefattar upphandling genom köp, leasing, hyresavtal eller hyrköpsavtal, med eller utan rätt 
till köp.  
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b) upphandlande enheter: parternas offentliga institutioner, såsom politiska 
beslutsförsamlingar och myndigheter på central, regional och lokal nivå, offentliga företag 
samt varje annan enhet som upphandlar i enlighet med bestämmelserna i denna avdelning, i 
enlighet med vad som anges i bilagorna XI, XII och XIII. 
 
c) offentligt 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. Ett dominerande 
inflytande från de offentliga myndigheternas sida skall antas föreligga när de direkt eller 
indirekt 
 i) innehar majoriteten av företagets tecknade kapital, 
 ii) förfogar över majoriteten av de röster som är förbundna med de av företaget utgivna 
aktierna, eller 
 iii) kan tillsätta mer än hälften av ledamöterna i företagets förvaltnings-, lednings- eller 
tillsynsorgan. 
 
d) leverantör från en part: varje fysisk eller juridisk person eller offentligt organ, eller grupp 
av fysiska eller juridiska personer eller offentliga organ hos en part, som kan tillhandahålla 
varor, tjänster eller utförandet av byggentreprenader. Beteckningen omfattar både 
varuleverantörer, tjänsteleverant örer och entreprenörer. 
 
e) 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, handelsbolag, samriskföretag, enskilda 
näringsidkare och föreningar. 
 
f) juridisk person från en part: en juridisk person som bildats eller på annat sätt organiserats 
enligt gemenskapens, dess medlemsstaters eller Chiles lagstiftning. 
 
Om den juridiska personen endast har sitt säte eller huvudkontor inom gemenskapens eller 
Chiles territorium skall den inte betraktas som en juridisk person från gemenskapen eller 
Chile, såvida den inte har en omfattande affärsverksamhet inom gemenskapens eller Chiles 
territorium. 
 
g) fysisk person: en medborgare i en av medlemsstaterna eller i Chile i enlighet med 
medlemsstatens eller Chiles respektive lagstiftning. 
 
h) anbudsgivare: en leverantör som har lämnat ett anbud. 
 
i) koncessioner som avser offentliga byggentreprenader: ett kontrakt av samma typ som ett 
kontrakt för upphandling av en offentlig byggentreprenad, utom att ersättningen för det 
arbete som skall utföras utgörs antingen uteslutande av rätten att utnyttja anläggningen eller 
av denna rätt jämte ersättning. 
 
j) motkrav: villkor som beslutas eller övervägs av en upphandlande enhet före eller under 
loppet av ett upphandlingsförfarande och som syftar till att främja lokal utveckling eller 
förbättra den berörda partens betalningsbalans genom krav på lokalt innehåll, 
tekniklicensiering, investeringar, motköp eller liknande krav. 
 
k) skriftligen eller skriftligt: förmedling i läsbar, reproducerbar och lagringsbar form, även via 
elektroniska medel, av information i ord, siffror eller andra symboler. 
 
l) tekniska specifikationer: en specifikation som anger egenskaperna hos de varor eller 
tjänster som skall upphandlas, exempelvis krav beträffande kvalitet, prestanda, säkerhet, 
dimensioner, symboler, terminologi, emballage, märkning eller etikettering eller krav 
beträffande processer och metoder som skall användas vid framställningen av produkterna 
eller tjänsterna och den upphandlande enhetens krav när det gäller förfaranden för 
bedömning av överensstämmelse. 
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m) privatisering: en process genom vilken statens kontroll över en upphandlande enhet 
faktiskt upphör och överförs till den privata sektorn. 
 
n) liberalisering: en process som leder till att en upphandlande enhet inte åtnjuter någon 
ensamrätt eller några särskilda rättigheter och uteslutande befattar sig med 
tillhandahållandet av varor eller tjänster på marknader på vilka det råder en effektiv 
konkurrens. 

Artikel 139 – Nationell behandling och icke-diskriminering 
1. Parterna skall sörja för att upphandling enligt denna avdelning som genomförs av deras 
upphandlande enheter sker på ett öppet, skäligt och icke-diskriminerande sätt som innebär 
att alla leverantörer från båda parterna behandlas lika och att principen om öppen och 
effektiv konkurrens iakttas. 
 
2. Beträffande alla lagar, andra författningar, förfaranden och praxis rörande offentlig 
upphandling som omfattas av denna avdelning skall varje part bevilja varor, tjänster och 
leverantörer från den andra parten en behandling som inte är mindre gynnsam än den som 
den beviljar inhemska varor, tjänster och leverantörer. 
 
3. Beträffande alla lagar, andra författningar, förfaranden och praxis rörande offentlig 
upphandling enligt denna avdelning skall varje part se till 
 
a) att dess upphandlande enheter inte behandlar en i landet etablerad leverantör mindre 
förmånligt än en annan i landet etablerad leverantör på grund av graden av utländsk 
anknytning till en person från den andra parten eller på grund av ägande från den personens 
sida, 
 
b) att dess upphandlande enheter inte diskriminerar mot en i landet etablerad leverantör av 
det skälet att de varor eller tjänster som denne erbjuder i samband med en viss upphandling 
utgörs av varor eller tjänster från den andra parten. 
 
4. Denna artikel skall inte vara tillämplig på åtgärder som gäller tullar eller andra avgifter 
som tas ut på eller i samband med import, sättet att uppbära dessa tullar och avgifter eller 
andra införselbestämmelser, inbegripet begränsningar och formaliteter, inte heller på 
åtgärder som gäller handeln med tjänster, med undantag av åtgärder som uttryckligen gäller 
för upphandling som omfattas av denna avdelning. 

Artikel 140 – Förbud mot motkrav och nationella förmåner 
Parterna skall sörja för att deras upphandlande enheter vid kvalificering och urval av 
leverantörer, varor eller tjänster eller i samband med utvärdering av anbud och tilldelning av 
kontrakt inte överväger, begär eller beslutar om motkrav eller villkor rörande nationella 
förmåner, exempelvis marginaler som möjliggör prisförmåner. 

Artikel 141 – Värderingsregler 
1. Om inte annat följer av villkoren i tilläggen 1—3 till bilagorna XI och XII, får en 
upphandlande enhet vid prövningen av huruvida ett kontrakt omfattas av bestämmelserna i 
denna avdelning inte dela upp upphandlingen eller använda någon annan metod för värdering 
av kontraktet i avsikt att kringgå tillämpningen av denna avdelning. 
 
2. Vid beräkningen av kontraktsvärdet skall den upphandlande enheten beakta alla former av 
ersättning, såsom premier, avgifter, kommissioner och ränta, samt det för kontraktet högsta 
tillåtna totalbeloppet, inbegripet optionsklausuler.  
 
3. Om det på grund av kontraktets natur inte är möjligt att i förväg beräkna det exakta 
kontraktsvärdet, skall den upphandlande enheten uppskatta värdet på grundval av objektiva 
kriterier. 
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Artikel 142 – Öppenhet 
1. Parterna skall, i de relevanta, i tillägg 2 till bilaga XIII angivna publikationerna, inbegripet 
de av myndigheterna angivna elektroniska medierna, omgående offentliggöra alla lagar och 
andra författningar, rättsliga avgöranden, administrativa utslag med allmän giltighet samt 
förfaranden, inbegripet standardkontraktsbestämmelser, som rör upphandling enligt denna 
avdelning. 
 
2. Parterna skall omgående på samma sätt offentliggöra alla ändringar av dessa åtgärder. 

Artikel 143 – Upphandlingsförfaranden 
1. De upphandlande enheterna skall tilldela offentliga kontrakt genom öppet eller selektivt 
förfarande i enlighet med sina nationella förfaranden, i överensstämmelse med denna 
avdelning och på ett icke-diskriminerande sätt. 
 
2. I denna avdelning avses med 
 
a) öppet förfarande: ett förfarande som ger alla intresserade leverantörer möjlighet att lämna 
anbud. 
 
b) selektivt förfarande: ett förfarande enligt vilket, i överensstämmelse med artikel 144 och 
andra relevanta bestämmelser i denna avdelning, endast leverantörer som uppfyller de 
kvalifikationskrav som den upphandlande enheten fastställt inbjuds att lämna anbud. 
 
3. I de särskilda fall som anges i artikel 145 och endast på de villkor som där fastställs får 
emellertid en upphandlande enhet använda sig av något annat förfarande än öppet eller 
selektivt förfarande enligt punkt 1 i denna artikel och får i så fall välja att inte offentliggöra 
ett meddelande om upphandling samt kontakta leverantörer efter eget val och förhandla om 
kontraktsvillkoren med någon eller flera av dessa. 
 
4. De upphandlande enheterna skall behandla anbuden konfidentiellt. De skall i synnerhet 
inte lämna några upplysningar som syftar till att hjälpa enskilda deltagare att höja sina anbud 
till övriga deltagares nivå. 

Artikel 144 – Selektivt förfarande 
1. Om ett selektivt förfarande tillämpas får den upphandlande enheten, så långt det är 
förenligt med en effektivt fungerande upphandlingsprocess, begränsa antalet kvalificerade 
leverantörer som inbjuds att lämna anbud, förutsatt att de väljer ut så många inhemska 
leverantörer och leverantörer från den andra parten som möjligt och gör urvalet på ett 
rättvist och icke-diskriminerande sätt och på grundval av de kriterier som angivits i 
meddelandet om upphandling eller i anbudsunderlaget.  
 
2. Upphandlande enheter som har permanenta förteckningar över kvalificerade leverantörer 
får, på de villkor som anges i artikel 146.7, bland de förtecknade leverantörerna välja ut dem 
som skall inbjudas att lämna anbud. Urvalet skall göras på ett sådant sätt att alla 
leverantörer som är upptagna i förteckningen får samma möjligheter. 

Artikel 145 – Andra förfaranden 
1. Förutsatt att upphandlingsförfarandet inte tillämpas för att undvika största möjliga 
konkurrens eller för att skydda inhemska leverantörer, skall en upphandlande enhet ha rätt 
att under följande omständigheter och, i relevant fall, på följande villkor tilldela kontrakt på 
annat sätt än genom öppet eller selektivt förfarande: 
 
a) När inga lämpliga anbud eller ansökningar om deltagande har inlämnats i samband med 
en tidigare upphandling, förutsatt att de krav som uppställdes vid den ursprungliga 
upphandlingen inte väsentligt ändras. 
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b) När kontraktet, av tekniska eller konstnärliga skäl eller på grund av skyddande av 
ensamrätt, endast kan genomföras av en viss leverantör och det inte finns något rimligt 
alternativ eller någon rimlig ersättningsvara eller ersättningstjänst. 
 
c) När, på grund av synnerlig brådska föranledd av händelser som den upphandlande 
enheten inte kunnat förutse, varorna eller tjänsterna inte skulle kunna erhållas i tid genom 
ett öppet eller selektivt förfarande. 
 
d) När det är fråga om kompletterande leveranser av varor eller tjänster från den 
ursprungliga leverantören och ett byte av leverantör skulle tvinga den upphandlande enheten 
att anskaffa utrustning eller tjänster som inte uppfyller kraven på utbytbarhet med redan 
befintlig utrustning eller programvara eller med redan befintliga tjänster. 
 
e) När en upphandlande enhet köper en prototyp eller en ny produkt eller tjänst som 
utvecklats på dess begäran i samband med och för en bestämd upphandling avseende 
forskning, försöksverksamhet, undersökning eller grundläggande utvecklingsarbete.  
 
f) När, genom omständigheter som inte kunnat förutses, kompletterande tjänster som inte 
omfattades av det ursprungliga kontraktet men som ligger i linje med de mål som angivits i 
det ursprungliga anbudsunderlaget, blivit nödvändiga för att de tjänster som beskrivs i 
anbudsunderlaget skall kunna slutföras. Det totala värdet av kontrakt som tilldelas för 
kompletterande tjänster får dock inte överstiga 50 procent av huvudkontraktets värde. 
 
g) När det är fråga om nya tjänster som innebär en upprepning av liknande tjänster och för 
vilka den upphandlande enheten i meddelandet om den ursprungliga tjänsten angivit att 
något annat upphandlingsförfarande än ett öppet eller selektivt förfarande skulle kunna 
komma att användas för tilldelningen av kontrakt om sådana nya tjänster.  
 
h) När det gäller kontrakt som tilldelas vinnaren av en formgivningstävling, förutsatt att 
tävlingen organiserats på ett sätt som är förenligt med principerna i denna avdelning; om det 
finns flera vinnare skall samtliga inbjudas att delta i förhandlingarna. 
 
i) När det gäller inköp av varor som är noterade på en råvarumarknad eller inköp av varor 
under extremt gynnsamma förhållanden som enbart uppstår på mycket kort sikt i samband 
med en icke sedvanlig försäljning; det skall alltså inte vara fråga om rutininköp från normala 
leverantörer.  
 
2. När en upphandlande enhet, på grund av någon av de omständigheter som anges i punkt 
1, måste tillgripa ett annat förfarande är ett öppet eller selektivt förfarande, skall parterna se 
till att enheten noterar detta i ärendeakten eller utarbetar en skriftlig rapport och där 
redovisar de särskilda skälen till att kontraktet tilldelats med stöd av den punkten. 

Artikel 146 – Kvalificering av leverantörer 
1. Villkoren för deltagande i en upphandling skall begränsas till de villkor som är nödvändiga 
för att det skall tillses att den potentiella leverantören kan uppfylla de krav som ställs och har 
förmåga att genomföra kontraktet. 
 
2. Vid kvalificeringen av leverantörer får en upphandlande enhet inte diskriminera mellan 
inhemska leverantörer och leverant örer från den andra parten. 
 
3. Ingen av parterna får som förutsättning för att en leverantör skall få delta i en 
upphandling föreskriva att denne tidigare skall ha tilldelats ett eller flera kontrakt av en 
upphandlande enhet hos parten eller att leverantören skall ha tidigare erfarenhet av arbete 
på partens territorium. 
 
4. De upphandlande enheterna skall som kvalificerade leverantörer erkänna alla leverantörer 
som uppfyller villkoren för deltagande i en viss upphandling. De upphandlande enheterna 
skall grunda sina beslut om kvalificering uteslutande på de villkor för deltagande som i förväg 
angivits i meddelanden eller anbudsunderlag. 
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5. Inget i denna avdelning skall hindra att en leverantör utesluts på grund av exempelvis 
konkurs, oriktiga uppgifter eller fällande dom med anledning av ett allvarligt brott, såsom 
deltagande i en kriminell organisation. 
 
6. De upphandlande enheterna skall skyndsamt meddela de leverantörer som ansökt om 
kvalificering sitt beslut i frågan huruvida de är kvalificerade. Permanenta förteckningar över 
kvalificerade leverantörer 
 
7. De upphandlande enheterna får upprätta permanenta förteckningar över kvalificerade 
leverantörer, förutsatt att följande regler iakttas: 
 
a) En upphandlande enhet som upprättar en permanent förteckning skall tillse att en 
leverantör när som helst kan ansöka om kvalificering. 
 
b) En leverantör som begärt att bli antagen som kvalificerad leverantör skall av den berörda 
upphandlande enheten underrättas om vilket beslut som fattats. 
 
c) En leverantör som önskar delta i en viss upphandling men som inte är upptagen i 
förteckningen över kvalificerade leverantörer skall ges möjlighet att delta i upphandlingen 
genom att uppvisa intyg och annan bevisning likvärdiga dem som man krävt av de 
leverantörer som är upptagna i förteckningen. 
 
d) Om en upphandlande enhet inom den allmännyttiga sektorn använder sig av ett 
meddelande om förekomsten av en permanent förteckning som ett meddelande om 
upphandling, i enlighet med artikel 147.7, skall leverantörer som önskar delta men som inte 
uppförts i den permanenta förteckningen också beaktas vid upphandlingen, förutsatt att tiden 
räcker till för att komplettera kvalificeringsförfarandet; i så fall skall den upphandlande 
enheten skyndsamt inleda förfarandena för kvalificering. Kvalificeringen och den tid den en 
kräver får inte användas för att förhindra att leverantörer från den andra parten förs upp i 
förteckningen över leverantörer. 

Artikel 147 – Offentliggörande av meddelanden 
Allmänna bestämmelser 
1. Parterna skall se till att deras upphandlande enheter sörjer för en effektiv spridning av 
information om de kontraktsmöjligheter som aktualiseras inom ramen för de relevanta 
offentliga upphandlingsprocesserna och att enheterna förser leverant örer från den andra 
parten med alla upplysningar dessa behöver för att kunna delta i en upphandling. 
 
2. För varje kontrakt som omfattas av denna avdelning, med undantag för de fall som avses i 
artiklarna 143.3 och 145, skall de upphandlande enheterna i förväg offentliggöra ett 
meddelande med en inbjudan till intresserade leverantörer att lämna anbud eller, i 
förekommande fall, ansöka om deltagande i kontraktet.  
 
3. Ett meddelande om upphandling skall innehålla åtminstone följande uppgifter: 
 
a) Den upphandlande enhetens namn, adress, faxnummer och elektroniska adress samt 
uppgift om var anbudsunderlaget kan erhållas, om detta finns på någon annan adress. 
 
b) Det valda upphandlingsförfarandet och kontraktets form. 
 
c) En beskrivning av den planerade upphandlingen och uppgifter om grundläggande krav som 
måste uppfyllas. 
 
d) Villkor som en leverantörer måste uppfylla för att få delta i upphandlingen. 
 
e) Tidsfrist för att lämna anbud och eventuella andra tidsfrister. 
 
f) De huvudsakliga kriterier som kommer att läggas till grund för kontraktstilldelningen. 
 
g) Om möjligt betalningsvillkor och eventuella andra villkor.  
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Meddelande om planerade upphandlingar 
4. Parterna skall uppmuntra sina upphandlande enheter att varje budgetår, så tidigt som 
möjligt, offentliggöra ett meddelande om planerade upphandlingar och där redovisa sina 
upphandlingsplaner. Meddelandet skall innehålla uppgift om upphandlingarnas föremål och 
om den planerade tidpunkten för offentliggörande av varje meddelande om upphandling.  
 
5. En upphandlande enhet inom den allmännyttiga sektorn får använda sig av ett 
meddelande om planerade upphandlingar som meddelande om upphandling, förutsatt att det 
innehåller så mycket som möjligt av de uppgifter som avses i punkt 3 och en uttrycklig 
inbjudan till intresserade leverantörer att till den upphandlande enheten anmäla sitt intresse 
av att delta i upphandlingen. 
 
6. En upphandlande enhet som har använt sig av ett meddelande om planerade 
upphandlingar som meddelande om upphandling skall därefter lämna alla leverantörer som 
anmält preliminärt intresse ytterligare upplysningar, vilka åtminstone skall innefatta 
uppgifterna enligt punkt 3, samt be dem att på denna grundval bekräfta sitt intresse. 
 
Meddelande om permanenta förteckningar över kvalificerade leverantörer 
7. Upphandlande enheter som avser att ha permanenta förteckningar över kvalificerade 
leverantörer skall, i enlighet med punkt 2, offentliggöra ett meddelande i vilket de anger 
vilken enhet det rör sig om, redovisar syftet med den permanenta förteckningen samt uppger 
var reglerna för dess användning, inbegripet kriterierna för kvalificering och diskvalificering, 
finns att tillgå och hur länge förteckningen gäller. 
 
8. Om giltighetstiden för den permanenta förteckningen överstiger tre år skall meddelandet 
offentliggöras årligen. 
 
9. En upphandlande enhet inom den allmännyttiga sektorn får använda sig av ett 
meddelande om förekomsten av en permanent förteckning över kvalificerade leverantörer 
som meddelande om upphandling. De skall i så fall i god tid ställa information till förfogande 
så att alla som anmält intresse har möjlighet att bedöma om de är intresserade av att delta i 
upphandlingen. Denna information skall, i den mån uppgifter finns tillgängliga, innehålla 
samma uppgifter som ett tillkännagivande enligt punkt 3. Den information som lämnas till en 
intresserad leverantör skall på ett icke-diskriminerande sätt lämnas till alla andra 
intresserade leverantörer. 
 
Gemensamma bestämmelser 
10. Alla meddelanden enligt denna artikel skall vara tillgängliga under hela anbudstiden för 
den relevanta upphandlingen. 
 
11. De upphandlande enheterna skall offentliggöra meddelandena genom medel som gör att 
så många som möjligt av parternas intresserade leverantörer kan nås på ett icke-
diskriminerande sätt. Dessa medel skall vara tillgängliga kostnadsfritt via en enda 
tillträdespunkt, vilken anges i tillägg 2 till bilaga XIII. 

Artikel 148 – Anbudsunderlag 
1. Det anbudsunderlag som lämnas till leverantörerna skall innehålla alla uppgifter som 
behövs för att de skall kunna lämna in väl underbyggda anbud. 
 
2. Om en upphandlande enhet inte erbjuder kostnadsfri direkt tillgång på elektronisk väg till 
hela anbudsunderlaget och övriga handlingar, skall den om någon leverantör från parterna 
begär det omgående ställa anbudsunderlaget till förfogande. 
 
3. En upphandlande enhet skall omgående tillgodose alla skäliga önskemål om relevanta 
upplysningar om den aktuella upphandlingen, förutsatt att dessa upplysningar inte ger 
leverant ören i fråga någon fördel i förhållande till konkurrenterna. 
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Artikel 149 – Tekniska specifikationer 
1. De tekniska specifikationerna skall anges i meddelanden, anbudsunderlag eller 
kompletterande handlingar. 
 
2. Parterna skall se till att deras upphandlande enheter inte utarbetar, antar eller tillämpar 
några tekniska specifikationer som har som syfte eller resultat att skapa onödiga hinder för 
handeln mellan dem. 
 
3. De tekniska specifikationer som en upphandlande enhet föreskriver skall 
 
a) avse prestanda och funktionella krav hellre än utformning eller beskrivande egenskaper, 
 
b) grundas på internationella normer, när sådana finns, och annars på nationella tekniska 
föreskrifter (1), erkända nationella standarder (2) eller byggnadsnormer. 
 
(1)  I denna avdelning avses med teknisk föreskrift ett dokument som fastställer de egenskaper som en 

produkt eller tjänst eller dithörande processer och produktionsmetoder, inbegripet administrativa 
bestämmelser, oundgängligen måste besitta, följa respektive uppfylla. Det kan även innefatta eller enbart 
behandla terminologi, symboler, förpacknings-, märknings- eller etiketteringskrav beträffande en vara, 
tjänst, process eller tillverkningsmetod. 

(2)  I denna avdelning avses med standard ett dokument som fastställts av ett erkänt organ, och som för 
allmänt och upprepat bruk anger regler, riktlinjer eller egenskaper hos varor eller tjänster eller dithörande 
processer och produktionsmetoder som inte oundgängligen måste följas. Det kan även innefatta eller 
enbart behandla terminologi, symboler, förpacknings-, märknings- eller etiketteringskrav beträffande en 
vara, en tjänst, en process eller en tillverkningsmetod. 

 
4. Punkt 3 gäller inte om den upphandlande enheten objektivt kan påvisa att det skulle vara 
verkningslöst eller olämpligt att tillämpa de tekniska specifikationer som avses i den punkten 
i syfte att uppnå de legitima mål som eftersträvas. 
 
5. En upphandlande enhet skall alltid överväga anbud som visserligen inte motsvarar de 
tekniska specifikationerna men uppfyller de grundläggande kraven i dessa och är lämpliga för 
det avsedda ändamålet. I den hänvisning till tekniska specifikationer som görs i 
anbudsunderlaget måste formuleringen ”eller likvärdig” eller en motsvarande formulering 
finnas.  
 
6. Det får inte ställas krav på eller hänvisas till särskilda varumärken eller handelsnamn, 
patent, utformning eller typ, särskilt ursprung, tillverkare eller leverantör, utom i fall där det 
inte finns något annat sätt att beskriva upphandlingskraven tillräckligt exakt och klart på; 
anbudsunderlaget måste i så fall innehålla formuleringen ”eller likvärdig” eller motsvarande 
formulering. 
 
7. Det skall ankomma på anbudsgivaren att bevisa att hans anbud uppfyller de 
grundläggande kraven. 

Artikel 150 – Tidsfrister 
1. De tidsfrister som en upphandlande enhet fastställer för mottagande av anbud och 
ansökningar om deltagande skall ge såväl leverantörer från den andra parten som inhemska 
leverantörer möjlighet att bereda och lämna anbud och, i förekommande fall, bereda och inge 
ansökningar om deltagande eller kvalificering. Vid fastställandet av dessa tidsfrister skall den 
upphandlande enheten, så långt det är förenligt med dess egna rimliga behov, beakta sådana 
faktorer som upphandlingens komplexitet samt den tid det normalt tar att befordra ett anbud 
från såväl utländska som inhemska orter. 
 
2. Parterna skall se till att deras upphandlande enheter tar vederbörlig hänsyn till eventuella 
förseningar av offentliggörandet när de fastställer slutdag för mottagande av anbud eller en 
begäran om deltagande eller uppförande på förteckningen över kvalificerade leverantörer. 
 
3. De kortaste tidsfristerna för mottagande av anbud anges i tillägg 3 till bilaga XIII. 
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Artikel 151 – Förhandlingar 
1. En part kan besluta att upphandlande enheter skall föra förhandlingar 
 
a) i samband med upphandlingar beträffande vilka de i meddelandet om upphandling uttryckt 
en sådan avsikt, 
 
b) när det av utvärderingen framgår att inget anbud är det uppenbart mest fördelaktiga 
enligt de särskilda utvärderingskriterier som angivits i meddelanden eller anbudsunderlag. 
 
2. Förhandlingarna skall i första hand användas för att klarlägga anbudens förtjänster och 
brister. 
 
3. De upphandlande enheterna får under förhandlingarnas gång inte diskriminera mellan olika 
anbudsgivare. De skall särskilt se till att 
 
a) eliminering av deltagare sker i enlighet med de kriterier som angivits i meddelanden och 
anbudsunderlag,  
 
b) alla ändringar av kriterierna och av de tekniska kraven skriftligen meddelas alla 
kvarvarande deltagare i förhandlingarna, 
 
c) alla kvarvarande deltagare ges möjlighet att inom en gemensam tidsfrist lämna ett nytt 
eller ändrat anbud, på grundval av de ändrade kraven, eller när förhandlingarna avslutats 
eller båda fallen. 

Artikel 152 – Inlämnande, mottagande och öppnande av anbud 
1. Anbud och ansökningar om deltagande i förfaranden skall inges skriftligen. 
 
2. En upphandlande myndighet skall mottaga och öppna anbudsgivarnas anbud med 
iakttagande av förfaranden och förhållanden som garanterar att principerna om öppenhet och 
icke-diskriminering respekteras. 

Artikel 153 – Tilldelning av kontrakt 
1. För att ett anbud skall komma ifråga för antagande skall det vid öppnandet uppfylla de 
grundläggande kraven i meddelandena eller anbudsunderlaget samt vara lämnat av en 
leverant ör som uppfyller villkoren för deltagande. 
 
2. Den upphandlande enheten skall ge kontraktet till den anbudsgivare som lagt det lägsta 
anbudet eller det anbud som bedöms som mest fördelaktigt enligt de särskilda objektiva 
utvärderingskriterier som angivits i meddelandena eller i anbudsunderlaget. 

Artikel 154 – Information om tilldelning av kontrakt 
1. Parterna skall se till att deras upphandlande enheter sörjer för en effektiv spridning av 
resultatet av en offentlig upphandling.  
 
2. En upphandlande enhet skall skyndsamt informera anbudsgivarna om sitt beslut när det 
gäller tilldelningen av kontraktet och om vad som utmärker det antagna anbudet och om 
dess relativa fördelar. Den skall på begäran informera de anbudsgivare vars anbud har 
förkastats om skälen till att deras anbudet inte antagits. 
 
3. En upphandlande enhet får besluta att inte utlämna vissa upplysningar rörande 
kontraktstilldelningen om utlämnandet skulle hindra rättstillämpningen, på annat strida mot 
det allmännas intresse eller vara till skada leverantörers legitima kommersiella intressen eller 
skulle kunna motverka en sund konkurrens mellan dem. 
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Artikel 155 – Överprövning 
1. En upphandlande enhet skall opartiskt och utan dröjsmål handlägga alla klagomål från 
leverantörer om att denna avdelning skulle ha överträtts i samband med ett 
upphandlingsförfarande. 
 
2. Parterna skall sörja för att icke-diskriminerande, lägliga, öppna och effektiva förfaranden 
läggs fast som gör det möjligt för en leverantör att begära överprövning av påstådda 
överträdelser av denna avdelning i samband med en upphandling som denne har eller har 
haft intresse i. 
 
3. Begäran om överprövning skall behandlas av ett opartiskt och oberoende 
överprövningsorgan. Ett överprövningsorgan som inte är en domstol skall antingen vara 
underkastat rättslig kontroll eller erbjuda rättssäkerhetsgarantier liknande en domstols. 
 
4. Förfarandena för överprövning skall möjliggöra följande: 
 
a) Snabba provisoriska åtgärder för att råda bot på överträdelser av denna avdelning och 
bevara affärsmöjligheter. Sådana åtgärder kan få till följd att upphandlingsförfarandet 
tillfälligt avbryts. Det kan dock i förfarandena föreskrivas att man, när beslut om sådana 
åtgärder fattas, skall ta hänsyn till övergripande negativa konsekvenser för de berörda 
intressena, inbegripet det allmänna intresset. 
 
b) I tillämpliga fall, undanröjande av överträdelsen av denna avdelning eller, om 
undanröjande inte sker, ersättning för förlust eller skada som uppstått, vilken får begränsas 
till kostnaderna för att bereda anbud och inge begäran om överprövning. 

Artikel 156 – Informationsteknik 
1. Parterna skall i görligaste mån och med beaktande av principerna om öppenhet och icke-
diskriminering sträva efter att använda elektroniska kommunikationsmedel för att möjliggöra 
en effektiv spridning av upplysningar om offentlig upphandling, särskilt om de möjligheter till 
anbudsgivning som de upphandlande enheterna erbjuder. 
 
2. För att underlätta tillgången till marknaderna för offentlig upphandling skall parterna 
sträva efter att införa elektroniska datasystem som deras respektive upphandlande enheter 
skall vara skyldiga att använda. 
 
3. Parterna skall uppmuntra att elektroniska medel används för inlämnande av anbud. 

Artikel 157 – Samarbete och stöd 
Parterna skall sträva efter att på grundval av utbildningsprogram som de utarbetar inleda ett 
praktiskt inriktat samarbete och lämna varandra tekniskt stöd i syfte att uppnå ökad 
förståelse av varandras system för offentlig upphandling och statistik på området och ett 
förbättrat tillträde till varandras marknader. 

Artikel 158 – Statistiska rapporter 
Om en part inte i tillräcklig utsträckning följer artikel 147.11 skall den, på den andra partens 
begäran, insamla och till den andra parten överlämna statistik på årsbasis över sin 
upphandling enligt denna avdelning. En sådan rapport skall innehålla de uppgifter som 
fastställs i tillägg 4 till bilaga XIII. 

Artikel 159 – Ändring av tillämpningsområdet 
1. Vardera parten får ändra sitt tillämpningsområde när det gäller denna avdelning förutsatt 
att den 
 
a) anmäler ändringen till den andra parten, 
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b) inom 30 dagar från dagen för anmälan medger den andra parten lämpliga kompenserande 
justeringar av dess tillämpningsområde, så att en nivå som är jämförbar med den som rådde 
före ändringen bibehålls. 
 
2. Trots vad som sägs i 1 b skall den andra parten inte medges någon kompenserande 
justering om en parts ändring av sitt tillämpningsområde när det gäller denna avdelning 
avser 
 
a) rättelser av rent formell karaktär eller smärre ändringar av bilagorna XI eller XII, eller 
 
b) en eller flera omfattade upphandlande enheter över vilka statens kontroll eller inflytande 
faktiskt upphört som ett resultat av privatisering eller liberalisering. 
 
3. Associeringskommittén skall vid behov genom beslut ändra den relevanta bilagan så att 
den avspeglar den ändring som anmälts av den berörda parten. 

Artikel 160 – Fortsatta förhandlingar 
Om en part i framtiden skulle komma att erbjuda en tredje part ytterligare förmåner när det 
gäller tillträde till sin marknad för offentlig upphandling, utöver vad som överenskommits 
enligt denna avdelning, skall den inleda förhandlingar med den andra parten så att dessa 
förmåner genom beslut av associeringskommittén kan utsträckas till att på ömsesidig basis 
även gälla den parten. 

Artikel 161 – Undantag 
Förutsatt att åtgärderna inte tillämpas på ett sätt som skulle innebära en godtycklig eller 
oberättigad diskriminering mellan parterna eller en förtäckt begränsning av handeln mellan 
dem, skall inget i denna avdelning tolkas som hinder för en part att anta eller upprätthålla 
åtgärder 
 
a) som är nödvändiga för att skydda allmän moral, ordning eller säkerhet, 
 
b) som är nödvändiga för att skydda människors liv eller hälsa, 
 
c) som är nödvändiga för att skydda djurs eller växters liv eller hälsa, 
 
d) som är nödvändiga för att skydda immateriella rättigheter, 
 
e) som avser varor eller tjänster som tillhandahålls av handikappade, av 
välgörenhetsinrättningar eller inom kriminalvården. 

Artikel 162 – Översyn och genomförande 
Associeringskommittén skall, om parterna inte kommer överens om något annat, granska 
genomförandet av denna avdelning vartannat år. Den skall behandla alla frågor som 
uppkommer i samband med detta och vidta lämpliga åtgärder i samband med utövandet av 
sina uppgifter. Den skall särskilt ha till uppgift att 
 
a) samordna utbytet mellan parterna när det gäller utveckling och genomförande av 
informationstekniksystem inom området offentlig upphandling, 
 
b) avge lämpliga rekommendationer beträffande samarbetet mellan parterna, 
 
c) fatta beslut i de fall som förutses i denna avdelning.  
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Avdelning V – Löpande betalningar och kapitalrörelser 

Artikel 163 – Mål och räckvidd 
1. Parterna skall sträva efter att liberalisera löpande betalningar och kapitalrörelser mellan 
sig, i enlighet med sina åtaganden inom ramen för internationella finansiella institut och med 
beaktande av varje parts valutastabilitet. 
 
2. Denna avdelning gäller för alla löpande betalningar och kapitalrörelser mellan parterna. 

Artikel 164 – Bytesbalans 
Parterna skall tillåta alla löpande betalningar och överföringar mellan parterna, i fritt 
konvertibel valuta och i enlighet med Internationella valutafondens stadga. 

Artikel 165 – Kapitalbalans 
När det gäller betalningsbalansens kapitalräkning skall parterna tillåta fri rörlighet för kapital i 
samband med direktinvesteringar som görs i överensstämmelse med värdlandets lagstiftning 
och i samband med investeringar som görs i överensstämmelse med avdelning III i denna del 
samt avveckling eller repatriering av dessa investeringar och eventuell vinst därav. 

Artikel 166 – Undantag och skyddsåtgärder 
1. Om, i undantagsfall, betalningar och kapitalrörelser mellan parterna vållar eller riskerar att 
vålla allvarliga svårigheter när det gäller genomförandet av en parts valutapolitik eller 
penningpolitik, får den parten för en tid av högst ett år vidta ofrånkomligt nödvändiga 
skyddsåtgärder beträffande kapitalrörelser. Tillämpningen av skyddsåtgärderna kan förlängas 
genom att de i formell ordning återinförs. 
 
2. Den part som vidtar skyddsåtgärder skall omedelbart underrätta den andra parten om 
detta och så snart som möjligt lägga fram en tidsplan för åtgärdernas avskaffande. 

Artikel 167 – Slutbestämmelser 
1. Parterna bekräftar när det gäller denna avdelning sina rättigheter och skyldigheter enligt 
bilaterala eller multilaterala avtal som de är parter i. 
 
2. Parterna skall samråda med varandra i syfte att underlätta kapitalrörelser mellan sig för 
att främja målen i detta avtal. 

Avdelning VI – Immateriella rättigheter 

Artikel 168 – Mål 
Parterna skall bevilja och säkerställa ett fullgott och effektivt skydd för immateriella 
rättigheter i överensstämmelse med högsta internationella normer, vilket också inbegriper att 
de skall sörja för att det finns effektiva medel för att skydda immateriella rättigheter som 
fastställs i internationella avtal. 

Artikel 169 – Räckvidd 
Vid tillämpningen av detta avtal skall immateriella rättigheter omfatta upphovsrätt – även 
upphovsrätten till datorprogram och databaser – och närstående rättigheter, 
patenträttigheter, mönster, geografiska beteckningar inbegripet ursprungsbeteckningar, 
varumärken, kretsmönster (topografier) i integrerade kretsar, skydd av företagshemligheter 
samt skydd mot otillbörlig konkurrens enligt artikel 10a i Pariskonventionen för skydd av den 
industriella äganderätten (Stockholmsakten, 1967). 

Artikel 170 – Skydd för immateriella rättigheter 
Vid sin strävan att förverkliga målen i artikel 168 skall följande gälla: 
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a) Parterna skall fortsätta att sörja för ett tillfredsställande och effektivt genomförande av 
sina skyldigheter enligt följande överenskommelser: 
 i) Avtal om handelsrelaterade aspekter av immaterialrätter, bilaga 1C till Avtalet om 
upprättande av Världshandelsorganisationen (TRIPs-avtalet). 
 ii) Pariskonventionen för skydd av den industriella ägander ätten (Stockholmsakten 1967). 
 iii) Bernkonventionen för skydd av litterära och konstnärliga verk (Parisakten 1971). 
 iv) Internationell konvention i Rom om skydd för utövande konstnärer, framställare av 
fonogram samt radioföretag (Rom 1961). 
 v) Internationella konventionen för skydd av växtförädlingsprodukter från 1978 (1978 års 
UPOV-konvention) eller den internationella konventionen för skydd av 
växtförädlingsprodukter från 1991 (1991 års UPOV-konvention). 
 
b) Parterna skall senast den 1 januari 2007 tillträda och sörja för ett tillfredsställande och 
effektivt genomförande av sina skyldigheter enligt följande multilaterala överenskommelser: 
 i) Niceöverenskommelsen rörande den internationella klassificeringen av varor och tjänster 
för vilka varumärken gäller (Genèveakten 1977, ändrad 1979). 
 ii) WIPO-fördraget om upphovsrätt (Genève, 1996). 
 iii) WIPO-fördraget i Genève om framföranden och fonogram (Genève 1996). 
 iv) Konvention i Washington om patentsamarbete (Washington 1970, ändrad 1979, 
reviderad 1984). 
 v) Överenskommelse i Strasbourg om internationell patentklassificering (Strasbourg 1971, 
ändrad 1979). 
 
c) Parterna skall senast den 1 januari 2009 tillträda och sörja för ett tillfredsställande och 
effektivt genomförande av sina skyldigheter enligt följande multilaterala överenskommelser: 
 i) Konvention i Genève rörande skydd för framställare av fonogram mot otillåten kopiering 
av deras fonogram (Genève 1971). 
 ii) Locarnoöverenskommelsen om upprättande av en internationell klassificering för mönster 
(Locarno 1968, ändrad 1979). 
 iii) Konvention i Budapest angående deponering av mikroorganismer för patentändamål 
(1977, ändrad 1980). 
 iv) Internationella varumärkesöverenskommelsen i Genève (Genève 1994). 
 
d) Parterna skall vidta alla ansträngningar för att så snart som möjligt ratificera och sörja för 
ett tillfredsställande och effektivt genomförande av sina skyldigheter enligt följande 
multilaterala överenskommelser: 
 i) Protokoll i Madrid till Madridöverenskommelsen om internationell registrering av 
varumärken (1989). 
 ii) Madridöverenskommelsen om internationell registrering av varumärken 
(Stockholmsakten 1967, ändrad 1979). 
 iii) Överenskommelse i Wien om införande av internationell klassificering av figurelement i 
varumärken (Wien 1973, ändrad 1985). 

Artikel 171 – Översyn 
Parterna uttrycker sin bestämda vilja att iaktta sina skyldigheter enligt de ovan nämnda 
multilaterala överenskommelserna, samtidigt som associeringsrådet kan besluta att lägga till 
andra multilaterala överenskommelser på detta område i artikeln. 

Avdelning VII – Konkurrens 

Artikel 172 – Mål 
1. Parterna åtar sig att tillämpa sina respektive konkurrenslagar på ett sätt som är förenligt 
med denna del av avtalet i syfte att undvika att de fördelar som härrör från liberaliseringen 
av varor och tjänster minskas eller upphävs genom konkurrensbegränsande affärsmetoder. 
Parterna är i detta syfte överens om att samarbeta och samordna mellan sina 
konkurrensmyndigheter enligt bestämmelserna i denna avdelning. 
 
2. För att förhindra snedvridning eller begränsningar av konkurrensen som kan påverka 
handeln med varor eller tjänster mellan sig skall parterna ägna särskild uppmärksamhet åt 
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konkurrensbegränsande avtal, samordnade förfaranden och missbruk av ett eller flera 
företags dominerande ställning. 
 
3. Parterna är överens om att samarbeta och samordna sitt arbete när det gäller 
konkurrenslagstiftningens tillämpning. Samarbetet skall omfatta anmälningar, samråd, utbyte 
av ickekonfidentiell information samt tekniskt stöd. Parterna erkänner att det är viktigt att de 
tillämpar konkurrensprinciper som skulle godtas av båda parterna i multilaterala forum, 
inbegripet WTO. 

Artikel 173 – Definitioner 
I denna avdelning 
 
1. inbegriper konkurrenslagstiftning 
 
a) för gemenskapen, artiklarna 81, 82 och 86 i Fördraget om upprättandet av Europeiska 
gemenskapen, förordning (EEG) nr 4064/89 samt tillämpningsförordningarna till och 
ändringar av dessa, 
 
b) för Chile, Decreto Ley No 211 från 1973 och Ley No 19.610 från 1999 samt 
tillämpningsförordningarna till och ändringarna av dessa, och 
 
c) alla ändringar av den ovannämnda lagstiftningen som kan komma att vidtas efter detta 
avtals ikraftträdande. 
 
2. avses med konkurrensmyndighet: 
 
a) för gemenskapen, Europeiska gemenskapernas kommission, och 
 
b) för Chile, ”Fiscalía Nacional Económica” och ”Comisión Resolutiva”. 
 
3. avses med tillämpningsåtgärd tillämpning av konkurrenslagstiftningen genom en 
undersökning eller ett förfarande som genomförs av en parts konkurrensmyndighet och som 
kan leda till påföljder eller gottgörelser. 

Artikel 174 – Anmälan 
1. Varje konkurrensmyndighet skall till den andra partens konkurrensmyndighet anmäla en 
tillämpningsåtgärd om den  
 
a) avsevärt kan påverka den andra partens väsentliga intressen, 
 
b) hänför sig till konkurrensbegränsningar som kan få direkta och betydande verkningarna på 
den andra partens territorium, eller 
 
c) avser konkurrensbegränsande åtgärder som huvudsakligen vidtas på den andra partens 
territorium. 
 
2. Förutsatt att det inte strider mot parternas konkurrenslagstiftning och inte påverkar en 
pågående undersökning, skall anmälan göras i förfarandets inledande skede. Den andra 
partens konkurrensmyndighet får ta hänsyn till de synpunkter som erhållits när den fattar 
sina beslut. 
 
3. De anmälningar som föreskrivs i punkt 1 skall vara tillräckligt detaljerade för att 
möjliggöra en bedömning mot bakgrund av den andra partens intressen. 
 
4. Parterna åtar sig att göra sitt yttersta för att, med beaktande av tillgängliga administrativa 
resurser, se till att anmälningar görs under de ovan angivna omständigheterna. 
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Artikel 175 – Samordning av tillämpningsåtgärder 
En parts konkurrensmyndighet kan till den andra partens konkurrensmyndighet anmäla att 
den är beredd att samordna tillämpningsåtgärderna när det gäller ett visst ärende. Denna 
samordning skall inte hindra parterna från att fatta självständiga beslut. 

Artikel 176 – Samråd när den ena partens väsentliga intressen påverkas negativt på 
den andra partens territorium 
1. När en part genomför sina tillämpningsåtgärder skall den, i enlighet med sina egna lagar, i 
förekommande fall ta hänsyn till den andra partens väsentliga intressen. Om en parts 
konkurrensmyndighet anser att en undersökning eller ett förfarande som genomförs av den 
andra partens konkurrensmyndighet kan negativt påverka den första partens väsentliga 
intressen, kan den framföra synpunkter i saken till eller begära samråd med den andra 
partens konkurrensmyndighet. Utan att det påverkar fullföljande av någon åtgärd enligt dess 
konkurrenslagstiftning eller dess fullständiga frihet att fatta ett slutgiltigt beslut, skall den 
konkurrensmyndighet som begäran riktar sig till i full utsträckning och välvilligt beakta de 
synpunkter som den konkurrensmyndighet som begärt samråd framför. 
 
2. Om en parts konkurrensmyndighet anser att partens intressen väsentligt påverkas i 
negativ riktning genom konkurrensbegränsande åtgärder, oavsett ursprung, som vidtas eller 
har vidtagits av ett eller flera företag belägna inom den andra partens territorium, kan den 
begära samråd med den andra partens konkurrensmyndighet. Sådant samråd skall inte 
påverka den berörda konkurrensmyndighetens fulla frihet att fatta ett slutgiltigt beslut. Den 
konkurrensmyndighet till vilken en sådan begäran riktas får, i enlighet med sina egna lagar 
och utan att detta påverkar dess fulla handlingsfrihet, vidta de åtgärder för rättelse enligt 
sina konkurrenslagar som den bedömer lämpliga. 

Artikel 177 – Informationsutbyte och sekretess 
1. I syfte att underlätta en effektiv tillämpning av sina respektive konkurrenslagar får 
konkurrensmyndigheterna utbyta icke-konfidentiell information. 
 
2. För att öka öppenheten och utan att det påverkar gällande regler och normer för sekretess 
hos respektive part åtar sig parterna att utbyta information om påföljder och gottgörelser 
som tillämpats i fall vilka den berörda konkurrensmyndigheten anser i betydande mån berör 
den andra partens viktiga intressen och att, om den andra partens konkurrensmyndighet 
begär det, redovisa skälen till påföljderna eller gottgörelserna. 
 
3. Varje part skall lämna den andra parten uppgifter på årsbasis om omfattningen av sitt 
statliga stöd, bland annat uppgift om det totala stödbeloppet och, om möjligt, stödets 
sektorsvisa fördelning. Varje part får begära att få uppgifter om enskilda fall som påverkar 
handeln mellan parterna. Den part som begäran riktar sig till skall göra sitt yttersta för att 
ställa icke-konfidentiella uppgifter till förfogande. 
 
4. Informationsutbytet skall omfattas av de sekretessnormer som gäller hos varje part. 
Konfidentiella uppgifter, vars spridning uttryckligen är förbjuden eller som om de sprids kan 
negativt påverka parternas intressen, får inte tillhandahållas utan uttryckligt medgivande från 
den som lämnat uppgifterna. 
 
5. Varje konkurrensmyndighet skall se till att konfidentiell information som den fått från den 
andra konkurrensmyndigheten förblir konfidentiell och skall avvisa varje begäran från en 
tredje part om utlämnande som den konkurrensmyndighet som tillhandahöll informationen 
inte givit sitt tillstånd till. 
 
6. Särskilt kan, om det är förutsett i en parts lagstiftning, konfidentiell information 
överlämnas till parternas respektive domstolar, förutsatt att dessa vidmakthåller sekretessen.  

Artikel 178 – Tekniskt stöd 
Parterna kan tillhandahålla varandra tekniskt stöd för att dra nytta av varandras erfarenheter 
och förbättra genomförandet av konkurrenslagar och konkurrenspolitik. 
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Artikel 179 – Offentliga företag och företag med särskilda eller exklusiva rättigheter, 
inbegripet företag med monopolrättigheter 
1. Inget i denna avdelning skall hindra att en part ger ett offentligt eller privat företag 
monopolrättigheter eller tillåter företaget att fortsätta att inneha sådana rättigheter. 
 
2. När det gäller offentliga företag och företag som beviljats särskilda eller exklusiva 
rättigheter skall associeringskommittén säkra att det från och med avtalets ikraftträdande 
inte vidtas eller upprätthålls någon åtgärd som snedvrider handeln med varor eller tjänster 
mellan parterna i en omfattning som strider mot parternas intressen samt att dessa företag 
är underkastade konkurrensreglerna i den mån som tillämpningen av dessa regler inte, 
rättsligt eller faktiskt, hindrar dem från att utföra de särskilda uppgifter som de tilldelats. 

Artikel 180 – Tvistlösning 
Ingen av parterna får tillgripa tvistlösningsförfarandet enligt detta avtal för frågor som 
uppkommer inom ramen för denna avdelning. 

Avdelning VIII – Tvistlösning 

Kapitel I – Syfte och räckvidd 

Artikel 181 – Syfte 
Denna avdelning syftar till att tvister mellan parterna rörande tillämpningen i god tro av 
denna del av avtalet skall kunna undvikas och biläggas och att parterna skall kunna uppnå en 
ömsesidigt tillfredsställande lösning av varje fråga som kan påverka denna dels sätt att 
fungera. 

Artikel 182 – Räckvidd 
Bestämmelserna i denna avdelning skall, om inte annat uttryckligen föreskrivs, gälla för alla 
frågor som tolkningen och tillämpningen av denna del av avtalet aktualiserar. 

Kapitel II – Åtgärder för att undvika tvister 

Artikel 183 – Samråd 
1. Parterna skall alltid sträva efter att nå enighet om tolkningen och tillämpningen av denna 
del av avtalet och skall göra alla ansträngningar för att genom samarbete och samråd 
undvika och bilägga tvister mellan sig och nå en ömsesidigt tillfredsställande lösning av varje 
fråga som kan påverka denna dels sätt att fungera. 
 
2. Var och en av parterna får begära samråd i associeringskommittén beträffande en befintlig 
eller föreslagen åtgärd, frågor med anknytning till tillämpningen eller tolkningen av denna del 
av avtalet eller andra frågor som parten anser skulle kunna påverka denna dels sätt att 
fungera. Vid tillämpningen av denna avdelning skall beteckningen åtgärd också anses 
innefatta praxis. Parten skall i sin begäran ange vilken åtgärd eller annat spörsmål klagan 
avser och de bestämmelser i detta avtal den anser tillämpliga samt överlämna sin begäran till 
den andra parten. 
 
3. Associeringskommittén skall sammankallas inom 30 dagar efter det att begäran ingivits. 
När samrådet inleds skall parterna lämna upplysningar som möjliggör en undersökning av 
hur åtgärden eller spörsmålet skulle kunna påverka denna avtalsdels funktionssätt och 
tillämpning samt behandla den information som utbyts under samrådet konfidentiellt. 
Associeringskommittén skall sträva efter att utan dröjsmål lösa tvisten genom beslut. I detta 
beslut skall det anges vilka genomförande åtgärder den berörda parten skall vidta och inom 
vilken tid detta skall ske. 
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Kapitel III – Tvistlösningsförfarande 

Artikel 184 – Inledande av förfarandet 
1. Parterna skall alltid sträva efter att nå en ömsesidigt tillfredsställande lösning av en tvist. 
 
2. Om en part anser att en åtgärd som tillämpas av den andra parten strider mot en 
skyldighet enligt de bestämmelser som avses i artikel 182 och frågan inte har lösts inom 15 
dagar efter det att associeringskommittén har sammanträtt enligt artikel 183.3, eller inom 45 
dagar efter det att begäran om samråd i associeringskommittén ingivits om detta inträffar 
först, får den skriftligen begära att det tillsätts en förlikningsnämnd. 
 
3. Den klagande parten skall i sin begäran uppge vilken åtgärd som den anser strider mot 
denna del och ange de bestämmelser i avtalet som den anser vara relevanta samt inge 
begäran till den andra parten och till associeringskommittén. 

Artikel 185 – Utseende av förlikningsmän 
1. En förlikningsnämnd skall bestå av tre förlikningsmän. 
 
2. Associeringskommittén skall senast sex månader efter att detta avtal trätt i kraft 
sammanställa en förteckning över minst 15 personer som är villiga och har möjlighet att 
tjänstgöra som förlikningsmän, av vilka en tredjedel inte får vara medborgare hos någon av 
parterna och skall anges såsom möjliga ordförande i förlikningsnämnder. 
Associeringskommittén skall se till att förteckningen alltid upptar namnen på 15 personer. 
Dessa personer skall ha specialkunskaper eller erfarenhet inom juridik, internationell handel 
eller andra frågor som rör denna del eller av lösning av tvister som härrör från internationella 
handelsavtal, vara oberoende, uppträda i egenskap av enskilda individer och inte ha 
anknytning till eller ta emot instruktioner från någon part eller från någon organisation samt 
följa uppförandekoden i bilaga XVI. Förteckningen kan ändras vart tredje år. 
 
3. De tre förlikningsmännen skall, inom tre dagar från den dag då begäran om tillsättande av 
förlikningsnämnden ingavs, utses genom lottning bland de personer som är upptagna på 
förteckningen enligt punkt 2, varav en bland de personer som den klagande parten föreslagit 
associeringskommittén, en bland de personer som den svarande parten föreslagit 
associeringskommittén samt en ordförande bland de personer som enligt punkt 2 angivits 
som möjliga innehavare av ordförandeskapet. 
 
4. Förlikningsnämnden skall anses ha tillsatts den dag då de tre förlikningsmännen utsetts 
genom lottning. 
 
5. Om en part anser att en förlikningsman inte uppfyller kraven i uppförandekoden, skall 
parterna samråda och, om de är överens om det, ersätta den förlikningsmannen och utse en 
ny enligt punkt 6. 
 
6. Om en förlikningsman inte har möjlighet att delta i förfarandet, avsäger sig sitt uppdrag 
eller avsätts, skall en ersättare utses inom tre dagar i enlighet med samma förfarande som 
det som tillämpades när förlikningsmannen utsågs. I sådana fall skall alla tidsfrister som 
gäller förfarandet i förlikningsnämnden upphöra att löpa under en period som börjar den dag 
då förlikningsmannen inte kan delta i förfarandet, avsäger sig sitt uppdrag eller avsätts och 
slutar den dag då ersättaren utses.  

Artikel 186 – Upplysningar samt råd i sakfrågor 
På begäran av en part eller på eget initiativ får förlikningsnämnden inhämta upplysningar 
eller råd i sakfrågor från de personer eller organ som den finner lämpliga. Alla upplysningar 
som inhämtas på detta sätt skall överlämnas till parterna för synpunkter. 

Artikel 187 – Förlikningsnämndens utslag 
1. Förlikningsnämnden skall som regel överlämna sitt utslag, inklusive undersökningsresultat 
och slutsatser, till parterna och associeringskommittén senast tre månader från den dag då 
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nämnden tillsattes. I inget fall får överlämnandet ske senare än fem månader efter den 
dagen. Förlikningsnämnden skall grunda sitt utslag på parternas inlagor och meddelanden 
och på de upplysningar den erhållit enligt artikel 186. Dess utslag skall vara slutgiltigt och 
göras tillgängligt för allmänheten.  
 
2. Förlikningsnämnden skall i sitt utslag redovisa sakförhållandena, de relevanta 
avtalsbestämmelsernas tillämplighet samt de viktigaste skälen till nämndens 
undersökningsresultat och slutsatser. 
 
3. Förlikningsnämnden skall tolka bestämmelserna i detta avtal i enlighet med 
sedvanerättsliga regler för tolkning av folkrätten, med beaktande av att parterna är skyldiga 
att tillämpa avtalet i god tro och undvika att kringgå sina skyldigheter. 
 
4. Det skall ankomma på den part som hävdar att en åtgärd från den andra partens sida är 
oförenlig med bestämmelserna i denna del att bevisa att oförenlighet föreligger. Det skall 
ankomma på den part som hävdar att en åtgärd omfattas av ett undantag enligt denna del 
att bevisa att undantaget gäller. 
 
5. I brådskande fall, inbegripet fall som gäller lättfördärvliga varor, skall förlikningsnämnden 
göra sitt yttersta för att överlämna sitt utslag till parterna inom 75 dagar från den dag då 
nämnden tillsattes. I inget fall får överlämnandet ske senare än fyra månader efter den 
dagen. Förlikningsnämnden får avkunna ett preliminärt utslag i frågan om ett fall är 
brådskande. 
 
6. Förlikningsnämnden skall fatta sina beslut, inklusive beslutet att anta utslaget och det 
eventuella preliminära utslaget, med enkel majoritet. 
 
7. Den klagande parten kan med den svarande partens samtycke dra tillbaka sitt klagomål 
när som helst innan utslaget överlämnas till parterna och associeringskommittén. Ett sådant 
tillbakadragande skall inte påverka denna parts rätt att vid ett senare tillfälle inge ett nytt 
klagomål i samma sak. 
 
8. Förlikningsnämnden kan, på begäran av den klagande parten och med den svarande 
partens samtycke, när som helst avbryta sitt arbete under högst 12 månader. I händelse av 
ett sådant avbrott skall de tidsfrister som anges i punkterna 1 och 5 förlängas med den tid 
under vilken arbetet varit avbrutet. Om förlikningsnämndens arbete varit avbrutet längre än 
12 månader skall bemyndigandet beträffande nämndens tillsättning förfalla, utan att detta 
påverkar den klagande partens rätt att vid ett senare tillfälle begära att det tillsätts en 
förlikningsnämnd i samma sak. 

Artikel 188 – Åtgärder för att följa utslaget 
1. Var och en av parterna skall vara förpliktigad att vidta de åtgärder som är nödvändiga för 
att följa förlikningsnämndens utslag. 
 
2. Parterna skall sträva efter att nå enighet om de särskilda åtgärder som är nödvändiga för 
att följa utslaget. 
 
3. Den svarande parten skall inom 30 dagar från det att utslaget överlämnats till parterna 
och associeringskommittén till den andra parten anmäla 
 
a) de särskilda åtgärder som är nödvändiga för att följa utslaget, 
 
b) en rimlig tid inom vilken utslaget skall ha efterkommits, och 
 
c) ett konkret förslag till provisorisk kompensation till dess att de särskilda åtgärder som är 
nödvändiga för att följa utslaget till fullo genomförts. 
 
4. Om det råder oenighet mellan parterna beträffande innehållet i en sådan anmälan, skall 
den klagande parten begära att den ursprungliga förlikningsnämnden skall fastställa om de 
föreslagna åtgärderna enligt 3 a är förenliga med denna del, om den angivna tidsperioden är 
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lämplig och om den föreslagna kompensationen är uppenbart oproportionerlig. 
Förlikningsnämndens beslut i frågan skall fattas inom 45 dagar från det att begäran ingavs. 
 
5. Den berörda parten skall till den andra parten och associeringskommittén anmäla vilka 
genomförandeåtgärder som antagits för att överträdelsen av dess förpliktelser enligt denna 
del skall upphöra före utgången av den rimliga tid som parterna kommit överens om eller 
som fastställts i enlighet med punkt 4. När anmälan görs får den andra parten, om 
åtgärderna inte liknar de åtgärder som förlikningsnämnden i enlighet med punkt 4 har 
fastställt är förenliga med denna del, begära att den ursprungliga förlikningsnämnden skall 
fastställa om åtgärderna är förenliga med denna del. Förlikningsnämndens beslut i frågan 
skall fattas inom 45 dagar från det att begäran ingavs. 
 
6. Om den berörda parten underlåter att anmäla genomförandeåtgärderna innan den rimliga 
tiden löpt ut eller om förlikningsnämnden fastställer att de genomförandeåtgärder som den 
berörda parten anmält är oförenliga med dess förpliktelser enligt denna del, skall den 
klagande parten, om ingen överenskommelse om kompensation kunnat träffas, ha rätt att 
upphäva förmåner som beviljats enligt denna del motsvarande värdet av det upphävande 
eller den minskning av förmåner som orsakats av den åtgärd som konstaterats strida mot 
denna del. 
 
7. När den klagande parten överväger vilka förmåner som skall upphävas skall den i första 
hand sträva efter att välja förmåner som hänför sig till samma avdelning eller samma 
avdelningar i denna del som den avdelning eller de avdelningar som berörs av den åtgärd 
som förlikningsnämnden har konstaterat strider mot denna del. Om den klagande parten inte 
anser att det är möjligt eller ändamålsenligt att upphäva förmåner som hänför sig till samma 
avdelning eller samma avdelningar, får den upphäva tillämpningen av förmåner som hänför 
sig till andra avdelningar, förutsatt att den överlämnar en skriftlig motivering till detta. När 
det gäller vilka förmåner som skall upphävas bör i första hand de förmåner väljas som minst 
stör avtalets genomförande. 
 
8. Den klagande parten skall till den andra parten och associeringskommittén anmäla vilka 
förmåner den avser att upphäva. Den andra parten får inom fem dagar från denna anmälan 
begära att den ursprungliga förlikningsnämnden skall fastställa om de förmåner som den 
klagande parten avser att upphäva motsvarar värdet av det upphävande eller den minskning 
av förmåner som vållats av den åtgärd som konstaterats strida mot denna del och om det 
upphävande som föreslagits är förenligt med punkt 7. Förlikningsnämndens beslut i frågan 
skall fattas inom 45 dagar från det att begäran ingavs. Förmånerna får inte upphävas innan 
förlikningsnämnden har fattat sitt beslut. 
 
9. Upphävandet av förmåner skall vara tillfälligt och skall av den klagande parten tillämpas 
endast till dess att den åtgärd som befunnits strida mot denna del har avskaffats eller 
ändrats på ett sådant sätt att den blir förenlig med denna del, eller till dess att parterna har 
enats om en lösning av tvisten. 
 
10. På begäran av någon av parterna skall den ursprungliga förlikningsnämnden fastställa om 
genomförandeåtgärder som antagits efter det att förmånerna upphävts är förenliga med 
denna del och, mot bakgrund av detta fastställande, om upphävandet av förmåner skall 
upphöra eller ändras. Förlikningsnämnden skall fatta sitt beslut i frågan inom 45 dagar från 
det att begäran ingavs. 
 
11. Alla beslut enligt denna artikel skall vara slutgiltiga och bindande. De skall överlämnas till 
associeringskommittén och vara tillgängliga för allmänheten. 

Kapitel IV – Allmänna bestämmelser 

Artikel 189 – Allmänna bestämmelser 
1. Alla tidsperioder som nämns i denna avdelning får ändras genom överenskommelse mellan 
parterna. 
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2. Om parterna inte kommer överens om något annat, skall förfarandet i förlikningsnämnden 
följa förlagan till förfaranderegler i bilaga XV. Associeringskommittén får, när den anser att 
det är nödvändigt, genom beslut ändra förlagan till förfarandereglerna samt uppförandekoden 
i bilaga XVI. 
 
3. Förlikningsnämndens förhandlingar skall inte vara offentliga, om parterna inte beslutar 
något annat. 
 
4. a) Om en part söker gottgörelse för en överträdelse av en skyldighet enligt WTO-avtalet, 
skall den använda sig av de relevanta reglerna och förfarandena i WTO-avtalet, vilka skall 
gälla utan hinder av bestämmelserna i detta avtal. 
 
b) Om en part söker gottgörelse för en överträdelse av en skyldighet enligt denna del, skall 
den använda sig av reglerna och förfarandena i denna avdelning 
 
c) Om en part söker gottgörelse för en överträdelse av en skyldighet enligt denna del som i 
allt väsentligt motsvarar en skyldighet enligt WTO-avtalet skall den, om parterna inte 
kommer överens om något annat, använda sig av de relevanta reglerna och förfarandena i 
WTO-avtalet, vilka skall gälla utan hinder av bestämmelserna i detta avtal. 
 
d) När tvistlösningsförfarandet inletts skall uteslutande det valda forumet tas i anspråk, 
såvida det inte har förklarat sig obehörigt. Frågor beträffande behörigheten för en 
förlikningsnämnd som tillsatts enligt denna avdelning skall ställas inom 10 dagar från den 
dag då nämnden tillsattes och skall avgöras genom ett preliminärt beslut av nämnden inom 
30 dagar från dess tillsättande. 

Avdelning IX – Öppenhet 

Artikel 190 – Kontaktpunkter och informationsutbyte 
1. För att underlätta kommunikationen mellan parterna i handelsfrågor som omfattas av 
denna del skall varje part utse en kontaktpunkt. En parts kontaktpunkt skall på den andra 
partens begäran ange vilket organ eller vilken tjänsteman som ansvarar för den sak frågan 
gäller samt lämna det stöd som behövs för att underlätta kontakterna med den begärande 
parten. 
 
2. Varje part skall på den andra partens begäran och så långt det enligt partens egna lagar 
och principer är möjligt lämna upplysningar till och besvara alla frågor från den andra parten 
med anknytning till en befintlig eller föreslagen åtgärd som i betydande mån skulle kunna 
påverka denna avtalsdels sätt att fungera. 
 
3. De upplysningar som avses i denna artikel skall anses ha tillhandahållits när de gjorts 
tillgängliga genom vederbörlig anmälan till Världshandelsorganisationen (WTO) eller när de 
gjorts tillgängliga på den berörda partens officiella, för allmänheten kostnadsfritt tillgängliga 
webbplats. 

Artikel 191 – Samarbete för ökad öppenhet 
Parterna är överens om att samarbete i bilaterala och multilaterala forum om hur öppenheten 
när det gäller handelsfrågor skall kunna öka. 

Artikel 192 – Offentliggörande 
Parterna skall se till att deras lagar och andra författningar, förfaranden och allmänt 
tillämpliga förvaltningsbeslut med anknytning till handelsfrågor som omfattas av denna del av 
avtalet omedelbart offentliggörs och görs tillgängliga för allmänheten. 
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Avdelning X – Särskilda uppgifter avseende handelsfrågor för de organ som 
inrättas genom detta avtal 

Artikel 193 – Särskilda uppgifter 
1. När associeringskommittén utför någon av de uppgifter den åläggs i denna del av avtalet 
skall den bestå av företrädare för gemenskapen och för Chile med ansvar för 
handelsrelaterade frågor, normalt på högre tjänstemannanivå. 
 
2. Trots vad som sägs i artikel 6 skall associeringskommittén särskilt 
 
a) övervaka genomförandet och den korrekta tillämpningen av denna del av avtalet, liksom 
av andra, av parterna inom ramen för avtalet överenskomna, arrangemang när det gäller 
handelsrelaterade frågor, 
 
b) övervaka den vidare utvecklingen av bestämmelserna i denna del av avtalet och bedöma 
resultaten av dess tillämpning, 
 
c) lösa tvister som kan uppstå rörande tolkningen eller tillämpningen av denna del av avtalet, 
i enlighet med artikel 183, 
 
d) hjälpa associeringsrådet att fullgöra sina uppgifter när det gäller handelsrelaterade frågor, 
 
e) övervaka arbetet i samtliga kommittéer som inrättas enligt denna del av avtalet, 
 
f) utföra alla andra uppgifter när det gäller handelsrelaterade frågor som den tilldelas enligt 
denna del av avtalet eller som åläggs den av associeringsrådet, och 
 
g) årligen avge rapport till associeringsrådet. 
 
3. Vid fullgörandet av sina åligganden enligt punkt 2 får associeringskommittén 
 
a) inrätta särskilda kommittéer eller organ med uppgift att behandla frågor inom dess 
behörighetsområde samt avgöra hur dessa kommittéer eller organ skall vara sammansatta, 
vilka uppgifter de skall ha och hur deras arbetsordning skall se ut, 
 
b) sammanträda vid den tidpunkt som parterna kommit överens om, 
 
c) behandla alla spörsmål som gäller handelsrelaterade frågor och vid utövandet av sina 
uppgifter vidta lämpliga åtgärder, 
 
d) fatta beslut eller avge rekommendationer i handelsrelaterade frågor, i enlighet med artikel 
6. 
 
4. Enligt artiklarna 5 och 6.4 skall parterna genomföra beslut som följer av tillämpningen av 
artiklarna 60.5 och 74 och av artikel 38 i bilaga III i enlighet med bilaga XVII. 

Avdelning XI – Undantag på handelsområdet 

Artikel 194 – Bestämmelse om nationell säkerhet 
1. Inget i detta avtal skall tolkas så, att det  
 
a) ålägger en part att lämna upplysningar vars utlämnande den anser strida mot sina 
väsentliga säkerhetsintressen, 
 
b) hindrar en part från att vidta en åtgärd som den anser nödvändig för att skydda sina 
väsentliga säkerhetsintressen, där sådana åtgärder 
 i) avser klyvbara ämnen eller fusionsämnen eller ämnen ur vilka sådana ämnen kan 
framställas, 
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 ii) avser handel med vapen, ammunition eller krigsmateriel samt sådan handel med andra 
varor och material som direkt eller indirekt äger rum i syfte att tillgodose militära behov, 
 iii) avser offentlig upphandling som är oundgängligen nödvändig för nationella säkerhets- 
eller försvarssyften, eller 
 iv) vidtas i krig eller andra kritiska situationer i de internationella förbindelserna, eller 
 
c) hindrar en part från att vidta åtgärder i syfte att upprätthålla internationell fred och 
säkerhet, i överensstämmelse med sina förpliktelser enligt Förenta nationernas stadga. 
 
2. Associeringskommittén skall i största möjliga utsträckning underrättas om åtgärder som 
vidtas enligt punkt 1 b och 1 c och om deras upphörande. 

Artikel 195 – Betalningsbalansproblem 
1. Om en part har allvarliga betalningsbalansproblem eller allvarliga externa finansiella 
svårigheter, eller om sådana problem eller svårigheter riskerar att uppkomma, får den införa 
eller upprätthålla begränsningar för handeln med varor och tjänster och för betalningar och 
kapitalrörelser, inbegripet kapitalrörelser i samband med direktinvesteringar. 
 
2. Parterna skall försöka undvika att tillämpa de begränsningar som avses i punkt 1. 
 
3. De begränsningar som införs eller upprätthålls enligt denna artikel skall vara icke-
diskriminerande och får inte gå utöver vad som är nödvändigt för att avhjälpa 
betalningsbalanssituationen eller den externa finansiella situationen. De måste uppfylla 
villkoren i WTO-avtalen och i tillämpliga fall vara förenliga med Internationella valutafondens 
stadga. 
 
4. Den part som upprätthåller eller inför begränsningar, eller ändrar begränsningarna, skall 
omedelbart anmäla detta till den andra parten och snarast möjligt redovisa en tidsplan för 
deras upphävande. 
 
5. Den part som tillämpar begränsningar skall skyndsamt inleda samråd i 
associeringskommittén. Vid detta samråd skall den berörda partens betalningsbalanssituation 
och de begränsningar som införts eller upprätthållits med stöd av denna artikel bedömas, 
varvid bland annat följande faktorer skall beaktas: 
 
a) Betalningsbalansproblemens eller de externa finansiella svårigheternas art och omfattning. 
 
b) Den externa ekonomiska situationen och handelssituationen för den part som inlett 
samrådet. 
 
c) Alternativa motåtgärder som kan stå till buds. 
 
Vid samrådet skall frågan om begränsningarna är förenliga med punkterna 3 och 4 
behandlas. Alla uppgifter av statistisk natur och andra faktauppgifter från Internationella 
valutafonden som gäller valutor, valutareserver och betalningsbalans skall godtas, och 
slutsatserna skall grundas på valutafondens bedömning av betalningsbalanssituationen och 
den externa finansiella situationen för den part som inlett samråd.  

Artikel 196 – Beskattning 
1. Inget i denna del av avtalet eller i ett arrangemang som införts inom ramen för detta avtal 
skall tolkas så, att det hindrar parterna från att vid tillämpningen av de relevanta 
bestämmelserna i sin skattelagstiftning göra en åtskillnad mellan skattebetalare som inte 
befinner sig i samma situation, särskilt med avseende på bosättningsort eller den ort där 
deras kapital är investerat. 
 
2. Inget i denna del av avtalet eller i ett arrangemang som införts med stöd av detta avtal 
skall tolkas som ett hinder för antagande eller genomförande av åtgärder som syftar till att 
förhindra skatteundandragande eller skatteflykt i enlighet med skattebestämmelser i 
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dubbelbeskattningsavtal, andra arrangemang på skatteområdet eller nationell 
skattelagstiftning. 
 
3. Inget i denna del av avtalet skall påverka parternas rättigheter och skyldigheter enligt 
skattekonventioner. Vid bristande överensstämmelse mellan detta avtal och en 
skattekonvention skall konventionen gälla beträffande det som den bristande 
överensstämmelsen gäller. 

Del V – Slutbestämmelser 

Artikel 197 – Definition av parterna 
I detta avtal avses med parterna å ena sidan gemenskapen eller dess medlemsstater eller 
gemenskapen och dess medlemsstater, i enlighet med deras respektive behörighetsområden 
såsom dessa framgår av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, å andra 
sidan Chile.  

Artikel 198 – Ikraftträdande 
1. Detta avtal träder i kraft den första dagen i den månad som följer på den dag då parterna 
till varandra anmält att de förfaranden som är nödvändiga för avtalets ikraftträdande har 
slutförts. 
 
2. Anmälan skall sändas till generalsekreteraren för Europeiska unionens råd, som skall vara 
depositarie för detta avtal. 
 
3. Trots vad som sägs i punkt 1 är Europeiska gemenskapen och Chile överens om att 
tillämpa artiklarna 3–11, artikel 18, artiklarna 24–27, artiklarna 48–54, artikel 55 a, b, f, h 
och i, artiklarna 56–93, artiklarna 136–162 och artiklarna 172–206 från och med den första 
dagen i den månad som följer på den dag då Europeiska gemenskapen och Chile har 
meddelat varandra att de nödvändiga förfarandena har slutförts. 
 
4. Om det i en bestämmelse i detta avtal som parterna tillämpar redan innan avtalet trätt i 
kraft hänvisas till dagen för avtalets ikraftträdande, skall hänvisningen förstås som en 
hänvisning till den dag från och med vilken parterna enats om att tillämpa den bestämmelsen 
i enlighet med punkt 3. 
 
5. Detta avtal skall från och med ikraftträdandet enligt punkt 1 ersätta ramavtalet om 
samarbete. Protokollet om ömsesidigt bistånd på tullområdet till ramavtalet om samarbete  
av den 13 juni 2001 skall dock fortsätta att gälla och bli en integrerad del av detta avtal. 

Artikel 199 – Giltighetstid 
1. Detta avtal skall ingås på obestämd tid. 
 
2. Vardera parten får säga upp detta avtal genom att skriftligen anmäla det till den andra 
parten. 
 
3. Avtalet skall upphöra att gälla sex månader efter dagen för anmälan till den andra parten. 

Artikel 200 – Fullgörande av skyldigheter 
1. Parterna skall anta de allmänna eller särskilda bestämmelser som krävs för att de skall 
kunna fullgöra sina skyldigheter enligt detta avtal samt se till att de är förenliga med de mål 
som fastställs i avtalet. 
 
2. Om en part anser att den andra parten har underlåtit att fullgöra en skyldighet enligt 
avtalet, får den vidta lämpliga åtgärder. Innan detta sker måste den inom 30 dagar lämna 
associeringsrådet alla relevanta uppgifter som krävs för att en grundlig bedömning av 
situationen skall kunna göras i syfte att finna en lösning som kan godtas av parterna. 
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Vid valet av åtgärder skall de som minst stör detta avtals funktion prioriteras. Åtgärderna 
skall omedelbart anmälas till associeringskommittén och bli föremål för samråd i kommittén 
om den andra parten begär det. 
 
3. Utan hinder av punkt 2 får en part i följande fall omedelbart vidta lämpliga åtgärder i 
enlighet med folkrättens regler: 
a) En vägran att fullgöra detta avtal som inte sanktioneras av allmänna folkrättsliga regler. 
 
b) Överträdelse från den andra partens sida av detta avtals väsentliga beståndsdelar enligt 
artikel 1.1. 
 
Den andra parten kan begära att ett brådskande möte sammankallas inom 15 dagar för en 
grundlig undersökning av situationen syftande till att en för båda parterna godtagbar lösning 
skall kunna kan nås. 
 
4. Utan hinder av vad som sägs i punkt 2 skall en part som anser att den andra parten har 
underlåtit att fullgöra en skyldighet enligt del IV uteslutande tillgripa och rätta sig efter 
tvistlösningsförfarandet enligt del IV avdelning VIII i detta avtal. 

Artikel 201 – Framtida utveckling 
1. Parterna kan gemensamt komma överens om att utvidga detta avtal i syfte att bredda och 
komplettera dess räckvidd i enlighet med deras respektive lagstiftning och i detta syfte ingå 
avtal rörande särskilda sektorer eller verksamheter mot bakgrund av de erfarenheter som 
vunnits under avtalets tillämpning. 
 
2. Varje part kan beträffande genomförandet av detta avtal framföra förslag om att utvidga 
samarbetet på alla områden, med beaktande av de erfarenheter som vunnits under avtalets 
genomförande. 

Artikel 202 – Uppgiftsskydd 
Parterna är överens om att personuppgifter och andra uppgifter skall behandlas med 
iakttagande av en hög skyddsnivå som motsvarar de strängaste internationella normerna. 

Artikel 203 – Bestämmelse om nationell säkerhet 
Bestämmelserna i artikel 194 skall gälla för hela avtalet.  

Artikel 204 – Territoriell tillämpning 
Detta avtal skall tillämpas på de territorier där Fördraget om upprättandet av Europeiska 
gemenskapen tillämpas på de villkor som anges i det fördraget, å ena sidan, och på Chiles 
territorium, å andra sidan. 

Artikel 205 – Giltiga texter 
Detta avtal är upprättat i två exemplar på danska, engelska, finska, franska, grekiska, 
italienska, nederländska, portugisiska, spanska, svenska och tyska språken, vilka samtliga 
texter är lika giltiga. 

Artikel 206 – Bilagor, tillägg, protokoll och anmärkningar 
Bilagorna, tilläggen, protokollen och anmärkningarna till detta avtal skall utgöra en 
integrerad del av detta avtal. 
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Förteckning över bilagor 

 
BILAGA I  GEMENSKAPENS FÖRTECKNING AVSEENDE AVSKAFFANDE AV TULLAR 
 (som avses i artiklarna 60, 65, 68 och 71) 
 
BILAGA II  CHILES FÖRTECKNING AVSEENDE AVSKAFFANDE AV TULLAR 
 (som avses i artiklarna 60, 66, 69 och 72) 
 
BILAGA III  DEFINITION AV BEGREPPET ”URSPRUNGSPRODUKTER” OCH METODER FÖR 

ADMINISTRATIVT SAMARBETE 
 (som avses i artikel 58) 
 
BILAGA IV  AVTAL OM SANITÄRA OCH FYTOSANITÄRA ÅTGÄRDER SOM ÄR TILLÄMPLIGA 

PÅ HANDELN MED DJUR OCH ANIMALISKA PRODUKTER, VÄXTER, 
VEGETABILISKA PRODUKTER OCH ANDRA VAROR SAMT OM DJURSKYDD 

 (som avses i artikel 89) 
 
BILAGA V  AVTAL OM HANDEL MED VIN 
 (som avses i artikel 90) 
 
BILAGA VI  AVTAL OM HANDEL MED SPRITDRYCKER OCH AROMATISERADE DRYCKER 
 (som avses i artikel 90) 
 
BILAGA VII  BINDNINGSLISTA ÖVER SÄRSKILDA ÅTAGANDEN BETRÄFFANDE TJÄNSTER 
 (som avses i artikel 99) 
 
BILAGA VIII  BINDNINGSLISTA ÖVER SÄRSKILDA ÅTAGANDEN BETRÄFFANDE FINANSIELLA 

TJÄNSTER 
 (som avses i artikel 120) 
 
BILAGA IX  MYNDIGHETER MED ANSVAR FÖR FINANSIELLA TJÄNSTER 
 (som avses i artikel 127) 
 
BILAGA X  BINDNINGSLISTOR ÖVER SÄRSKILDA ÅTAGANDEN RÖRANDE ETABLERING 
 (som avses i artikel 132) 
 
BILAGA XI  OFFENTLIG UPPHANDLING SOM OMFATTAS FÖR GEMENSKAPENS DEL 
 (som avses i artikel 137) 
 
BILAGA XII  OFFENTLIG UPPHANDLING SOM OMFATTAS FÖR CHILES DEL 
 (som avses i artikel 137) 
 
BILAGA XIII  OFFENTLIG UPPHANDLING GENOMFÖRANDE AV VISSA BESTÄMMELSER I DEL 

IV AVDELNING IV 
 
BILAGA XIV  LÖPANDE BETALNINGAR OCH KAPITALRÖRELSER 
 (som avses i artiklarna 164 och 165) 
 
BILAGA XV  MODELL FÖR FÖRFARANDEREGLER FÖR FÖRLIKNINGSNÄMNDER 
 (som avses i artikel 189) 
 
BILAGA XVI  UPPFÖRANDEKOD FÖR LEDAMÖTER AV EN FÖRLIKNINGSNÄMND 
 (som avses i artiklarna 185 och 189) 
 
BILAGA XVII  GENOMFÖRANDE AV VISSA BESLUT INOM RAMEN FÖR DEL IV 
 (som avses i artikel 193.4) 
 
 



BILAGA I

GEMENSKAPENS FÖRTECKNING AVSEENDE AVSKAFFANDE AV TULLAR

( s o m a v s e s i a r t i k l a r n a 6 0 , 6 5 , 6 8 o c h 7 1 ) i a s s o c i e r i n g s a v t a l e t

Inledande anmärkning

Tulltaxan i denna bilaga innehåller följande fyra kolumner:

a) �HS-nummer 2002�: de nomenklaturnummer som används i harmoniserade systemets nomenklatur vilka avses i
artikel 62

b) �varuslag�: beskrivning av den produkt som omfattas av HS-numret

c) �bas�: den bastull som tidsplanen för avskaffande av tullar utgår i från och som avses i artikel 60.3

d) �kategori�: den kategori eller de kategorier som den berörda produkten omfattas av i samband med avskaffandet av
tullar. I enlighet med artiklarna 65, 68 och 71 skall följande kategorier tillämpas på import till gemenskapen från
Chile:

�Year 0�: liberalisering då detta avtal träder i kraft

�Year 3�: liberalisering under en övergångsperiod på tre år

�Year 4�: liberalisering under en övergångsperiod på fyra år

�Year 7�: liberalisering under en övergångsperiod på sju år

�Year 10�: liberalisering under en övergångsperiod på tio år

�R�: tullmedgivanden på 50 % av bastullen

�EP�: liberaliseringen gäller endast värdetull, specifik tull kopplad till ingångspriset behålls

�SP�: liberaliseringen gäller endast värdetull, specifik tull behålls

�PN�: ingen liberalisering eftersom dessa produkter omfattas av beteckningar som är skyddade i gemenskapen

�TQ�: liberalisering inom en tullkvot (se avsnitt 1 för de särskilda villkoren)

Denna beskrivning av tulltaxan ges endast för att göra det enklare att förstå denna bilaga och avser inte att ersätta eller
ändra relevanta bestämmelser i avdelning II i del IV.

AVSNITT 1

Tullkvoter för produkter som omfattas av kategori �TQ�

och som avses i artiklarna 68.2 och 71.5

Följande tullmedgivanden skall årligen från och med avtalets ikraftträdande tillämpas på import till gemenskapen av
produkter med ursprung i Chile:

J o r d b r u k s p r o d u k t e r

1. Gemenskapen skall tillåta tullfri import av följande kvantiteter och produkter med en årlig ökning på 10 % av den
ursprungliga kvantiteten:

a) En sammanlagd kvantitet om 1 000 ton för produkter som klassificeras enligt nummer 0201 20, 0201 30 00,
0202 20 och 0202 30, angivna i denna bilaga som �TQ(1)(a)�.



BILAGA I

Ändring av gemenskapens förteckning avseende avskaffande av tullar

1) Gemenskapen skall tillåta tullfri import av följande produkter och kvantiteter med en ökning med 5 % av
kvantiteten varje år

KN-nummer Varuslag Kvantitet

0703 20 00 Vitlök 30 ton

ex 0806 10 10 Vindruvor (1/1 — 14/7) 1 500 ton

0810 50 00 Kiwifrukter 1 000 ton

2) Gemenskapen skall tillåta tullfri import av följande produkter och kvantiteter

KN-nummer Varuslag Kvantitet (1)

0303 29 00 Annan fryst fisk, med undantag av
fiskfiléer

725 ton

0303 78 12 Argentinsk kummel

0303 78 19 Kummel — annan

0304 20 53 Frysta filéer av makrill

0304 20 56 Frysta filéer av argentinsk kummel

0304 20 58 Frysta filéer av annan kummel

0304 20 91 Frysta filéer av hoki

0304 20 95 Andra frysta filéer

0304 90 05 Surimi

(1) Denna tullkvot kommer att tillämpas under 2004 och varje kalenderår därefter från och med den 1 januari 2005 till dess att
den upphör att gälla den 31 december 2012.

SV
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KN-nummer Varuslag Kvantitet (1)

1604 15 19 Beredd eller konserverad makrill 90 ton

(1) Denna tullkvot kommer att tillämpas under 2004 och varje kalenderår därefter från och med den 1 januari 2005 till dess att
den upphör att gälla den 31 december 2006.
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b) En sammanlagd kvantitet om 3 500 ton för produkter som klassificeras enligt nummer ex 0203, 1601 00,
1602 41, 1602 42 och 1602 49, angivna i denna bilaga som �TQ(1)(b)�.

c) En kvantitet om 2 000 ton för produkter som klassificeras enligt nummer 0204, angivna i denna bilaga som
�TQ(1)(c)�.

d) En sammanlagd kvantitet om 7 250 ton för produkter som klassificeras enligt nummer 0207 11, 0207 12,
0207 13, 0207 14, 0207 24, 0207 25, 0207 26, 0207 27, 0207 32 11, 0207 32 15, 0207 32 19,
0207 33 11, 0207 33 19, 0207 35 15, 0207 35 21, 0207 35 53, 0207 35 63, 0207 35 71, 0207 36 15,
0207 36 21, 0207 36 53, 0207 36 63, 0207 36 71, 1602 31 och 1602 32, angivna i denna bilaga som,
�TQ(1)(d)�.

2. Gemenskapen skall tillåta tullfri import av följande kvantiteter och produkter, med en årlig ökning på 5 % av den
ursprungliga kvantiteten:

a) En kvantitet om 1 500 ton för produkter som klassificeras enligt nummer 0406, angivna i denna bilaga som
�TQ(2)(a)�.

b) En kvantitet om 500 ton för produkter som klassificeras enligt nummer 0703 20 00, angivna i denna bilaga
som �TQ(2)(b)�.

c) En kvantitet om 1 000 ton för produkter som klassificeras enligt nummer 1104, angivna i denna bilaga som
�TQ(2)(c)�.

d) En sammanlagd kvantitet om 500 ton för produkter som klassificeras enligt nummer 2003 10 20 och
2003 10 30, angivna i denna bilaga som �TQ(2)(d)�.

e) En kvantitet om 1 000 ton för produkter som klassificeras enligt nummer 2008 60 19, angivna i denna bilaga
som �TQ(2)(e)�.

f) En kvantitet om 37 000 ton för produkter som klassificeras enligt nummer 0806 10 10, mellan den 1 januari
och den 14 juli, angivna i denna bilaga som �TQ(2)(f)�.

g) En kvantitet om 3 000 ton för produkter som klassificeras enligt nummer 0806 10 10, mellan den 1 november
till den 31 december, angivna i denna bilaga som �TQ(2)(g)�.

B e a r b e t a d e j o r d b r u k s p r o d u k t e r

3. Gemenskapen skall tillåta tullfri import av följande kvantiteter och produkter:

a) En sammanlagd kvantitet om 400 ton för produkter som klassificeras enligt nummer 1704 10 11, 1704 10 19,
1704 10 91, 1704 10 99, 1704 90 10, 1704 90 30, 1704 90 51, 1704 90 55, 1704 90 61, 1704 90 65,
1704 90 71, 1704 90 75, 1704 90 81 och 1704 90 99, angivna i denna bilaga som �TQ(3)(a)�.

b) En sammanlagd kvantitet om 400 ton för produkter som klassificeras enligt nummer 1806 20 10, 1806 20 30,
1806 20 50, 1806 20 70, 1806 20 80, 1806 20 95, 1806 31 00, 1806 32 10, 1806 32 90, 1806 90 11,
1806 90 19, 1806 90 31, 1806 90 39, 1806 90 50, 1806 90 60, 1806 90 70 och 1806 90 90, angivna i
denna bilaga som �TQ(3)(b)�.

c) En sammanlagd kvantitet om 500 ton för produkter som klassificeras enligt nummer 1905 31 11, 1905 31 19,
1905 31 30, 1905 31 91, 1905 31 99, 1905 32 11, 1905 32 19, 1905 32 91, 1905 32 99, 1905 90 40 och
1905 90 45, angivna i denna bilaga som �TQ(3)(c)�.

F i s k e r i p r o d u k t e r

4. Gemenskapen skall tillåta import av följande kvantiteter och produkter med gradvist avskaffande av tullarna i tio
lika stora steg varav det första sker den dag då detta avtal träder i kraft och de återstående den 1 januari varje efter-
följande år så att tullen är helt avskaffad den 1 januari det tionde året efter det att detta avtal har trätt i kraft:

a) En sammanlagd kvantitet om 5 000 ton för produkter som klassificeras enligt nummer 0302 69 66,
0302 69 67, 0302 69 68 och 0302 69 69, angivna i denna bilaga som �TQ(4)(a)�.



b) En sammanlagd kvantitet om 40 ton för produkter som klassificeras enligt nummer 0305 30 30 och
0305 41 00, angivna i denna bilaga som �TQ(4)(b)�.

Den bastullsats inom kvoten som avskaffandet av tullar skall utgå ifrån skall vara den tullsats som tillämpas då detta
avtal träder i kraft.

5. Gemenskapen skall tillåta import av en sammanlagd kvantitet om 150 ton konserverad tonfisk med undantag av
filéer, så kallade �loins�, som klassificeras enligt nummer 1604 14 11, 1604 14 18, 1604 19 39 och 1604 20 70,
angiven i denna bilaga som �TQ(5)�, med en förmånstullsats på en tredjedel av den mest-gynnad-nationstullsats
som tillämpas vid importtillfället.

AVSNITT 2

De ingångspriser som för närvarande tillämpas på produkter som omfattas av kategori �EP� i denna bilaga anges i tillägg
I.



AVSNITT 3

Gemenskapens förteckning avseende avskaffande av tullar

HS Heading 2002 Description Base Category

01 LIVE ANIMALS

0101 Live horses, asses, mules and hinnies:

0101 10 � Pure-bred breeding animals:

0101 10 10 � � Horses 0,0 Year 0

0101 10 90 � � Other 4,2 Year 4

0101 90 � Other:

� � Horses:

0101 90 11 � � � For slaughter 0,0 Year 0

0101 90 19 � � � Other 8,0 Year 7

0101 90 30 � � Asses 4,2 Year 4

0101 90 90 � � Mules and hinnies 7,4 Year 7

0102 Live bovine animals

0102 10 � Pure-bred breeding animals

0102 10 10 � � Heifers (female bovines that have never calved) 0,0 Year 0

0102 10 30 � � Cows 0,0 Year 0

0102 10 90 � � Other 0,0 Year 0

0102 90 � Other

� � Domestic species

0102 90 05 � � � Of a weight not exceeding 80 kg �

� � � Of a weight exceeding 80 kg but not exceeding 160 kg

0102 90 21 � � � � For slaughter �

0102 90 29 � � � � Other �

� � � Of a weight exceeding 160 kg but not exceeding 300 kg

0102 90 41 � � � � For slaughter �

0102 90 49 � � � � Other �

� � � Of a weight exceeding 300 kg

� � � � Heifers (female bovines that have never calved)

0102 90 51 � � � � � For slaughter �

0102 90 59 � � � � � Other �

� � � � Cows

0102 90 61 � � � � � For slaughter �

0102 90 69 � � � � � Other �

� � � � Other

0102 90 71 � � � � � For slaughter �

0102 90 79 � � � � � Other �

0102 90 90 � � Other 0,0 Year 0



HS Heading 2002 Description Base Category

0103 Live swine

0103 10 00 � Pure-bred breeding animals 0,0 Year 0

� Other

0103 91 � � Weighing less than 50 kg

0103 91 10 � � � Domestic species �

0103 91 90 � � � Other 0,0 Year 0

0103 92 � � Weighing 50 kg or more

� � � Domestic species

0103 92 11 � � � � Sows having farrowed at least once, of a weight of not less than
160 kg

�

0103 92 19 � � � � Other �

0103 92 90 � � � Other 0,0 Year 0

0104 Live sheep and goats

0104 10 � Sheep

0104 10 10 � � Pure-bred breeding animals 0,0 Year 0

� � Other

0104 10 30 � � � Lambs (up to a year old) �

0104 10 80 � � � Other �

0104 20 � Goats

0104 20 10 � � Pure-bred breeding animals 0,0 Year 0

0104 20 90 � � Other �

0105 Live poultry, that is to say, fowls of the species Gallus domesticus, ducks, geese,
turkeys and guinea fowls

� Weighing not more than 185 g

0105 11 � � Fowls of the species Gallus domesticus

� � � Grandparent and parent female chicks

0105 11 11 � � � � Laying stocks �

0105 11 19 � � � � Other �

� � � Other

0105 11 91 � � � � Laying stocks �

0105 11 99 � � � � Other �

0105 12 00 � � Turkeys �

0105 19 � � Other

0105 19 20 � � � Geese �

0105 19 90 � � � Ducks and guinea fowls �

� Other

0105 92 00 � � Fowls of the species Gallus domesticus weighing not more than 2 000 g �

0105 93 00 � � Fowls of the species Gallus domesticus weighing more than 2 000 g �

0105 99 � � Other



HS Heading 2002 Description Base Category

0105 99 10 � � � Ducks �

0105 99 20 � � � Geese �

0105 99 30 � � � Turkeys �

0105 99 50 � � � Guinea fowls �

0106 Other live animals:

� Mammals:

0106 11 00 � � Primates 0,0 Year 0

0106 12 00 � � Whales, dolphins and porpoises (mammals of the order Cetacea); manatees
and dugongs (mammals of the order Sirenia)

0,0 Year 0

0106 19 � � Other:

0106 19 10 � � � Domestic rabbits 0,0 Year 0

0106 19 90 � � � Other 0,0 Year 0

0106 20 00 � Reptiles (including snakes and turtles) 0,0 Year 0

� Birds:

0106 31 00 � � Birds of prey 0,0 Year 0

0106 32 00 � � Psittaciformes (including parrots, parakeets, macaws and cockatoos) 0,0 Year 0

0106 39 � � Other:

0106 39 10 � � � Pigeons 2,9 Year 4

0106 39 90 � � � Other 0,0 Year 0

0106 90 00 � Other 0,0 Year 0

02 MEAT AND EDIBLE MEAT OFFAL

0201 Meat of bovine animals, fresh or chilled

0201 10 00 � Carcases and half-carcases �

0201 20 � Other cuts with bone in

0201 20 20 � � �Compensated� quarters � TQ(1a)

0201 20 30 � � Unseparated or separated forequarters � TQ(1a)

0201 20 50 � � Unseparated or separated hindquarters � TQ(1a)

0201 20 90 � � Other � TQ(1a)

0201 30 00 � Boneless � TQ(1a)

0202 Meat of bovine animals, frozen

0202 10 00 � Carcases and half-carcases �

0202 20 � Other cuts with bone in

0202 20 10 � � �Compensated� quarters � TQ(1a)

0202 20 30 � � Unseparated or separated forequarters � TQ(1a)

0202 20 50 � � Unseparated or separated hindquarters � TQ(1a)

0202 20 90 � � Other � TQ(1a)
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0202 30 � Boneless

0202 30 10 � � Forequarters, whole or cut into a maximum of five pieces, each quarter being
in a single block; �compensated� quarters in two blocks, one of which
contains the forequarter, whole or cut into a maximum of five pieces, and
the other, the hindquarter, excluding the tenderloin, in one piece

� TQ(1a)

0202 30 50 � � Crop, chuck and blade and brisket cuts � TQ(1a)

0202 30 90 � � Other � TQ(1a)

0203 Meat of swine, fresh, chilled or frozen

� Fresh or chilled

0203 11 � � Carcases and half-carcases

0203 11 10 � � � Of domestic swine � TQ(1b)

0203 11 90 � � � Other 0,0 Year 0

0203 12 � � Hams, shoulders and cuts thereof, with bone in

� � � Of domestic swine

0203 12 11 � � � � Hams and cuts thereof � TQ(1b)

0203 12 19 � � � � Shoulders and cuts thereof � TQ(1b)

0203 12 90 � � � Other 0,0 Year 0

0203 19 � � Other

� � � Of domestic swine

0203 19 11 � � � � Fore-ends and cuts thereof � TQ(1b)

0203 19 13 � � � � Loins and cuts thereof, with bone in � TQ(1b)

0203 19 15 � � � � Bellies (streaky) and cuts thereof � TQ(1b)

� � � � Other

0203 19 55 � � � � � Boneless � TQ(1b)

0203 19 59 � � � � � Other � TQ(1b)

0203 19 90 � � � Other 0,0 Year 0

� Frozen

0203 21 � � Carcases and half-carcases

0203 21 10 � � � Of domestic swine � TQ(1b)

0203 21 90 � � � Other 0,0 Year 0

0203 22 � � Hams, shoulders and cuts thereof, with bone in

� � � Of domestic swine

0203 22 11 � � � � Hams and cuts thereof � TQ(1b)

0203 22 19 � � � � Shoulders and cuts thereof � TQ(1b)

0203 22 90 � � � Other 0,0 Year 0

0203 29 � � Other

� � � Of domestic swine

0203 29 11 � � � � Fore-ends and cuts thereof � TQ(1b)
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0203 29 13 � � � � Loins and cuts thereof, with bone in � TQ(1b)

0203 29 15 � � � � Bellies (streaky) and cuts thereof � TQ(1b)

� � � � Other

0203 29 55 � � � � � Boneless � TQ(1b)

0203 29 59 � � � � � Other � TQ(1b)

0203 29 90 � � � Other 0,0 Year 0

0204 Meat of sheep or goats, fresh, chilled or frozen

0204 10 00 � Carcases and half-carcases of lamb, fresh or chilled � TQ(1c)

� Other meat of sheep, fresh or chilled

0204 21 00 � � Carcases and half-carcases � TQ(1c)

0204 22 � � Other cuts with bone in

0204 22 10 � � � Short forequarters � TQ(1c)

0204 22 30 � � � Chines and/or best ends � TQ(1c)

0204 22 50 � � � Legs � TQ(1c)

0204 22 90 � � � Other � TQ(1c)

0204 23 00 � � Boneless � TQ(1c)

0204 30 00 � Carcases and half-carcases of lamb, frozen � TQ(1c)

� Other meat of sheep, frozen

0204 41 00 � � Carcases and half-carcases � TQ(1c)

0204 42 � � Other cuts with bone in

0204 42 10 � � � Short forequarters � TQ(1c)

0204 42 30 � � � Chines and/or best ends � TQ(1c)

0204 42 50 � � � Legs � TQ(1c)

0204 42 90 � � � Other � TQ(1c)

0204 43 � � Boneless

0204 43 10 � � � Of lamb � TQ(1c)

0204 43 90 � � � Other � TQ(1c)

0204 50 � Meat of goats

� � Fresh or chilled

0204 50 11 � � � Carcases and half-carcases � TQ(1c)

0204 50 13 � � � Short forequarters � TQ(1c)

0204 50 15 � � � Chines and/or best ends � TQ(1c)

0204 50 19 � � � Legs � TQ(1c)

� � � Other

0204 50 31 � � � � Cuts with bone in � TQ(1c)

0204 50 39 � � � � Boneless cuts � TQ(1c)

� � Frozen
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0204 50 51 � � � Carcases and half-carcases � TQ(1c)

0204 50 53 � � � Short forequarters � TQ(1c)

0204 50 55 � � � Chines and/or best ends � TQ(1c)

0204 50 59 � � � Legs � TQ(1c)

� � � Other

0204 50 71 � � � � Cuts with bone in � TQ(1c)

0204 50 79 � � � � Boneless cuts � TQ(1c)

0205 00 Meat of horses, asses, mules or hinnies, fresh, chilled or frozen

� Of horses

0205 00 11 � � Fresh or chilled 1,6 Year 4

0205 00 19 � � Frozen 1,6 Year 4

0205 00 90 � Of asses, mules or hinnies 1,6 Year 4

0206 Edible offal of bovine animals, swine, sheep, goats, horses, asses, mules or hinnies,
fresh, chilled or frozen

0206 10 � Of bovine animals, fresh or chilled

0206 10 10 � � For the manufacture of pharmaceutical products 0,0 Year 0

� � Other

0206 10 91 � � � Livers 0,0 Year 0

0206 10 95 � � � Thick skirt and thin skirt �

0206 10 99 � � � Other 0,0 Year 0

� Of bovine animals, frozen

0206 21 00 � � Tongues 0,0 Year 0

0206 22 00 � � Livers 0,0 Year 0

0206 29 � � Other

0206 29 10 � � � For the manufacture of pharmaceutical products 0,0 Year 0

� � � Other

0206 29 91 � � � � Thick skirt and thin skirt �

0206 29 99 � � � � Other 0,0 Year 0

0206 30 � Of swine, fresh or chilled

� � Of domestic swine

0206 30 20 � � � Livers 0,0 Year 0

0206 30 30 � � � Other 0,0 Year 0

0206 30 80 � � Other 0,0 Year 0

� Of swine, frozen

0206 41 � � Livers

0206 41 20 � � � Of domestic swine 0,0 Year 0

0206 41 80 � � � Other 0,0 Year 0
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0206 49 � � Other

0206 49 20 � � � Of domestic swine 0,0 Year 0

0206 49 80 � � � Other 0,0 Year 0

0206 80 � Other, fresh or chilled

0206 80 10 � � For the manufacture of pharmaceutical products 0,0 Year 0

� � Other

0206 80 91 � � � Of horses, asses, mules and hinnies 2,9 Year 4

0206 80 99 � � � Of sheep and goats 0,0 Year 0

0206 90 � Other, frozen

0206 90 10 � � For the manufacture of pharmaceutical products 0,0 Year 0

� � Other

0206 90 91 � � � Of horses, asses, mules and hinnies 2,9 Year 4

0206 90 99 � � � Of sheep and goats 0,0 Year 0

0207 Meat and edible offal, of the poultry of heading 0105, fresh, chilled or frozen

� Of fowls of the species Gallus domesticus

0207 11 � � Not cut in pieces, fresh or chilled

0207 11 10 � � � Plucked and gutted, with heads and feet, known as �83 % chickens� � TQ(1d)

0207 11 30 � � � Plucked and drawn, without heads and feet but with necks, hearts, livers
and gizzards, known as �70 % chickens�

� TQ(1d)

0207 11 90 � � � Plucked and drawn, without heads and feet and without necks, hearts,
livers and gizzards, known as �65 % chickens�, or otherwise presented

� TQ(1d)

0207 12 � � Not cut in pieces, frozen

0207 12 10 � � � Plucked and drawn, without heads and feet but with necks, hearts, livers
and gizzards, known as �70 % chickens�

� TQ(1d)

0207 12 90 � � � Plucked and drawn, without heads and feet and without necks, hearts,
livers and gizzards, known as �65 % chickens�, or otherwise presented

� TQ(1d)

0207 13 � � Cuts and offal, fresh or chilled

� � � Cuts

0207 13 10 � � � � Boneless � TQ(1d)

� � � � With bone in

0207 13 20 � � � � � Halves or quarters � TQ(1d)

0207 13 30 � � � � � Whole wings, with or without tips � TQ(1d)

0207 13 40 � � � � � Backs, necks, backs with necks attached, rumps and wing tips � TQ(1d)

0207 13 50 � � � � � Breasts and cuts thereof � TQ(1d)

0207 13 60 � � � � � Legs and cuts thereof � TQ(1d)

0207 13 70 � � � � � Other � TQ(1d)

� � � Offal

0207 13 91 � � � � Livers 6,4 Year 4 TQ(1d)

0207 13 99 � � � � Other � TQ(1d)
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0207 14 � � Cuts and offal, frozen

� � � Cuts

0207 14 10 � � � � Boneless � TQ(1d)

� � � � With bone in

0207 14 20 � � � � � Halves or quarters � TQ(1d)

0207 14 30 � � � � � Whole wings, with or without tips � TQ(1d)

0207 14 40 � � � � � Backs, necks, backs with necks attached, rumps and wing tips � TQ(1d)

0207 14 50 � � � � � Breasts and cuts thereof � TQ(1d)

0207 14 60 � � � � � Legs and cuts thereof � TQ(1d)

0207 14 70 � � � � � Other � TQ(1d)

� � � Offal

0207 14 91 � � � � Livers 2,9 Year 4 TQ(1d)

0207 14 99 � � � � Other � TQ(1d)

� Of turkeys

0207 24 � � Not cut in pieces, fresh or chilled

0207 24 10 � � � Plucked and drawn, without heads and feet but with necks, hearts, livers
and gizzards, known as �80 % turkeys�

� TQ(1d)

0207 24 90 � � � Plucked and drawn, without heads and feet and without necks, hearts,
livers and gizzards, known as �73 % turkeys�, or otherwise presented

� TQ(1d)

0207 25 � � Not cut in pieces, frozen

0207 25 10 � � � Plucked and drawn, without heads and feet but with necks, hearts, livers
and gizzards, known as �80 % turkeys�

� TQ(1d)

0207 25 90 � � � Plucked and drawn, without heads and feet and without necks, hearts,
livers and gizzards, known as �73 % turkeys�, or otherwise presented

� TQ(1d)

0207 26 � � Cuts and offal, fresh or chilled

� � � Cuts

0207 26 10 � � � � Boneless � TQ(1d)

� � � � With bone in

0207 26 20 � � � � � Halves or quarters � TQ(1d)

0207 26 30 � � � � � Whole wings, with or without tips � TQ(1d)

0207 26 40 � � � � � Backs, necks, backs with necks attached, rumps and wing tips � TQ(1d)

0207 26 50 � � � � � Breasts and cuts thereof � TQ(1d)

� � � � � Legs and cuts thereof

0207 26 60 � � � � � � Drumsticks and cuts of drumsticks � TQ(1d)

0207 26 70 � � � � � � Other � TQ(1d)

0207 26 80 � � � � � Other � TQ(1d)

� � � Offal

0207 26 91 � � � � Livers 6,4 Year 4 TQ(1d)

0207 26 99 � � � � Other � TQ(1d)
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0207 27 � � Cuts and offal, frozen

� � � Cuts

0207 27 10 � � � � Boneless � TQ(1d)

� � � � With bone in

0207 27 20 � � � � � Halves or quarters � TQ(1d)

0207 27 30 � � � � � Whole wings, with or without tips � TQ(1d)

0207 27 40 � � � � � Backs, necks, backs with necks attached, rumps and wing tips � TQ(1d)

0207 27 50 � � � � � Breasts and cuts thereof � TQ(1d)

� � � � � Legs and cuts thereof

0207 27 60 � � � � � � Drumsticks and cuts thereof � TQ(1d)

0207 27 70 � � � � � � Other � TQ(1d)

0207 27 80 � � � � � Other � TQ(1d)

� � � Offal

0207 27 91 � � � � Livers 2,9 Year 4 TQ(1d)

0207 27 99 � � � � Other � TQ(1d)

� Of ducks, geese or guinea fowls

0207 32 � � Not cut in pieces, fresh or chilled

� � � Of ducks

0207 32 11 � � � � Plucked, bled, gutted but not drawn, with heads and feet, known as
�85 % ducks�

� TQ(1d)

0207 32 15 � � � � Plucked and drawn, without heads and feet but with necks, hearts,
livers and gizzards, known as �70 % ducks�

� TQ(1d)

0207 32 19 � � � � Plucked and drawn, without heads and feet and without necks, hearts,
livers and gizzards, known as �63 % ducks�, or otherwise presented

� TQ(1d)

� � � Of geese

0207 32 51 � � � � Plucked, bled, not drawn, with heads and feet, known as �82 % geese� �

0207 32 59 � � � � Plucked and drawn, without heads and feet, with or without hearts and
gizzards, known as �75 % geese�, or otherwise presented

�

0207 32 90 � � � Of guinea fowls �

0207 33 � � Not cut in pieces, frozen

� � � Of ducks

0207 33 11 � � � � Plucked and drawn, without heads and feet but with necks, hearts,
livers and gizzards, known as �70 % ducks�

� TQ(1d)

0207 33 19 � � � � Plucked and drawn, without heads and feet and without necks, hearts,
livers and gizzards, known as �63 % ducks�, or otherwise presented

� TQ(1d)

� � � Of geese

0207 33 51 � � � � Plucked, bled, not drawn, with heads and feet, known as �82 % geese� �

0207 33 59 � � � � Plucked and drawn, without heads and feet, with or without hearts and
gizzards, known as �75 % geese�, or otherwise presented

�

0207 33 90 � � � Of guinea fowls �
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0207 34 � � Fatty livers, fresh or chilled

0207 34 10 � � � Of geese 0,0 Year 0

0207 34 90 � � � Of ducks 0,0 Year 0

0207 35 � � Other, fresh or chilled

� � � Cuts

� � � � Boneless

0207 35 11 � � � � � Of geese �

0207 35 15 � � � � � Of ducks and guinea fowls � TQ(1d)

� � � � With bone in

� � � � � Halves or quarters

0207 35 21 � � � � � � Of ducks � TQ(1d)

0207 35 23 � � � � � � Of geese �

0207 35 25 � � � � � � Of guinea fowls �

0207 35 31 � � � � � Whole wings, with or without tips �

0207 35 41 � � � � � Backs, necks, backs with necks attached, rumps and wing tips �

� � � � � Breasts and cuts thereof

0207 35 51 � � � � � � Of geese �

0207 35 53 � � � � � � Of ducks and guinea fowls � TQ(1d)

� � � � � Legs and cuts thereof

0207 35 61 � � � � � � Of geese �

0207 35 63 � � � � � � Of ducks and guinea fowls � TQ(1d)

0207 35 71 � � � � � Goose or duck paletots � TQ(1d)

0207 35 79 � � � � � Other �

� � � Offal

0207 35 91 � � � � Livers, other than fatty livers 6,4 Year 4

0207 35 99 � � � � Other �

0207 36 � � Other, frozen

� � � Cuts

� � � � Boneless

0207 36 11 � � � � � Of geese �

0207 36 15 � � � � � Of ducks and guinea fowls � TQ(1d)

� � � � With bone in

� � � � � Halves or quarters

0207 36 21 � � � � � � Of ducks � TQ(1d)

0207 36 23 � � � � � � Of geese �

0207 36 25 � � � � � � Of guinea fowls �

0207 36 31 � � � � � Whole wings, with or without tips �
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0207 36 41 � � � � � Backs, necks, backs with necks attached, rumps and wing tips �

� � � � � Breasts and cuts thereof

0207 36 51 � � � � � � Of geese �

0207 36 53 � � � � � � Of ducks and guinea fowls � TQ(1d)

� � � � � Legs and cuts thereof

0207 36 61 � � � � � � Of geese �

0207 36 63 � � � � � � Of ducks and guinea fowls � TQ(1d)

0207 36 71 � � � � � Goose or duck paletots � TQ(1d)

0207 36 79 � � � � � Other �

� � � Offal

� � � � Livers

0207 36 81 � � � � � Fatty livers of geese 0,0 Year 0

0207 36 85 � � � � � Fatty livers of ducks 0,0 Year 0

0207 36 89 � � � � � Other 2,9 Year 4

0207 36 90 � � � � Other �

0208 Other meat and edible meat offal, fresh, chilled or frozen:

0208 10 � Of rabbits or hares:

� � Of domestic rabbits:

0208 10 11 � � � Fresh or chilled 2,9 Year 4

0208 10 19 � � � Frozen 2,9 Year 4

0208 10 90 � � Other 0,0 Year 0

0208 20 00 � Frogs' legs 0,0 Year 0

0208 30 00 � Of primates 5,5 Year 4

0208 40 � Of whales, dolphins and porpoises (mammals of the order Cetacea); of manatees
and dugongs (mammals of the order Sirenia):

0208 40 10 � � Of whales meat 6,4 Year 4

0208 40 90 � � Other 5,5 Year 4

0208 50 00 � Of reptiles (including snakes and turtles) 5,5 Year 4

0208 90 � Other:

0208 90 10 � � Of domestic pigeons 2,9 Year 4

� � Of game, other than of rabbits or hares:

0208 90 20 � � � Of quails 0,0 Year 0

0208 90 40 � � � Other 0,0 Year 0

0208 90 55 � � Of seal meat 6,4 Year 4

0208 90 60 � � Of reindeer 5,5 Year 4

0208 90 95 � � Other 5,5 Year 4



HS Heading 2002 Description Base Category

0209 00 Pig fat, free of lean meat, and poultry fat, not rendered or otherwise extracted,
fresh, chilled, frozen, salted, in brine, dried or smoked

� Subcutaneous pig fat

0209 00 11 � � Fresh, chilled, frozen, salted or in brine �

0209 00 19 � � Dried or smoked �

0209 00 30 � Pig fat, other than that falling within subheading 0209 00 11 or 0209 00 19 �

0209 00 90 � Poultry fat �

0210 Meat and edible meat offal, salted, in brine, dried or smoked; edible flours and
meals of meat or meat offal

� Meat of swine

0210 11 � � Hams, shoulders and cuts thereof, with bone in

� � � Of domestic swine

� � � � Salted or in brine

0210 11 11 � � � � � Hams and cuts thereof �

0210 11 19 � � � � � Shoulders and cuts thereof �

� � � � Dried or smoked

0210 11 31 � � � � � Hams and cuts thereof �

0210 11 39 � � � � � Shoulders and cuts thereof �

0210 11 90 � � � Other 15,4 Year 10

0210 12 � � Bellies (streaky) and cuts thereof

� � � Of domestic swine

0210 12 11 � � � � Salted or in brine �

0210 12 19 � � � � Dried or smoked �

0210 12 90 � � � Other 15,4 Year 10

0210 19 � � Other

� � � Of domestic swine

� � � � Salted or in brine

0210 19 10 � � � � � Bacon sides or spencers �

0210 19 20 � � � � � Three-quarter sides or middles �

0210 19 30 � � � � � Fore-ends and cuts thereof �

0210 19 40 � � � � � Loins and cuts thereof �

� � � � � Other

0210 19 51 � � � � � � Boneless �

0210 19 59 � � � � � � Other �

� � � � Dried or smoked

0210 19 60 � � � � � Fore-ends and cuts thereof �

0210 19 70 � � � � � Loins and cuts thereof �

� � � � � Other
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0210 19 81 � � � � � � Boneless �

0210 19 89 � � � � � � Other �

0210 19 90 � � � Other 15,4 Year 10

0210 20 � Meat of bovine animals

0210 20 10 � � With bone in �

0210 20 90 � � Boneless �

� Other, including edible flours and meals of meat and meat offal:

0210 91 00 � � Of primates 15,4 Year 10

0210 92 00 � � Of whales, dolphins and porpoises (mammals of the order Cetacea); of
manatees and dugongs (mammals of the order Sirenia)

15,4 Year 10

0210 93 00 � � Of reptiles (including snakes and turtles) 15,4 Year 10

0210 99 � � Other:

� � � Meat:

0210 99 10 � � � � Of horses, salted, in brine or dried 2,9 Year 4

� � � � Of sheep and goats:

0210 99 21 � � � � � With bone in �

0210 99 29 � � � � � Boneless �

0210 99 31 � � � � Of reindeer 15,4 Year 10

0210 99 39 � � � � Other 15,4 Year 10

� � � Offal:

� � � � Of domestic swine:

0210 99 41 � � � � � Livers �

0210 99 49 � � � � � Other �

� � � � Of bovine animals:

0210 99 51 � � � � � Thick skirt and thin skirt �

0210 99 59 � � � � � Other 8,9 Year 7

0210 99 60 � � � � Of sheep and goats 10,7 Year 10

� � � � Other:

� � � � � Poultry liver:

0210 99 71 � � � � � � Fatty livers of geese or ducks, salted or in brine 0,0 Year 0

0210 99 79 � � � � � � Other 6,4 Year 4

0210 99 80 � � � � � Other 10,7 Year 10

0210 99 90 � � � Edible flours and meals of meat or meat offal �

03 FISH AND CRUSTACEANS, MOLLUSCS AND OTHER AQUATIC
INVERTEBRATES

0301 Live fish

0301 10 � Ornamental fish

0301 10 10 � � Freshwater fish 0,0 Year 0

0301 10 90 � � Saltwater fish 0,0 Year 0
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� Other live fish

0301 91 � � Trout (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki,
Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache and
Oncorhynchus chrysogaster)

0301 91 10 � � � Of the species Oncorhynchus apache and Oncorhynchus chrysogaster 8,0 Year 4

0301 91 90 � � � Other 8,5 Year 7

0301 92 00 � � Eels (Anguilla spp.) 0,0 Year 0

0301 93 00 � � Carp 8,0 Year 4

0301 99 � � Other

� � � Freshwater fish

0301 99 11 � � � � Pacific salmon (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha,
Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus
kisutch, Oncorhynchus masou and Oncorhynchus rhodurus), Atlantic
salmon (Salmo salar) and Danube salmon (Hucho hucho)

2,0 Year 0

0301 99 19 � � � � Other 8,0 Year 0

0301 99 90 � � � Saltwater fish

ex 03019990 � � � � Sharks (Squalus spp); Porbeagles (Lamna cornubica; Isurus nasus);
Lesser or Greenland halibut (Reinhardtius hippoglossoides); Atlantic
halibut (Hippoglossus hippoglossus)

5,6 Year 10

ex 0301 99 90 � � � � Other 16,0 Year 10

0302 Fish, fresh or chilled, excluding fish fillets and other fish meat of heading 0304

� Salmonidae, excluding livers and roes

0302 11 � � Trout (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki,
Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache and
Oncorhynchus chrysogaster)

0302 11 10 � � � Of the species Oncorhynchus apache and Oncorhynchus chrysogaster 8,0 Year 4

0302 11 90 � � � Other 8,5 Year 7

0302 12 00 � � Pacific salmon (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha,
Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch,
Oncorhynchus masou and Oncorhynchus rhodurus), Atlantic salmon (Salmo
salar) and Danube salmon (Hucho hucho)

2,0 Year 0

0302 19 00 � � Other 8,0 Year 4

� Flat fish (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae and
Citharidae), excluding livers and roes

0302 21 � � Halibut (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hippoglossus,
Hippoglossus stenolepis)

0302 21 10 � � � Lesser or Greenland halibut (Reinhardtius hippoglossoides) 2,8 Year 4

0302 21 30 � � � Atlantic halibut (Hippoglossus hippoglossus) 2,8 Year 4

0302 21 90 � � � Pacific halibut (Hippoglossus stenolepis) 15,0 Year 10

0302 22 00 � � Plaice (Pleuronectes platessa) 2,6 Year 4

0302 23 00 � � Sole (Solea spp.) 15,0 Year 10

0302 29 � � Other
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0302 29 10 � � � Megrim (Lepidorhombus spp.) 15,0 Year 10

0302 29 90 � � � Other 15,0 Year 10

� Tunas (of the genus Thunnus), skipjack or stripe-bellied bonito (Euthynnus
(Katsuwonus) pelamis), excluding livers and roes

0302 31 � � Albacore or longfinned tunas (Thunnus alalunga)

0302 31 10 � � � For the industrial manufacture of products falling within heading 1604 0,0 Year 0

0302 31 90 � � � Other 22,0 Year 10

0302 32 � � Yellowfin tunas (Thunnus albacares)

0302 32 10 � � � For the industrial manufacture of products falling within heading 1604 0,0 Year 0

0302 32 90 � � � Other 22,0 Year 10

0302 33 � � Skipjack or stripe-bellied bonito

0302 33 10 � � � For the industrial manufacture of products falling within heading 1604 0,0 Year 0

0302 33 90 � � � Other 22,0 Year 10

0302 34 � � Bigeye tunas (Thunnus obesus):

0302 34 10 � � � For the industrial manufacture of products falling within heading 1604 0,0 Year 0

0302 34 90 � � � Other 22,0 Year 10

0302 35 � � Bluefin tunas (Thunnus thynnus):

0302 35 10 � � � For the industrial manufacture of products falling within heading 1604 0,0 Year 0

0302 35 90 � � � Other 22,0 Year 10

0302 36 � � Southern bluefin tunas (Thunnus maccoyii):

0302 36 10 � � � For the industrial manufacture of products falling within heading 1604 0,0 Year 0

0302 36 90 � � � Other 22,0 Year 10

0302 39 � � Other:

0302 39 10 � � � For the industrial manufacture of products falling within heading 1604 0,0 Year 0

0302 39 90 � � � Other 22,0 Year 10

0302 40 00 � Herrings (Clupea harengus, Clupea pallasii), excluding livers and roes 15,0 Year 10

0302 50 � Cod (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus), excluding livers and
roes

0302 50 10 � � Of the species Gadus morhua 12,0 Year 10

0302 50 90 � � Other 12,0 Year 10

� Other fish, excluding livers and roes

0302 61 � � Sardines (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), sardinella (Sardinella spp.),
brisling or sprats (Sprattus sprattus)

0302 61 10 � � � Sardines of the species Sardina pilchardus 23,0 Year 10

0302 61 30 � � � Sardines of the genus Sardinops; sardinella (Sardinella spp.) 15,0 Year 10

0302 61 80 � � � Brisling or sprats (Sprattus sprattus) 13,0 Year 10

0302 62 00 � � Haddock (Melanogrammus aeglefinus) 2,6 Year 4

0302 63 00 � � Coalfish (Pollachius virens) 2,6 Year 4
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0302 64 00 � � Mackerel (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus) 20,0 Year 10

0302 65 � � Dogfish and other sharks

0302 65 20 � � � Dogfish of the species Squalus acanthias 2,5 Year 4

0302 65 50 � � � Dogfish of the species Scyliorhinus spp. 2,1 Year 4

0302 65 90 � � � Other 2,8 Year 4

0302 66 00 � � Eels (Anguilla spp.) 0,0 Year 0

0302 69 � � Other

� � � Freshwater fish

0302 69 11 � � � � Carp 8,0 Year 4

0302 69 19 � � � � Other 8,0 Year 4

� � � Saltwater fish

� � � � Fish of the genus Euthynnus, other than the skipjack or stripe-bellied
bonitos (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis) mentioned in subheading
0302 33

0302 69 21 � � � � � For the industrial manufacture of products falling within heading
1604

0,0 Year 0

0302 69 25 � � � � � Other 22,0 Year 10

� � � � Redfish (Sebastes spp.)

0302 69 31 � � � � � Of the species Sebastes marinus 7,5 Year 4

0302 69 33 � � � � � Other 2,6 Year 4

0302 69 35 � � � � Fish of the species Boreogadus saida 12,0 Year 10

0302 69 41 � � � � Whiting (Merlangius merlangus) 2,6 Year 4

0302 69 45 � � � � Ling (Molva spp.) 2,6 Year 4

0302 69 51 � � � � Alaska pollack (Theragra chalcogramma) and pollack (Pollachius
pollachius)

2,6 Year 4

0302 69 55 � � � � Anchovies (Engraulis spp.) 15,0 Year 10

0302 69 61 � � � � Sea bream (Dentex dentex and Pagellus spp.) 15,0 Year 10

� � � � Hake (Merluccius spp., Urophycis spp.)

� � � � � Hake of the genus Merluccius

0302 69 66 � � � � � � Cape hake (shallow-water hake) (Merluccius capensis) and
deepwater hake (deepwater Cape hake) (Merluccius paradoxus)

� TQ(4a)

0302 69 67 � � � � � � Southern hake (Merluccius australis) � TQ(4a)

0302 69 68 � � � � � � Other � TQ(4a)

0302 69 69 � � � � � Hake of the genus Urophycis � TQ(4a)

0302 69 75 � � � � Ray's bream (Brama spp.) 15,0 Year 10

0302 69 81 � � � � Monkfish (Lophius spp.) 15,0 Year 10

0302 69 85 � � � � Blue whiting (Micromesistius poutassou or Gadus poutassou) 2,6 Year 4

0302 69 86 � � � � Southern blue whiting (Micromesistius australis) 2,6 Year 4

0302 69 87 � � � � Swordfish (Xiphias gladius) 15,0 Year 10
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0302 69 88 � � � � Toothfish (Dissostichus spp.) 5,2 Year 0

0302 69 91 � � � � Horse mackerel (scad) (Caranx trachurus, Trachurus trachurus) 15,0 Year 10

0302 69 92 � � � � Pink cusk-eel (Genypterus blacodes) 2,6 Year 4

0302 69 94 � � � � Sea bass (Dicentrarchus labrax) 15,0 Year 10

0302 69 95 � � � � Gilt-head seabreams (Sparus aurata) 15,0 Year 10

0302 69 99 � � � � Other

ex 0302 69 99 � � � � � Fish of the species Kathetostoma giganteum 15,0 Year 0

ex 0302 69 99 � � � � � Sturgeons, for processing; Lump fish (Cyclopterus lumpus) with roe,
for processing; Red snapper (Lutjanus purpureus), for processing;
Sharpsnout bream (Puntazzo puntazzo); Other

5,2 Year 0

0302 70 00 � Livers and roes 3,5 Year 4

0303 Fish, frozen, excluding fish fillets and other fish meat of heading 0304

� Pacific salmon (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus
keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou
and Oncorhynchus rhodurus), excluding livers and roes:

0303 11 00 � � Sockeye salmon (red salmon) (Oncorhynchus nerka) 2,0 Year 0

0303 19 00 � � Other 2,0 Year 0

� Other salmonidae, excluding livers and roes:

0303 21 � � Trout (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki,
Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache and
Onchorhynchus chrysogaster)

0303 21 10 � � � Of the species Oncorhynchus apache and Oncorhynchus chrysogaster 9,0 Year 4

0303 21 90 � � � Other 8,5 Year 7

0303 22 00 � � Atlantic salmon (Salmo salar) and Danube salmon (Hucho hucho) 2,0 Year 0

0303 29 00 � � Other 9,0 Year 4

� Flat fish (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae and
Citharidae), excluding livers and roes

0303 31 � � Halibut (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hippoglossus,
Hippoglossus stenolepis)

0303 31 10 � � � Lesser or Greenland halibut (Reinhardtius hippoglossoides) 2,6 Year 4

0303 31 30 � � � Atlantic halibut (Hippoglossus hippoglossus) 2,6 Year 4

0303 31 90 � � � Pacific halibut (Hippoglossus stenolepis) 15,0 Year 10

0303 32 00 � � Plaice (Pleuronectes platessa) 15,0 Year 10

0303 33 00 � � Sole (Solea spp.) 2,6 Year 4

0303 39 � � Other

0303 39 10 � � � Flounder (Platichthys flesus) 2,6 Year 4

0303 39 20 � � � Megrim (Lepidorhombus spp.) 15,0 Year 10

0303 39 30 � � � Fish of the genus Rhombosolea 7,5 Year 4
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0303 39 80 � � � Other 15,0 Year 10

� Tunas (of the genus Thunnus), skipjack or stripe-bellied bonito (Euthynnus
(Katsuwonus) pelamis), excluding livers and roes

0303 41 � � Albacore or longfinned tunas (Thunnus alalunga)

� � � For the industrial manufacture of products falling within heading 1604

0303 41 11 � � � � Whole 0,0 Year 0

0303 41 13 � � � � Gilled and gutted 0,0 Year 0

0303 41 19 � � � � Other (for example �heads off�) 0,0 Year 0

0303 41 90 � � � Other 22,0 Year 10

0303 42 � � Yellowfin tunas (Thunnus albacares)

� � � For the industrial manufacture of products falling within heading 1604

� � � � Whole

0303 42 12 � � � � � Weighing more than 10 kg each 0,0 Year 0

0303 42 18 � � � � � Other 0,0 Year 0

� � � � Gilled and gutted

0303 42 32 � � � � � Weighing more than 10 kg each 0,0 Year 0

0303 42 38 � � � � � Other 0,0 Year 0

� � � � Other (for example �heads off�)

0303 42 52 � � � � � Weighing more than 10 kg each 0,0 Year 0

0303 42 58 � � � � � Other 0,0 Year 0

0303 42 90 � � � Other 22,0 Year 10

0303 43 � � Skipjack or stripe-bellied bonito

� � � For the industrial manufacture of products falling within heading 1604

0303 43 11 � � � � Whole 0,0 Year 0

0303 43 13 � � � � Gilled and gutted 0,0 Year 0

0303 43 19 � � � � Other (for example �heads off�) 0,0 Year 0

0303 43 90 � � � Other 22,0 Year 10

0303 44 � � Bigeye tunas (Thunnus obesus):

� � � For the industrial manufacture of products falling within heading 1604:

0303 44 11 � � � � Whole 0,0 Year 0

0303 44 13 � � � � Gilled and gutted 0,0 Year 0

0303 44 19 � � � � Other (for example �heads off�) 0,0 Year 0

0303 44 90 � � � Other 22,0 Year 10

0303 45 � � Bluefin tunas (Thunnus thynnus):

� � � For the industrial manufacture of products falling within heading 1604:

0303 45 11 � � � � Whole 0,0 Year 0

0303 45 13 � � � � Gilled and gutted 0,0 Year 0

0303 45 19 � � � � Other (for example �heads off�) 0,0 Year 0
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0303 45 90 � � � Other 22,0 Year 10

0303 46 � � Southern bluefin tunas (Thunnus maccoyii):

� � � For the industrial manufacture of products falling within heading 1604:

0303 46 11 � � � � Whole 0,0 Year 0

0303 46 13 � � � � Gilled and gutted 0,0 Year 0

0303 46 19 � � � � Other (for example �heads off�) 0,0 Year 0

0303 46 90 � � � Other 22,0 Year 10

0303 49 � � Other:

� � � For the industrial manufacture of products falling within heading 1604:

0303 49 31 � � � � Whole 0,0 Year 0

0303 49 33 � � � � Gilled and gutted 0,0 Year 0

0303 49 39 � � � � Other (for example �heads off�) 0,0 Year 0

0303 49 80 � � � Other 22,0 Year 10

0303 50 00 � Herrings (Clupea harengus, Clupea pallasii), excluding livers and roes 15,0 Year 10

0303 60 � Cod (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus), excluding livers and
roes

0303 60 11 � � Of the species Gadus morhua 12,0 Year 10

0303 60 19 � � Of the species Gadus ogac 12,0 Year 10

0303 60 90 � � Of the species Gadus macrocephalus 12,0 Year 10

� Other fish, excluding livers and roes

0303 71 � � Sardines (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), sardinella (Sardinella spp.),
brisling or sprats (Sprattus sprattus)

0303 71 10 � � � Sardines of the species Sardina pilchardus 23,0 Year 10

0303 71 30 � � � Sardines of the genus Sardinops; sardinella (Sardinella spp.) 15,0 Year 10

0303 71 80 � � � Brisling or sprats (Sprattus sprattus) 13,0 Year 10

0303 72 00 � � Haddock (Melanogrammus aeglefinus) 2,6 Year 4

0303 73 00 � � Coalfish (Pollachius virens) 2,6 Year 4

0303 74 � � Mackerel (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus)

0303 74 30 � � � Of the species Scomber scombrus and Scomber japonicus 20,0 Year 10

0303 74 90 � � � Of the species Scomber australasicus 15,0 Year 10

0303 75 � � Dogfish and other sharks

0303 75 20 � � � Dogfish of the species Squalus acanthias 2,1 Year 4

0303 75 50 � � � Dogfish of the species Scyliorhinus spp. 2,1 Year 4

0303 75 90 � � � Other 2,8 Year 0

0303 76 00 � � Eels (Anguilla spp.) 0,0 Year 0

0303 77 00 � � Sea bass (Dicentrarchus labrax, Dicentrarchus punctatus) 15,0 Year 10



HS Heading 2002 Description Base Category

0303 78 � � Hake (Merluccius spp., Urophycis spp.)

� � � Hake of the genus Merluccius

0303 78 11 � � � � Cape hake (shallow-water hake) (Merluccius capensis) and deepwater
hake (deepwater Cape hake) (Merluccius paradoxus)

15,0 Year 10

0303 78 12 � � � � Argentine hake (Southwest Atlantic hake) (Merluccius hubbsi) 15,0 Year 10

0303 78 13 � � � � Southern hake (Merluccius australis) 15,0 Year 10

0303 78 19 � � � � Other 15,0 Year 10

0303 78 90 � � � Hake of the genus Urophycis 15,0 Year 10

0303 79 � � Other

� � � Freshwater fish

0303 79 11 � � � � Carp 8,0 Year 4

0303 79 19 � � � � Other 8,0 Year 4

� � � Saltwater fish

� � � � Fish of the genus Euthynnus, other than the skipjack or stripe-bellied
bonitos (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis) mentioned in subheading
0303 43

� � � � � For the industrial manufacture of products falling within heading
1604

0303 79 21 � � � � � � Whole 0,0 Year 0

0303 79 23 � � � � � � Gilled and gutted 0,0 Year 0

0303 79 29 � � � � � � Other (for example �heads off�) 0,0 Year 0

0303 79 31 � � � � � Other 22,0 Year 10

� � � � Redfish (Sebastes spp.)

0303 79 35 � � � � � Of the species Sebastes marinus 7,5 Year 4

0303 79 37 � � � � � Other 2,6 Year 4

0303 79 41 � � � � Fish of the species Boreogadus saida 12,0 Year 10

0303 79 45 � � � � Whiting (Merlangius merlangus) 2,6 Year 4

0303 79 51 � � � � Ling (Molva spp.) 2,6 Year 4

0303 79 55 � � � � Alaska pollack (Theragra chalcogramma) and pollack (Pollachius
pollachius)

15,0 Year 10

0303 79 58 � � � � Fish of the species Orcynopsis unicolor 3,5 Year 4

0303 79 65 � � � � Anchovies (Engraulis spp.) 15,0 Year 10

0303 79 71 � � � � Sea bream (Dentex dentex and Pagellus spp.) 15,0 Year 10

0303 79 75 � � � � Ray's bream (Brama spp.) 15,0 Year 4

0303 79 81 � � � � Monkfish (Lophius spp.) 15,0 Year 10

0303 79 83 � � � � Blue whiting (Micromesistius poutassou or Gadus poutassou) 2,6 Year 4

0303 79 85 � � � � Southern blue whiting (Micromesistius australis) 2,6 Year 4

0303 79 87 � � � � Swordfish (Xiphias gladius) 4,0 Year 4

0303 79 88 � � � � Toothfish (Dissostichus spp.) 5,2 Year 4
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0303 79 91 � � � � Horse mackerel (scad) (Caranx trachurus, Trachurus trachurus) 15,0 Year 10

0303 79 92 � � � � Blue grenadier (Macruronus novaezealandiae) 2,6 Year 4

0303 79 93 � � � � Pink cusk-eel (Genypterus blacodes) 2,6 Year 4

0303 79 94 � � � � Fish of the species Pelotreis flavilatus and Peltorhamphus
novaezealandiae

2,6 Year 4

0303 79 98 � � � � Other 5,2 Year 0

0303 80 � Livers and roes

0303 80 10 � � Hard and soft roes, for the manufacture of deoxyribonucleic acid or
protamine sulphate

0,0 Year 0

0303 80 90 � � Other 3,5 Year 0

0304 Fish fillets and other fish meat (whether or not minced), fresh, chilled or frozen

0304 10 � Fresh or chilled

� � Fillets

� � � Of freshwater fish

0304 10 11 � � � � Of trout of the species Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss,
Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita and Oncorhynchus
gilae

8,5 Year 7

0304 10 13 � � � � Of Pacific salmon (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha,
Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus
kisutch, Oncorhynchus masou and Oncorhynchus rhodurus), Atlantic
salmon (Salmo salar) and Danube salmon (Hucho hucho)

2,0 Year 0

0304 10 19 � � � � Of other freshwater fish 9,0 Year 4

� � � Other

0304 10 31 � � � � Of cod (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) and of fish
of the species Boreogadus saida

18,0 Year 10

0304 10 33 � � � � Of coalfish (Pollachius virens) 18,0 Year 10

0304 10 35 � � � � Of redfish (Sebastes spp.) 18,0 Year 10

0304 10 38 � � � � Other 18,0 Year 10

� � Other fish meat (whether or not minced)

0304 10 91 � � � Of freshwater fish 8,0 Year 0

� � � Other

0304 10 97 � � � � Flaps of herring 15,0 Year 10

0304 10 98 � � � � Other

ex 03041098 � � � � � Of dogfish of the species Squalus acanthias; Of other sharks of the
genus Squalus; Of lesser or Greenland halibut (Reinhardtius
hippoglossoides); Of Atlantic halibut (Hippoglossus hippoglossus);
Of porbeagles (Lamna cornubica, Isurus nasus)

5,2 Year 10

ex 03041098 � � � � � Other 15,0 Year 10

0304 20 � Frozen fillets

� � Of freshwater fish
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0304 20 11 � � � Of trout of the species Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss,
Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita and Oncorhynchus gilae

8,5 Year 7

0304 20 13 � � � Of Pacific salmon (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha,
Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch,
Oncorhynchus masou and Oncorhynchus rhodurus), Atlantic salmon
(Salmo salar) and Danube salmon (Hucho hucho)

2,0 Year 0

0304 20 19 � � � Of other freshwater fish 9,0 Year 4

� � Of cod (Gadus morhua, Gadus macrocephalus, Gadus ogac) and of fish of the
species Boreogadus saida

0304 20 21 � � � Of cod of the species Gadus macrocephalus 2,6 Year 4

0304 20 29 � � � Other 2,6 Year 4

0304 20 31 � � Of coalfish (Pollachius virens) 2,6 Year 4

0304 20 33 � � Of haddock (Melanogrammus aeglefinus) 2,6 Year 4

� � Of redfish (Sebastes spp.)

0304 20 35 � � � Of the species Sebastes marinus 7,5 Year 4

0304 20 37 � � � Other 2,6 Year 4

0304 20 41 � � Of whiting (Merlangius merlangus) 2,6 Year 4

0304 20 43 � � Of ling (Molva spp.) 2,6 Year 4

0304 20 45 � � Of tuna (of the genus Thunnus) and of fish of the genus Euthynnus 18,0 Year 10

� � Of mackerel (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus)
and of fish of the species Orcynopsis unicolor

0304 20 51 � � � Of mackerel of the species Scomber australasicus 15,0 Year 10

0304 20 53 � � � Other 15,0 Year 10

� � Of hake (Merluccius spp., Urophycis spp.)

� � � Of hake of the genus Merluccius

0304 20 55 � � � � Of Cape hake (shallow-water hake) (Merluccius capensis) and of
deepwater hake (deepwater Cape hake) (Merluccius paradoxus)

4,0 Year 7

0304 20 56 � � � � Of argentine hake (Southwest Atlantic hake) (Merluccius hubbsi) 4,0 Year 7

0304 20 58 � � � � Other 4,0 Year 4

0304 20 59 � � � Of hake of the genus Urophycis 4,0 Year 7

� � Of dogfish and other sharks

0304 20 61 � � � Of dogfish (Squalus acanthias and Scyliorhinus spp.) 4,0 Year 4

0304 20 69 � � � Of other sharks 4,0 Year 4

0304 20 71 � � Of plaice (Pleuronectes platessa) 2,6 Year 4

0304 20 73 � � Of flounder (Platichthys flesus) 2,6 Year 4

0304 20 75 � � Of herring (Clupea harengus, Clupea pallasii) 15,0 Year 10

0304 20 79 � � Of megrim (Lepidorhombus spp.) 15,0 Year 10

0304 20 81 � � Of Ray's bream (Brama spp.) 15,0 Year 10

0304 20 83 � � Of monkfish (Lophius spp.) 15,0 Year 10
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0304 20 85 � � Of Alaska pollack (Theragra chalcogramma) 15,0 Year 10

0304 20 87 � � Of swordfish (Xiphias gladius) 2,6 Year 4

0304 20 88 � � Of toothfish (Dissostichus spp.) 15,0 Year 10

0304 20 91 � � Of blue grenadier (Macruronus novaezealandiae) 4,0 Year 4

0304 20 95 � � Other

ex 0304 20 95 � � � Of halibut (Reinhardtius Hippoglossoides, Hippoglossus hippoglossus,
Hippoglossus stenolepis)

10,5 Year 10

ex 03042095 � � � Other 15,0 Year 10

0304 90 � Other

0304 90 05 � � Surimi 15,0 Year 4

� � Other

0304 90 10 � � � Of freshwater fish 8,0 Year 4

� � � Other

0304 90 22 � � � � Of herring (Clupea harengus, Clupea pallasii) 15,0 Year 10

0304 90 31 � � � � Of redfish (Sebastes spp.) 8,0 Year 4

� � � � Of cod (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) and of fish
of the species Boreogadus saida

0304 90 35 � � � � � Of cod of the species Gadus macrocephalus 7,5 Year 4

0304 90 38 � � � � � Of cod of the species Gadus morhua 7,5 Year 4

0304 90 39 � � � � � Other 2,6 Year 4

0304 90 41 � � � � Of coalfish (Pollachius virens) 2,6 Year 4

0304 90 45 � � � � Of haddock (Melanogrammus aeglefinus) 2,6 Year 4

� � � � Of hake (Merluccius spp., Urophycis spp.)

0304 90 47 � � � � � Of hake of the genus Merluccius 4,0 Year 7

0304 90 49 � � � � � Of hake of the genus Urophycis 4,0 Year 7

0304 90 51 � � � � Of megrim (Lepidorhombus spp.) 15,0 Year 10

0304 90 55 � � � � Of Ray's bream (Brama spp.) 15,0 Year 4

0304 90 57 � � � � Of monkfish (Lophius spp.) 2,6 Year 4

0304 90 59 � � � � Of blue whiting (Micromesistius poutassou or Gadus poutassou) 2,6 Year 4

0304 90 61 � � � � Of Alaska pollack (Theragra chalcogramma) 7,5 Year 4

0304 90 65 � � � � Of swordfish (Xiphias gladius) 7,5 Year 4

0304 90 97 � � � � Other 2,6 Year 4

0305 Fish, dried, salted or in brine; smoked fish, whether or not cooked before or during
the smoking process; flours, meals and pellets of fish, fit for human consumption

0305 10 00 � Flours, meals and pellets of fish, fit for human consumption 13,0 Year 10

0305 20 00 � Livers and roes of fish, dried, smoked, salted or in brine 11,0 Year 10

0305 30 � Fish fillets, dried, salted or in brine, but not smoked

� � Of cod (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) and of fish of the
species Boreogadus saida
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0305 30 11 � � � Of cod of the species Gadus macrocephalus 16,0 Year 10

0305 30 19 � � � Other 20,0 Year 10

0305 30 30 � � Of Pacific salmon (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha,
Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch,
Oncorhynchus masou and Oncorhynchus rhodurus), Atlantic salmon (Salmo
salar) and Danube salmon (Hucho hucho), salted or in brine

� TQ(4b)

0305 30 50 � � Of lesser or Greenland halibut (Reinhardtius hippoglossoides), salted or in
brine

15,0 Year 10

0305 30 90 � � Other

ex 03053090 � � � Of fish of the species Clupea ilisha, in brine 11,2 Year 10

ex 03053090 � � � Other 16,0 Year 10

� Smoked fish, including fillets

0305 41 00 � � Pacific salmon (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha,
Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch,
Oncorhynchus masou and Oncorhynchus rhodurus), Atlantic salmon (Salmo
salar) and Danube salmon (Hucho hucho)

� TQ(4b)

0305 42 00 � � Herrings (Clupea harengus, Clupea pallasii) 10,0 Year 4

0305 49 � � Other

0305 49 10 � � � Lesser or Greenland halibut (Reinhardtius hippoglossoides) 15,0 Year 10

0305 49 20 � � � Atlantic halibut (Hippoglossus hippoglossus) 16,0 Year 10

0305 49 30 � � � Mackerel (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus) 14,0 Year 10

0305 49 45 � � � Trout (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki,
Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache
and Oncorhynchus chrysogaster)

14,0 Year 10

0305 49 50 � � � Eels (Anguilla spp.) 14,0 Year 10

0305 49 80 � � � Other 14,0 Year 10

� Dried fish, whether or not salted but not smoked

0305 51 � � Cod (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)

0305 51 10 � � � Dried, unsalted 13,0 Year 10

0305 51 90 � � � Dried, salted 13,0 Year 10

0305 59 � � Other

� � � Fish of the species Boreogadus saida

0305 59 11 � � � � Dried, unsalted 13,0 Year 10

0305 59 19 � � � � Dried, salted 13,0 Year 10

0305 59 30 � � � Herrings (Clupea harengus, Clupea pallasii) 12,0 Year 10

0305 59 50 � � � Anchovies (Engraulis spp.) 10,0 Year 4

0305 59 60 � � � Lesser or Greenland halibut (Reinhardtius hippoglossoides), and Pacific
Halibut (Hippoglossus stenolepis)

12,0 Year 10

0305 59 70 � � � Atlantic Halibut (Hippoglossus hippoglossus) 10,5 Year 4

0305 59 90 � � � Other 12,0 Year 10

� Fish, salted but not dried or smoked and fish in brine

0305 61 00 � � Herrings (Clupea harengus, Clupea pallasii) 12,0 Year 10
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0305 62 00 � � Cod (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) 13,0 Year 10

0305 63 00 � � Anchovies (Engraulis spp.) 10,0 Year 0

0305 69 � � Other

0305 69 10 � � � Fish of the species Boreogadus saida 13,0 Year 10

0305 69 20 � � � Lesser or Greenland halibut (Reinhardtius hippoglossoides), and Pacific
halibut (Hippoglossus stenolepis)

12,0 Year 10

0305 69 30 � � � Atlantic halibut (Hippoglossus hippoglossus) 10,5 Year 4

0305 69 50 � � � Pacific salmon (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha,
Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch,
Oncorhynchus masou and Oncorhynchus rhodurus), Atlantic salmon
(Salmo salar) and Danube salmon (Hucho hucho)

3,8 Year 4

0305 69 90 � � � Other

ex 03056990 � � � � Fish of the species Clupea ilisha, in brine 8,4 Year 10

ex 03056990 � � � � Other 12,0 Year 10

0306 Crustaceans, whether in shell or not, live, fresh, chilled, frozen, dried, salted or in
brine; crustaceans, in shell, cooked by steaming or by boiling in water, whether or
not chilled, frozen, dried, salted or in brine; flours, meals and pellets of crustaceans,
fit for human consumption

� Frozen

0306 11 � � Rock lobster and other sea crawfish (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus
spp.)

0306 11 10 � � � Crawfish tails 4,3 Year 4

0306 11 90 � � � Other 4,3 Year 4

0306 12 � � Lobsters (Homarus spp.)

0306 12 10 � � � Whole 2,1 Year 4

0306 12 90 � � � Other 5,6 Year 4

0306 13 � � Shrimps and prawns

0306 13 10 � � � Of the family Pandalidae 4,2 Year 4

0306 13 30 � � � Shrimps of the genus Crangon 18,0 Year 10

0306 13 40 � � � Deepwater rose shrimps (Parapenaeus longirostris) 4,2 Year 4

0306 13 50 � � � Shrimps of the genus Penaeus 4,2 Year 4

0306 13 80 � � � Other 4,2 Year 4

0306 14 � � Crabs

0306 14 10 � � � Crabs of the species Paralithodes camchaticus, Chionoecetes spp. and
Callinectes sapidus

2,6 Year 0

0306 14 30 � � � Crabs of the species Cancer pagurus 2,6 Year 0

0306 14 90 � � � Other 2,6 Year 0

0306 19 � � Other, including flours, meals and pellets of crustaceans, fit for human
consumption

0306 19 10 � � � Freshwater crayfish 2,6 Year 4

0306 19 30 � � � Norway lobsters (Nephrops norvegicus) 12,0 Year 10
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0306 19 90 � � � Other 4,2 Year 4

� Not frozen

0306 21 00 � � Rock lobster and other sea crawfish (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus
spp.)

4,3 Year 4

0306 22 � � Lobsters (Homarus spp.)

0306 22 10 � � � Live 2,8 Year 4

� � � Other

0306 22 91 � � � � Whole 2,8 Year 4

0306 22 99 � � � � Other 3,5 Year 4

0306 23 � � Shrimps and prawns

0306 23 10 � � � Of the family Pandalidae 4,2 Year 4

� � � Shrimps of the genus Crangon

0306 23 31 � � � � Fresh, chilled or cooked by steaming or by boiling in water 18,0 Year 10

0306 23 39 � � � � Other 18,0 Year 10

0306 23 90 � � � Other 4,2 Year 4

0306 24 � � Crabs

0306 24 10 � � � Crabs of the species Paralithodes camchaticus, Chionoecetes spp. and
Callinectes sapidus

2,6 Year 4

0306 24 30 � � � Crabs of the species Cancer pagurus 2,6 Year 4

0306 24 90 � � � Other 2,6 Year 4

0306 29 � � Other, including flours, meals and pellets of crustaceans, fit for human
consumption

0306 29 10 � � � Freshwater crayfish 2,6 Year 4

0306 29 30 � � � Norway lobsters (Nephrops norvegicus) 12,0 Year 10

0306 29 90 � � � Other

ex 03062990 � � � � Peurullus spp 4,2 Year 10

ex 03062990 � � � � Other 12,0 Year 10

0307 Molluscs, whether in shell or not, live, fresh, chilled, frozen, dried, salted or in
brine; aquatic invertebrates other than crustaceans and molluscs, live, fresh, chilled,
frozen, dried, salted or in brine; flours, meals and pellets of aquatic invertebrates
other than crustaceans, fit for human consumption

0307 10 � Oysters

0307 10 10 � � Flat oysters (of the genus Ostrea), live and weighing (shell included) not more
than 40 g each

0,0 Year 0

0307 10 90 � � Other 3,1 Year 4

� Scallops, including queen scallops, of the genera Pecten, Chlamys or Placopecten

0307 21 00 � � Live, fresh or chilled 2,8 Year 4

0307 29 � � Other

0307 29 10 � � � Coquilles St Jacques (Pecten maximus), frozen 2,8 Year 4
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0307 29 90 � � � Other 2,8 Year 4

� Mussels (Mytilus spp., Perna spp.)

0307 31 � � Live, fresh or chilled

0307 31 10 � � � Mytilus spp. 6,5 Year 4

0307 31 90 � � � Perna spp. 2,8 Year 4

0307 39 � � Other

0307 39 10 � � � Mytilus spp. 6,5 Year 4

0307 39 90 � � � Perna spp. 2,8 Year 4

� Cuttle fish (Sepia officinalis, Rossia macrosoma, Sepiola spp.) and squid
(Ommastrephes spp., Loligo spp., Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.)

0307 41 � � Live, fresh or chilled

0307 41 10 � � � Cuttle fish (Sepia officinalis, Rossia macrosoma, Sepiola spp.) 2,8 Year 4

� � � Squid (Ommastrephes spp., Loligo spp., Nototodarus spp., Sepioteuthis
spp.)

0307 41 91 � � � � Loligo spp., Ommastrephes sagittatus 2,5 Year 4

0307 41 99 � � � � Other 2,8 Year 4

0307 49 � � Other

� � � Frozen

� � � � Cuttle fish (Sepia officinalis, Rossia macrosoma, Sepiola spp.)

� � � � � Of the genus Sepiola

0307 49 01 � � � � � � Lesser cuttle fish (Sepiola rondeleti) 2,1 Year 0

0307 49 11 � � � � � � Other 2,8 Year 0

0307 49 18 � � � � � Other 2,8 Year 0

� � � � Squid (Ommastrephes spp., Loligo spp., Nototodarus spp., Sepioteuthis
spp.)

� � � � � Loligo spp.

0307 49 31 � � � � � � Loligo vulgaris 2,5 Year 0

0307 49 33 � � � � � � Loligo pealei 2,5 Year 0

0307 49 35 � � � � � � Loligo patagonica 2,5 Year 0

0307 49 38 � � � � � � Other 2,5 Year 0

0307 49 51 � � � � � Ommastrephes sagittatus 2,5 Year 0

0307 49 59 � � � � � Other 8,0 Year 0

� � � Other

0307 49 71 � � � � Cuttle fish (Sepia officinalis, Rossia macrosoma, Sepiola spp.) 2,8 Year 0

� � � � Squid (Ommastrephes spp., Loligo spp., Nototodarus spp., Sepioteuthis
spp.)

0307 49 91 � � � � � Loligo spp., Ommastrephes sagittatus 2,5 Year 0

0307 49 99 � � � � � Other 2,8 Year 0

� Octopus (Octopus spp.)
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0307 51 00 � � Live, fresh or chilled 2,8 Year 4

0307 59 � � Other

0307 59 10 � � � Frozen 2,8 Year 0

0307 59 90 � � � Other 2,8 Year 0

0307 60 00 � Snails, other than sea snails 0,0 Year 0

� Other, including flours, meals and pellets of aquatic invertebrates other than
crustaceans, fit for human consumption

0307 91 00 � � Live, fresh or chilled 3,8 Year 4

0307 99 � � Other

� � � Frozen

0307 99 11 � � � � Illex spp. 8,0 Year 0

0307 99 13 � � � � Striped venus and other species of the family Veneridae 2,8 Year 0

0307 99 15 � � � � Jellyfish (Rhopilema spp.) 0,0 Year 0

0307 99 18 � � � � Other aquatic invertebrates 3,8 Year 0

0307 99 90 � � � Other 3,8 Year 0

04 DAIRY PRODUCE; BIRDS' EGGS; NATURAL HONEY; EDIBLE PRODUCTS OF
ANIMAL ORIGIN, NOT ELSEWHERE SPECIFIED OR INCLUDED

0401 Milk and cream, not concentrated nor containing added sugar or other sweetening
matter

0401 10 � Of a fat content, by weight, not exceeding 1 %

0401 10 10 � � In immediate packings of a net content not exceeding two litres �

0401 10 90 � � Other �

0401 20 � Of a fat content, by weight, exceeding 1 % but not exceeding 6 %

� � Not exceeding 3 %

0401 20 11 � � � In immediate packings of a net content not exceeding two litres �

0401 20 19 � � � Other �

� � Exceeding 3 %

0401 20 91 � � � In immediate packings of a net content not exceeding two litres �

0401 20 99 � � � Other �

0401 30 � Of a fat content, by weight, exceeding 6 %

� � Not exceeding 21 %

0401 30 11 � � � In immediate packings of a net content not exceeding two litres �

0401 30 19 � � � Other �

� � Exceeding 21 % but not exceeding 45 %

0401 30 31 � � � In immediate packings of a net content not exceeding two litres �

0401 30 39 � � � Other �

� � Exceeding 45 %
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0401 30 91 � � � In immediate packings of a net content not exceeding two litres �

0401 30 99 � � � Other �

0402 Milk and cream, concentrated or containing added sugar or other sweetening
matter

0402 10 � In powder, granules or other solid forms, of a fat content, by weight, not
exceeding 1,5 %

� � Not containing added sugar or other sweetening matter

0402 10 11 � � � In immediate packings of a net content not exceeding 2,5 kg �

0402 10 19 � � � Other �

� � Other

0402 10 91 � � � In immediate packings of a net content not exceeding 2,5 kg �

0402 10 99 � � � Other �

� In powder, granules or other solid forms, of a fat content, by weight, exceeding
1,5 %

0402 21 � � Not containing added sugar or other sweetening matter

� � � Of a fat content, by weight, not exceeding 27 %

0402 21 11 � � � � In immediate packings of a net content not exceeding 2,5 kg �

� � � � Other

0402 21 17 � � � � � Of a fat content, by weight, not exceeding 11 % �

0402 21 19 � � � � � Of a fat content, by weight, exceeding 11 % but not exceeding 27 % �

� � � Of a fat content, by weight, exceeding 27 %

0402 21 91 � � � � In immediate packings of a net content not exceeding 2,5 kg �

0402 21 99 � � � � Other �

0402 29 � � Other

� � � Of a fat content, by weight, not exceeding 27 %

0402 29 11 � � � � Special milk, for infants, in hermetically sealed containers of a net
content not exceeding 500 g of a fat content, by weight, exceeding
10 %

�

� � � � Other

0402 29 15 � � � � � In immediate packings of a net content not exceeding 2,5 kg �

0402 29 19 � � � � � Other �

� � � Of a fat content, by weight, exceeding 27 %

0402 29 91 � � � � In immediate packings of a net content not exceeding 2,5 kg �

0402 29 99 � � � � Other �

� Other

0402 91 � � Not containing added sugar or other sweetening matter

� � � Of a fat content, by weight, not exceeding 8 %

0402 91 11 � � � � In immediate packings of a net content not exceeding 2,5 kg �
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0402 91 19 � � � � Other �

� � � Of a fat content, by weight, exceeding 8 % but not exceeding 10 %

0402 91 31 � � � � In immediate packings of a net content not exceeding 2,5 kg �

0402 91 39 � � � � Other �

� � � Of a fat content, by weight, exceeding 10 % but not exceeding 45 %

0402 91 51 � � � � In immediate packings of a net content not exceeding 2,5 kg �

0402 91 59 � � � � Other �

� � � Of a fat content, by weight, exceeding 45 %

0402 91 91 � � � � In immediate packings of a net content not exceeding 2,5 kg �

0402 91 99 � � � � Other �

0402 99 � � Other

� � � Of a fat content, by weight, not exceeding 9,5 %

0402 99 11 � � � � In immediate packings of a net content not exceeding 2,5 kg �

0402 99 19 � � � � Other �

� � � Of a fat content, by weight, exceeding 9,5 % but not exceeding 45 %

0402 99 31 � � � � In immediate packings of a net content not exceeding 2,5 kg �

0402 99 39 � � � � Other �

� � � Of a fat content, by weight, exceeding 45 %

0402 99 91 � � � � In immediate packings of a net content not exceeding 2,5 kg �

0402 99 99 � � � � Other �

0403 Buttermilk, curdled milk and cream, yogurt, kephir and other fermented or
acidified milk and cream, whether or not concentrated or containing added sugar
or other sweetening matter or flavoured or containing added fruit, nuts or cocoa

0403 10 � Yoghurt

� � Not flavoured nor containing added fruit, nuts or cocoa

� � � Not containing added sugar or other sweetening matter, of a fat content,
by weight

0403 10 11 � � � � Not exceeding 3 % �

0403 10 13 � � � � Exceeding 3 % but not exceeding 6 % �

0403 10 19 � � � � Exceeding 6 % �

� � � Other, of a fat content, by weight

0403 10 31 � � � � Not exceeding 3 % �

0403 10 33 � � � � Exceeding 3 % but not exceeding 6 % �

0403 10 39 � � � � Exceeding 6 % �

� � Flavoured or containing added fruit, nuts or cocoa

� � � In powder, granules or other solid forms, of a milk fat content, by weight
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0403 10 51 � � � � Not exceeding 1,5 % 4.8 + 95.0
EUR/100 kg/net

Year 0 SP

0403 10 53 � � � � Exceeding 1,5 % but not exceeding 27 % 4.8 + 130.4
EUR/100 kg/net

Year 0 SP

0403 10 59 � � � � Exceeding 27 % 4.8 + 168.8
EUR/100 kg/net

Year 0 SP

� � � Other, of a milk fat content, by weight

0403 10 91 � � � � Not exceeding 3 % 4.8 + 12.4
EUR/100 kg/net

Year 0 SP

0403 10 93 � � � � Exceeding 3 % but not exceeding 6 % 4.8 + 17.1
EUR/100 kg/net

Year 0 SP

0403 10 99 � � � � Exceeding 6 % 4.8 + 26.6
EUR/100 kg/net

Year 0 SP

0403 90 � Other

� � Not flavoured nor containing added fruit, nuts or cocoa

� � � In powder, granules or other solid forms

� � � � Not containing added sugar or other sweetening matter, of a fat
content, by weight

0403 90 11 � � � � � Not exceeding 1,5 % �

0403 90 13 � � � � � Exceeding 1,5 % but not exceeding 27 % �

0403 90 19 � � � � � Exceeding 27 % �

� � � � Other, of a fat content, by weight

0403 90 31 � � � � � Not exceeding 1,5 % �

0403 90 33 � � � � � Exceeding 1,5 % but not exceeding 27 % �

0403 90 39 � � � � � Exceeding 27 % �

� � � Other

� � � � Not containing added sugar or other sweetening matter, of a fat
content, by weight

0403 90 51 � � � � � Not exceeding 3 % �

0403 90 53 � � � � � Exceeding 3 % but not exceeding 6 % �

0403 90 59 � � � � � Exceeding 6 % �

� � � � Other, of a fat content, by weight

0403 90 61 � � � � � Not exceeding 3 % �

0403 90 63 � � � � � Exceeding 3 % but not exceeding 6 % �

0403 90 69 � � � � � Exceeding 6 % �

� � Flavoured or containing added fruit, nuts or cocoa

� � � In powder, granules or other solid forms, of a milkfat content, by weight

0403 90 71 � � � � Not exceeding 1,5 % 4.8 + 95.0
EUR/100 kg/net

Year 0 SP
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0403 90 73 � � � � Exceeding 1,5 % but not exceeding 27 % 4.8 + 130.4
EUR/100 kg/net

Year 0 SP

0403 90 79 � � � � Exceeding 27 % 4.8 + 168.8
EUR/100 kg/net

Year 0 SP

� � � Other, of a milkfat content, by weight

0403 90 91 � � � � Not exceeding 3 % 4.8 + 12.4
EUR/100 kg/net

Year 0 SP

0403 90 93 � � � � Exceeding 3 % but not exceeding 6 % 4.8 + 17.1
EUR/100 kg/net

Year 0 SP

0403 90 99 � � � � Exceeding 6 % 4.8 + 26.6
EUR/100 kg/net

Year 0 SP

0404 Whey, whether or not concentrated or containing added sugar or other sweetening
matter; products consisting of natural milk constituents, whether or not containing
added sugar or other sweetening matter, not elsewhere specified or included

0404 10 � Whey and modified whey, whether or not concentrated or containing added
sugar or other sweetening matter

� � In powder, granules or other solid forms

� � � Not containing added sugar or other sweetening matter, of a protein
content (nitrogen content × 6,38), by weight

� � � � Not exceeding 15 %, and of a fat content, by weight

0404 10 02 � � � � � Not exceeding 1,5 % �

0404 10 04 � � � � � Exceeding 1,5 % but not exceeding 27 % �

0404 10 06 � � � � � Exceeding 27 % �

� � � � Exceeding 15 %, and of a fat content, by weight

0404 10 12 � � � � � Not exceeding 1,5 % �

0404 10 14 � � � � � Exceeding 1,5 % but not exceeding 27 % �

0404 10 16 � � � � � Exceeding 27 % �

� � � Other, of a protein content (nitrogen content × 6,38), by weight

� � � � Not exeeding 15 %, and of a fat content, by weight

0404 10 26 � � � � � Not exceeding 1,5 % �

0404 10 28 � � � � � Exceeding 1,5 % but not exceeding 27 % �

0404 10 32 � � � � � Exceeding 27 % �

� � � � Exceeding 15 %, and of a fat content, by weight

0404 10 34 � � � � � Not exceeding 1,5 % �

0404 10 36 � � � � � Exceeding 1,5 % but not exceeding 27 % �

0404 10 38 � � � � � Exceeding 27 % �

� � Other

� � � Not containing added sugar or other sweetening matter, of a protein
content (nitrogen content × 6,38), by weight

� � � � Not exceeding 15 %, and of a fat content, by weight

0404 10 48 � � � � � Not exceeding 1,5 % �
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0404 10 52 � � � � � Exceeding 1,5 % but not exceeding 27 % �

0404 10 54 � � � � � Exceeding 27 % �

� � � � Exceeding 15 %, and of a fat content, by weight

0404 10 56 � � � � � Not exceeding 1,5 % �

0404 10 58 � � � � � Exceeding 1,5 % but not exceeding 27 % �

0404 10 62 � � � � � Exceeding 27 % �

� � � Other, of a protein content (nitrogen content × 6,38), by weight

� � � � Not exceeding 15 %, and of a fat content, by weight

0404 10 72 � � � � � Not exceeding 1,5 % �

0404 10 74 � � � � � Exceeding 1,5 % but not exceeding 27 % �

0404 10 76 � � � � � Exceeding 27 % �

� � � � Exceeding 15 %, and of a fat content, by weight

0404 10 78 � � � � � Not exceeding 1,5 % �

0404 10 82 � � � � � Exceeding 1,5 % but not exceeding 27 % �

0404 10 84 � � � � � Exceeding 27 % �

0404 90 � Other

� � Not containing added sugar or other sweetening matter, of a fat content, by
weight

0404 90 21 � � � Not exceeding 1,5 % �

0404 90 23 � � � Exceeding 1,5 % but not exceeding 27 % �

0404 90 29 � � � Exceeding 27 % �

� � Other, of a fat content, by weight

0404 90 81 � � � Not exceeding 1,5 % �

0404 90 83 � � � Exceeding 1,5 % but not exceeding 27 % �

0404 90 89 � � � Exceeding 27 % �

0405 Butter and other fats and oils derived from milk; dairy spreads

0405 10 � Butter

� � Of a fat content, by weight, not exceeding 85 %

� � � Natural butter

0405 10 11 � � � � In immediate packings of a net content not exceeding 1 kg �

0405 10 19 � � � � Other �

0405 10 30 � � � Recombined butter �

0405 10 50 � � � Whey butter �

0405 10 90 � � Other �

0405 20 � Dairy spreads

0405 20 10 � � Of a fat content, by weight, of 39 % or more but less than 60 % 5.5 + EA Year 0 SP

0405 20 30 � � Of a fat content, by weight, of 60 % or more but not exceeding 75 % 5.5 + EA Year 0 SP
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0405 20 90 � � Of a fat content, by weight, of more than 75 % but less than 80 % �

0405 90 � Other

0405 90 10 � � Of a fat content, by weight, of 99,3 % or more and of a water content, by
weight, not exceeding 0,5 %

�

0405 90 90 � � Other �

0406 Cheese and curd

0406 10 � Fresh (unripened or uncured) cheese, including whey cheese, and curd

0406 10 20 � � Of a fat content, by weight, not exceeding 40 % � TQ(2a)

0406 10 80 � � Other � TQ(2a)

0406 20 � Grated or powdered cheese, of all kinds

0406 20 10 � � Glarus herb cheese (known as Schabziger) made from skimmed milk and
mixed with finely ground herbs

7,7 Year 4 TQ(2a)

0406 20 90 � � Other � TQ(2a)

0406 30 � Processed cheese, not grated or powdered

0406 30 10 � � In the manufacture of which no cheeses other than Emmentaler, Gruyère and
Appenzell have been used and which may contain, as an addition, Glarus
herb cheese (known as Schabziger); put up for retail sale, of a fat content by
weight in the dry matter not exceeding 56 %

� TQ(2a)

� � Other

� � � Of a fat content, by weight, not exceeding 36 % and of a fat content, by
weight, in the dry matter

0406 30 31 � � � � Not exceeding 48 % � TQ(2a)

0406 30 39 � � � � Exceeding 48 % � TQ(2a)

0406 30 90 � � � Of a fat content, by weight, exceeding 36 % � TQ(2a)

0406 40 � Blue-veined cheese

0406 40 10 � � Roquefort � TQ(2a); PN

0406 40 50 � � Gorgonzola � TQ(2a); PN

0406 40 90 � � Other � TQ(2a)

0406 90 � Other cheese

0406 90 01 � � For processing � TQ(2a)

� � Other

� � � Emmentaler, Gruyère, Sbrinz, Bergkäse and Appenzell

0406 90 02 � � � � Whole cheeses with a free-at-frontier value, per 100 kg net weight
exceeding EUR 401,85 but not exceeding EUR 430,62, of a fat content
of 45 % or more by weight in the dry matter and matured for three
months or more

� TQ(2a)

0406 90 03 � � � � Whole cheeses with a free-at-frontier value, per 100 kg net weight
exceeding EUR 430,62, of a fat content of 45 % or more by weight in
the dry matter and matured for three months or more

� TQ(2a)

0406 90 04 � � � � Pieces packed in vacuum or inert gas, with rind on at least one side, of
a net weight of 1 kg or more but less than 5 kg and with a
free-at-frontier value exceeding EUR 430,62 but not exceeding EUR
459,39 per 100 kg net weight, of a fat content of 45 % or more by
weight in the dry matter and matured for three months or more

� TQ(2a)
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0406 90 05 � � � � Pieces packed in vacuum or inert gas, with rind on at least one side, of
a net weight of 1 kg or more and with a free-at-frontier value
exceeding EUR 459,39 per 100 kg net weight, of a fat content of 45 %
or more by weight in the dry matter and matured for three months or
more

� TQ(2a)

0406 90 06 � � � � Pieces without rind, of a net weight of less than 450 g and with a
free-at-frontier value exceeding EUR 499,67 per 100 kg net weight, of
a fat content of 45 % or more by weight in the dry matter and
matured for three months or more, packed in vacuum or inert gas, in
packings bearing at least the description of the cheese, the fat content,
the packer responsible and the country of manufacture

� TQ(2a)

� � � � Other

0406 90 13 � � � � � Emmentaler � TQ(2a)

0406 90 15 � � � � � Gruyère, Sbrinz � TQ(2a)

0406 90 17 � � � � � Bergkäse, Appenzell � TQ(2a)

0406 90 18 � � � Fromage fribourgeois, Vacherin Mont d'Or and Tête de Moine � TQ(2a); PN

0406 90 19 � � � Glarus herb cheese (known as Schabziger) made from skimmed milk and
mixed with finely ground herbs

7,7 Year 4 TQ(2a)

0406 90 21 � � � Cheddar � TQ(2a)

0406 90 23 � � � Edam � TQ(2a)

0406 90 25 � � � Tilsit � TQ(2a)

0406 90 27 � � � Butterkäse � TQ(2a)

0406 90 29 � � � Kashkaval � TQ(2a)

� � � Feta

0406 90 31 � � � � Of sheep's milk or buffalo milk in containers containing brine, or in
sheep or goatskin bottles

� TQ(2a)

0406 90 33 � � � � Other � TQ(2a)

0406 90 35 � � � Kefalo-Tyri � TQ(2a)

0406 90 37 � � � Finlandia � TQ(2a)

0406 90 39 � � � Jarlsberg � TQ(2a)

� � � Other

0406 90 50 � � � � Cheese of sheep's milk or buffalo milk in containers containing brine,
or in sheep or goatskin bottles

� TQ(2a)

� � � � Other

� � � � � Of a fat content, by weight, not exceeding 40 % and a water
content, by weight, in the non-fatty matter

� � � � � � Not exceeding 47 %

0406 90 61 � � � � � � � Grana Padano, Parmigiano Reggiano � TQ(2a); PN

0406 90 63 � � � � � � � Fiore Sardo, Pecorino � TQ(2a); PN

0406 90 69 � � � � � � � Other � TQ(2a)

� � � � � � Exceeding 47 % but not exceeding 72 %

0406 90 73 � � � � � � � Provolone � TQ(2a)
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0406 90 75 � � � � � � � Asiago, Caciocavallo, Montasio, Ragusano � TQ(2a); PN

0406 90 76 � � � � � � � Danbo, Fontal, Fontina, Fynbo, Havarti, Maribo, Samsø � TQ(2a); PN

0406 90 78 � � � � � � � Gouda � TQ(2a)

0406 90 79 � � � � � � � Esrom, Italico, Kernhem, Saint-Nectaire, Saint-Paulin, Taleggio � TQ(2a); PN

0406 90 81 � � � � � � � Cantal, Cheshire, Wensleydale, Lancashire, Double Gloucester,
Blarney, Colby, Monterey

� TQ(2a); PN

0406 90 82 � � � � � � � Camembert � TQ(2a)

0406 90 84 � � � � � � � Brie � TQ(2a)

0406 90 85 � � � � � � � Kefalograviera, Kasseri � TQ(2a); PN

� � � � � � � Other cheese, of a water content calculated, by weight, in the
non-fatty matter

0406 90 86 � � � � � � � � Exceeding 47 % but not exceeding 52 % � TQ(2a)

0406 90 87 � � � � � � � � Exceeding 52 % but not exceeding 62 % � TQ(2a)

0406 90 88 � � � � � � � � Exceeding 62 % but not exceeding 72 % � TQ(2a)

0406 90 93 � � � � � � Exceeding 72 % � TQ(2a)

0406 90 99 � � � � � Other � TQ(2a)

0407 00 Birds' eggs, in shell, fresh, preserved or cooked

� Of poultry

� � For hatching

0407 00 11 � � � Of turkeys or geese �

0407 00 19 � � � Other �

0407 00 30 � � Other �

0407 00 90 � Other 4,2 Year 4

0408 Birds' eggs, not in shell, and egg yolks, fresh, dried, cooked by steaming or by
boiling in water, moulded, frozen or otherwise preserved, whether or not
containing added sugar or other sweetening matter

� Egg yolks

0408 11 � � Dried

0408 11 20 � � � Unfit for human consumption 0,0 Year 0

0408 11 80 � � � Other �

0408 19 � � Other

0408 19 20 � � � Unfit for human consumption 0,0 Year 0

� � � Other

0408 19 81 � � � � Liquid �

0408 19 89 � � � � Other, including frozen �

� Other

0408 91 � � Dried

0408 91 20 � � � Unfit for human consumption 0,0 Year 0
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0408 91 80 � � � Other �

0408 99 � � Other

0408 99 20 � � � Unfit for human consumption 0,0 Year 0

0408 99 80 � � � Other �

0409 00 00 Natural honey 17,3 Year 7

0410 00 00 Edible products of animal origin, not elsewhere specified or included 2,6 Year 4

05 PRODUCTS OF ANIMAL ORIGIN, NOT ELSEWHERE SPECIFIED OR INCLUDED

0501 00 00 Human hair, unworked, whether or not washed or scoured; waste of human hair 0,0 Year 0

0502 Pigs', hogs' or boars' bristles and hair; badger hair and other brush making hair;
waste of such bristles or hair

0502 10 00 � Pigs', hogs' or boars' bristles and hair and waste thereof 0,0 Year 0

0502 90 00 � Other 0,0 Year 0

0503 00 00 Horsehair and horsehair waste, whether or not put up as a layer with or without
supporting material

0,0 Year 0

0504 00 00 Guts, bladders and stomachs of animals (other than fish), whole and pieces thereof,
fresh, chilled, frozen, salted, in brine, dried or smoked

0,0 Year 0

0505 Skins and other parts of birds, with their feathers or down, feathers and parts of
feathers (whether or not with trimmed edges) and down, not further worked than
cleaned, disinfected or treated for preservation; powder and waste of feathers or
parts of feathers

0505 10 � Feathers of a kind used for stuffing; down

0505 10 10 � � Raw 0,0 Year 0

0505 10 90 � � Other 0,0 Year 0

0505 90 00 � Other 0,0 Year 0

0506 Bones and horn-cores, unworked, defatted, simply prepared (but not cut to shape),
treated with acid or degelatinised; powder and waste of these products

0506 10 00 � Ossein and bones treated with acid 0,0 Year 0

0506 90 00 � Other 0,0 Year 0

0507 Ivory, tortoise-shell, whalebone and whalebone hair, horns, antlers, hooves, nails,
claws and beaks, unworked or simply prepared but not cut to shape; powder and
waste of these products

0507 10 00 � Ivory; ivory powder and waste 0,0 Year 0

0507 90 00 � Other 0,0 Year 0

0508 00 00 Coral and similar materials, unworked or simply prepared but not otherwise
worked; shells of molluscs, crustaceans or echinoderms and cuttle-bone, unworked
or simply prepared but not cut to shape, powder and waste thereof

0,0 Year 0

0509 00 Natural sponges of animal origin

0509 00 10 � Raw 0,0 Year 0

0509 00 90 � Other 1,6 Year 0

0510 00 00 Ambergris, castoreum, civet and musk; cantharides; bile, whether or not dried;
glands and other animal products used in the preparation of pharmaceutical
products, fresh, chilled, frozen or otherwise provisionally preserved

0,0 Year 0
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0511 Animal products not elsewhere specified or included; dead animals of Chapter 1 or
3, unfit for human consumption

0511 10 00 � Bovine semen 0,0 Year 0

� Other

0511 91 � � Products of fish or crustaceans, molluscs or other aquatic invertebrates; dead
animals of Chapter 3

0511 91 10 � � � Fish waste 0,0 Year 0

0511 91 90 � � � Other 0,0 Year 0

0511 99 � � Other

0511 99 10 � � � Sinews or tendons; parings and similar waste of raw hides or skins 0,0 Year 0

0511 99 90 � � � Other 0,0 Year 0

06 LIVE TREES AND OTHER PLANTS; BULBS, ROOTS AND THE LIKE; CUT
FLOWERS AND ORNAMENTAL FOLIAGE

0601 Bulbs, tubers, tuberous roots, corms, crowns and rhizomes, dormant, in growth or
in flower; chicory plants and roots other than roots of heading 1212

0601 10 � Bulbs, tubers, tuberous roots, corms, crowns and rhizomes, dormant

0601 10 10 � � Hyacinths 5,1 Year 0

0601 10 20 � � Narcissi 5,1 Year 0

0601 10 30 � � Tulips 5,1 Year 0

0601 10 40 � � Gladioli 5,1 Year 0

0601 10 90 � � Other 5,1 Year 0

0601 20 � Bulbs, tubers, tuberous roots, corms, crowns and rhizomes, in growth or in
flower; chicory plants and roots

0601 20 10 � � Chicory plants and roots 0,0 Year 0

0601 20 30 � � Orchids, hyacinths, narcissi and tulips 9,6 Year 4

0601 20 90 � � Other 6,4 Year 0

0602 Other live plants (including their roots), cuttings and slips; mushroom spawn

0602 10 � Unrooted cuttings and slips

0602 10 10 � � Of vines 0,0 Year 0

0602 10 90 � � Other 4,0 Year 0

0602 20 � Trees, shrubs and bushes, grafted or not, of kinds which bear edible fruit or
nuts

0602 20 10 � � Vine slips, grafted or rooted 0,0 Year 0

0602 20 90 � � Other 8,3 Year 4

0602 30 00 � Rhododendrons and azaleas, grafted or not 8,3 Year 4

0602 40 � Roses, grafted or not

0602 40 10 � � Neither budded nor grafted 8,3 Year 4

0602 40 90 � � Budded or grafted 8,3 Year 4
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0602 90 � Other

0602 90 10 � � Mushroom spawn 8,3 Year 4

0602 90 20 � � Pineapple plants 0,0 Year 0

0602 90 30 � � Vegetable and strawberry plants 8,3 Year 4

� � Other

� � � Outdoor plants

� � � � Trees, shrubs and bushes

0602 90 41 � � � � � Forest trees 8,3 Year 4

� � � � � Other

0602 90 45 � � � � � � Rooted cuttings and young plants 6,5 Year 0

0602 90 49 � � � � � � Other 8,3 Year 4

� � � � Other outdoor plants

0602 90 51 � � � � � Perennial plants 8,3 Year 4

0602 90 59 � � � � � Other 8,3 Year 4

� � � Indoor plants

0602 90 70 � � � � Rooted cuttings and young plants, excluding cacti 6,5 Year 0

� � � � Other

0602 90 91 � � � � � Flowering plants with buds or flowers, excluding cacti 6,5 Year 0

0602 90 99 � � � � � Other 6,5 Year 0

0603 Cut flowers and flower buds of a kind suitable for bouquets or for ornamental
purposes, fresh, dried, dyed, bleached, impregnated or otherwise prepared

0603 10 � Fresh

0603 10 10 � � Roses 8,5 Year 4

0603 10 20 � � Carnations 8,5 Year 4

0603 10 30 � � Orchids 8,5 Year 0

0603 10 40 � � Gladioli 8,5 Year 4

0603 10 50 � � Chrysanthemums 8,5 Year 4

0603 10 80 � � Other 8,5 Year 4

0603 90 00 � Other 10,0 Year 4

0604 Foliage, branches and other parts of plants, without flowers or flower buds, and
grasses, mosses and lichens, being goods of a kind suitable for bouquets or for
ornamental purposes, fresh, dried, dyed, bleached, impregnated or otherwise
prepared

0604 10 � Mosses and lichens

0604 10 10 � � Reindeer moss 0,0 Year 0

0604 10 90 � � Other 5,0 Year 0

� Other
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0604 91 � � Fresh

� � � Christmas trees

0604 91 21 � � � � Nordmann's firs (Abies nordmanniana (Stev.) Spach) and noble firs
(Abies procera Rehd.)

2,5 Year 0

0604 91 29 � � � � Other 2,5 Year 0

� � � Conifer branches

0604 91 41 � � � � Of Nordmann's firs (Abies nordmanniana (Stev.) Spach) and of noble
firs (Abies procera Rehd.)

2,5 Year 0

0604 91 49 � � � � Other 2,5 Year 0

0604 91 90 � � � Other 2,0 Year 0

0604 99 � � Other

0604 99 10 � � � Not further prepared than dried 0,0 Year 0

0604 99 90 � � � Other 10,9 Year 4

07 EDIBLE VEGETABLES AND CERTAIN ROOTS AND TUBERS

0701 Potatoes, fresh or chilled

0701 10 00 � Seed 4,5 Year 0

0701 90 � Other

0701 90 10 � � For the manufacture of starch 5,8 Year 0

� � Other

0701 90 50 � � � New, from 1 January to 30 June 9,6 Year 4

0701 90 90 � � � Other 11,5 Year 4

0702 00 00 Tomatoes, fresh or chilled

From 1 November to 14 May 8,8 Year 4 EP

From 15 May to 31 October 14,4 Year 7 EP

0703 Onions, shallots, garlic, leeks and other alliaceous vegetables, fresh or chilled

0703 10 � Onions and shallots

� � Onions

0703 10 11 � � � Sets 9,6 Year 4

0703 10 19 � � � Other 9,6 Year 0

0703 10 90 � � Shallots 9,6 Year 4

0703 20 00 � Garlic 9.6 + 120
EUR/100 kg/net

Year 4 TQ(2b); SP

0703 90 00 � Leeks and other alliaceous vegetables 10,4 Year 4

0704 Cabbages, cauliflowers, kohlrabi, kale and similar edible brassicas, fresh or chilled

0704 10 00 � Cauliflowers and headed broccoli

0704 20 00 � Brussels sprouts 12,0 Year 7

0704 90 � Other
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0704 90 10 � � White cabbages and red cabbages

0704 90 90 � � Other 12,0 Year 7

0705 Lettuce (Lactuca sativa) and chicory (Cichorium spp.), fresh or chilled

� Lettuce

0705 11 00 � � Cabbage lettuce (head lettuce)

0705 19 00 � � Other 10,4 Year 4

� Chicory

0705 21 00 � � Witloof chicory (Cichorium intybus var. foliosum) 10,4 Year 4

0705 29 00 � � Other 10,4 Year 4

0706 Carrots, turnips, salad beetroot, salsify, celeriac, radishes and similar edible roots,
fresh or chilled

0706 10 00 � Carrots and turnips 13,6 Year 7

0706 90 � Other

0706 90 10 � � Celeriac (rooted celery or German celery) 13,6 Year 4

0706 90 30 � � Horseradish (Cochlearia armoracia) 12,0 Year 7

0706 90 90 � � Other 13,6 Year 7

0707 00 Cucumbers and gherkins, fresh or chilled

0707 00 05 � Cucumbers

From 1 November to 15 May 12,8 Year 7 EP

From 16 May to 31 October 16,0 Year 10 EP

0707 00 90 � Gherkins 12,8 Year 7

0708 Leguminous vegetables, shelled or unshelled, fresh or chilled

0708 10 00 � Peas (Pisum sativum) 8,0 Year 4

0708 20 00 � Beans (Vigna spp., Phaseolus spp.)

0708 90 00 � Other leguminous vegetables 11,2 Year 4

0709 Other vegetables, fresh or chilled

0709 10 00 � Globe artichokes 10,4 Year 4 EP

0709 20 00 � Asparagus 10,2 Year 0

0709 30 00 � Aubergines (egg-plants) 12,8 Year 7

0709 40 00 � Celery other than celeriac 12,8 Year 7

� Mushrooms and truffles:

0709 51 00 � � Mushrooms of the genus Agaricus 12,8 Year 7

0709 52 00 � � Truffles 6,4 Year 4

0709 59 � � Other:

0709 59 10 � � � Chanterelles 3,2 Year 0

0709 59 30 � � � Flap mushrooms 5,6 Year 0

0709 59 90 � � � Other 6,4 Year 4
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0709 60 � Fruits of the genus Capsicum or of the genus Pimenta

0709 60 10 � � Sweet peppers 7,2 Year 4

� � Other

0709 60 91 � � � Of the genus Capsicum, for the manufacture of capsicin or capsicum
oleoresin dyes

0,0 Year 0

0709 60 95 � � � For the industrial manufacture of essential oils or resinoids 0,0 Year 0

0709 60 99 � � � Other 6,4 Year 0

0709 70 00 � Spinach, New Zealand spinach and orache spinach (garden spinach) 10,4 Year 4

0709 90 � Other

0709 90 10 � � Salad vegetables, other than lettuce (Lactuca sativa) and chicory (Cichorium
spp.)

10,4 Year 4

0709 90 20 � � Chard (or white beet) and cardoons 10,4 Year 4

� � Olives

0709 90 31 � � � For uses other than the production of oil 4,5 Year 0

0709 90 39 � � � Other �

0709 90 40 � � Capers 5,6 Year 0

0709 90 50 � � Fennel 8,0 Year 4

0709 90 60 � � Sweet corn �

0709 90 70 � � Courgettes 12,8 Year 7 EP

0709 90 90 � � Other 12,8 Year 4

0710 Vegetables (uncooked or cooked by steaming or boiling in water), frozen

0710 10 00 � Potatoes 14,4 Year 7

� Leguminous vegetables, shelled or unshelled

0710 21 00 � � Peas (Pisum sativum) 14,4 Year 7

0710 22 00 � � Beans (Vigna spp., Phaseolus spp.) 14,4 Year 7

0710 29 00 � � Other 14,4 Year 7

0710 30 00 � Spinach, New Zealand spinach and orache spinach (garden spinach) 14,4 Year 7

0710 40 00 � Sweet corn

0710 80 � Other vegetables

0710 80 10 � � Olives 15,2 Year 7

� � Fruits of the genus Capsicum or of the genus Pimenta

0710 80 51 � � � Sweet peppers 14,4 Year 4

0710 80 59 � � � Other 6,4 Year 0

� � Mushrooms

0710 80 61 � � � Of the genus Agaricus 14,4 Year 4

0710 80 69 � � � Other 14,4 Year 4

0710 80 70 � � Tomatoes 14,4 Year 7
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0710 80 80 � � Globe artichokes 14,4 Year 4

0710 80 85 � � Asparagus 14,4 Year 4

0710 80 95 � � Other 14,4 Year 4

0710 90 00 � Mixtures of vegetables 14,4 Year 7

0711 Vegetables provisionally preserved (for example, by sulphur dioxide gas, in brine,
in sulphur water or in other preservative solutions), but unsuitable in that state for
immediate consumption

0711 20 � Olives

0711 20 10 � � For uses other than the production of oil 6,4 Year 4

0711 20 90 � � Other �

0711 30 00 � Capers 4,8 Year 0

0711 40 00 � Cucumbers and gherkins 12,0 Year 7

� Mushrooms and truffles:

0711 51 00 � � Mushrooms of the genus Agaricus

0711 59 00 � � Other 9,6 Year 4

0711 90 � Other vegetables; mixtures of vegetables:

� � Vegetables:

0711 90 10 � � � Fruits of the genus Capsicum or of the genus Pimenta, excluding sweet
peppers

6,4 Year 0

0711 90 30 � � � Sweet corn

0711 90 50 � � � Onions 7,2 Year 4

0711 90 80 � � � Other 9,6 Year 4

0711 90 90 � � Mixtures of vegetables 12,0 Year 7

0712 Dried vegetables, whole, cut, sliced, broken or in powder, but not further prepared

0712 20 00 � Onions 12,8 Year 7

� Mushrooms, wood ears (Auricularia spp.), jelly fungi (Tremella spp.) and truffles:

0712 31 00 � � Mushrooms of the genus Agaricus 12,8 Year 7

0712 32 00 � � Wood ears (Auricularia spp.) 12,8 Year 7

0712 33 00 � � Jelly fungi (Tremella spp.) 12,8 Year 7

0712 39 00 � � Other 12,8 Year 7

0712 90 � Other vegetables; mixtures of vegetables

0712 90 05 � � Potatoes whether or not cut or sliced but not further prepared 10,2 Year 4

� � Sweet corn (Zea mays var. saccharata)

0712 90 11 � � � Hybrids for sowing 0,0 Year 0

0712 90 19 � � � Other �

0712 90 30 � � Tomatoes 12,8 Year 7

0712 90 50 � � Carrots 12,8 Year 7
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0712 90 90 � � Other 12,8 Year 4

0713 Dried leguminous vegetables, shelled, whether or not skinned or split

0713 10 � Peas (Pisum sativum)

0713 10 10 � � For sowing 0,0 Year 0

0713 10 90 � � Other 0,0 Year 0

0713 20 00 � Chickpeas (garbanzos) 0,0 Year 0

� Beans (Vigna spp., Phaseolus spp.)

0713 31 00 � � Beans of the species Vigna mungo (L.) Hepper or Vigna radiata (L.) Wilczek 0,0 Year 0

0713 32 00 � � Small red (Adzuki) beans (Phaseolus or Vigna angularis) 0,0 Year 0

0713 33 � � Kidney beans, including white pea beans (Phaseolus vulgaris)

0713 33 10 � � � For sowing 0,0 Year 0

0713 33 90 � � � Other 0,0 Year 0

0713 39 00 � � Other 0,0 Year 0

0713 40 00 � Lentils 0,0 Year 0

0713 50 00 � Broad beans (Vicia faba var. major) and horse beans (Vicia faba var. equina,
Vicia faba var. minor)

3,2 Year 0

0713 90 � Other

0713 90 10 � � For sowing 3,2 Year 0

0713 90 90 � � Other 3,2 Year 0

0714 Manioc, arrowroot, salep, Jerusalem artichokes, sweet potatoes and similar roots
and tubers with high starch or inulin content, fresh, chilled, frozen or dried,
whether or not sliced or in the form of pellets; sago pith

0714 10 � Manioc (cassava)

0714 10 10 � � Pellets of flour and meal �

� � Other

0714 10 91 � � � Of a kind used for human consumption, in immediate packings of a net
content not exceeding 28 kg, either fresh and whole or without skin and
frozen, whether or not sliced

�

0714 10 99 � � � Other �

0714 20 � Sweet potatoes

0714 20 10 � � Fresh, whole, intended for human consumption 3,0 Year 0

0714 20 90 � � Other

0714 90 � Other

� � Arrowroot, salep and similar roots and tubers with high starch content

0714 90 11 � � � Of a kind used for human consumption, in immediate packings of a net
content not exceeding 28 kg, either fresh and whole or without skin and
frozen, whether or not sliced

�

0714 90 19 � � � Other �

0714 90 90 � � Other 3,0 Year 0
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08 EDIBLE FRUIT AND NUTS; PEEL OF CITRUS FRUITS OR MELONS

0801 Coconuts, Brazil nuts and cashew nuts, fresh or dried, whether or not shelled or
peeled

� Coconuts

0801 11 00 � � Desiccated 0,0 Year 0

0801 19 00 � � Other 0,0 Year 0

� Brazil nuts

0801 21 00 � � In shell 0,0 Year 0

0801 22 00 � � Shelled 0,0 Year 0

� Cashew nuts

0801 31 00 � � In shell 0,0 Year 0

0801 32 00 � � Shelled 0,0 Year 0

0802 Other nuts, fresh or dried, whether or not shelled or peeled

� Almonds

0802 11 � � In shell

0802 11 10 � � � Bitter 0,0 Year 0

0802 11 90 � � � Other 5,6 Year 0

0802 12 � � Shelled

0802 12 10 � � � Bitter 0,0 Year 0

0802 12 90 � � � Other 3,5 Year 0

� Hazelnuts or filberts (Corylus spp.)

0802 21 00 � � In shell 3,2 Year 0

0802 22 00 � � Shelled 3,2 Year 0

� Walnuts

0802 31 00 � � In shell 4,0 Year 0

0802 32 00 � � Shelled 5,1 Year 0

0802 40 00 � Chestnuts (Castanea spp.) 5,6 Year 0

0802 50 00 � Pistachios 1,6 Year 0

0802 90 � Other

0802 90 20 � � Areca (or betel), cola and pecans 0,0 Year 0

0802 90 50 � � Pine nuts 2,0 Year 0

0802 90 60 � � Macadamia nuts 2,0 Year 0

0802 90 85 � � Other 2,0 Year 0

0803 00 Bananas, including plantains, fresh or dried

� Fresh

0803 00 11 � � Plantains 16,0 Year 7

0803 00 19 � � Other �
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0803 00 90 � Dried 16,0 Year 7

0804 Dates, figs, pineapples, avocados, guavas, mangoes and mangosteens, fresh or dried

0804 10 00 � Dates 7,7 Year 0

0804 20 � Figs

0804 20 10 � � Fresh 5,6 Year 0

0804 20 90 � � Dried 8,0 Year 4

0804 30 00 � Pineapples 5,8 Year 0

0804 40 00 � Avocados 4,0 Year 0

0804 50 00 � Guavas, mangoes and mangosteens 0,0 Year 0

0805 Citrus fruit, fresh or dried

0805 10 � Oranges

� � Sweet oranges, fresh

0805 10 10 � � � Sanguines and semi-sanguines

From 1 January to 31 March 16,0 Year 10 EP

From 1 April to 30 April 10,4 Year 7 EP

From 1 May to 15 May 4,8 Year 0 EP

From 16 May to 31 May 3,2 Year 0 EP

From 1 June to 15 October 3,2 Year 0

From 16 October to 30 November 16,0 Year 10

From 1 December to 31 December 16,0 Year 10 EP

� � � Other

0805 10 30 � � � � Navels, Navelines, Navelates, Salustianas, Vernas, Valencia lates,
Maltese, Shamoutis, Ovalis, Trovita and Hamlins

From 1 January to 31 March 16,0 Year 10 EP

From 1 April to 30 April 10,4 Year 7 EP

From 1 May to 15 May 4,8 Year 0 EP

From 16 May to 31 May 3,2 Year 0 EP

From 1 June to 15 October 3,2 Year 0

From 16 October to 30 November 16,0 Year 10

From 1 December to 31 December 16,0 Year 10 EP

0805 10 50 � � � � Other

From 1 January to 31 March 16,0 Year 10 EP

From 1 April to 30 April 10,4 Year 7 EP

From 1 May to 15 May 4,8 Year 0 EP

From 16 May to 31 May 3,2 Year 0 EP

From 1 June to 15 October 3,2 Year 0

From 16 October to 30 November 16,0 Year 10

From 1 December to 31 December 16,0 Year 10 EP
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0805 10 80 � � Other 16,0 Year 10

0805 20 � Mandarins (including tangerines and satsumas); clementines, wilkings and similar
citrus hybrids

0805 20 10 � � Clementines

From 1 March to 31 October 16,0 Year 7

other 16,0 Year 7 EP

0805 20 30 � � Monreales and satsumas

From 1 March to 31 October 16,0 Year 7

other 16,0 Year 7 EP

0805 20 50 � � Mandarins and wilkings

From 1 March to 31 October 16,0 Year 7

other 16,0 Year 7 EP

0805 20 70 � � Tangerines

From 1 March to 31 October 16,0 Year 7

other 16,0 Year 7 EP

0805 20 90 � � Other

From 1 March to 31 October 16,0 Year 7

other 16,0 Year 7 EP

0805 40 00 � Grapefruit 1,5 Year 0

0805 50 � Lemons (Citrus limon, Citrus limonum) and limes (Citrus aurantifolia, Citrus
latifolia):

0805 50 10 � � Lemons (Citrus limon, Citrus limonum) 6,4 Year 4 EP

0805 50 90 � � Limes (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia) 12,8 Year 4

0805 90 00 � Other 12,8 Year 7

0806 Grapes, fresh or dried

0806 10 � Fresh

0806 10 10 � � Table grapes

From 1 January to 14 July 11,5 Year 4 TQ(2f)

From 15 July to 20 July 14,1 Year 7

From 21 July to 31 October 14.1 - 17.6 Year 10 EP

From 1 November to 20 November 11.5 - 14.4 Year 4 TQ(2g); EP

From 21 November to 31 December 11,5 Year 4 TQ(2g)

0806 10 90 � � Other 14,4 Year 7

0806 20 � Dried

� � In immediate containers of a net capacity not exceeding 2 kg

0806 20 11 � � � Currants 2,4 Year 0

0806 20 12 � � � Sultanas 2,4 Year 0
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0806 20 18 � � � Other 2,4 Year 0

� � Other

0806 20 91 � � � Currants 2,4 Year 0

0806 20 92 � � � Sultanas 2,4 Year 0

0806 20 98 � � � Other 2,4 Year 0

0807 Melons (including watermelons) and papaws (papayas), fresh

� Melons (including watermelons)

0807 11 00 � � Watermelons 8,8 Year 4

0807 19 00 � � Other 8,8 Year 4

0807 20 00 � Papaws (papayas) 0,0 Year 0

0808 Apples, pears and quinces, fresh

0808 10 � Apples

0808 10 10 � � Cider apples, in bulk, from 16 September to 15 December 7.2 MIN 0.36
EUR/100kg/net

Year 4

� � Other

0808 10 20 � � � Of the variety Golden Delicious

From 1 January to 14 February 4.0 - 6.4 Year 0 EP

From 15 February to 31 March 4.0 - 6.4 Year 0 EP

From 1 April to 30 June 0.0 - 3.0 Year 0 EP

From 1 July to 15 July 0.0 - 4.8 Year 0 EP

From 16 July to 31 July 0.0 - 4.8 Year 0 EP

From 1 August to 31 December 9.0 - 11.2 Year 7 EP

0808 10 50 � � � Of the variety Granny Smith

From 1 January to 14 February 4.0 - 6.4 Year 0 EP

From 15 February to 31 March 4.0 - 6.4 Year 0 EP

From 1 April to 30 June 0.0 - 3.0 Year 0 EP

From 1 July to 15 July 0.0 - 4.8 Year 0 EP

From 16 July to 31 July 0.0 - 4.8 Year 0 EP

From 1 August to 31 December 9.0 - 11.2 Year 7 EP

0808 10 90 � � � Other

From 1 January to 14 February 4.0 - 6.4 Year 0 EP

From 15 February to 31 March 4.0 - 6.4 Year 0 EP

From 1 April to 30 June 0.0 - 3.0 Year 0 EP

From 1 July to 15 July 0.0 - 4.8 Year 0 EP

From 16 July to 31 July 0.0 - 4.8 Year 0 EP

From 1 August to 31 December 9.0 - 11.2 Year 7 EP
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0808 20 � Pears and quinces

� � Pears

0808 20 10 � � � Perry pears, in bulk, from 1 August to 31 December 7.2 MIN 0.36
EUR/100kg/net

Year 4 EP

0808 20 50 � � � Other

From 1 January to 31 January 8,0 Year 0 EP

From 1 February to 31 March 5.0 - 8.0 Year 0 EP

From 1 April to 30 April 0.0 - 2.5 Year 0 EP

From 1 May to 30 June 2.5 MIN 1
EUR/100kg/net

Year 0

From 1 July to 15 July 0.0 - 4.0 Year 0 EP

From 16 July to 31 July 5.0 - 8.0 Year 7 EP

From 1 August to 31 October 10,4 Year 7 EP

From 1 November to 31 December 10,4 Year 7 EP

0808 20 90 � � Quinces 7,2 Year 4

0809 Apricots, cherries, peaches (including nectarines), plums and sloes, fresh

0809 10 00 � Apricots

From 1 June to 31 July 20,0 Year 7 EP

other 20,0 Year 7

0809 20 � Cherries

0809 20 05 � � Sour cherries (Prunus cerasus)

From 21 May to 10 August 12,0 Year 7 EP

From 1 May to 20 May 12 MIN 2.4
EUR/100 kg/net

Year 7

other 12,0 Year 7

0809 20 95 � � Other

From 21 May to 10 August 6.0 - 12.0 Year 4 EP

From 1 May to 20 May 12 MIN 2.4
EUR/100 kg/net

Year 4

other 12,0 Year 4

0809 30 � Peaches, including nectarines

0809 30 10 � � Nectarines

From 11 June to 30 September 17,6 Year 7 EP

other 17,6 Year 7

0809 30 90 � � Other

From 11 June to 30 September 17,6 Year 7 EP

other 17,6 Year 7

0809 40 � Plums and sloes
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0809 40 05 � � Plums

From 1 January to 10 June 6,4 Year 0

From 11 June to 30 June 6,4 Year 0 EP

From 1 July to 30 September 12,0 Year 4 EP

From 1 October to 31 December 6,4 Year 0

0809 40 90 � � Sloes 12,0 Year 4

0810 Other fruit, fresh

0810 10 00 � Strawberries 11,2 Year 4

0810 20 � Raspberries, blackberries, mulberries and loganberries

0810 20 10 � � Raspberries 8,8 Year 0

0810 20 90 � � Other 9,6 Year 4

0810 30 � Black-, white-or redcurrants and gooseberries

0810 30 10 � � Blackcurrants 8,8 Year 4

0810 30 30 � � Redcurrants 8,8 Year 4

0810 30 90 � � Other 9,6 Year 4

0810 40 � Cranberries, bilberries and other fruits of the genus Vaccinium

0810 40 10 � � Cowberries, foxberries or mountain cranberries (fruit of the species
Vaccinium vitis-idaea)

0,0 Year 0

0810 40 30 � � Fruit of the species Vaccinium myrtillus 3,2 Year 0

0810 40 50 � � Fruit of the species Vaccinium macrocarpon and Vaccinium corymbosum 3,2 Year 0

0810 40 90 � � Other 9,6 Year 4

0810 50 00 � Kiwifruit 8,8 Year 7

0810 60 00 � Durians 8,8 Year 4

0810 90 � Other

0810 90 30 � � Tamarinds, cashew apples, lychees, jackfruit, sapodillo plums 0,0 Year 0

0810 90 40 � � Passion fruit, carambola and pitahaya 0,0 Year 0

0810 90 95 � � Other 8,8 Year 4

0811 Fruit and nuts, uncooked or cooked by steaming or boiling in water, frozen,
whether or not containing added sugar or other sweetening matter

0811 10 � Strawberries

� � Containing added sugar or other sweetening matter

0811 10 11 � � � With a sugar content exceeding 13 % by weight �

0811 10 19 � � � Other 20,8 Year 4

0811 10 90 � � Other 14,4 Year 4

0811 20 � Raspberries, blackberries, mulberries, loganberries, black-, white-or redcurrants
and gooseberries

� � Containing added sugar or other sweetening matter
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0811 20 11 � � � With a sugar content exceeding 13 % by weight

0811 20 19 � � � Other 20,8 Year 7

� � Other

0811 20 31 � � � Raspberries 14,4 Year 7

0811 20 39 � � � Blackcurrants 14,4 Year 4

0811 20 51 � � � Redcurrants 12,0 Year 0

0811 20 59 � � � Blackberries and mulberries 12,0 Year 4

0811 20 90 � � � Other 14,4 Year 0

0811 90 � Other

� � Containing added sugar or other sweetening matter

� � � With a sugar content exceeding 13 % by weight

0811 90 11 � � � � Tropical fruit and tropical nuts

0811 90 19 � � � � Other

� � � Other

0811 90 31 � � � � Tropical fruit and tropical nuts 13,0 Year 0

0811 90 39 � � � � Other 20,8 Year 4

� � Other

0811 90 50 � � � Fruit of the species Vaccinium myrtillus 12,0 Year 0

0811 90 70 � � � Fruit of the species Vaccinium myrtilloides and Vaccinium angustifolium 3,2 Year 0

� � � Cherries

0811 90 75 � � � � Sour cherries (Prunus cerasus) 14,4 Year 4

0811 90 80 � � � � Other 14,4 Year 4

0811 90 85 � � � Tropical fruit and tropical nuts 9,0 Year 0

0811 90 95 � � � Other 14,4 Year 0

0812 Fruit and nuts, provisionally preserved (for example, by sulphur dioxide gas, in
brine, in sulphur water or in other preservative solutions), but unsuitable in that
state for immediate consumption

0812 10 00 � Cherries 8,8 Year 0

0812 90 � Other

0812 90 10 � � Apricots 12,8 Year 7

0812 90 20 � � Oranges 12,8 Year 7

0812 90 30 � � Papaws (papayas) 2,3 Year 0

0812 90 40 � � Fruit of the species Vaccinium myrtillus 6,4 Year 0

0812 90 50 � � Blackcurrants 8,8 Year 4

0812 90 60 � � Raspberries 8,8 Year 4

0812 90 70 � � Guavas, mangoes, mangosteens, tamarinds, cashew apples, lychees, jackfruit,
sapodillo plums, passion fruit, carambola, pitahaya and tropical nuts

5,5 Year 0

0812 90 99 � � Other 8,8 Year 4
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0813 Fruit, dried, other than that of headings 0801 to 0806; mixtures of nuts or dried
fruits of this chapter

0813 10 00 � Apricots 5,6 Year 0

0813 20 00 � Prunes 9,6 Year 0

0813 30 00 � Apples 3,2 Year 0

0813 40 � Other fruit

0813 40 10 � � Peaches, including nectarines 5,6 Year 0

0813 40 30 � � Pears 6,4 Year 0

0813 40 50 � � Papaws (papayas) 2,0 Year 0

0813 40 60 � � Tamarinds 0,0 Year 0

0813 40 70 � � Cashew apples, lychees, jackfruit, sapodillo plums, passion fruit, carambola
and pitahaya

0,0 Year 0

0813 40 95 � � Other 2,4 Year 0

0813 50 � Mixtures of nuts or dried fruits of this chapter

� � Mixtures of dried fruit, other than that of headings 0801 to 0806

� � � Not containing prunes

0813 50 12 � � � � Of papaws (papayas), tamarinds, cashew apples, lychees, jackfruit,
sapodillo plums, passion fruit, carambola and pitahaya

4,0 Year 0

0813 50 15 � � � � Other 6,4 Year 0

0813 50 19 � � � Containing prunes 9,6 Year 4

� � Mixtures exclusively of dried nuts of headings 0801 and 0802

0813 50 31 � � � Of tropical nuts 4,0 Year 0

0813 50 39 � � � Other 6,4 Year 0

� � Other mixtures

0813 50 91 � � � Not containing prunes or figs 8,0 Year 4

0813 50 99 � � � Other 9,6 Year 4

0814 00 00 Peel of citrus fruit or melons (including watermelons), fresh, frozen, dried or
provisionally preserved in brine, in sulphur water or in other preservative solutions

1,6 Year 0

09 COFFEE, TEA, MATÉ AND SPICES

0901 Coffee, whether or not roasted or decaffeinated; coffee husks and skins; coffee
substitutes containing coffee in any proportion

� Coffee, not roasted

0901 11 00 � � Not decaffeinated 0,0 Year 0

0901 12 00 � � Decaffeinated 4,8 Year 4

� Coffee, roasted

0901 21 00 � � Not decaffeinated 2,6 Year 4

0901 22 00 � � Decaffeinated 3,1 Year 4

0901 90 � Other

0901 90 10 � � Coffee husks and skins 0,0 Year 0

0901 90 90 � � Coffee substitutes containing coffee 8,0 Year 7
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0902 Tea, whether or not flavoured

0902 10 00 � Green tea (not fermented) in immediate packings of a content not exceeding
3 kg

0,0 Year 0

0902 20 00 � Other green tea (not fermented) 0,0 Year 0

0902 30 00 � Black tea (fermented) and partly fermented tea, in immediate packings of a
content not exceeding 3kg

0,0 Year 0

0902 40 00 � Other black tea (fermented) and other partly fermented tea 0,0 Year 0

0903 00 00 Maté 0,0 Year 0

0904 Pepper of the genus Piper; dried or crushed or ground fruits of the genus Capsicum
or of the genus Pimenta

� Pepper

0904 11 00 � � Neither crushed nor ground 0,0 Year 0

0904 12 00 � � Crushed or ground 0,0 Year 0

0904 20 � Fruits of the genus Capsicum or of the genus Pimenta, dried or crushed or
ground

� � Neither crushed nor ground

0904 20 10 � � � Sweet peppers 6,1 Year 0

0904 20 30 � � � Other 0,0 Year 0

0904 20 90 � � Crushed or ground 0,0 Year 0

0905 00 00 Vanilla 2,1 Year 4

0906 Cinnamon and cinnamon-tree flowers

0906 10 00 � Neither crushed nor ground 0,0 Year 0

0906 20 00 � Crushed or ground 0,0 Year 0

0907 00 00 Cloves (whole fruit, cloves and stems) 2,8 Year 4

0908 Nutmeg, mace and cardamoms

0908 10 00 � Nutmeg 0,0 Year 0

0908 20 00 � Mace 0,0 Year 0

0908 30 00 � Cardamoms 0,0 Year 0

0909 Seeds of anise, badian, fennel, coriander, cumin or caraway; juniper berries

0909 10 00 � Seeds of anise or badian 0,0 Year 0

0909 20 00 � Seeds of coriander 0,0 Year 0

0909 30 00 � Seeds of cumin 0,0 Year 0

0909 40 00 � Seeds of caraway 0,0 Year 0

0909 50 00 � Seeds of fennel; juniper berries 0,0 Year 0

0910 Ginger, saffron, turmeric (curcuma), thyme, bay leaves, curry and other spices

0910 10 00 � Ginger 0,0 Year 0

0910 20 � Saffron

0910 20 10 � � Neither crushed nor ground 0,0 Year 0
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0910 20 90 � � Crushed or ground 0,0 Year 0

0910 30 00 � Turmeric (curcuma) 0,0 Year 0

0910 40 � Thyme; bay leaves

� � Thyme

� � � Neither crushed nor ground

0910 40 11 � � � � Wild thyme (Thymus serpyllum) 0,0 Year 0

0910 40 13 � � � � Other 2,4 Year 4

0910 40 19 � � � Crushed or ground 2,9 Year 4

0910 40 90 � � Bay leaves 2,4 Year 4

0910 50 00 � Curry 0,0 Year 0

� Other spices

0910 91 � � Mixtures referred to in note 1 (b) to this chapter

0910 91 10 � � � Neither crushed nor ground 0,0 Year 0

0910 91 90 � � � Crushed or ground 4,3 Year 7

0910 99 � � Other

0910 99 10 � � � Fenugreek seed 0,0 Year 0

� � � Other

0910 99 91 � � � � Neither crushed nor ground 0,0 Year 0

0910 99 99 � � � � Crushed or ground 4,3 Year 7

10 CEREALS

1001 Wheat and meslin

1001 10 00 � Durum wheat �

1001 90 � Other

1001 90 10 � � Spelt for sowing 12,8 Year 7

� � Other spelt, common wheat and meslin

1001 90 91 � � � Common wheat and meslin seed �

1001 90 99 � � � Other �

1002 00 00 Rye �

1003 00 Barley

1003 00 10 � Seed �

1003 00 90 � Other �

1004 00 00 Oats �

1005 Maize (corn)

1005 10 � Seed

� � Hybrid

1005 10 11 � � � Double hybrids and top cross hybrids 0,0 Year 0



HS Heading 2002 Description Base Category

1005 10 13 � � � Three-cross hybrids 0,0 Year 0

1005 10 15 � � � Simple hybrids 0,0 Year 0

1005 10 19 � � � Other 0,0 Year 0

1005 10 90 � � Other �

1005 90 00 � Other �

1006 Rice

1006 10 � Rice in the husk (paddy or rough)

1006 10 10 � � For sowing 7,7 Year 4

� � Other

� � � Parboiled

1006 10 21 � � � � Round grain �

1006 10 23 � � � � Medium grain �

� � � � Long grain

1006 10 25 � � � � � Of a length/width ratio greater than 2 but less than 3 �

1006 10 27 � � � � � Of a length/width ratio equal to or greater than 3 �

� � � Other

1006 10 92 � � � � Round grain �

1006 10 94 � � � � Medium grain �

� � � � Long grain

1006 10 96 � � � � � Of a length/width ratio greater than 2 but less than 3 �

1006 10 98 � � � � � Of a length/width ratio equal to or greater than 3 �

1006 20 � Husked (brown) rice

� � Parboiled

1006 20 11 � � � Round grain �

1006 20 13 � � � Medium grain �

� � � Long grain

1006 20 15 � � � � Of a length/width ratio greater than 2 but less than 3 �

1006 20 17 � � � � Of a length/width ratio equal to or greater than 3 �

� � Other

1006 20 92 � � � Round grain �

1006 20 94 � � � Medium grain �

� � � Long grain

1006 20 96 � � � � Of a length/width ratio greater than 2 but less than 3 �

1006 20 98 � � � � Of a length/width ratio equal to or greater than 3 �

1006 30 � Semi-milled or wholly milled rice, whether or not polished or glazed

� � Semi-milled rice

� � � Parboiled
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1006 30 21 � � � � Round grain �

1006 30 23 � � � � Medium grain �

� � � � Long grain

1006 30 25 � � � � � Of a length/width ratio greater than 2 but less than 3 �

1006 30 27 � � � � � Of a length/width ratio equal to or greater than 3 �

� � � Other

1006 30 42 � � � � Round grain �

1006 30 44 � � � � Medium grain �

� � � � Long grain

1006 30 46 � � � � � Of a length/width ratio greater than 2 but less than 3 �

1006 30 48 � � � � � Of a length/width ratio equal to or greater than 3 �

� � Wholly milled rice

� � � Parboiled

1006 30 61 � � � � Round grain �

1006 30 63 � � � � Medium grain �

� � � � Long grain

1006 30 65 � � � � � Of a length/width ratio greater than 2 but less than 3 �

1006 30 67 � � � � � Of a length/width ratio equal to or greater than 3 �

� � � Other

1006 30 92 � � � � Round grain �

1006 30 94 � � � � Medium grain �

� � � � Long grain

1006 30 96 � � � � � Of a length/width ratio greater than 2 but less than 3 �

1006 30 98 � � � � � Of a length/width ratio equal to or greater than 3 �

1006 40 00 � Broken rice �

1007 00 Grain sorghum

1007 00 10 � Hybrids for sowing 6,4 Year 4

1007 00 90 � Other �

1008 Buckwheat, millet and canary seed; other cereals

1008 10 00 � Buckwheat �

1008 20 00 � Millet �

1008 30 00 � Canary seed 0,0 Year 0

1008 90 � Other cereals

1008 90 10 � � Triticale �

1008 90 90 � � Other �
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11 PRODUCTS OF THE MILLING INDUSTRY; MALT; STARCHES; INULIN; WHEAT
GLUTEN

1101 00 Wheat or meslin flour

� Wheat flour

1101 00 11 � � Of durum wheat �

1101 00 15 � � Of common wheat and spelt �

1101 00 90 � Meslin flour �

1102 Cereal flours other than of wheat or meslin

1102 10 00 � Rye flour �

1102 20 � Maize (corn) flour

1102 20 10 � � Of a fat content not exceeding 1,5 % by weight �

1102 20 90 � � Other �

1102 30 00 � Rice flour �

1102 90 � Other

1102 90 10 � � Barley flour �

1102 90 30 � � Oat flour �

1102 90 90 � � Other �

1103 Cereal groats, meal and pellets

� Groats and meal

1103 11 � � Of wheat

1103 11 10 � � � Durum wheat �

1103 11 90 � � � Common wheat and spelt �

1103 13 � � Of maize (corn)

1103 13 10 � � � Of a fat content not exceeding 1,5 % by weight �

1103 13 90 � � � Other �

1103 19 � � Of other cereals

1103 19 10 � � � Of rye �

1103 19 30 � � � Of barley �

1103 19 40 � � � Of oats �

1103 19 50 � � � Of rice �

1103 19 90 � � � Other �

1103 20 � Pellets:

1103 20 10 � � Of rye �

1103 20 20 � � Of barley �

1103 20 30 � � Of oats �

1103 20 40 � � Of maize �

1103 20 50 � � Of rice �
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1103 20 60 � � Of wheat �

1103 20 90 � � Other �

1104 Cereal grains otherwise worked (for example, hulled, rolled, flaked, pearled, sliced
or kibbled), except rice of heading 1006; germ of cereals, whole, rolled, flaked or
ground

� Rolled or flaked grains

1104 12 � � Of oats

1104 12 10 � � � Rolled � TQ(2c)

1104 12 90 � � � Flaked � TQ(2c)

1104 19 � � Of other cereals

1104 19 10 � � � Of wheat � TQ(2c)

1104 19 30 � � � Of rye � TQ(2c)

1104 19 50 � � � Of maize � TQ(2c)

� � � Of barley:

1104 19 61 � � � � Rolled � TQ(2c)

1104 19 69 � � � � Flaked � TQ(2c)

� � � Other

1104 19 91 � � � � Flaked rice � TQ(2c)

1104 19 99 � � � � Other � TQ(2c)

� Other worked grains (for example, hulled, pearled, sliced or kibbled)

1104 22 � � Of oats

1104 22 20 � � � Hulled (shelled or husked) � TQ(2c)

1104 22 30 � � � Hulled and sliced or kibbled (�Grütze� or �grutten�) � TQ(2c)

1104 22 50 � � � Pearled � TQ(2c)

1104 22 90 � � � Not otherwise worked than kibbled � TQ(2c)

1104 22 98 � � � Other � TQ(2c)

1104 23 � � Of maize (corn)

1104 23 10 � � � Hulled (shelled or husked), whether or not sliced or kibbled � TQ(2c)

1104 23 30 � � � Pearled � TQ(2c)

1104 23 90 � � � Not otherwise worked than kibbled � TQ(2c)

1104 23 99 � � � Other � TQ(2c)

1104 29 � � Of other cereals

� � � Of barley:

1104 29 01 � � � � Hulled (shelled or husked) � TQ(2c)

1104 29 03 � � � � Hulled and sliced or kibbled (�Grütze� or �grutten�) � TQ(2c)

1104 29 05 � � � � Pearled � TQ(2c)

1104 29 07 � � � � Not otherwise worked than kibbled � TQ(2c)
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1104 29 09 � � � � Other � TQ(2c)

� � � Other:

� � � � Hulled (shelled or husked), whether or not sliced or kibbled

1104 29 11 � � � � � Of wheat � TQ(2c)

1104 29 15 � � � � � Of rye � TQ(2c)

1104 29 19 � � � � � Other � TQ(2c)

� � � � Pearled

1104 29 31 � � � � � Of wheat � TQ(2c)

1104 29 35 � � � � � Of rye � TQ(2c)

1104 29 39 � � � � � Other � TQ(2c)

� � � � Not otherwise worked than kibbled

1104 29 51 � � � � � Of wheat � TQ(2c)

1104 29 55 � � � � � Of rye � TQ(2c)

1104 29 59 � � � � � Other � TQ(2c)

� � � � Other

1104 29 81 � � � � � Of wheat � TQ(2c)

1104 29 85 � � � � � Of rye � TQ(2c)

1104 29 89 � � � � � Other � TQ(2c)

1104 30 � Germ of cereals, whole, rolled, flaked or ground

1104 30 10 � � Of wheat � TQ(2c)

1104 30 90 � � Of other cereals � TQ(2c)

1105 Flour, meal, powder, flakes, granules and pellets of potatoes

1105 10 00 � Flour, meal and powder 8,5 Year 7

1105 20 00 � Flakes, granules and pellets 8,5 Year 7

1106 Flour, meal and powder of the dried leguminous vegetables of heading 0713, of
sago or of roots or tubers of heading 0714 or of the products of Chapter 8

1106 10 00 � Of the dried leguminous vegetables of heading 0713 4,2 Year 4

1106 20 � Of sago or of roots or tubers of heading 0714

1106 20 10 � � Denatured �

1106 20 90 � � Other �

1106 30 � Of the products of Chapter 8

1106 30 10 � � Of bananas 7,4 Year 7

1106 30 90 � � Other 4,8 Year 4

1107 Malt, whether or not roasted

1107 10 � Not roasted

� � Of wheat

1107 10 11 � � � In the form of flour �
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1107 10 19 � � � Other �

� � Other

1107 10 91 � � � In the form of flour �

1107 10 99 � � � Other �

1107 20 00 � Roasted �

1108 Starches; inulin

� Starches

1108 11 00 � � Wheat starch �

1108 12 00 � � Maize (corn) starch �

1108 13 00 � � Potato starch �

1108 14 00 � � Manioc (cassava) starch �

1108 19 � � Other starches

1108 19 10 � � � Rice starch �

1108 19 90 � � � Other �

1108 20 00 � Inulin 15,7 Year 10

1109 00 00 Wheat gluten, whether or not dried �

12 OIL SEEDS AND OLEAGINOUS FRUITS; MISCELLANEOUS GRAINS, SEEDS AND
FRUIT; INDUSTRIAL OR MEDICINAL PLANTS; STRAW AND FODDER

1201 00 Soya beans, whether or not broken

1201 00 10 � For sowing 0,0 Year 0

1201 00 90 � Other 0,0 Year 0

1202 Ground-nuts, not roasted or otherwise cooked, whether or not shelled or broken

1202 10 � In shell

1202 10 10 � � For sowing 0,0 Year 0

1202 10 90 � � Other 0,0 Year 0

1202 20 00 � Shelled, whether or not broken 0,0 Year 0

1203 00 00 Copra 0,0 Year 0

1204 00 Linseed, whether or not broken

1204 00 10 � For sowing 0,0 Year 0

1204 00 90 � Other 0,0 Year 0

1205 Rape or colza seeds, whether or not broken:

1205 10 � Low erucic acid rape or colza seeds:

1205 10 10 � � For sowing 0,0 Year 0

1205 10 90 � � Other 0,0 Year 0

1205 90 00 � Other 0,0 Year 0

1206 00 Sunflower seeds, whether or not broken
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1206 00 10 � For sowing 0,0 Year 0

� Other

1206 00 91 � � Shelled; in grey and white striped shell 0,0 Year 0

1206 00 99 � � Other 0,0 Year 0

1207 Other oil seeds and oleaginous fruits, whether or not broken

1207 10 � Palm nuts and kernels

1207 10 10 � � For sowing 0,0 Year 0

1207 10 90 � � Other 0,0 Year 0

1207 20 � Cotton seeds

1207 20 10 � � For sowing 0,0 Year 0

1207 20 90 � � Other 0,0 Year 0

1207 30 � Castor oil seeds

1207 30 10 � � For sowing 0,0 Year 0

1207 30 90 � � Other 0,0 Year 0

1207 40 � Sesamum seeds

1207 40 10 � � For sowing 0,0 Year 0

1207 40 90 � � Other 0,0 Year 0

1207 50 � Mustard seeds

1207 50 10 � � For sowing 0,0 Year 0

1207 50 90 � � Other 0,0 Year 0

1207 60 � Safflower seeds

1207 60 10 � � For sowing 0,0 Year 0

1207 60 90 � � Other 0,0 Year 0

� Other

1207 91 � � Poppy seeds

1207 91 10 � � � For sowing 0,0 Year 0

1207 91 90 � � � Other 0,0 Year 0

1207 99 � � Other:

1207 99 20 � � � For sowing 0,0 Year 0

� � � Other:

1207 99 91 � � � � Hemp seeds 0,0 Year 0

1207 99 98 � � � � Other 0,0 Year 0

1208 Flours and meals of oil seeds or oleaginous fruits, other than those of mustard

1208 10 00 � Of soya beans 0,0 Year 0

1208 90 00 � Other 0,0 Year 0
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1209 Seeds, fruit and spores, of a kind used for sowing:

1209 10 00 � Sugar beet seed 4,8 Year 4

� Seeds of forage plants:

1209 21 00 � � Lucerne (alfalfa) seed 0,0 Year 0

1209 22 � � Clover (Trifolium spp.) seed

1209 22 10 � � � Red clover (Trifolium pratense L.) 0,0 Year 0

1209 22 80 � � � Other 0,0 Year 0

1209 23 � � Fescue seed

1209 23 11 � � � Meadow fescue (Festuca pratensis Huds.) seed 0,0 Year 0

1209 23 15 � � � Red fescue (Festuca rubra L.) seed 0,0 Year 0

1209 23 80 � � � Other 0,0 Year 0

1209 24 00 � � Kentucky blue grass (Poa pratensis L.) seed 0,0 Year 0

1209 25 � � Rye grass (Lolium multiflorum Lam., Lolium perenne L.) seed

1209 25 10 � � � Italian ryegrass (including westerwolds) (Lolium multiflorum Lam.) 0,0 Year 0

1209 25 90 � � � Perennial ryegrass (Lolium perenne L.) 0,0 Year 0

1209 26 00 � � Timothy grass seed 0,0 Year 0

1209 29 � � Other:

1209 29 10 � � � Vetch seed; seeds of the genus Poa (Poa palustris L., Poa trivialis L.);
cocksfoot grass (Dactylis glomerata L.); bent grass (Agrostis)

0,0 Year 0

1209 29 50 � � � Lupine seed 0,0 Year 0

1209 29 60 � � � Beet seed, other than sugar beet seed 4,8 Year 4

1209 29 80 � � � Other 0,0 Year 0

1209 30 00 � Seeds of herbaceous plants cultivated principally for their flowers 0,0 Year 0

� Other

1209 91 � � Vegetable seeds

1209 91 10 � � � Kohlrabi seeds (Brassica oleracea, caulorapa and gongylodes L. varieties) 0,0 Year 0

1209 91 90 � � � Other 0,0 Year 0

1209 99 � � Other

1209 99 10 � � � Forest-tree seeds 0,0 Year 0

� � � Other

1209 99 91 � � � � Seeds of plants cultivated principally for their flowers, other than those
of subheading 1209 30 00

0,0 Year 0

1209 99 99 � � � � Other 0,0 Year 0

1210 Hop cones, fresh or dried, whether or not ground, powdered or in the form of
pellets; lupulin

1210 10 00 � Hop cones, neither ground nor powdered nor in the form of pellets 2,3 Year 4

1210 20 � Hop cones, ground, powdered or in the form of pellets; lupulin
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1210 20 10 � � Hop cones, ground, powdered or in the form of pellets, with higher lupulin
content; lupulin

2,3 Year 4

1210 20 90 � � Other 2,3 Year 4

1211 Plants and parts of plants (including seeds and fruits), of a kind used primarily in
perfumery, in pharmacy or for insecticidal, fungicidal or similar purposes, fresh or
dried, whether or not cut, crushed or powdered

1211 10 00 � Liquorice roots 0,0 Year 0

1211 20 00 � Ginseng roots 0,0 Year 0

1211 30 00 � Coca leaf 0,0 Year 0

1211 40 00 � Poppy straw 0,0 Year 0

1211 90 � Other

1211 90 30 � � Tonquin beans 0,0 Year 0

1211 90 70 � � Wild marjoram (Origanum vulgare) (branches, stems and leaves) 0,0 Year 0

1211 90 75 � � Sage (Salvia officinalis) (leaves and flowers) 0,0 Year 0

1211 90 98 � � Other 0,0 Year 0

1212 Locust beans, seaweeds and other algae, sugar beet and sugar cane, fresh, chilled,
frozen or dried, whether or not ground; fruit stones and kernels and other
vegetable products (including unroasted chicory roots of the variety Cichorium
intybus sativum) of a kind used primarily for human consumption, not elsewhere
specified or included

1212 10 � Locust beans, including locust bean seeds

1212 10 10 � � Locust beans 1,6 Year 4

� � Locust bean seeds

1212 10 91 � � � Not decorticated, crushed or ground 0,0 Year 0

1212 10 99 � � � Other 2,3 Year 4

1212 20 00 � Seaweeds and other algae 0,0 Year 0

1212 30 00 � Apricot, peach (including nectarine) or plum stones and kernels 0,0 Year 0

� Other

1212 91 � � Sugar beet

1212 91 20 � � � Dried, whether or not ground �

1212 91 80 � � � Other �

1212 99 � � Other:

1212 99 20 � � � Sugar cane �

1212 99 80 � � � Other 0,0 Year 0

1213 00 00 Cereal straw and husks, unprepared, whether or not chopped, ground, pressed or
in the form of pellets

0,0 Year 0

1214 Swedes, mangolds, fodder roots, hay, lucerne (alfalfa), clover, sainfoin, forage kale,
lupines, vetches and similar forage products, whether or not in the form of pellets

1214 10 00 � Lucerne (alfalfa) meal and pellets 0,0 Year 0

1214 90 � Other
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1214 90 10 � � Mangolds, swedes and other fodder roots 2,3 Year 4

� � Other

1214 90 91 � � � In the form of pellets 0,0 Year 0

1214 90 99 � � � Other 0,0 Year 0

13 LAC; GUMS, RESINS AND OTHER VEGETABLE SAPS AND EXTRACTS

1301 Lac; natural gums, resins, gum-resins and oleoresins (for example, balsams)

1301 10 00 � Lac 0,0 Year 0

1301 20 00 � Gum Arabic 0,0 Year 0

1301 90 � Other

1301 90 10 � � Chios mastic (mastic of the tree of the species Pistacia lentiscus) 0,0 Year 0 PN

1301 90 90 � � Other 0,0 Year 0

1302 Vegetable saps and extracts; pectic substances, pectinates and pectates; agar-agar
and other mucilages and thickeners, whether or not modified, derived from
vegetable products

� Vegetable saps and extracts

1302 11 00 � � Opium 0,0 Year 0

1302 12 00 � � Of liquorice 3,2 Year 0

1302 13 00 � � Of hops 3,2 Year 0

1302 14 00 � � Of pyrethrum or of the roots of plants containing rotenone 0,0 Year 0

1302 19 � � Other

1302 19 05 � � � Vanilla oleoresin 3,0 Year 0

1302 19 30 � � � Intermixtures of vegetable extracts, for the manufacture of beverages or of
food preparations

0,0 Year 0

� � � Other

1302 19 91 � � � � Medicinal 0,0 Year 0

1302 19 98 � � � � Other 0,0 Year 0

1302 20 � Pectic substances, pectinates and pectates

1302 20 10 � � Dry 19,2 R

1302 20 90 � � Other 11,2 R

� Mucilages and thickeners, whether or not modified, derived from vegetable
products

1302 31 00 � � Agar-agar 0,0 Year 0

1302 32 � � Mucilages and thickeners, whether or not modified, derived from locust
beans, locust bean seeds or guar seeds

1302 32 10 � � � Of locust beans or locust bean seeds 0,0 Year 0

1302 32 90 � � � Of guar seeds 0,0 Year 0

1302 39 00 � � Other 0,0 Year 0
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14 VEGETABLE PLAITING MATERIALS; VEGETABLE PRODUCTS NOT ELSEWHERE
SPECIFIED OR INCLUDED

1401 Vegetable materials of a kind used primarily for plaiting (for example, bamboos,
rattans, reeds, rushes, osier, raffia, cleaned, bleached or dyed cereal straw, and lime
bark)

1401 10 00 � Bamboos 0,0 Year 0

1401 20 00 � Rattans 0,0 Year 0

1401 90 00 � Other 0,0 Year 0

1402 00 00 Vegetable materials of a kind used primarily as stuffing or as padding (for example,
kapok, vegetable hair and eel-grass), whether or not put up as a layer with or
without supporting material

0,0 Year 0

1403 00 00 Vegetable materials of a kind used primarily in brooms or in brushes (for example,
broom-corn, piassava, couch-grass and istle), whether or not in hanks or bundles

0,0 Year 0

1404 Vegetable products not elsewhere specified or included

1404 10 00 � Raw vegetable materials of a kind used primarily in dyeing or tanning 0,0 Year 0

1404 20 00 � Cotton linters 0,0 Year 0

1404 90 00 � Other 0,0 Year 0

15 ANIMAL OR VEGETABLE FATS AND OILS AND THEIR CLEAVAGE PRODUCTS;
PREPARED EDIBLE FATS; ANIMAL OR VEGETABLE WAXES

1501 00 Pig fat (including lard) and poultry fat, other than that of heading 0209 or 1503

� Pig fat (including lard)

1501 00 11 � � For industrial uses other than the manufacture of foodstuffs for human
consumption

0,0 Year 0

1501 00 19 � � Other �

1501 00 90 � Poultry fat 8,0 Year 7

1502 00 Fats of bovine animals, sheep or goats, other than those of heading 1503

1502 00 10 � For industrial uses other than the manufacture of foodstuffs for human
consumption

0,0 Year 0

1502 00 90 � Other 0,0 Year 0

1503 00 Lard stearin, lard oil, oleostearin, oleo-oil and tallow oil, not emulsified or mixed or
otherwise prepared

� Lard stearin and oleostearin

1503 00 11 � � For industrial uses 0,0 Year 0

1503 00 19 � � Other 1,6 Year 4

1503 00 30 � Tallow oil for industrial uses other than the manufacture of foodstuffs for
human consumption

0,0 Year 0

1503 00 90 � Other 2,9 Year 4

1504 Fats and oils and their fractions, of fish or marine mammals, whether or not
refined, but not chemically modified

1504 10 � Fish-liver oils and their fractions

1504 10 10 � � Of a vitamin A content not exceeding 2 500 IU/g 0,0 Year 0

� � Other
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1504 10 91 � � � Of halibut 0,0 Year 0

1504 10 99 � � � Other 0,0 Year 0

1504 20 � Fats and oils and their fractions, of fish, other than liver oils

1504 20 10 � � Solid fractions 7,4 Year 7

1504 20 90 � � Other 0,0 Year 0

1504 30 � Fats and oils and their fractions, of marine mammals

1504 30 10 � � Solid fractions

ex 15043010 � � � Whale oil and sperm oil 10,9 Year 7

ex 15043010 � � � Other 7,4 Year 7

1504 30 90 � � Other 0,0 Year 0

1505 00 Wool grease and fatty substances derived therefrom (including lanolin):

1505 00 10 � Wool grease, crude 0,0 Year 0

1505 00 90 � Other 0,0 Year 0

1506 00 00 Other animal fats and oils and their fractions, whether or not refined, but not
chemically modified

0,0 Year 0

1507 Soya-bean oil and its fractions, whether or not refined, but not chemically modified

1507 10 � Crude oil, whether or not degummed

1507 10 10 � � For technical or industrial uses other than the manufacture of foodstuffs for
human consumption

0,0 Year 0

1507 10 90 � � Other 2,9 Year 4

1507 90 � Other

1507 90 10 � � For technical or industrial uses other than the manufacture of foodstuffs for
human consumption

1,6 Year 4

1507 90 90 � � Other 6,1 Year 4

1508 Ground-nut oil and its fractions, whether or not refined, but not chemically
modified

1508 10 � Crude oil

1508 10 10 � � For technical or industrial uses other than the manufacture of foodstuffs for
human consumption

0,0 Year 0

1508 10 90 � � Other 2,9 Year 4

1508 90 � Other

1508 90 10 � � For technical or industrial uses other than the manufacture of foodstuffs for
human consumption

1,6 Year 4

1508 90 90 � � Other 6,1 Year 4

1509 Olive oil and its fractions, whether or not refined, but not chemically modified

1509 10 � Virgin

1509 10 10 � � Lampante virgin olive oil �

1509 10 90 � � Other �

1509 90 00 � Other �
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1510 00 Other oils and their fractions, obtained solely from olives, whether or not refined,
but not chemically modified, including blends of these oils or fractions with oils or
fractions of heading 1509

1510 00 10 � Crude oils �

1510 00 90 � Other �

1511 Palm oil and its fractions, whether or not refined, but not chemically modified

1511 10 � Crude oil

1511 10 10 � � For technical or industrial uses other than the manufacture of foodstuffs for
human consumption

0,0 Year 0

1511 10 90 � � Other 0,0 Year 0

1511 90 � Other

� � Solid fractions

1511 90 11 � � � In immediate packings of a net content of 1 kg or less 4,4 Year 7

1511 90 19 � � � Other 3,8 Year 7

� � Other

1511 90 91 � � � For technical or industrial uses other than the manufacture of foodstuffs
for human consumption

1,6 Year 4

1511 90 99 � � � Other 3,1 Year 4

1512 Sunflower-seed, safflower or cotton-seed oil and fractions thereof, whether or not
refined, but not chemically modified

� Sunflower-seed or safflower oil and fractions thereof

1512 11 � � Crude oil

1512 11 10 � � � For technical or industrial uses other than the manufacture of foodstuffs
for human consumption

0,0 Year 0

� � � Other

1512 11 91 � � � � Sunflower-seed oil 2,9 Year 4

1512 11 99 � � � � Safflower oil 2,9 Year 4

1512 19 � � Other

1512 19 10 � � � For technical or industrial uses other than the manufacture of foodstuffs
for human consumption

1,6 Year 4

� � � Other

1512 19 91 � � � � Sunflower-seed oil 6,1 Year 4

1512 19 99 � � � � Safflower oil 6,1 Year 4

� Cotton-seed oil and its fractions

1512 21 � � Crude oil, whether or not gossypol has been removed

1512 21 10 � � � For technical or industrial uses other than the manufacture of foodstuffs
for human consumption

0,0 Year 0

1512 21 90 � � � Other 2,9 Year 4

1512 29 � � Other
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1512 29 10 � � � For technical or industrial uses other than the manufacture of foodstuffs
for human consumption

1,6 Year 4

1512 29 90 � � � Other 6,1 Year 4

1513 Coconut (copra), palm kernel or babassu oil and fractions thereof, whether or not
refined, but not chemically modified

� Coconut (copra) oil and its fractions

1513 11 � � Crude oil

1513 11 10 � � � For technical or industrial uses other than the manufacture of foodstuffs
for human consumption

0,0 Year 0

� � � Other

1513 11 91 � � � � In immediate packings of a net content of 1 kg or less 4,4 Year 7

1513 11 99 � � � � Other 2,2 Year 4

1513 19 � � Other

� � � Solid fractions

1513 19 11 � � � � In immediate packings of a net content of 1 kg or less 8,9 Year 7

1513 19 19 � � � � Other 7,4 Year 7

� � � Other

1513 19 30 � � � � For technical or industrial uses other than the manufacture of
foodstuffs for human consumption

1,6 Year 4

� � � � Other

1513 19 91 � � � � � In immediate packings of a net content of 1 kg or less 8,9 Year 7

1513 19 99 � � � � � Other 6,1 Year 4

� Palm kernel or babassu oil and fractions thereof

1513 21 � � Crude oil

� � � For technical or industrial uses other than the manufacture of foodstuffs
for human consumption

1513 21 11 � � � � Palm kernel oil 0,0 Year 0

1513 21 19 � � � � Babassu oil 0,0 Year 0

� � � Other

1513 21 30 � � � � In immediate packings of a net content of 1 kg or less 4,4 Year 7

1513 21 90 � � � � Other 2,2 Year 4

1513 29 � � Other

� � � Solid fractions

1513 29 11 � � � � In immediate packings of a net content of 1 kg or less 8,9 Year 7

1513 29 19 � � � � Other 7,4 Year 7

� � � Other

1513 29 30 � � � � For technical or industrial uses other than the manufacture of
foodstuffs for human consumption

1,6 Year 4

� � � � Other
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1513 29 50 � � � � � In immediate packings of a net content of 1 kg or less 8,9 Year 7

� � � � � Other

1513 29 91 � � � � � � Palm kernel oil 6,1 Year 4

1513 29 99 � � � � � � Babassu oil 6,1 Year 4

1514 Rape, colza or mustard oil and fractions thereof, whether or not refined, but not
chemically modified:

� Low erucic acid rape or colza oil and its fractions:

1514 11 � � Crude oil:

1514 11 10 � � � For technical or industrial uses other than the manufacture of foodstuffs
for human consumption

0,0 Year 0

1514 11 90 � � � Other 2,9 Year 4

1514 19 � � Other:

1514 19 10 � � � For technical or industrial uses other than the manufacture of foodstuffs
for human consumption

1,6 Year 4

1514 19 90 � � � Other 6,1 Year 4

� Other:

1514 91 � � Crude oil:

1514 91 10 � � � For technical or industrial uses other than the manufacture of foodstuffs
for human consumption

0,0 Year 0

1514 91 90 � � � Other 2,9 Year 4

1514 99 � � Other:

1514 99 10 � � � For technical or industrial uses other than the manufacture of foodstuffs
for human consumption

1,6 Year 4

1514 99 90 � � � Other 6,1 Year 4

1515 Other fixed vegetable fats and oils (including jojoba oil) and their fractions,
whether or not refined, but not chemically modified

� Linseed oil and its fractions

1515 11 00 � � Crude oil 0,0 Year 0

1515 19 � � Other

1515 19 10 � � � For technical or industrial uses other than the manufacture of foodstuffs
for human consumption

1,6 Year 4

1515 19 90 � � � Other 6,1 Year 4

� Maize (corn) oil and its fractions

1515 21 � � Crude oil

1515 21 10 � � � For technical or industrial uses other than the manufacture of foodstuffs
for human consumption

0,0 Year 0

1515 21 90 � � � Other 2,9 Year 4

1515 29 � � Other

1515 29 10 � � � For technical or industrial uses other than the manufacture of foodstuffs
for human consumption

1,6 Year 4

1515 29 90 � � � Other 6,1 Year 4



HS Heading 2002 Description Base Category

1515 30 � Castor oil and its fractions

1515 30 10 � � For the production of aminoundecanoic acid for use in the manufacture of
synthetic textile fibres or of artificial plastic materials

0,0 Year 0

1515 30 90 � � Other 1,6 Year 4

1515 40 00 � Tung oil and its fractions 0,0 Year 0

1515 50 � Sesame oil and its fractions

� � Crude oil

1515 50 11 � � � For technical or industrial uses other than the manufacture of foodstuffs
for human consumption

0,0 Year 0

1515 50 19 � � � Other 2,9 Year 4

� � Other

1515 50 91 � � � For technical or industrial uses other than the manufacture of foodstuffs
for human consumption

1,6 Year 4

1515 50 99 � � � Other 6,1 Year 4

1515 90 � Other:

1515 90 15 � � Jojoba and oiticica oils; myrtle wax and Japan wax; their fractions 0,0 Year 0

� � Tobacco-seed oil and its fractions

� � � Crude oil

1515 90 21 � � � � For technical or industrial uses other than the manufacture of
foodstuffs for human consumption

0,0 Year 0

1515 90 29 � � � � Other 2,9 Year 4

� � � Other

1515 90 31 � � � � For technical or industrial uses other than the manufacture of
foodstuffs for human consumption

0,0 Year 0

1515 90 39 � � � � Other 6,1 Year 4

� � Other oils and their fractions

� � � Crude oils

1515 90 40 � � � � For technical or industrial uses other than the manufacture of
foodstuffs for human consumption

0,0 Year 0

� � � � Other

1515 90 51 � � � � � Solid, in immediate packings of a net content of 1 kg or less 8,9 Year 7

1515 90 59 � � � � � Solid, other; fluid 2,9 Year 4

� � � Other

1515 90 60 � � � � For technical or industrial uses other than the manufacture of
foodstuffs for human consumption

1,6 Year 4

� � � � Other

1515 90 91 � � � � � Solid, in immediate packings of a net content of 1 kg or less 8,9 Year 7

1515 90 99 � � � � � Solid, other; fluid 6,1 Year 4
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1516 Animal or vegetable fats and oils and their fractions, partly or wholly
hydrogenated, inter-esterified, re-esterified or elaidinised, whether or not refined,
but not further prepared

1516 10 � Animal fats and oils and their fractions

1516 10 10 � � In immediate packings of a net content of 1 kg or less 8,9 Year 7

1516 10 90 � � Other 7,4 Year 7

1516 20 � Vegetable fats and oils and their fractions

1516 20 10 � � Hydrogenated castor oil, so called �opal-wax� 0,0 Year 0

� � Other

1516 20 91 � � � In immediate packings of a net content of 1 kg or less 8,9 Year 7

� � � Other

1516 20 95 � � � � Colza, linseed, rape seed, sunflower seed, illipe, karite, makore,
touloucouna or babassu oils, for technical or industrial uses other than
the manufacture of foodstuffs for human consumption

1,6 Year 4

� � � � Other

1516 20 96 � � � � � Ground-nut, cotton seed, soya beans or sunflower seed oils; other
oils containing less than 50 % by weight of free fatty acids and
excluding palm kernel, illipe, coconut, colza, rape seed or copaiba
oils

6,1 Year 4

1516 20 98 � � � � � Other 7,4 Year 7

1517 Margarine; edible mixtures or preparations of animal or vegetable fats or oils or of
fractions of different fats or oils of this chapter, other than edible fats or oils or
their fractions of heading 1516

1517 10 � Margarine, excluding liquid margarine

1517 10 10 � � Containing more than 10 % but not more than 15 % by weight of milk fats 4.8 + 28.4
EUR/100 kg/net

Year 0 SP

1517 10 90 � � Other 11,2 Year 10

1517 90 � Other

1517 90 10 � � Containing more than 10 % but not more than 15 % by weight of milk fats 4.8 + 28.4
EUR/100 kg/net

Year 0 SP

� � Other

1517 90 91 � � � Fixed vegetable oils, fluid, mixed 6,1 Year 4

1517 90 93 � � � Edible mixtures or preparations of a kind used as mould release
preparations

0,0 Year 0

1517 90 99 � � � Other 11,2 Year 10

1518 00 Animal or vegetable fats and oils and their fractions, boiled, oxidized, dehydrated,
sulphurised, blown, polymerized by heat in vacuum or in inert gas or otherwise
chemically modified, excluding those of heading 1516; inedible mixtures or
preparations of animal or vegetable fats or oils or of fractions of different fats or
oils of this chapter, not elsewhere specified or included

1518 00 10 � Linoxyn 4,2 Year 4

� Fixed vegetable oils, fluid, mixed, for technical or industrial uses other than the
manufacture of foodstuffs for human consumption

1518 00 31 � � Crude 0,0 Year 0
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1518 00 39 � � Other 1,6 Year 4

� Other

1518 00 91 � � Animal or vegetable fats and oils and their fractions, boiled, oxidized,
dehydrated, sulphurized, blown, polymerized by heat in vacuum or in inert
gas or otherwise chemically modified, excluding those of heading 1516

4,2 Year 4

� � Other

1518 00 95 � � � Inedible mixtures or preparations of animal or of animal and vegetable
fats and oils and their fractions

0,0 Year 0

1518 00 99 � � � Other 4,2 Year 4

1520 00 00 Glycerol, crude; glycerol waters and glycerol lyes 0,0 Year 0

1521 Vegetable waxes (other than triglycerides), beeswax, other insect waxes and
spermaceti, whether or not refined or coloured

1521 10 00 � Vegetable waxes 0,0 Year 0

1521 90 � Other

1521 90 10 � � Spermaceti, whether or not refined or coloured 0,0 Year 0

� � Beeswax and other insect waxes, whether or not refined or coloured

1521 90 91 � � � Raw 0,0 Year 0

1521 90 99 � � � Other 0,0 Year 0

1522 00 Degras; residues resulting from the treatment of fatty substances or animal or
vegetable waxes

1522 00 10 � Degras 0,0 Year 0

� Residues resulting from the treatment of fatty substances or animal or vegetable
waxes

� � Containing oil having the characteristics of olive oil

1522 00 31 � � � Soapstocks �

1522 00 39 � � � Other �

� � Other

1522 00 91 � � � Oil foots and dregs; soapstocks 0,0 Year 0

1522 00 99 � � � Other 0,0 Year 0

16 PREPARATIONS OF MEAT, OF FISH OR OF CRUSTACEANS, MOLLUSCS OR
OTHER AQUATIC INVERTEBRATES

1601 00 Sausages and similar products, of meat, meat offal or blood; food preparations
based on these products

1601 00 10 � Of liver 10,7 Year 10 TQ(1b)

� Other

1601 00 91 � � Sausages, dry or for spreading, uncooked � TQ(1b)

1601 00 99 � � Other � TQ(1b)

1602 Other prepared or preserved meat, meat offal or blood

1602 10 00 � Homogenized preparations 16,6 Year 10

1602 20 � Of liver of any animal

� � Goose or duck liver
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1602 20 11 � � � Containing 75 % or more by weight of fatty livers 10,2 Year 7

1602 20 19 � � � Other 10,2 Year 7

1602 20 90 � � Other 16,0 Year 10

� Of poultry of heading 0105

1602 31 � � Of turkeys

� � � Containing 57 % or more by weight of meat or offal

1602 31 11 � � � � Containing exclusively uncooked turkey meat 8,5 Year 4 TQ(1d)

1602 31 19 � � � � Other 8,5 Year 4 TQ(1d)

1602 31 30 � � � Containing 25 % or more but less than 57 % by weight of meat or offal 8,5 Year 4 TQ(1d)

1602 31 90 � � � Other 8,5 Year 4 TQ(1d)

1602 32 � � Of fowls of the species Gallus domesticus

� � � Containing 57 % or more by weight of poultry meat or offal

1602 32 11 � � � � Uncooked � TQ(1d)

1602 32 19 � � � � Other 10,9 Year 7 TQ(1d)

1602 32 30 � � � Containing 25 % or more but less than 57 % by weight of poultry meat or
offal

10,9 Year 7 TQ(1d)

1602 32 90 � � � Other 10,9 Year 7 TQ(1d)

1602 39 � � Other

� � � Containing 57 % or more by weight of poultry meat or offal

1602 39 21 � � � � Uncooked �

1602 39 29 � � � � Other 10,9 Year 7

1602 39 40 � � � Containing 25 % or more but less than 57 % by weight of poultry meat or
offal

10,9 Year 7

1602 39 80 � � � Other 10,9 Year 7

� Of swine

1602 41 � � Hams and cuts thereof

1602 41 10 � � � Of domestic swine � TQ(1b)

1602 41 90 � � � Other 10,9 Year 7 TQ(1b)

1602 42 � � Shoulders and cuts thereof

1602 42 10 � � � Of domestic swine � TQ(1b)

1602 42 90 � � � Other 10,9 Year 7 TQ(1b)

1602 49 � � Other, including mixtures

� � � Of domestic swine

� � � � Containing by weight 80 % or more of meat or meat offal, of any kind,
including fats of any kind or origin

1602 49 11 � � � � � Loins (excluding collars) and cuts thereof, including mixtures of
loins or hams

� TQ(1b)
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1602 49 13 � � � � � Collars and cuts thereof, including mixtures of collars and shoulders � TQ(1b)

1602 49 15 � � � � � Other mixtures containing hams (legs), shoulders, loins or collars,
and cuts thereof

� TQ(1b)

1602 49 19 � � � � � Other � TQ(1b)

1602 49 30 � � � � Containing by weight 40 % or more but less than 80 % of meat or
meat offal, of any kind, including fats of any kind or origin

� TQ(1b)

1602 49 50 � � � � Containing by weight less than 40 % of meat or meat offal, of any
kind, including fats of any kind or origin

� TQ(1b)

1602 49 90 � � � Other 10,9 Year 7 TQ(1b)

1602 50 � Of bovine animals

1602 50 10 � � Uncooked; mixtures of cooked meat or offal and uncooked meat or offal �

� � Other

� � � In airtight containers

1602 50 31 � � � � Corned beef 16,6 Year 7

1602 50 39 � � � � Other 16,6 Year 7

1602 50 80 � � � Other 16,6 Year 7

1602 90 � Other, including preparations of blood of any animal

1602 90 10 � � Preparations of blood of any animal 16,6 Year 10

� � Other

1602 90 31 � � � Of game or rabbit 10,9 Year 7

1602 90 41 � � � Of reindeer 16,6 Year 10

� � � Other

1602 90 51 � � � � Containing meat or meat offal of domestic swine �

� � � � Other

� � � � � Containing bovine meat or offal

1602 90 61 � � � � � � Uncooked; mixtures of cooked meat or offal and uncooked meat
or offal

�

1602 90 69 � � � � � � Other 16,6 Year 10

� � � � � Other

� � � � � � Of sheep or goats

� � � � � � � Uncooked; mixtures of cooked meat or offal and uncooked
meat or offal

1602 90 72 � � � � � � � � Of sheep 12,8 Year 7

1602 90 74 � � � � � � � � Of goats 16,6 Year 10

� � � � � � � Other

1602 90 76 � � � � � � � � Of sheep 12,8 Year 7

1602 90 78 � � � � � � � � Of goats 16,6 Year 10

1602 90 98 � � � � � � Other 16,6 Year 10
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1603 00 Extracts and juices of meat, fish or crustaceans, molluscs or other aquatic
invertebrates

1603 00 10 � In immediate packings of a net content of 1 kg or less 4,4 Year 7

1603 00 80 � Other 0,0 Year 0

1604 Prepared or preserved fish; caviar and caviar substitutes prepared from fish eggs

� Fish, whole or in pieces, but not minced

1604 11 00 � � Salmon 2,0 Year 4

1604 12 � � Herrings

1604 12 10 � � � Fillets, raw, merely coated with batter or breadcrumbs, whether or not
prefried in oil, deep frozen

15,0 Year 10

� � � Other

1604 12 91 � � � � In airtight containers 20,0 Year 10

1604 12 99 � � � � Other 20,0 Year 10

1604 13 � � Sardines, sardinella and brisling or sprats

� � � Sardines

1604 13 11 � � � � In olive oil 9,0 Year 7

1604 13 19 � � � � Other 12,5 Year 10

1604 13 90 � � � Other 8,7 Year 4

1604 14 � � Tunas, skipjack and bonito (Sarda spp.)

� � � Tunas and skipjack

1604 14 11 � � � � In vegetable oil � TQ(5)

� � � � Other

1604 14 16 � � � � � Fillets known as �loins� �

1604 14 18 � � � � � Other � TQ(5)

1604 14 90 � � � Bonito (Sarda spp.) 25,0 Year 10

1604 15 � � Mackerel

� � � Of the species Scomber scombrus and Scomber japonicus

1604 15 11 � � � � Fillets 17,5 Year 4

1604 15 19 � � � � Other 17,5 Year 4

1604 15 90 � � � Of the species Scomber australasicus 7,0 Year 4

1604 16 00 � � Anchovies 25,0 Year 10

1604 19 � � Other

1604 19 10 � � � Salmonidae, other than salmon 3,5 Year 4

� � � Fish of the genus Euthynnus, other than skipjack (Euthynnus (Katsuwonus)
pelamis)

1604 19 31 � � � � Fillets known as �loins� �

1604 19 39 � � � � Other � TQ(5)
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1604 19 50 � � � Fish of the species Orcynopsis unicolor 8,7 Year 4

� � � Other

1604 19 91 � � � � Fillets, raw, merely coated with batter or breadcrumbs, whether or not
prefried in oil, deep frozen

4,0 Year 4

� � � � Other

1604 19 92 � � � � � Cod (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) 7,0 Year 4

1604 19 93 � � � � � Coalfish (Pollachius virens) 7,0 Year 4

1604 19 94 � � � � � Hake (Merluccius spp., Urophycis spp.) 7,0 Year 4

1604 19 95 � � � � � Alaska pollack (Theragra chalcogramma) and pollack (Pollachius
pollachius)

7,0 Year 4

1604 19 98 � � � � � Other 7,0 Year 4

1604 20 � Other prepared or preserved fish

1604 20 05 � � Preparations of surimi 14,0 Year 4

� � Other

1604 20 10 � � � Of salmon 2,0 Year 4

1604 20 30 � � � Of salmonidae, other than salmon 3,5 Year 4

1604 20 40 � � � Of anchovies 25,0 Year 10

1604 20 50 � � � Of sardines, bonito, mackerel of the species Scomber scombrus and
Scomber japonicus, fish of the species Orcynopsis unicolor

ex 1604 20 50 � � � � Of sardines; Of bonito (Sarda s.p.p.) 25,0 Year 10

ex 1604 20 50 � � � � Other 17,5 Year 10

1604 20 70 � � � Of tunas, skipjack or other fish of the genus Euthynnus � TQ(5)

1604 20 90 � � � Of other fish

ex 1604 20 90 � � � � Preserved smoked coalfish; Brisling or sprats (Sprattus sprattus); of
mackerel (Scomber australasicus); Lamprey

4,9 Year 10

ex 1604 20 90 � � � � Other 14,0 Year 10

1604 30 � Caviar and caviar substitutes

1604 30 10 � � Caviar (sturgeon roe) 7,0 Year 4

1604 30 90 � � Caviar substitutes 7,0 Year 4

1605 Crustaceans, molluscs and other aquatic invertebrates, prepared or preserved

1605 10 00 � Crab 2,8 Year 4

1605 20 � Shrimps and prawns

1605 20 10 � � In airtight containers 7,0 Year 4

� � Other

1605 20 91 � � � In immediate packings of a net content not exceeding 2 kg 7,0 Year 4

1605 20 99 � � � Other 7,0 Year 4

1605 30 � Lobster
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1605 30 10 � � Lobster meat, cooked, for the manufacture of lobster butter or of lobster
pastes, pâtes, soups or sauces

0,0 Year 0

1605 30 90 � � Other 7,0 Year 4

1605 40 00 � Other crustaceans 7,0 Year 4

1605 90 � Other

� � Molluscs

� � � Mussels (Mytilus spp., Perna spp.)

1605 90 11 � � � � In airtight containers 7,0 Year 4

1605 90 19 � � � � Other 7,0 Year 4

1605 90 30 � � � Other 7,0 Year 4

1605 90 90 � � Other aquatic invertebrates 18,2 Year 4

17 SUGARS AND SUGAR CONFECTIONERY

1701 Cane or beet sugar and chemically pure sucrose, in solid form

� Raw sugar not containing added flavouring or colouring matter

1701 11 � � Cane sugar

1701 11 10 � � � For refining �

1701 11 90 � � � Other �

1701 12 � � Beet sugar

1701 12 10 � � � For refining �

1701 12 90 � � � Other �

� Other

1701 91 00 � � Containing added flavouring or colouring matter �

1701 99 � � Other

1701 99 10 � � � White sugar �

1701 99 90 � � � Other �

1702 Other sugars, including chemically pure lactose, maltose, glucose and fructose, in
solid form; sugar syrups not containing added flavouring or colouring matter;
artificial honey, whether or not mixed with natural honey; caramel

� Lactose and lactose syrup

1702 11 00 � � Containing by weight 99 % or more lactose, expressed as anhydrous lactose,
calculated on the dry matter

�

1702 19 00 � � Other �

1702 20 � Maple sugar and maple syrup

1702 20 10 � � Maple sugar in solid form, containing added flavouring or colouring matter �

1702 20 90 � � Other 8,0 Year 4

1702 30 � Glucose and glucose syrup, not containing fructose or containing in the dry
state less than 20 % by weight of fructose

1702 30 10 � � Isoglucose �

� � Other

� � � Containing in the dry state, 99 % or more by weight of glucose
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1702 30 51 � � � � In the form of white crystalline powder, whether or not agglomerated �

1702 30 59 � � � � Other �

� � � Other

1702 30 91 � � � � In the form of white crystalline powder, whether or not agglomerated �

1702 30 99 � � � � Other �

1702 40 � Glucose and glucose syrup, containing in the dry state at least 20 % but less
than 50 % by weight of fructose, excluding invert sugar:

1702 40 10 � � Isoglucose �

1702 40 90 � � Other �

1702 50 00 � Chemically pure fructose

1702 60 � Other fructose and fructose syrup, containing in the dry state more than 50 %
by weight of fructose, excluding invert sugar:

1702 60 10 � � Isoglucose �

1702 60 80 � � Inulin syrup �

1702 60 95 � � Other �

1702 90 � Other, including invert sugar and other sugar and sugar syrup blends containing
in the dry state 50 % by weight of fructose:

1702 90 10 � � Chemically pure maltose

1702 90 30 � � Isoglucose �

1702 90 50 � � Maltodextrine and maltodextrine syrup �

1702 90 60 � � Artificial honey, whether or not mixed with natural honey �

� � Caramel

1702 90 71 � � � Containing 50 % or more by weight of sucrose in the dry matter �

� � � Other

1702 90 75 � � � � In the form of powder, whether or not agglomerated �

1702 90 79 � � � � Other �

1702 90 80 � � Inulin syrup �

1702 90 99 � � Other �

1703 Molasses resulting from the extraction or refining of sugar

1703 10 00 � Cane molasses �

1703 90 00 � Other �
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1704 Sugar confectionery (including white chocolate), not containing cocoa

1704 10 � Chewing gum, whether or not sugar-coated

� � Containing less than 60 % by weight of sucrose (including invert sugar
expressed as sucrose)

1704 10 11 � � � Gum in strips 2.7 + 27.1
EUR/100 kg/net

MAX 17.9

Year 0 TQ(3a); SP

1704 10 19 � � � Other 2.7 + 27.1
EUR/100 kg/net

MAX 17.9

Year 0 TQ(3a); SP

� � Containing 60 % or more by weight of sucrose (including invert sugar
expressed as sucrose)

1704 10 91 � � � Gum in strips 2.8 + 30.9
EUR/100 kg/net

MAX 18.2

Year 0 TQ(3a); SP

1704 10 99 � � � Other 2.8 + 30.9
EUR/100 kg/net

MAX 18.2

Year 0 TQ(3a); SP

1704 90 � Other

1704 90 10 � � Liquorice extract containing more than 10 % by weight of sucrose but not
containing other added substances

9,3 TQ(3a); R

1704 90 30 � � White chocolate 5.6 + 45.1
EUR/100 kg/net

MAX 18.9 + 16.5
EUR/100 kg/net

Year 0 TQ(3a); SP

� � Other

1704 90 51 � � � Pastes, including marzipan, in immediate packings of a net content of 1 kg
or more

5.5 + EA MAX
18.7 + ADS/Z

Year 0 TQ(3a); SP

1704 90 55 � � � Throat pastilles and cough drops 5.5 + EA MAX
18.7 + ADS/Z

Year 0 TQ(3a); SP

1704 90 61 � � � Sugar coated (panned) goods 5.5 + EA MAX
18.7 + ADS/Z

Year 0 TQ(3a); SP

� � � Other

1704 90 65 � � � � Gum confectionery and jelly confectionery, including fruit pastes in the
form of sugar confectionery

5.5 + EA MAX
18.7 + ADS/Z

Year 0 TQ(3a); SP

1704 90 71 � � � � Boiled sweets, whether or not filled 5.5 + EA MAX
18.7 + ADS/Z

Year 0 TQ(3a); SP

1704 90 75 � � � � Toffees, caramels and similar sweets 5.5 + EA MAX
18.7 + ADS/Z

Year 0 TQ(3a); SP

� � � � Other

1704 90 81 � � � � � Compressed tablets 5.5 + EA MAX
18.7 + ADS/Z

Year 0 TQ(3a); SP

1704 90 99 � � � � � Other 5.5 + EA MAX
18.7 + ADS/Z

Year 0 TQ(3a); SP
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18 COCOA AND COCOA PREPARATIONS

1801 00 00 Cocoa beans, whole or broken, raw or roasted 0,0 Year 0

1802 00 00 Cocoa shells, husks, skins and other cocoa waste 0,0 Year 0

1803 Cocoa paste, whether or not defatted

1803 10 00 � Not defatted 6,1 Year 4

1803 20 00 � Wholly or partly defatted 6,1 Year 4

1804 00 00 Cocoa butter, fat and oil 4,2 Year 4

1805 00 00 Cocoa powder, not containing added sugar or other sweetening matter 2,8 Year 4

1806 Chocolate and other food preparations containing cocoa

1806 10 � Cocoa powder, containing added sugar or other sweetening matter

1806 10 15 � � Containing no sucrose or containing less than 5 % by weight of sucrose
(including invert sugar expressed as sucrose) or isoglucose expressed as
sucrose

2,8 Year 7

1806 10 20 � � Containing 5 % or more but less than 65 % by weight of sucrose (including
invert sugar expressed as sucrose) or isoglucose expressed as sucrose

2.8 + 25.2
EUR/100 kg/net

Year 0 SP

1806 10 30 � � Containing 65 % or more but less than 80 % by weight of sucrose (including
invert sugar expressed as sucrose) or isoglucose expressed as sucrose

4.5 + 31.4
EUR/100 kg/net

Year 0 SP

1806 10 90 � � Containing 80 % or more by weight of sucrose (including invert sugar
expressed as sucrose) or isoglucose expressed as sucrose

4.5 + 41.9
EUR/100 kg/net

Year 0 SP

1806 20 � Other preparations in blocks, slabs or bars weighing more than 2 kg or in
liquid, paste, powder, granular or other bulk form in containers or immediate
packings, of a content exceeding 2 kg

1806 20 10 � � Containing 31 % or more by weight of cocoa butter or containing a
combined weight of 31 % or more of cocoa butter and milk fat

4.8 + EA MAX
18.7 + ADS/Z

Year 0 TQ(3b), SP

1806 20 30 � � Containing a combined weight of 25 % or more, but less than 31 % of cocoa
butter and milk fat

4.8 + EA MAX
18.7 + ADS/Z

Year 0 TQ(3b), SP

� � Other

1806 20 50 � � � Containing 18 % or more by weight of cocoa butter 4.8 + EA MAX
18.7 + ADS/Z

Year 0 TQ(3b), SP

1806 20 70 � � � Chocolate milk crumb 10.7 + EA Year 0 TQ(3b), SP

1806 20 80 � � � Chocolate flavour coating 4.8 + EA MAX
18.7 + ADS/Z

Year 0 TQ(3b), SP

1806 20 95 � � � Other 4.8 + EA MAX
18.7 + ADS/Z

Year 0 TQ(3b), SP

� Other, in blocks, slabs or bars

1806 31 00 � � Filled 4.8 + EA MAX
18.7 + ADS/Z

Year 0 TQ(3b), SP

1806 32 � � Not filled

1806 32 10 � � � With added cereal, fruit or nuts 4.8 + EA MAX
18.7 + ADS/Z

Year 0 TQ(3b), SP

1806 32 90 � � � Other 4.8 + EA MAX
18.7 + ADS/Z

Year 0 TQ(3b), SP

1806 90 � Other

� � Chocolate and chocolate products

� � � Chocolates, whether or not filled
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1806 90 11 � � � � Containing alcohol 4.8 + EA MAX
18.7 + ADS/Z

Year 0 TQ(3b), SP

1806 90 19 � � � � Other 4.8 + EA MAX
18.7 + ADS/Z

Year 0 TQ(3b), SP

� � � Other

1806 90 31 � � � � Filled 4.8 + EA MAX
18.7 + ADS/Z

Year 0 TQ(3b), SP

1806 90 39 � � � � Not filled 4.8 + EA MAX
18.7 + ADS/Z

Year 0 TQ(3b), SP

1806 90 50 � � Sugar confectionery and substitutes therefor made from sugar substitution
products, containing cocoa

4.8 + EA MAX
18.7 + ADS/Z

Year 0 TQ(3b), SP

1806 90 60 � � Spreads containing cocoa 4.8 + EA MAX
18.7 + ADS/Z

Year 0 TQ(3b), SP

1806 90 70 � � Preparations containing cocoa for making beverages 4.8 + EA MAX
18.7 + ADS/Z

Year 0 TQ(3b), SP

1806 90 90 � � Other 4.8 + EA MAX
18.7 + ADS/Z

Year 0 TQ(3b), SP

19 PREPARATIONS OF CEREALS, FLOUR, STARCH OR MILK; PASTRYCOOKS'
PRODUCTS

1901 Malt extract; food preparations of flour, groats, meal, starch or malt extract, not
containing cocoa or containing less than 40 % by weight of cocoa calculated on a
totally defatted basis, not elsewhere specified or included; food preparations of
goods of headings 0401 to 0404, not containing cocoa or containing less than 5 %
by weight of cocoa calculated on a totally defatted basis, not elsewhere specified or
included:

1901 10 00 � Preparations for infant use, put up for retail sale 4.1 + EA Year 0 SP

1901 20 00 � Mixes and doughs for the preparation of bakers' wares of heading 1905 0.0 + EA Year 0 SP

1901 90 � Other

� � Malt extract

1901 90 11 � � � With a dry extract content of 90 % or more by weight 1.6 + 18.0
EUR/100 kg/net

Year 0 SP

1901 90 19 � � � Other 1.6 + 14.7
EUR/100 kg/net

Year 0 SP

� � Other

1901 90 91 � � � Containing no milk fats, sucrose, isoglucose, glucose or starch or
containing less than 1,5 % milk fat, 5 % sucrose (including invert sugar) or
isoglucose, 5 % glucose or starch, excluding food preparations in powder
form of goods of headings 0401 to 0404

0,0 Year 0

1901 90 99 � � � Other 4.1 + EA Year 0 SP

1902 Pasta, whether or not cooked or stuffed (with meat or other substances) or
otherwise prepared, such as spaghetti, macaroni, noodles, lasagne, gnocchi, ravioli,
cannelloni; couscous, whether or not prepared

� Uncooked pasta, not stuffed or otherwise prepared

1902 11 00 � � Containing eggs 4.2 + 24.6
EUR/100 kg/net

Year 0 SP

1902 19 � � Other

1902 19 10 � � � Containing no common wheat flour or meal 4.2 + 24.6
EUR/100 kg/net

Year 0 SP
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1902 19 90 � � � Other 4.2 + 21.1
EUR/100 kg/net

Year 0 SP

1902 20 � Stuffed pasta, whether or not cooked or otherwise prepared

1902 20 10 � � Containing more than 20 % by weight of fish, crustaceans, molluscs or other
aquatic invertebrates

2,9 Year 4

1902 20 30 � � Containing more than 20 % by weight of sausages and the like, of meat and
meat offal of any kind, including fats of any kind or origin

� � Other

1902 20 91 � � � Cooked 4.8 + 6.1
EUR/100 kg/net

Year 0 SP

1902 20 99 � � � Other 4.8 + 17.1
EUR/100 kg/net

Year 0 SP

1902 30 � Other pasta

1902 30 10 � � Dried 2.9 + 24.6
EUR/100 kg/net

Year 0 SP

1902 30 90 � � Other 2.9 + 9.7
EUR/100 kg/net

Year 0 SP

1902 40 � Couscous

1902 40 10 � � Unprepared 4.2 + 24.6
EUR/100 kg/net

Year 0

1902 40 90 � � Other 2.9 + 9.7
EUR/100 kg/net

Year 0

1903 00 00 Tapioca and substitutes therefor prepared from starch, in the form of flakes, grains,
pearls, siftings or similar forms

2.9 + 15.1
EUR/100 kg/net

Year 0 SP

1904 Prepared foods obtained by the swelling or roasting of cereals or cereal products
(for example, corn flakes); cereals (other than maize (corn)) in grain form or in the
form of flakes or other worked grains (except flour, groats and meal), pre-cooked
or otherwise prepared, not elsewhere specified or included:

1904 10 � Prepared foods obtained by the swelling or roasting of cereals or cereal products

1904 10 10 � � Obtained from maize 0.0 + 20.0
EUR/100 kg/net

Year 0 SP

1904 10 30 � � Obtained from rice 1.6 + 46.0
EUR/100 kg/net

Year 0 SP

1904 10 90 � � Other 1.6 + 33.6
EUR/100 kg/net

Year 0 SP

1904 20 � Prepared foods obtained from unroasted cereal flakes or from mixtures of
unroasted cereal flakes and roasted cereal flakes or swelled cereals

1904 20 10 � � Preparation of the Müsli type based on unroasted cereal flakes 5.5 + EA Year 0 SP

� � Other

1904 20 91 � � � Obtained from maize 0.0 + 20.0
EUR/100 kg/net

Year 0 SP

1904 20 95 � � � Obtained from rice 5.1 + 46
EUR/100 kg/net

Year 0 SP

1904 20 99 � � � Other 5.1 + 33.6
EUR/100 kg/net

Year 0 SP

1904 30 00 � Bulgur wheat 4.8 + 25.7
EUR/100 kg/net

Year 0 SP

t90295
Maskinskriven text
38 EUR/100 kg (1)

t90295
Maskinskriven text
Beslut 2006/792/EG.



HS Heading 2002 Description Base Category

1904 90 � Other:

1904 90 10 � � Rice 4.8 + 46.0
EUR/100 kg/net

Year 0 SP

1904 90 80 � � Other 4.8 + 25.7
EUR/100 kg/net

Year 0 SP

1905 Bread, pastry, cakes, biscuits and other bakers' wares, whether or not containing
cocoa; communion wafers, empty cachets of a kind suitable for pharmaceutical
use, sealing wafers, rice paper and similar products

1905 10 00 � Crispbread 2.3 + 13.0
EUR/100 kg/net

Year 0 SP

1905 20 � Gingerbread and the like

1905 20 10 � � Containing by weight of sucrose less than 30 % (including invert sugar
expressed as sucrose)

5.9 + 18.3
EUR/100 kg/net

Year 0 SP

1905 20 30 � � Containing by weight of sucrose 30 % or more but less than 50 % (including
invert sugar expessed as sucrose)

6.3 + 24.6
EUR/100 kg/net

Year 0 SP

1905 20 90 � � Containing by weight of sucrose 50 % or more (including invert sugar
expressed as sucrose)

6.6 + 31.4
EUR/100 kg/net

Year 0 SP

� Sweet biscuits; waffles and wafers:

1905 31 � � Sweet biscuits:

� � � Completely or partially coated or covered with chocolate or other
preparations containing cocoa:

1905 31 11 � � � � In immediate packings of a net content not exceeding 85 g 5.5 + EA MAX
24.2 + ADS/Z

Year 0 TQ(3c); SP

1905 31 19 � � � � Other 5.5 + EA MAX
24.2 + ADS/Z

Year 0 TQ(3c); SP

� � � Other:

1905 31 30 � � � � Containing 8 % or more by weight of milk fats 5.5 + EA MAX
24.2 + ADS/Z

Year 0 TQ(3c); SP

� � � � Other:

1905 31 91 � � � � � Sandwich biscuits 5.5 + EA MAX
24.2 + ADS/Z

Year 0 TQ(3c); SP

1905 31 99 � � � � � Other 5.5 + EA MAX
24.2 + ADS/Z

Year 0 TQ(3c); SP

1905 32 � � Waffles and wafers:

� � � Completely or partially coated or covered with chocolate or other
preparations containing cocoa:

1905 32 11 � � � � In immediate packings of a net content not exceeding 85 g 5.5 + EA MAX
24.2 + ADS/Z

Year 0 TQ(3c); SP

1905 32 19 � � � � Other 5.5 + EA MAX
24.2 + ADS/Z

Year 0 TQ(3c); SP

� � � Other:

1905 32 91 � � � � Salted, whether or not filled 5.5 + EA MAX
20.7 + ADF/M

Year 0 TQ(3c); SP

1905 32 99 � � � � Other 5.5 + EA MAX
24.2 + ADS/Z

Year 0 TQ(3c); SP

1905 40 � Rusks, toasted bread and similar toasted products

1905 40 10 � � Rusks 6.2 + EA Year 0 SP



HS Heading 2002 Description Base Category

1905 40 90 � � Other 6.2 + EA Year 0 SP

1905 90 � Other

1905 90 10 � � Matzos 0.0 + 15.9
EUR/100 kg/net

Year 0 SP

1905 90 20 � � Communion wafers, empty cachets of a kind suitable for pharmaceutical use,
sealing wafers, rice paper and similar products

0.0 + 60.5
EUR/100 kg/net

Year 0 SP

� � Other

1905 90 30 � � � Bread, not containing added honey, eggs, cheese or fruit, and containing
by weight in the dry matter state not more than 5 % of sugars and not
more than 5 % of fat

6.2 + EA Year 0 SP

1905 90 40 � � � Waffles and wafers with a water content exceeding 10 % by weight 5.5 + EA MAX
20.7 + ADF/M

Year 0 TQ(3c); SP

1905 90 45 � � � Biscuits 5.5 + EA MAX
20.7 + ADF/M

Year 0 TQ(3c); SP

1905 90 55 � � � Extruded or expanded products, savoury or salted 5.5 + EA MAX
20.7 + ADF/M

Year 0 SP

� � � Other

1905 90 60 � � � � With added sweetening matter 5.5 + EA MAX
24.2 + ADS/Z

Year 0 SP

1905 90 90 � � � � Other 5.5 + EA MAX
20.7 + ADF/M

Year 0 SP

20 PREPARATIONS OF VEGETABLES, FRUIT, NUTS OR OTHER PARTS OF PLANTS

2001 Vegetables, fruit, nuts and other edible parts of plants, prepared or preserved by
vinegar or acetic acid

2001 10 00 � Cucumbers and gherkins 14,1 Year 10

2001 90 � Other

2001 90 10 � � Mango chutney 0,0 Year 0

2001 90 20 � � Fruit of the genus Capsicum other than sweet peppers or pimentos 1,5 Year 0

2001 90 30 � � Sweet corn (Zea mays var. saccharata)

2001 90 40 � � Yams, sweet potatoes and similar edible parts of plants containing 5 % or
more by weight of starch

4.8 + 3.8
EUR/100 kg/net eda

Year 0 SP

2001 90 50 � � Mushrooms 12,5 Year 10

2001 90 60 � � Palm hearts 3,5 Year 4

2001 90 65 � � Olives 12,5 Year 10

2001 90 70 � � Sweet peppers 11,2 Year 10

2001 90 75 � � Salad beetroot (Beta vulgaris var. conditiva) 11,2 Year 10

2001 90 85 � � Red cabbages 11,2 Year 10

2001 90 91 � � Tropical fruit and tropical nuts 6,5 Year 4

2001 90 93 � � Onions 12,5 Year 10

2001 90 96 � � Other 11,2 Year 10

2002 Tomatoes prepared or preserved otherwise than by vinegar or acetic acid

2002 10 � Tomatoes, whole or in pieces

2002 10 10 � � Peeled 14,4 Year 7
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2002 10 90 � � Other 14,4 Year 7

2002 90 � Other

� � With a dry matter content of less than 12 % by weight

2002 90 11 � � � In immediate packings of a net content exceeding 1 kg 14,4 Year 7

2002 90 19 � � � In immediate packings of a net content not exceeding 1 kg 14,4 Year 7

� � With a dry matter content of not less than 12 % but not more than 30 % by
weight

2002 90 31 � � � In immediate packings of a net content exceeding 1 kg 14,4 Year 4

2002 90 39 � � � In immediate packings of a net content not exceeding 1 kg 14,4 Year 7

� � With a dry matter content of more than 30 % by weight

2002 90 91 � � � In immediate packings of a net content exceeding 1 kg 14,4 Year 4

2002 90 99 � � � In immediate packings of a net content not exceeding 1 kg 14,4 Year 7

2003 Mushrooms and truffles, prepared or preserved otherwise than by vinegar or acetic
acid:

2003 10 � Mushrooms of the genus Agaricus:

2003 10 20 � � Provisionally preserved, completely cooked TQ(2d)

2003 10 30 � � Other TQ(2d)

2003 20 00 � Truffles 10,9 Year 7

2003 90 00 � Other 14,9 Year 10

2004 Other vegetables prepared or preserved otherwise than by vinegar or acetic acid,
frozen, other than products of heading No 2006

2004 10 � Potatoes

2004 10 10 � � Cooked, not otherwise prepared 10,9 Year 7

� � Other

2004 10 91 � � � In the form of flour, meal or flakes 4.1 + EA Year 0 SP

2004 10 99 � � � Other 14,1 Year 10

2004 90 � Other vegetables and mixtures of vegetables

2004 90 10 � � Sweet corn (Zea mays var. saccharata)

2004 90 30 � � Sauerkraut, capers and olives 11,2 Year 10

2004 90 50 � � Peas (Pisum sativum) and immature beans of the species Phaseolus spp., in
pod

15,7 Year 10

� � Other, including mixtures

2004 90 91 � � � Onions, cooked, not otherwise prepared 10,9 Year 7

2004 90 98 � � � Other 14,1 Year 10

2005 Other vegetables prepared or preserved otherwise than by vinegar or acetic acid,
not frozen, other than products of heading No 2006

2005 10 00 � Homogenized vegetables 14,1 Year 10

2005 20 � Potatoes

2005 20 10 � � In the form of flour, meal or flakes 5.3 + EA Year 0 SP

� � Other
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2005 20 20 � � � Thin slices, fried or baked, whether or not salted or flavoured, in airtight
packings, suitable for immediate consumption

10,6 Year 7

2005 20 80 � � � Other 10,6 Year 7

2005 40 00 � Peas (Pisum sativum) 15,7 Year 10

� Beans (Vigna spp., Phaseolus spp.)

2005 51 00 � � Beans, shelled 14,1 Year 10

2005 59 00 � � Other 15,7 Year 10

2005 60 00 � Asparagus 14,1 Year 7

2005 70 � Olives

2005 70 10 � � In immediate packings of a net content not exceeding 5 kg 8,9 Year 7

2005 70 90 � � Other 8,9 Year 7

2005 80 00 � Sweet corn (Zea mays var. saccharata) �

2005 90 � Other vegetables and mixtures of vegetables

2005 90 10 � � Fruit of the genus Capsicum other than sweet peppers or pimentos 2,9 Year 0

2005 90 30 � � Capers 11,2 Year 10

2005 90 50 � � Globe artichokes 12,3 Year 7

2005 90 60 � � Carrots 12,3 Year 10

2005 90 70 � � Mixtures of vegetables 12,3 Year 10

2005 90 75 � � Sauerkraut 11,2 Year 10

2005 90 80 � � Other 12,3 Year 10

2006 00 Vegetables, fruit, nuts, fruit-peel and other parts of plants, preserved by sugar
(drained, glacé or crystallized)

2006 00 10 � Ginger 0,0 Year 0

� Other

� � With a sugar content exceeding 13 % by weight

2006 00 31 � � � Cherries

2006 00 35 � � � Tropical fruit and tropical nuts

2006 00 38 � � � Other

� � Other

2006 00 91 � � � Tropical fruit and tropical nuts 4,3 Year 7

2006 00 99 � � � Other 7,0 Year 10

2007 Jams, fruit jellies, marmalades, fruit or nut purée and fruit or nut pastes, obtained
by cooking, whether or not containing added sugar or other sweetening matter:

2007 10 � Homogenized preparations

2007 10 10 � � With a sugar content exceeding 13 % by weight

� � Other

2007 10 91 � � � Of tropical fruit 5,2 Year 7

2007 10 99 � � � Other 8,4 Year 10

� Other
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2007 91 � � Citrus fruit:

2007 91 10 � � � With a sugar content exceeding 30 % by weight

2007 91 30 � � � With a sugar content exceeding 13 % but not exceeding 30 % by weight

2007 91 90 � � � Other 18,1 Year 10

2007 99 � � Other:

� � � With a sugar content exceeding 30 % by weight

2007 99 10 � � � � Plum purée and paste and prune purée and paste, in immediate
packings of a net content exceeding 100 kg, for industrial processing

22,4 Year 10

2007 99 20 � � � � Chestnut purée and paste

� � � � Other

2007 99 31 � � � � � Of cherries

2007 99 33 � � � � � Of strawberries

2007 99 35 � � � � � Of raspberries

2007 99 39 � � � � � Other

� � � With a sugar content exceeding 13 % but not exceeding 30 % by weight

2007 99 51 � � � � Chestnut purée and paste �

2007 99 55 � � � � Apple purée, including compotes

2007 99 58 � � � � Other �

� � � Other

2007 99 91 � � � � Apple purée, including compotes 24,0 Year 7

2007 99 93 � � � � Of tropical fruit and tropical nuts 15,0 Year 7

2007 99 98 � � � � Other 24,0 Year 7

2008 Fruit, nuts and other edible parts of plants, otherwise prepared or preserved,
whether or not containing added sugar or other sweetening matter or spirit, not
elsewhere specified or included

� Nuts, ground-nuts and other seeds, whether or not mixed together

2008 11 � � Ground-nuts

2008 11 10 � � � Peanut butter 8,9 R

� � � Other, in immediate packings of a net content

� � � � Exceeding 1 kg

2008 11 92 � � � � � Roasted 7,7 Year 7

2008 11 94 � � � � � Other 7,7 Year 7

� � � � Not exceeding 1 kg

2008 11 96 � � � � � Roasted 8,4 Year 7

2008 11 98 � � � � � Other 8,9 Year 7

2008 19 � � Other, including mixtures

� � � In immediate packings of a net content exceeding 1 kg

2008 19 11 � � � � Tropical nuts; mixtures containing 50 % or more by weight of tropical
nuts and tropical fruit

2,4 Year 4

� � � � Other
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2008 19 13 � � � � � Roasted almonds and pistachios 3,1 Year 4

2008 19 19 � � � � � Other 3,9 Year 7

� � � In immediate packings of a net content not exceeding 1 kg

� � � � Tropical nuts; mixtures containing 50 % or more by weight of tropical
nuts and tropical fruit

2008 19 51 � � � � � Roasted tropical nuts 2,8 Year 4

2008 19 59 � � � � � Other 2,8 Year 4

� � � � Other

� � � � � Roasted nuts

2008 19 93 � � � � � � Almonds and pistachios 3,5 Year 7

2008 19 95 � � � � � � Other 4,2 Year 7

2008 19 99 � � � � � Other 4,4 Year 7

2008 20 � Pineapples

� � Containing added spirit

� � � In immediate packings of a net content exceeding 1 kg

2008 20 11 � � � � With a sugar content exceeding 17 % by weight

2008 20 19 � � � � Other 0,0 Year 0

� � � In immediate packings of a net content not exceeding 1 kg

2008 20 31 � � � � With a sugar content exceeding 19 % by weight

2008 20 39 � � � � Other 0,0 Year 0

� � Not containing added spirit

� � � Containing added sugar, in immediate packings of a net content exceeding
1 kg

2008 20 51 � � � � With a sugar content exceeding 17 % by weight 15,7 Year 10

2008 20 59 � � � � Other 14,1 Year 10

� � � Containing added sugar, in immediate packings of a net content not
exceeding 1 kg

2008 20 71 � � � � With a sugar content exceeding 19 % by weight 17,3 Year 10

2008 20 79 � � � � Other 15,7 Year 10

� � � Not containing added sugar, in immediate packings of a net content

2008 20 91 � � � � Of 4,5 kg or more 14,9 Year 10

2008 20 99 � � � � Of less than 4,5 kg 14,9 Year 10

2008 30 � Citrus fruit

� � Containing added spirit

� � � With a sugar content exceeding 9 % by weight

2008 30 11 � � � � Of an actual alcoholic strength by mass not exceeding 11,85 % mas 21,7 Year 10

2008 30 19 � � � � Other

� � � Other
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2008 30 31 � � � � Of an actual alcoholic strength by mass not exceeding 11,85 % mas 20,4 Year 10

2008 30 39 � � � � Other 21,7 Year 10

� � Not containing added spirit

� � � Containing added sugar, in immediate packings of a net content exceeding
1 kg

2008 30 51 � � � � Grapefruit segments 11,7 Year 10

2008 30 55 � � � � Mandarins (including tangerines and satsumas); clementines, wilkings
and other similar citrus hybrids

14,9 Year 10

2008 30 59 � � � � Other 14,1 Year 10

� � � Containing added sugar, in immediate packings of a net content not
exceeding 1 kg

2008 30 71 � � � � Grapefruit segments 10,6 Year 10

2008 30 75 � � � � Mandarins (including tangerines and satsumas); clementines, wilkings
and other similar citrus hybrids

14,1 Year 10

2008 30 79 � � � � Other 17,3 Year 10

2008 30 90 � � � Not containing added sugar 14,9 Year 10

2008 40 � Pears

� � Containing added spirit

� � � In immediate packings of a net content exceeding 1 kg

� � � � With a sugar content exceeding 13 % by weight

2008 40 11 � � � � � Of an actual alcoholic strength by mass not exceeding 11,85 % mas 21,7 Year 10

2008 40 19 � � � � � Other �

� � � � Other

2008 40 21 � � � � � Of an actual alcoholic strength by mass not exceeding 11,85 % mas 20,4 Year 10

2008 40 29 � � � � � Other 21,7 Year 10

� � � In immediate packings of a net content not exceeding 1 kg

2008 40 31 � � � � With a sugar content exceeding 15 % by weight �

2008 40 39 � � � � Other 21,7 Year 10

� � Not containing added spirit

� � � Containing added sugar, in immediate packings of a net content exceeding
1 kg

2008 40 51 � � � � With a sugar content exceeding 13 % by weight 17,6 Year 4

2008 40 59 � � � � Other 16,0 Year 7

� � � Containing added sugar, in immediate packings of a net content not
exceeding 1 kg

2008 40 71 � � � � With a sugar content exceeding 15 % by weight 19,2 Year 7

2008 40 79 � � � � Other 17,6 Year 7

� � � Not containing added sugar, in immediate packings of a net content

2008 40 91 � � � � Of 4,5 kg or more 16,8 Year 4

2008 40 99 � � � � Of less than 4,5 kg 16,8 Year 7
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2008 50 � Apricots

� � Containing added spirit

� � � In immediate packings of a net content exceeding 1 kg

� � � � With a sugar content exceeding 13 % by weight

2008 50 11 � � � � � Of an actual alcoholic strength by mass not exceeding 11,85 % mas 25,6 Year 10

2008 50 19 � � � � � Other

� � � � Other

2008 50 31 � � � � � Of an actual alcoholic strength by mass not exceeding 11,85 % mas 24,0 Year 10

2008 50 39 � � � � � Other 25,6 Year 10

� � � In immediate packings of a net content not exceeding 1 kg

2008 50 51 � � � � With a sugar content exceeding 15 % by weight

2008 50 59 � � � � Other 25,6 Year 10

� � Not containing added spirit

� � � Containing added sugar, in immediate packings of a net content exceeding
1 kg

2008 50 61 � � � � With a sugar content exceeding 13 % by weight 19,2 Year 4

2008 50 69 � � � � Other 17,6 Year 7

� � � Containing added sugar, in immediate packings of a net content not
exceeding 1 kg

2008 50 71 � � � � With a sugar content exceeding 15 % by weight 20,8 Year 7

2008 50 79 � � � � Other 19,2 Year 7

� � � Not containing added sugar, in immediate packings of a net content

2008 50 92 � � � � Of 5 kg or more 13,6 Year 4

2008 50 94 � � � � Of 4,5 kg or more but less than 5 kg 17,0 Year 7

2008 50 99 � � � � Of less than 4,5 kg 18,4 Year 7

2008 60 � Cherries

� � Containing added spirit

� � � With a sugar content exceeding 9 % by weight

2008 60 11 � � � � Of an actual alcoholic strength by mass not exceeding 11,85 % mas 21,7 Year 7

2008 60 19 � � � � Other TQ(2e)

� � � Other

2008 60 31 � � � � Of an actual alcoholic strength by mass not exceeding 11,85 % mas 20,4 Year 7

2008 60 39 � � � � Other 21,7 Year 4

� � Not containing added spirit

� � � Containing added sugar, in immediate packings of a net content exceeding
1 kg

2008 60 51 � � � � Sour cherries (Prunus cerasus) 17,6 Year 7

2008 60 59 � � � � Other 14,1 Year 4

� � � Containing added sugar, in immediate packings of a net content not
exceeding 1 kg
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2008 60 61 � � � � Sour cherries (Prunus cerasus) 20,8 Year 7

2008 60 69 � � � � Other 17,3 Year 4

� � � Not containing added sugar, in immediate packings of a net content

� � � � Of 4,5 kg or more

2008 60 71 � � � � � Sour cherries (Prunus cerasus) 18,4 Year 7

2008 60 79 � � � � � Other 14,9 Year 7

� � � � Of less than 4,5 kg

2008 60 91 � � � � � Sour cherries (Prunus cerasus) 18,4 Year 7

2008 60 99 � � � � � Other 14,9 Year 7

2008 70 � Peaches, including nectarines:

� � Containing added spirit

� � � In immediate packings of a net content exceeding 1 kg

� � � � With a sugar content exceeding 13 % by weight

2008 70 11 � � � � � Of an actual alcoholic strength by mass not exceeding 11,85 % mas 21,7 Year 10

2008 70 19 � � � � � Other �

� � � � Other

2008 70 31 � � � � � Of an actual alcoholic strength by mass not exceeding 11,85 % mas 20,4 Year 10

2008 70 39 � � � � � Other 21,7 Year 10

� � � In immediate packings of a net content not exceeding 1 kg

2008 70 51 � � � � With a sugar content exceeding 15 % by weight �

2008 70 59 � � � � Other 21,7 Year 10

� � Not containing added spirit

� � � Containing added sugar, in immediate packings of a net content exceeding
1 kg

2008 70 61 � � � � With a sugar content exceeding 13 % by weight 19,2 Year 7

2008 70 69 � � � � Other 17,6 Year 7

� � � Containing added sugar, in immediate packings of a net content not
exceeding 1 kg

2008 70 71 � � � � With a sugar content exceeding 15 % by weight 19,2 Year 7

2008 70 79 � � � � Other 17,6 Year 7

� � � Not containing added sugar, in immediate packings of a net content

2008 70 92 � � � � Of 5 kg or more 15,2 Year 7

2008 70 94 � � � � Of 4,5 kg or more but less than 5 kg 18,4 Year 7

2008 70 99 � � � � Of less than 4,5 kg 18,4 Year 7

2008 80 � Strawberries

� � Containing added spirit

� � � With a sugar content exceeding 9 % by weight

2008 80 11 � � � � Of an actual alcoholic strength by mass not exceeding 11,85 % mas 21,7 Year 10
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2008 80 19 � � � � Other

� � � Other

2008 80 31 � � � � Of an actual alcoholic strength by mass not exceeding 11,85 % mas 20,4 Year 10

2008 80 39 � � � � Other 21,7 Year 10

� � Not containing added spirit

2008 80 50 � � � Containing added sugar, in immediate packings of a net content exceeding
1 kg

14,1 Year 7

2008 80 70 � � � Containing added sugar, in immediate packings of a net content not
exceeding 1 kg

17,3 Year 7

� � � Not containing added sugar, in immediate packings of a net content

2008 80 91 � � � � Of 4,5 kg or more 14,9 Year 4

2008 80 99 � � � � Of less than 4,5 kg 14,9 Year 7

� Other, including mixtures other than those of subheading 2008 19

2008 91 00 � � Palm hearts 3,5 Year 7

2008 92 � � Mixtures

� � � Containing added spirit

� � � � With a sugar content exceeding 9 % by weight

� � � � � Of an actual alcoholic strength by mass not exceeding 11,85 % mas

2008 92 12 � � � � � � Of tropical fruit (including mixtures containing 50 % or more by
weight of tropical nuts and tropical fruit)

5,6 Year 10

2008 92 14 � � � � � � Other 8,9 Year 10

� � � � � Other

2008 92 16 � � � � � � Of tropical fruit (including mixtures containing 50 % or more by
weight of tropical nuts and tropical fruit)

2008 92 18 � � � � � � Other

� � � � Other

� � � � � Of an actual alcoholic strength by mass not exceeding 11,85 % mas

2008 92 32 � � � � � � Of tropical fruit (including mixtures containing 50 % or more by
weight of tropical nuts and tropical fruit)

5,2 Year 7

2008 92 34 � � � � � � Other 8,4 Year 10

� � � � � Other

2008 92 36 � � � � � � Of tropical fruit (including mixtures containing 50 % or more by
weight of tropical nuts and tropical fruit)

5,6 Year 10

2008 92 38 � � � � � � Other 8,9 Year 10

� � � Not containing added spirit

� � � � Containing added sugar

� � � � � In immediate packings of a net content exceeding 1 kg

2008 92 51 � � � � � � Of tropical fruit (including mixtures containing 50 % or more by
weight of tropical nuts and tropical fruit)

7,5 Year 7
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2008 92 59 � � � � � � Other 12,3 Year 4

� � � � � Other

� � � � � � Mixtures of fruit in which no single fruit exceeds 50 % of the
total weight of the fruits

2008 92 72 � � � � � � � Of tropical fruit (including mixtures containing 50 % or more
by weight of tropical nuts and tropical fruit)

5,0 Year 4

2008 92 74 � � � � � � � Other 9,5 Year 4

� � � � � � Other

2008 92 76 � � � � � � � Of tropical fruit (including mixtures containing 50 % or more
by weight of tropical nuts and tropical fruit)

8,4 Year 7

2008 92 78 � � � � � � � Other 13,4 Year 4

� � � � Not containing added sugar, in immediate packings of a net content

� � � � � Of 5 kg or more

2008 92 92 � � � � � � Of tropical fruit (including mixtures containing 50 % or more by
weight of tropical nuts and tropical fruit)

4,0 Year 7

2008 92 93 � � � � � � Other 6,4 Year 7

� � � � � Of 4,5 kg or more but less than 5 kg

2008 92 94 � � � � � � Of tropical fruit (including mixtures containing 50 % or more by
weight of tropical nuts and tropical fruit)

4,0 Year 7

2008 92 96 � � � � � � Other 6,4 Year 7

� � � � � Of less than 4,5 kg

2008 92 97 � � � � � � Of tropical fruit (including mixtures containing 50 % or more by
weight of tropical nuts and tropical fruit)

8,0 Year 7

2008 92 98 � � � � � � Other 14,9 Year 7

2008 99 � � Other

� � � Containing added spirit

� � � � Ginger

2008 99 11 � � � � � Of an actual alcoholic strength by mass not exceeding 11,85 % mas 3,5 Year 4

2008 99 19 � � � � � Other 5,6 Year 10

� � � � Grapes

2008 99 21 � � � � � With a sugar content exceeding 13 % by weight

2008 99 23 � � � � � Other 21,7 Year 10

� � � � Other

� � � � � With a sugar content exceeding 9 % by weight

� � � � � � Of an actual alcoholic strength by mass not exceeding 11,85 %
mas

2008 99 25 � � � � � � � Passionfruit and guavas 12,5 Year 10

2008 99 26 � � � � � � � Mangoes, mangosteens, papaws (papayas), tamarinds, cashew
apples, lychees, jackfruit, sapodillo plums, carambola and
pitahaya

12,5 Year 10

2008 99 28 � � � � � � � Other 21,7 Year 10

�
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2008 99 32 � � � � � � � Passionfruit and guavas

2008 99 33 � � � � � � � Mangoes, mangosteens, papaws (papayas), tamarinds, cashew
apples, lychees, jackfruit, sapodillo plums, carambola and
pitahaya

2008 99 34 � � � � � � � Other

� � � � � Other

� � � � � � Of an actual alcoholic strength by mass not exceeding 11,85 %
mas

2008 99 36 � � � � � � � Tropical fruit 11,5 Year 7

2008 99 37 � � � � � � � Other 24,0 Year 10

� � � � � � Other

2008 99 38 � � � � � � � Tropical fruit 5,6 Year 10

2008 99 40 � � � � � � � Other 8,9 Year 10

� � � Not containing added spirit

� � � � Containing added sugar, in immediate packings of a net content
exceeding 1 kg

2008 99 41 � � � � � Ginger 0,0 Year 0

2008 99 43 � � � � � Grapes 15,7 Year 4

2008 99 45 � � � � � Plums and prunes 14,1 Year 7

2008 99 46 � � � � � Passionfruit, guavas and tamarinds 7,5 Year 7

2008 99 47 � � � � � Mangoes, mangosteens, papaws (papayas), cashew apples, lychees,
jackfruit, sapodillo plums, carambola and pitahaya

3,8 Year 7

2008 99 49 � � � � � Other 6,1 Year 4

� � � � Containing added sugar, in immediate packings of a net content not
exceeding 1 kg

2008 99 51 � � � � � Ginger 0,0 Year 0

2008 99 53 � � � � � Grapes 17,3 Year 7

2008 99 55 � � � � � Plums and prunes 17,3 Year 7

2008 99 61 � � � � � Passionfruit and guavas 9,5 Year 7

2008 99 62 � � � � � Mangoes, mangosteens, papaws (papayas), tamarinds, cashew apples,
lychees, jackfruit, sapodillo plums, carambola and pitahaya

9,5 Year 7

2008 99 68 � � � � � Other 17,3 Year 7

� � � � Not containing added sugar

� � � � � Plums and prunes, in immediate packings of a net content

2008 99 72 � � � � � � Of 5 kg or more 11,7 Year 4

2008 99 78 � � � � � � Of less than 5 kg 14,9 Year 7

2008 99 85 � � � � � Maize (corn), other than sweet corn (Zea mays var. saccharata) 1.6 + 9.4
EUR/100 kg/net eda

Year 0 SP

2008 99 91 � � � � � Yams, sweet potatoes and similar edible parts of plants, containing
5 % or more by weight of starch

4.8 + 3.8
EUR/100 kg/net eda

Year 0 SP

2008 99 99 � � � � � Other 14,9 Year 4
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2009 Fruit juices (including grape must) and vegetable juices, unfermented and not
containing added spirit, whether or not containing added sugar or other
sweetening matter:

� Orange juice:

2009 11 � � Frozen:

� � � Of a Brix value exceeding 67:

2009 11 11 � � � � Of a value not exceeding EUR 30 per 100 kg net weight

2009 11 19 � � � � Other 28,5 Year 10

� � � Of a Brix value not exceeding 67:

2009 11 91 � � � � Of a value not exceeding EUR 30 per 100 kg net weight and with an
added sugar content exceeding 30 % by weight

2009 11 99 � � � � Other 11,7 Year 10

2009 12 00 � � Not frozen, of a Brix value not exceeding 20 8,5 Year 7

2009 19 � � Other:

� � � Of a Brix value exceeding 67:

2009 19 11 � � � � Of a value not exceeding EUR 30 per 100 kg net weight

2009 19 19 � � � � Other 28,5 Year 10

� � � Of a Brix value exceeding 20 but not exceeding 67:

2009 19 91 � � � � Of a value not exceeding EUR 30 per 100 kg net weight and with an
added sugar content exceeding 30 % by weight

2009 19 98 � � � � Other 8,5 Year 7

� Grapefruit juice:

2009 21 00 � � Of a Brix value not exceeding 20 8,5 Year 7

2009 29 � � Other:

� � � � Of a Brix value exceeding 67:

2009 29 11 � � � � Of a value not exceeding EUR 30 per 100 kg net weight

2009 29 19 � � � � Other 28,5 Year 10

� � � Of a Brix value exceeding 20 but not exceeding 67:

2009 29 91 � � � � Of a value not exceeding EUR 30 per 100 kg net weight and with an
added sugar content exceeding 30 % by weight

2009 29 99 � � � � Other 8,5 Year 7

� Juice of any other single citrus fruit:

2009 31 � � Of a Brix value not exceeding 20:

� � � Of a value exceeding EUR 30 per 100 kg net weight:

2009 31 11 � � � � Containing added sugar 10,9 Year 7

2009 31 19 � � � � Not containing added sugar 11,7 Year 10

� � � Of a value not exceeding EUR 30 per 100 kg net weight:

� � � � Lemon juice:

2009 31 51 � � � � � Containing added sugar 10,9 Year 7
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2009 31 59 � � � � � Not containing added sugar 11,7 Year 10

� � � � Other citrus fruit juices:

2009 31 91 � � � � � Containing added sugar 10,9 Year 7

2009 31 99 � � � � � Not containing added sugar 11,7 Year 10

2009 39 � � Other:

� � � Of a Brix value exceeding 67:

2009 39 11 � � � � Of a value not exceeding EUR 30 per 100 kg net weight

2009 39 19 � � � � Other 28,5 Year 10

� � � Of a Brix value exceeding 20 but not exceeding 67:

� � � � Of a value exceeding EUR 30 per 100 kg net weight:

2009 39 31 � � � � � Containing added sugar 10,9 Year 7

2009 39 39 � � � � � Not containing added sugar 11,7 Year 10

� � � � Of a value not exceeding EUR 30 per 100 kg net weight:

� � � � � Lemon juice:

2009 39 51 � � � � � � With an added sugar content exceeding 30 % by weight

2009 39 55 � � � � � � With an added sugar content not exceeding 30 % by weight 10,9 Year 7

2009 39 59 � � � � � � Not containing added sugar 11,7 Year 10

� � � � � Other citrus fruit juices:

2009 39 91 � � � � � � With an added sugar content exceeding 30 % by weight

2009 39 95 � � � � � � With an added sugar content not exceeding 30 % by weight 10,9 Year 7

2009 39 99 � � � � � � Not containing added sugar 11,7 Year 10

� Pineapple juice:

2009 41 � � Of a Brix value not exceeding 20:

2009 41 10 � � � Of a value exceeding EUR 30 per 100 kg net weight, containing added
sugar

11,7 Year 10

� � � Other:

2009 41 91 � � � � Containing added sugar 11,7 Year 10

2009 41 99 � � � � Not containing added sugar 12,5 Year 10

2009 49 � � Other:

� � � Of a Brix value exceeding 67:

2009 49 11 � � � � Of a value not exceeding EUR 30 per 100 kg net weight

2009 49 19 � � � � Other 28,5 Year 10

� � � Of a Brix value exceeding 20 but not exceeding 67:

2009 49 30 � � � � Of a value exceeding EUR 30 per 100 kg net weight, containing added
sugar

11,7 Year 10

� � � � Other:

2009 49 91 � � � � � With an added sugar content exceeding 30 % by weight

2009 49 93 � � � � � With an added sugar content not exceeding 30 % by weight 11,7 Year 10

2009 49 99 � � � � � Not containing added sugar 12,5 Year 10
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2009 50 � Tomato juice:

2009 50 10 � � Containing added sugar 16,0 Year 10

2009 50 90 � � Other 16,8 Year 10

� Grape juice (including grape must):

2009 61 � � Of a Brix value not exceeding 30:

2009 61 10 � � � Of a value exceeding EUR 18 per 100 kg net weight 22,4 Year 4 EP

2009 61 90 � � � Of a value not exceeding EUR 18 per 100 kg net weight

2009 69 � � Other:

� � � Of a Brix value exceeding 67:

2009 69 11 � � � � Of a value not exceeding EUR 22 per 100 kg net weight

2009 69 19 � � � � Other 40,0 Year 4 EP

� � � Of a Brix value exceeding 30 but not exceeding 67:

� � � � Of a value exceeding EUR 18 per 100 kg net weight:

2009 69 51 � � � � � Concentrated 22,4 Year 4 EP

2009 69 59 � � � � � Other 22,4 Year 4 EP

� � � � Of a value not exceeding EUR 18 per 100 kg net weight:

� � � � � With an added sugar content exceeding 30 % by weight:

2009 69 71 � � � � � � Concentrated

2009 69 79 � � � � � � Other

2009 69 90 � � � � � Other.

� Apple juice:

2009 71 � � Of a Brix value not exceeding 20:

2009 71 10 � � � Of a value exceeding EUR 18 per 100 kg net weight, containing added
sugar

14,5 Year 7

� � � Other:

2009 71 91 � � � � Containing added sugar 14,5 Year 10

2009 71 99 � � � � Not containing added sugar 14,5 Year 4

2009 79 � � Other:

� � � Of a Brix value exceeding 67:

2009 79 11 � � � � Of a value not exceeding EUR 22 per 100 kg net weight

2009 79 19 � � � � Other 25,5 Year 7

� � � Of a Brix value exceeding 20 but not exceeding 67:

2009 79 30 � � � � Of a value exceeding EUR 18 per 100 kg net weight, containing added
sugar

14,5 Year 7

� � � � Other:

2009 79 91 � � � � � With an added sugar content exceeding 30 % by weight

2009 79 93 � � � � � With an added sugar content not exceeding 30 % by weight 14,5 Year 10

2009 79 99 � � � � � Not containing added sugar 14,5 Year 4
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2009 80 � Juice of any other single fruit or vegetable:

� � Of a Brix value exceeding 67:

� � � � Pear juice:

2009 80 11 � � � � Of a value not exceeding EUR 22 per 100 kg net weight

2009 80 19 � � � � Other 28,5 Year 4

� � � Other

� � � � Of a value not exceeding EUR 30 per 100 kg net weight

2009 80 32 � � � � � Juices of passionfruit and guavas

2009 80 33 � � � � � Juices of mangoes, mangosteens, papaws (papayas), tamarinds,
cashew apples, lychees, jackfruit, sapodillo plums, carambola and
pitahaya

2009 80 35 � � � � � Other

� � � � Other

2009 80 36 � � � � � Juices of tropical fruit 7,3 Year 10

2009 80 38 � � � � � Other 11,7 Year 7

� � Of a Brix value not exceeding 67

� � � Pear juice:

2009 80 50 � � � � Of a value exceeding EUR 18 per 100 kg net weight, containing added
sugar

15,7 Year 7

� � � � Other

2009 80 61 � � � � � With an added sugar content exceeding 30 % by weight

2009 80 63 � � � � � With an added sugar content not exceeding 30 % by weight 15,7 Year 10

2009 80 69 � � � � � Not containing added sugar 16,5 Year 4

� � � Other

� � � � Of a value exceeding 30 EUR per 100 kg net weight, containing added
sugar

2009 80 71 � � � � � Cherry juice 5,8 Year 7

2009 80 73 � � � � � Juices of tropical fruit 7,0 Year 7

2009 80 79 � � � � � Other 16,8 Year 7

� � � � Other

� � � � � With an added sugar content exceeding 30 % by weight

2009 80 83 � � � � � � Juices of passionfruit and guavas

2009 80 84 � � � � � � Juices of mangoes, mangosteens, papaws (papayas), tamarinds,
cashew apples, lychees, jackfruit, sapodillo plums, carambola and
pitahaya

2009 80 86 � � � � � � Other

� � � � � With an added sugar content not exceeding 30 % by weight

2009 80 88 � � � � � � Juices of tropical fruit 3,6 Year 7

2009 80 89 � � � � � � Other 5,8 Year 10

� � � � � Not containing added sugar

2009 80 95 � � � � � � Juice of fruit of the species Vaccinium macrocarpon 9,8 Year 4
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2009 80 96 � � � � � � Cherry juice 6,1 Year 7

2009 80 97 � � � � � � Juices of tropical fruit 7,5 Year 7

2009 80 99 � � � � � � Other 14,1 Year 4

2009 90 � Mixtures of juices:

� � Of a Brix value exceeding 67:

� � � Mixtures of apple and pear juice

2009 90 11 � � � � Of a value not exceeding EUR 22 per 100 kg net weight

2009 90 19 � � � � Other 28,5 Year 4

� � � Other

2009 90 21 � � � � Of a value not exceeding EUR 30 per 100 kg net weight

2009 90 29 � � � � Other 28,5 Year 7

� � Of a Brix value not exceeding 67

� � � Mixtures of apple and pear juice

2009 90 31 � � � � Of a value not exceeding EUR 18 per 100 kg net weight and with an
added sugar content exceeding 30 % by weight

2009 90 39 � � � � Other 16,5 Year 4

� � � Other

� � � � Of a value exceeding EUR 30 per 100 kg net weight

� � � � � Mixtures of citrus fruit juices and pineapple juice

2009 90 41 � � � � � � Containing added sugar 11,7 Year 10

2009 90 49 � � � � � � Other 12,5 Year 10

� � � � � Other

2009 90 51 � � � � � � Containing added sugar 13,3 Year 10

2009 90 59 � � � � � � Other 14,1 Year 7

� � � � Of a value not exceeding EUR 30 per 100 kg net weight

� � � � � Mixtures of citrus fruit juices and pineapple juice

2009 90 71 � � � � � � With an added sugar content exceeding 30 % by weight

2009 90 73 � � � � � � With an added sugar content not exceeding 30 % by weight 11,7 Year 10

2009 90 79 � � � � � � Not containing added sugar 12,5 Year 10

� � � � � Other

� � � � � � With an added sugar content exceeding 30 % by weight

2009 90 92 � � � � � � � Mixtures of juices of tropical fruit

2009 90 94 � � � � � � � Other

� � � � � � With an added sugar content not exceeding 30 % by weight

2009 90 95 � � � � � � � Mixtures of juices of tropical fruit 7,0 Year 7

2009 90 96 � � � � � � � Other 13,3 Year 10

� � � � � � Not containing added sugar

2009 90 97 � � � � � � � Mixtures of juices of tropical fruit 7,5 Year 7

2009 90 98 � � � � � � � Other 14,1 Year 10
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21 MISCELLANEOUS EDIBLE PREPARATIONS

2101 Extracts, essences and concentrates, of coffee, tea or maté and preparations with a
basis of these products or with a basis of coffee, tea or maté; roasted chicory and
other roasted coffee substitutes, and extracts, essences and concentrates thereof

� Extracts, essences and concentrates, of coffee, and preparations with a basis of
these extracts, essences or concentrates or with a basis of coffee

2101 11 � � Extracts, essences and concentrates

2101 11 11 � � � With a coffee-based dry matter content of 95 % or more by weight 3,1 Year 4

2101 11 19 � � � Other 3,1 Year 4

2101 12 � � Preparations with a basis of these extracts, essences or concentrates or with a
basis of coffee

2101 12 92 � � � Preparations with a basis of these extracts, essences or concentrates of
coffee

8,0 Year 4

2101 12 98 � � � Other 5.5 + EA Year 0 SP

2101 20 � Extracts, essences and concentrates, of tea or maté, and preparations with a
basis of these extracts, essences or concentrates, or with a basis of tea or maté

2101 20 20 � � Extracts, essences or concentrates 0,0 Year 0

� � Preparations

2101 20 92 � � � With a basis of extracts, essences or concentrates of tea or maté 0,0 Year 0

2101 20 98 � � � Other 0.0 + EA Year 0 SP

2101 30 � Roasted chicory and other roasted coffee substitutes, and extracts, essences and
concentrates thereof

� � Roasted chicory and other roasted coffee substitutes

2101 30 11 � � � Roasted chicory 8,0 Year 4

2101 30 19 � � � Other 1.6 + 12.7
EUR/100 kg/net

Year 0 SP

� � Extracts, essences and concentrates of roasted chicory and other roasted
coffee substitutes

2101 30 91 � � � Of roasted chicory 9,8 Year 4

2101 30 99 � � � Other 7.3 + 22.7
EUR/100 kg/net

Year 0 SP

2102 Yeasts (active or inactive); other single-cell micro-organisms, dead (but not
including vaccines of heading 3002); prepared baking powders

2102 10 � Active yeasts

2102 10 10 � � Culture yeast

� � Bakers' yeast

2102 10 31 � � � Dried

2102 10 39 � � � Other 8,5 R

2102 10 90 � � Other 10,2 R

2102 20 � Inactive yeasts; other single-cell micro-organisms, dead

� � Inactive yeasts

2102 20 11 � � � In tablet, cube or similar form, or in immediate packings of a net content
not exceeding 1 kg

4,8 R

2102 20 19 � � � Other 0,0 Year 0
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2102 20 90 � � Other 0,0 Year 0

2102 30 00 � Prepared baking powders 2,1 Year 4

2103 Sauces and preparations therefor; mixed condiments and mixed seasonings;
mustard flour and meal and prepared mustard

2103 10 00 � Soya sauce 4,2 Year 4

2103 20 00 � Tomato ketchup and other tomato sauces 6,7 Year 0

2103 30 � Mustard flour and meal and prepared mustard

2103 30 10 � � Mustard flour 0,0 Year 0

2103 30 90 � � Prepared mustard 5,5 Year 4

2103 90 � Other

2103 90 10 � � Mango chutney, liquid 0,0 Year 0

2103 90 30 � � Aromatic bitters of an alcoholic strength by volume of 44,2 % to 49,2 % vol
containing from 1,5 % to 6 % by weight of gentian, spices and various
ingredients and from 4 % to 10 % of sugar, in containers holding 0,5 litre or
less

0,0 Year 0

2103 90 90 � � Other 4,2 Year 0

2104 Soups and broths and preparations therefor; homogenized composite food
preparations

2104 10 � Soups and broths and preparations therefor

2104 10 10 � � Dried 8,0 Year 4

2104 10 90 � � Other 8,0 Year 4

2104 20 00 � Homogenized composite food preparations 9,8 Year 7

2105 00 Ice cream and other edible ice, whether or not containing cocoa

2105 00 10 � Containing no milk fats or containing less than 3 % by weight of such fats 5.1 + 20.2
EUR/100 kg/net
MAX 19.4 + 9.4
EUR/100 kg/net

Year 0 SP

� Containing by weight of milk fats

2105 00 91 � � 3 % or more but less than 7 % 4.5 + 38.5
EUR/100 kg/net
MAX 18.1 + 7.0
EUR/100 kg/net

Year 0 SP

2105 00 99 � � 7 % or more 4.4 + 54.0
EUR/100 kg/net
MAX 17.8 + 6.9
EUR/100 kg/net

Year 0 SP

2106 Food preparations not elsewhere specified or included

2106 10 � Protein concentrates and textured protein substances

2106 10 20 � � Containing no milk fats, sucrose, isoglucose, glucose or starch or containing,
by weight, less than 1,5 % milk fat, 5 % sucrose or isoglucose, 5 % glucose or
starch

12,8 Year 7

2106 10 80 � � Other 9 + EA Year 0 SP

2106 90 � Other

2106 90 10 � � Cheese fondues

2106 90 20 � � Compound alcoholic preparations, other than those based on odoriferous
substances, of a kind used for the manufacture of beverages

� � Flavoured or coloured sugar syrups
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2106 90 30 � � � Isoglucose syrups �

� � � Other

2106 90 51 � � � � Lactose syrup �

2106 90 55 � � � � Glucose syrup and maltodextrine syrup �

2106 90 59 � � � � Other �

� � Other

2106 90 92 � � � Containing no milk fats, sucrose, isoglucose, glucose or starch or
containing, by weight, less than 1,5 % milk fat, 5 % sucrose or isoglucose,
5 % glucose or starch

2106 90 98 � � � Other

22 BEVERAGES, SPIRITS AND VINEGAR

2201 Waters, including natural or artificial mineral waters and aerated waters, not
containing added sugar or other sweetening matter nor flavoured; ice and snow

2201 10 � Mineral waters and aerated waters

� � Natural mineral waters

2201 10 11 � � � Not carbonated 0,0 Year 0

2201 10 19 � � � Other 0,0 Year 0

2201 10 90 � � Other 0,0 Year 0

2201 90 00 � Other 0,0 Year 0

2202 Waters, including mineral waters and aerated waters, containing added sugar or
other sweetening matter or flavoured, and other non-alcoholic beverages, not
including fruit or vegetable juices of heading 2009

2202 10 00 � Waters, including mineral waters and aerated waters, containing added sugar or
other sweetening matter or flavoured

6,1 R

2202 90 � Other

2202 90 10 � � Not containing products of headings 0401 to 0404 or fat obtained from
products of headings 0401 to 0404

6,1 R

� � Other, containing by weight of fat obtained from the products of headings
0401 to 0404

2202 90 91 � � � Less than 0,2 % 2.9 + 13.7
EUR/100 kg/net

Year 0 SP

2202 90 95 � � � 0,2 % or more but less than 2 % 2.0 + 12.1
EUR/100 kg/net

Year 0 SP

2202 90 99 � � � 2 % or more 1.9 + 21.2
EUR/100 kg/net

Year 0 SP

2203 00 Beer made from malt

� In containers holding 10 litres or less

2203 00 01 � � In bottles 0,0 Year 0

2203 00 09 � � Other 0,0 Year 0

2203 00 10 � In containers holding more than 10 litres 0,0 Year 0

2204 Wine of fresh grapes, including fortified wines; grape must other than that of
heading 2009

2204 10 � Sparkling wine

� � Of an actual alcoholic strength by volume of not less than 8,5 % vol
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2204 10 11 � � � Champagne 32 EUR/hl Year 4 PN

2204 10 19 � � � Other 32 EUR/hl Year 4

� � Other

2204 10 91 � � � Asti spumante 32 EUR/hl Year 4 PN

2204 10 99 � � � Other 32 EUR/hl Year 4

� Other wine; grape must with fermentation prevented or arrested by the addition
of alcohol

2204 21 � � In containers holding 2 litres or less

2204 21 10 � � � Wine other than that referred to in subheading 2204 10 in bottles with
�mushroom� stoppers held in place by ties or fastenings; wine otherwise
put up with an excess pressure due to carbon dioxide in solution of not
less than 1 bar but less than 3 bars, measured at a temperature of 20 °C

32 EUR/hl Year 4

� � � Other

� � � � Of an actual alcoholic strength by volume not exceeding 13 % vol

� � � � � Quality wines produced in specified regions

� � � � � � White

2204 21 11 � � � � � � � Alsace 13.1 EUR/hl Year 4 PN

2204 21 12 � � � � � � � Bordeaux 13.1 EUR/hl Year 4 PN

2204 21 13 � � � � � � � Bourgogne (Burgundy) 13.1 EUR/hl Year 4 PN

2204 21 17 � � � � � � � Val de Loire (Loire Valley) 13.1 EUR/hl Year 4 PN

2204 21 18 � � � � � � � Mosel-Saar-Ruwer 13.1 EUR/hl Year 4 PN

2204 21 19 � � � � � � � Pfalz 13.1 EUR/hl Year 4 PN

2204 21 22 � � � � � � � Rheinhessen 13.1 EUR/hl Year 4 PN

2204 21 24 � � � � � � � Lazio (Latium) 13.1 EUR/hl Year 4 PN

2204 21 26 � � � � � � � Toscana (Tuscany) 13.1 EUR/hl Year 4 PN

2204 21 27 � � � � � � � Trentino, Alto Adige and Friuli 13.1 EUR/hl Year 4 PN

2204 21 28 � � � � � � � Veneto 13.1 EUR/hl Year 4 PN

2204 21 32 � � � � � � � Vinho Verde 13.1 EUR/hl Year 4 PN

2204 21 34 � � � � � � � Penedés 13.1 EUR/hl Year 4 PN

2204 21 36 � � � � � � � Rioja 13.1 EUR/hl Year 4 PN

2204 21 37 � � � � � � � Valencia 13.1 EUR/hl Year 4 PN

2204 21 38 � � � � � � � Other 13.1 EUR/hl Year 4 PN

� � � � � � Other

2204 21 42 � � � � � � � Bordeaux 13.1 EUR/hl Year 4 PN

2204 21 43 � � � � � � � Bourgogne (Burgundy) 13.1 EUR/hl Year 4 PN

2204 21 44 � � � � � � � Beaujolais 13.1 EUR/hl Year 4 PN

2204 21 46 � � � � � � � Côtes du Rhône 13.1 EUR/hl Year 4 PN

2204 21 47 � � � � � � � Languedoc-Roussillon 13.1 EUR/hl Year 4 PN

2204 21 48 � � � � � � � Val de Loire (Loire Valley) 13.1 EUR/hl Year 4 PN

2204 21 62 � � � � � � � Piemonte (Piedmont) 13.1 EUR/hl Year 4 PN



HS Heading 2002 Description Base Category

2204 21 66 � � � � � � � Toscana (Tuscany) 13.1 EUR/hl Year 4 PN

2204 21 67 � � � � � � � Trentino and Alto Adige 13.1 EUR/hl Year 4 PN

2204 21 68 � � � � � � � Veneto 13.1 EUR/hl Year 4 PN

2204 21 69 � � � � � � � Dão, Bairrada and Douro 13.1 EUR/hl Year 4 PN

2204 21 71 � � � � � � � Navarra 13.1 EUR/hl Year 4 PN

2204 21 74 � � � � � � � Penedés 13.1 EUR/hl Year 4 PN

2204 21 76 � � � � � � � Rioja 13.1 EUR/hl Year 4 PN

2204 21 77 � � � � � � � Valdepeñas 13.1 EUR/hl Year 4 PN

2204 21 78 � � � � � � � Other 13.1 EUR/hl Year 4 PN

� � � � � Other

2204 21 79 � � � � � � White 13.1 EUR/hl Year 4

2204 21 80 � � � � � � Other 13.1 EUR/hl Year 4

� � � � Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 13 % vol but not
exceeding 15 % vol

� � � � � Quality wines produced in specified regions

2204 21 81 � � � � � � White 15.4 EUR/hl Year 4 PN

2204 21 82 � � � � � � Other 15.4 EUR/hl Year 4 PN

� � � � � Other

2204 21 83 � � � � � � White 15.4 EUR/hl Year 4

2204 21 84 � � � � � � Other 15.4 EUR/hl Year 4

� � � � Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 15 % vol but not
exceeding 18 % vol

2204 21 87 � � � � � Marsala 18.6 EUR/hl Year 4 PN

2204 21 88 � � � � � Samos and Muscat de Lemnos 18.6 EUR/hl Year 4 PN

2204 21 89 � � � � � Port 14.8 EUR/hl Year 4 PN

2204 21 91 � � � � � Madeira and Setubal muscatel 14.8 EUR/hl Year 4 PN

2204 21 92 � � � � � Sherry 14.8 EUR/hl Year 4 PN

2204 21 93 � � � � � Tokay (Aszu and Szamorodni) 14.8 EUR/hl Year 4 PN

2204 21 94 � � � � � Other 18.6 EUR/hl Year 4

� � � � Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 18 % vol but not
exceeding 22 % vol

2204 21 95 � � � � � Port 15.8 EUR/hl Year 4 PN

2204 21 96 � � � � � Madeira, sherry and Setubal muscatel 15.8 EUR/hl Year 4 PN

2204 21 97 � � � � � Tokay (Aszu and Szamorodni) 15.8 EUR/hl Year 4 PN

2204 21 98 � � � � � Other 20.9 EUR/hl Year 4

2204 21 99 � � � � Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 22 % vol 1.75 EUR/% vol/hl Year 4

2204 29 � � Other



HS Heading 2002 Description Base Category

2204 29 10 � � � Wine other than that referred to in subheading 2204 10 in bottles with
�mushroom� stoppers held in place by ties or fastenings; wine otherwise
put up with an excess pressure due to carbon dioxide in solution of not
less than 1 bar but less than 3 bars, measured at a temperature of 20 °C

32 EUR/hl Year 4

� � � Other

� � � � Of an actual alcoholic strength by volume not exceeding 13 % vol

� � � � � Quality wines produced in specified regions

� � � � � � White

2204 29 12 � � � � � � � Bordeaux 9.9 EUR/hl Year 4 PN

2204 29 13 � � � � � � � Bourgogne (Burgundy) 9.9 EUR/hl Year 4 PN

2204 29 17 � � � � � � � Val de Loire (Loire Valley) 9.9 EUR/hl Year 4 PN

2204 29 18 � � � � � � � Other 9.9 EUR/hl Year 4 PN

� � � � � � Other

2204 29 42 � � � � � � � Bordeaux 9.9 EUR/hl Year 4 PN

2204 29 43 � � � � � � � Bourgogne (Burgundy) 9.9 EUR/hl Year 4 PN

2204 29 44 � � � � � � � Beaujolais 9.9 EUR/hl Year 4 PN

2204 29 46 � � � � � � � Côtes-du-Rhône 9.9 EUR/hl Year 4 PN

2204 29 47 � � � � � � � Languedoc-Roussillon 9.9 EUR/hl Year 4 PN

2204 29 48 � � � � � � � Val de Loire (Loire Valley) 9.9 EUR/hl Year 4 PN

2204 29 58 � � � � � � � Other 9.9 EUR/hl Year 4 PN

� � � � � Other

� � � � � � White

2204 29 62 � � � � � � � Sicilia (Sicily) 9.9 EUR/hl Year 4 PN

2204 29 64 � � � � � � � Veneto 9.9 EUR/hl Year 4 PN

2204 29 65 � � � � � � � Other 9.9 EUR/hl Year 4

� � � � � � Other

2204 29 71 � � � � � � � Puglia (Apuglia) 9.9 EUR/hl Year 4 PN

2204 29 72 � � � � � � � Sicilia (Sicily) 9.9 EUR/hl Year 4 PN

2204 29 75 � � � � � � � Other 9.9 EUR/hl Year 4

� � � � Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 13 % vol but not
exceeding 15 % vol

� � � � � Quality wines produced in specified regions

2204 29 81 � � � � � � White 12.1 EUR/hl Year 4 PN

2204 29 82 � � � � � � Other 12.1 EUR/hl Year 4 PN

� � � � � Other

2204 29 83 � � � � � � White 12.1 EUR/hl Year 4

2204 29 84 � � � � � � Other 12.1 EUR/hl Year 4

� � � � Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 15 % vol but not
exceeding 18 % vol

2204 29 87 � � � � � Marsala 15.4 EUR/hl Year 4 PN



HS Heading 2002 Description Base Category

2204 29 88 � � � � � Samos and Muscat de Lemnos 15.4 EUR/hl Year 4 PN

2204 29 89 � � � � � Port 12.1 EUR/hl Year 4 PN

2204 29 91 � � � � � Madeira and Setubal muscatel 12.1 EUR/hl Year 4 PN

2204 29 92 � � � � � Sherry 12.1 EUR/hl Year 4 PN

2204 29 93 � � � � � Tokay (Aszu and Szamorodni) 13.1 EUR/hl Year 4 PN

2204 29 94 � � � � � Other 15.4 EUR/hl Year 4

� � � � Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 18 % vol but not
exceeding 22 % vol

2204 29 95 � � � � � Port 13.1 EUR/hl Year 4 PN

2204 29 96 � � � � � Madeira, sherry and Setubal muscatel 13.1 EUR/hl Year 4 PN

2204 29 97 � � � � � Tokay (Aszu and Szamorodni) 14.2 EUR/hl Year 4 PN

2204 29 98 � � � � � Other 20.9 EUR/hl Year 4

2204 29 99 � � � � Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 22 % vol 1.75 EUR/% vol/hl Year 4

2204 30 � Other grape must

2204 30 10 � � In fermentation or with fermentation arrested otherwise than by the addition
of alcohol

32,0 Year 10

� � Other

� � � Of a density of 1,33 g/cm3 or less at 20 °C and of an actual alcoholic
strength by volume not exceeding 1 % vol

2204 30 92 � � � � Concentrated 22.4+20.6
EUR/100 kg/net

Year 10 EP

2204 30 94 � � � � Other 22.4+20.6
EUR/100 kg/net

Year 10 EP

� � � Other

2204 30 96 � � � � Concentrated 40.0+20.6
EUR/100 kg/net

Year 10 EP

2204 30 98 � � � � Other 40.0+20.6
EUR/100 kg/net

Year 10 EP

2205 Vermouth and other wine of fresh grapes flavoured with plants or aromatic
substances

2205 10 � In containers holding 2 litres or less

2205 10 10 � � Of an actual alcoholic strength by volume of 18 % vol or less

2205 10 90 � � Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 18 % vol

2205 90 � Other

2205 90 10 � � Of an actual alcoholic strength by volume of 18 % vol or less

2205 90 90 � � Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 18 % vol

2206 00 Other fermented beverages (for example, cider, perry, mead); mixtures of fermented
beverages and mixtures of fermented beverages and non-alcoholic beverages, not
elsewhere specified or included

2206 00 10 � Piquette

� Other

� � Sparkling
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2206 00 31 � � � Cider and perry

2206 00 39 � � � Other

� � Still, in containers holding

� � � 2 litres or less

2206 00 51 � � � � Cider and perry

2206 00 59 � � � � Other

� � � More than 2 litres

2206 00 81 � � � � Cider and perry

2206 00 89 � � � � Other

2207 Undenatured ethyl alcohol of an alcoholic strength by volume of 80 % vol or
higher; ethyl alcohol and other spirits, denatured, of any strength

2207 10 00 � Undenatured ethyl alcohol of an alcoholic strength by volume of 80 % vol or
higher

�

2207 20 00 � Ethyl alcohol and other spirits, denatured, of any strength �

2208 Undenatured ethyl alcohol of an alcoholic strength by volume of less than 80 %
vol; spirits, liqueurs and other spirituous beverages

2208 20 � Spirits obtained by distilling grape wine or grape marc

� � In containers holding 2 litres or less

2208 20 12 � � � Cognac 0,0 Year 0 PN

2208 20 14 � � � Armagnac 0,0 Year 0 PN

2208 20 26 � � � Grappa 0,0 Year 0 PN

2208 20 27 � � � Brandy de Jerez 0,0 Year 0 PN

2208 20 29 � � � Other 0,0 Year 0

� � In containers holding more than 2 litres

2208 20 40 � � � Raw distillate 0,0 Year 0

� � � Other

2208 20 62 � � � � Cognac 0,0 Year 0 PN

2208 20 64 � � � � Armagnac 0,0 Year 0 PN

2208 20 86 � � � � Grappa 0,0 Year 0 PN

2208 20 87 � � � � Brandy de Jerez 0,0 Year 0 PN

2208 20 89 � � � � Other 0,0 Year 0

2208 30 � Whiskies

� � Bourbon whiskey, in containers holding

2208 30 11 � � � 2 litres or less 0,0 Year 0 PN

2208 30 19 � � � More than 2 litres 0,0 Year 0 PN

� � Scotch whisky

� � � Malt whisky, in containers holding

2208 30 32 � � � � 2 litres or less 0,0 Year 0 PN
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2208 30 38 � � � � More than 2 litres 0,0 Year 0 PN

� � � Blended whisky, in containers holding

2208 30 52 � � � � 2 litres or less 0,0 Year 0 PN

2208 30 58 � � � � More than 2 litres 0,0 Year 0 PN

� � � Other, in containers holding

2208 30 72 � � � � 2 litres or less 0,0 Year 0 PN

2208 30 78 � � � � More than 2 litres 0,0 Year 0 PN

� � Other, in containers holding

2208 30 82 � � � 2 litres or less 0,0 Year 0

2208 30 88 � � � More than 2 litres 0,0 Year 0

2208 40 � Rum and tafia

� � In containers holding 2 litres or less

2208 40 11 � � � Rum with a content of volatile substances other than ethyl and methyl
alcohol equal to or exceeding 225 grams per hectolitre of pure alcohol
(with a 10 % tolerance)

�

� � � Other

2208 40 31 � � � � Of a value exceeding EUR 7,9 per litre of pure alcohol �

2208 40 39 � � � � Other �

� � In containers holding more than 2 litres

2208 40 51 � � � Rum with a content of volatile substances other than ethyl and methyl
alcohol equal to or exceeding 225 grams per hectolitre of pure alcohol
with a 10 % tolerance

�

� � � Other

2208 40 91 � � � � Of a value exceeding EUR 2 per litre of pure alcohol �

2208 40 99 � � � � Other �

2208 50 � Gin and Geneva

� � Gin, in containers holding

2208 50 11 � � � 2 litres or less 0,0 Year 0

2208 50 19 � � � More than 2 litres 0,0 Year 0

� � Geneva, in containers holding

2208 50 91 � � � 2 litres or less 0,0 Year 0

2208 50 99 � � � More than 2 litres 0,0 Year 0

2208 60 � Vodka

� � Of an alcoholic strength by volume of 45,4 % vol or less in containers
holding

2208 60 11 � � � 2 litres or less 0,0 Year 0

2208 60 19 � � � More than 2 litres 0,0 Year 0

� � Of an alcoholic strength by volume of more than 45,4 % vol in containers
holding

2208 60 91 � � � 2 litres or less 0,0 Year 0

2208 60 99 � � � More than 2 litres 0,0 Year 0
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2208 70 � Liqueurs and cordials

2208 70 10 � � In containers holding 2 litres or less 0,0 Year 0

2208 70 90 � � In containers holding more than 2 litres 0,0 Year 0

2208 90 � Other

� � Arrack, in containers holding

2208 90 11 � � � 2 litres or less 0,0 Year 0

2208 90 19 � � � More than 2 litres 0,0 Year 0

� � Plum, pear or cherry spirit (excluding liqueurs), in containers holding

2208 90 33 � � � 2 litres or less 0,0 Year 0

2208 90 38 � � � More than 2 litres 0,0 Year 0

� � Other spirits, and other spirituous beverages, in containers holding

� � � 2 litres or less

2208 90 41 � � � � Ouzo 0,0 Year 0 PN

� � � � Other

� � � � � Spirits (excluding liqueurs)

� � � � � � Distilled from fruit

2208 90 45 � � � � � � � Calvados 0,0 Year 0 PN

2208 90 48 � � � � � � � Other 0,0 Year 0

� � � � � � Other

2208 90 52 � � � � � � � Korn 0,0 Year 0 PN

2208 90 57 � � � � � � � Other 0,0 Year 0

2208 90 69 � � � � � Other spirituous beverages 0,0 Year 0

� � � More than 2 litres

� � � � Spirits (excluding liqueurs)

2208 90 71 � � � � � Distilled from fruit 0,0 Year 0

2208 90 74 � � � � � Other 0,0 Year 0

2208 90 78 � � � � Other spirituous beverages 0,0 Year 0

� � Undenatured ethyl alcohol of an alcoholic strength by volume of less than
80 % vol, in containers holding

2208 90 91 � � � 2 litres or less

2208 90 99 � � � More than 2 litres

2209 00 Vinegar and substitutes for vinegar obtained from acetic acid

� Wine vinegar, in containers holding

2209 00 11 � � 2 litres or less

2209 00 19 � � More than 2 litres

� Other, in containers holding

2209 00 91 � � 2 litres or less

2209 00 99 � � More than 2 litres
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23 RESIDUES AND WASTE FROM THE FOOD INDUSTRIES; PREPARED ANIMAL
FODDER

2301 Flours, meals and pellets, of meat or meat offal, of fish or of crustaceans, molluscs
or other aquatic invertebrates, unfit for human consumption; greaves

2301 10 00 � Flours, meals and pellets, of meat or meat offal; greaves 0,0 Year 0

2301 20 00 � Flours, meals and pellets, of fish or of crustaceans, molluscs or other aquatic
invertebrates

0,0 Year 0

2302 Bran, sharps and other residues, whether or not in the form of pellets, derived
from the sifting, milling or other working of cereals or of leguminous plants

2302 10 � Of maize (corn)

2302 10 10 � � With a starch content not exceeding 35 % by weight �

2302 10 90 � � Other �

2302 20 � Of rice

2302 20 10 � � With a starch content not exceeding 35 % by weight �

2302 20 90 � � Other �

2302 30 � Of wheat

2302 30 10 � � Of which the starch content does not exceed 28 % by weight, and of which
the proportion that passes through a sieve with an aperture of 0,2 mm does
not exceed 10 % by weight or alternatively the proportion that passes
through the sieve has an ash content, calculated on the dry product, equal to
or more than 1,5 % by weight

�

2302 30 90 � � Other �

2302 40 � Of other cereals

2302 40 10 � � Of which the starch content does not exceed 28 % by weight, and of which
the proportion that passes through a sieve with an aperture of 0,2 mm does
not exceed 10 % by weight or alternatively the proportion that passes
through the sieve has an ash content, calculated on the dry product, equal to
or more than 1,5 % by weight

�

2302 40 90 � � Other �

2302 50 00 � Of leguminous plants 1,6 Year 4

2303 Residues of starch manufacture and similar residues, beet-pulp, bagasse and other
waste of sugar manufacture, brewing or distilling dregs and waste, whether or not
in the form of pellets

2303 10 � Residues of starch manufacture and similar residues

� � Residues from the manufacture of starch from maize (excluding concentrated
steeping liquors), of a protein content, calculated on the dry product

2303 10 11 � � � Exceeding 40 % by weight �

2303 10 19 � � � Not exceeding 40 % by weight 0,0 Year 0

2303 10 90 � � Other 0,0 Year 0

2303 20 � Beet-pulp, bagasse and other waste of sugar manufacture

� � Beet-pulp having a dry matter content of

2303 20 11 � � � Not less than 87 % by weight 0,0 Year 0

2303 20 18 � � � Less than 87 % by weight 0,0 Year 0
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2303 20 90 � � Other 0,0 Year 0

2303 30 00 � Brewing or distilling dregs and waste 0,0 Year 0

2304 00 00 Oil-cake and other solid residues, whether or not ground or in the form of pellets,
resulting from the extraction of soya-bean oil

0,0 Year 0

2305 00 00 Oil-cake and other solid residues, whether or not ground or in the form of pellets,
resulting from the extraction of ground-nut oil

0,0 Year 0

2306 Oil-cake and other solid residues, whether or not ground or in the form of pellets,
resulting from the extraction of vegetable fats or oils, other than those of heading
2304 or 2305

2306 10 00 � Of cotton seeds 0,0 Year 0

2306 20 00 � Of linseed 0,0 Year 0

2306 30 00 � Of sunflower seeds 0,0 Year 0

� Of rape or colza seeds:

2306 41 00 � � Of low erucic acid rape or colza seeds 0,0 Year 0

2306 49 00 � � Other 0,0 Year 0

2306 50 00 � Of coconut or copra 0,0 Year 0

2306 60 00 � Of palm nuts or kernels 0,0 Year 0

2306 70 00 � Of maize (corn) germ 0,0 Year 0

2306 90 � Other

� � Oil-cake and other residues resulting from the extraction of olive oil

2306 90 11 � � � Containing 3 % or less by weight of olive oil 0,0 Year 0

2306 90 19 � � � Containing more than 3 % by weight of olive oil �

2306 90 90 � � Other 0,0 Year 0

2307 00 Wine lees; argol

� Wine lees

2307 00 11 � � Having a total alcoholic strength by mass not exceeding 7,9 % mas and a dry
matter content not less than 25 % by weight

0,0 Year 0

2307 00 19 � � Other

2307 00 90 � Argol 0,0 Year 0

2308 00 Vegetable materials and vegetable waste, vegetable residues and by-products,
whether or not in the form of pellets, of a kind used in animal feeding, not
elsewhere specified or included:

� Grape marc:

2308 00 11 � � Having a total alcoholic strength by mass not exceeding 4,3 % mas and a dry
matter content not less than 40 % by weight

0,0 Year 0

2308 00 19 � � Other

2308 00 40 � Acorns and horse-chestnuts; pomace or marc of fruit, other than grapes 0,0 Year 0

2308 00 90 � Other 0,0 Year 0

2309 Preparations of a kind used in animal feeding
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2309 10 � Dog or cat food, put up for retail sale

� � Containing starch, glucose, glucose syrup, maltodextrine or maltodextrine
syrup falling within subheadings 1702 30 51 to 1702 30 99, 1702 40 90,
1702 90 50 and 2106 90 55 or milk products

� � � Containing starch, glucose, glucose syrup, maltodextrine or maltodextrine
syrup

� � � � Containing no starch or containing 10 % or less by weight of starch

2309 10 11 � � � � � Containing no milk products or containing less than 10 % by
weight of such products

0,0 Year 0

2309 10 13 � � � � � Containing not less than 10 % but less than 50 % by weight of milk
products

�

2309 10 15 � � � � � Containing not less than 50 % but less than 75 % by weight of milk
products

�

2309 10 19 � � � � � Containing not less than 75 % by weight of milk products �

� � � � Containing more than 10 % but not more than 30 % by weight of
starch

2309 10 31 � � � � � Containing no milk products or containing less than 10 % by
weight of such products

0,0 Year 0

2309 10 33 � � � � � Containing not less than 10 % but less than 50 % by weight of milk
products

�

2309 10 39 � � � � � Containing not less than 50 % by weight of milk products �

� � � � Containing more than 30 % by weight of starch

2309 10 51 � � � � � Containing no milk products or containing less than 10 % by
weight of such products

�

2309 10 53 � � � � � Containing not less than 10 % but less than 50 % by weight of milk
products

�

2309 10 59 � � � � � Containing not less than 50 % by weight of milk products �

2309 10 70 � � � Containing no starch, glucose, glucose syrup, maltodextrine or
maltodextrine syrup but containing milk products

�

2309 10 90 � � Other 3,3 Year 4

2309 90 � Other

2309 90 10 � � Fish or marine mammal solubles 0,0 Year 0

2309 90 20 � � Products referred to in additional note 5 to this chapter 0,0 Year 0

� � Other

� � � Containing starch, glucose, glucose syrup, maltodextrine or maltodextrine
syrup falling within subheadings 1702 30 51 to 1702 30 99, 1702 40 90,
1702 90 50 and 2106 90 55 or milk products

� � � � Containing starch, glucose, glucose syrup, maltodextrine or
maltodextrin syrup

� � � � � Containing no starch or containing 10 % or less by weight of starch

2309 90 31 � � � � � � Containing no milk products or containing less than 10 % by
weight of such products

�

2309 90 33 � � � � � � Containing not less than 10 % but less than 50 % by weight of
milk products

�

2309 90 35 � � � � � � Containing not less than 50 % but less than 75 % by weight of
milk products

�
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2309 90 39 � � � � � � Containing not less than 75 % by weight of milk products �

� � � � � Containing more than 10 % but not more than 30 % by weight of
starch

2309 90 41 � � � � � � Containing no milk products or containing less than 10 % by
weight of such products

�

2309 90 43 � � � � � � Containing not less than 10 % but less than 50 % by weight of
milk products

�

2309 90 49 � � � � � � Containing not less than 50 % by weight of milk products �

� � � � � Containing more than 30 % by weight of starch

2309 90 51 � � � � � � Containing no milk products or containing less than 10 % by
weight of such products

�

2309 90 53 � � � � � � Containing not less than 10 % but less than 50 % by weight of
milk products

�

2309 90 59 � � � � � � Containing not less than 50 % by weight of milk products �

2309 90 70 � � � � Containing no starch, glucose, glucose syrup, maltodextrine or
maltodextrine syrup but containing milk products

�

� � � Other

2309 90 91 � � � � Beet-pulp with added molasses 4,2 Year 7

2309 90 93 � � � � Premixtures 3,3 Year 4

� � � � Other

2309 90 95 � � � � � Containing by weight 49 % or more of choline chloride, on organic
or inorganic base

3,3 Year 4

2309 90 97 � � � � � Other 3,3 Year 4

24 TOBACCO AND MANUFACTURED TOBACCO SUBSTITUTES

2401 Unmanufactured tobacco; tobacco refuse

2401 10 � Tobacco, not stemmed/stripped

� � Flue-cured Virginia type and light air-cured Burley type tobacco (including
Burley hybrids); light air-cured Maryland type and fire-cured tobacco

2401 10 10 � � � Flue-cured Virginia type

2401 10 20 � � � Light air-cured Burley type (including Burley hybrids)

2401 10 30 � � � Light air-cured Maryland type

� � � Fire-cured tobacco

2401 10 41 � � � � Kentucky type

2401 10 49 � � � � Other

� � Other

2401 10 50 � � � Light air-cured tobacco

2401 10 60 � � � Sun-cured Oriental type tobacco

2401 10 70 � � � Dark air-cured tobacco

2401 10 80 � � � Flue-cured tobacco

2401 10 90 � � � Other tobacco
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2401 20 � Tobacco, partly or wholly stemmed/stripped

� � Flue-cured Virginia type and light air-cured Burley type tobacco (including
Burley hybrids); light air-cured Maryland type and fire-cured tobacco

2401 20 10 � � � Flue-cured Virginia type

2401 20 20 � � � Light air-cured Burley type (including Burley hybrids)

2401 20 30 � � � Light air-cured Maryland type

� � � Fire-cured tobacco

2401 20 41 � � � � Kentucky type

2401 20 49 � � � � Other

� � Other

2401 20 50 � � � Light air-cured tobacco

2401 20 60 � � � Sun-cured Oriental type tobacco

2401 20 70 � � � Dark air-cured tobacco

2401 20 80 � � � Flue-cured tobacco

2401 20 90 � � � Other tobacco

2401 30 00 � Tobacco refuse

2402 Cigars, cheroots, cigarillos and cigarettes, of tobacco or of tobacco substitutes

2402 10 00 � Cigars, cheroots and cigarillos, containing tobacco 9,1 Year 7

2402 20 � Cigarettes containing tobacco

2402 20 10 � � Containing cloves 6,5 Year 7

2402 20 90 � � Other 40,3 Year 7

2402 90 00 � Other 40,3 Year 7

2403 Other manufactured tobacco and manufactured tobacco substitutes; �homogenized�
or �reconstituted� tobacco; tobacco extracts and essences

2403 10 � Smoking tobacco, whether or not containing tobacco substitutes in any
proportion

2403 10 10 � � In immediate packings of a net content not exceeding 500 g 52,4 Year 7

2403 10 90 � � Other 52,4 Year 7

� Other

2403 91 00 � � �Homogenized� or �reconstituted� tobacco 11,6 Year 7

2403 99 � � Other

2403 99 10 � � � Chewing tobacco and snuff 29,1 Year 7

2403 99 90 � � � Other 11,6 Year 7

25 SALT; SULPHUR; EARTHS AND STONE; PLASTERING MATERIALS, LIME AND
CEMENT

2501 00 Salt (including table salt and denatured salt) and pure sodium chloride, whether or
not in aqueous solution or containing added anti-caking or free-flowing agents; sea
water
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2501 00 10 � Sea water and salt liquors 0,0 Year 0

� Common salt (including table salt and denatured salt) and pure sodium chloride,
whether or not in aqueous solution or containing added anti-caking or
free-flowing agents

2501 00 31 � � For chemical transformation (separation of Na from Cl) for the manufacture
of other products

0,0 Year 0

� � Other

2501 00 51 � � � Denatured or for industrial uses (including refining) other than the
preservation or preparation of foodstuffs for human or animal
consumption

1.7 EUR/1 000
kg/net

Year 0

� � � Other

2501 00 91 � � � � Salt suitable for human consumption 2.6 EUR/1 000
kg/net

Year 0

2501 00 99 � � � � Other 2.6 EUR/1 000
kg/net

Year 0

2502 00 00 Unroasted iron pyrites 0,0 Year 0

2503 00 Sulphur of all kinds, other than sublimed sulphur, precipitated sulphur and
colloidal sulphur

2503 00 10 � Crude or unrefined sulphur 0,0 Year 0

2503 00 90 � Other 1,7 Year 0

2504 Natural graphite

2504 10 00 � In powder or in flakes 0,0 Year 0

2504 90 00 � Other 0,0 Year 0

2505 Natural sands of all kinds, whether or not coloured, other than metal-bearing sands
of Chapter 26

2505 10 00 � Silica sands and quartz sands 0,0 Year 0

2505 90 00 � Other 0,0 Year 0

2506 Quartz (other than natural sands); quartzite, whether or not roughly trimmed or
merely cut, by sawing or otherwise, into blocks or slabs of a rectangular (including
square) shape

2506 10 00 � Quartz 0,0 Year 0

� Quartzite

2506 21 00 � � Crude or roughly trimmed 0,0 Year 0

2506 29 00 � � Other 0,0 Year 0

2507 00 Kaolin and other kaolinic clays, whether or not calcined

2507 00 20 � Kaolin 0,0 Year 0

2507 00 80 � Other kaolinic clays 0,0 Year 0

2508 Other clays (not including expanded clays of heading 6806), andalusite, kyanite
and sillimanite, whether or not calcined; mullite; chamotte or dinas earths

2508 10 00 � Bentonite 0,0 Year 0

2508 20 00 � Decolourizing earths and fuller's earth 0,0 Year 0

2508 30 00 � Fire-clay 0,0 Year 0

2508 40 00 � Other clays 0,0 Year 0

2508 50 00 � Andalusite, kyanite and sillimanite 0,0 Year 0
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2508 60 00 � Mullite 0,0 Year 0

2508 70 � Chamotte or dinas earths

2508 70 10 � � Chamotte earth 0,0 Year 0

2508 70 90 � � Dinas earth 0,0 Year 0

2509 00 00 Chalk 0,0 Year 0

2510 Natural calcium phosphates, natural aluminium calcium phosphates and
phosphatic chalk

2510 10 00 � Unground 0,0 Year 0

2510 20 00 � Ground 0,0 Year 0

2511 Natural barium sulphate (barytes); natural barium carbonate (witherite), whether or
not calcined, other than barium oxide of heading 2816

2511 10 00 � Natural barium sulphate (barytes) 0,0 Year 0

2511 20 00 � Natural barium carbonate (witherite) 0,0 Year 0

2512 00 00 Siliceous fossil meals (for example, kieselguhr, tripolite and diatomite) and similar
siliceous earths, whether or not calcined, of an apparent specific gravity of 1 or
less

0,0 Year 0

2513 Pumice stone; emery; natural corundum, natural garnet and other natural abrasives,
whether or not heat-treated

� Pumice stone

2513 11 00 � � Crude or in irregular pieces, including crushed pumice (�bimskies�) 0,0 Year 0

2513 19 00 � � Other 0,0 Year 0

2513 20 00 � Emery, natural corundum, natural garnet and other natural abrasives 0,0 Year 0

2514 00 00 Slate, whether or not roughly trimmed or merely cut, by sawing or otherwise, into
blocks or slabs of a rectangular (including square) shape

0,0 Year 0

2515 Marble, travertine, ecaussine and other calcareous monumental or building stone of
an apparent specific gravity of 2,5 or more, and alabaster, whether or not roughly
trimmed or merely cut, by sawing or otherwise, into blocks or slabs of a
rectangular (including square) shape

� Marble and travertine

2515 11 00 � � Crude or roughly trimmed 0,0 Year 0

2515 12 � � Merely cut, by sawing or otherwise, into blocks or slabs of a rectangular
(including square) shape

2515 12 20 � � � Of a thickness not exceeding 4 cm 0,0 Year 0

2515 12 50 � � � Of a thickness exceeding 4 cm but not exceeding 25 cm 0,0 Year 0

2515 12 90 � � � Other 0,0 Year 0

2515 20 00 � Ecaussine and other calcareous monumental or building stone; alabaster 0,0 Year 0

2516 Granite, porphyry, basalt, sandstone and other monumental or building stone,
whether or not roughly trimmed or merely cut, by sawing or otherwise, into
blocks or slabs of a rectangular (including square) shape

� Granite

2516 11 00 � � Crude or roughly trimmed 0,0 Year 0

2516 12 � � Merely cut, by sawing or otherwise, into blocks or slabs of a rectangular
(including square) shape
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2516 12 10 � � � Of a thickness not exceeding 25 cm 0,0 Year 0

2516 12 90 � � � Other 0,0 Year 0

� Sandstone

2516 21 00 � � Crude or roughly trimmed 0,0 Year 0

2516 22 00 � � Merely cut, by sawing or otherwise, into blocks or slabs of a rectangular
(including square) shape

0,0 Year 0

2516 90 00 � Other monumental or building stone 0,0 Year 0

2517 Pebbles, gravel, broken or crushed stone, of a kind commonly used for concrete
aggregates, for road metalling or for railway or other ballast, shingle and flint,
whether or not heat-treated; macadam of slag, dross or similar industrial waste,
whether or not incorporating the materials cited in the first part of the heading;
tarred macadam; granules, chippings and powder, of stones of heading 2515 or
2516, whether or not heat-treated

2517 10 � Pebbles, gravel, broken or crushed stone, of a kind commonly used for concrete
aggregates, for road metalling or for railway or other ballast, shingle and flint,
whether or not heat-treated

2517 10 10 � � Pebbles, gravel, shingle and flint 0,0 Year 0

2517 10 20 � � Limestone, dolomite and other calcareous stone, broken or crushed 0,0 Year 0

2517 10 80 � � Other 0,0 Year 0

2517 20 00 � Macadam of slag, dross or similar industrial waste, whether or not incorporating
the materials cited in subheading 2517 10

0,0 Year 0

2517 30 00 � Tarred macadam 0,0 Year 0

� Granules, chippings and powder, of stones of heading 2515 or 2516, whether
or not heat-treated

2517 41 00 � � Of marble 0,0 Year 0

2517 49 00 � � Other 0,0 Year 0

2518 Dolomite, whether or not calcined or sintered, including dolomite roughly trimmed
or merely cut, by sawing or otherwise, into blocks or slabs of a rectangular
(including square) shape; dolomite ramming mix:

2518 10 00 � Dolomite, not calcined or sintered 0,0 Year 0

2518 20 00 � Calcined or sintered dolomite 0,0 Year 0

2518 30 00 � Dolomite ramming mix 0,0 Year 0

2519 Natural magnesium carbonate (magnesite); fused magnesia; dead-burned (sintered)
magnesia, whether or not containing small quantities of other oxides added before
sintering; other magnesium oxide, whether or not pure

2519 10 00 � Natural magnesium carbonate (magnesite) 0,0 Year 0

2519 90 � Other

2519 90 10 � � Magnesium oxide, other than calcined natural magnesium carbonate 0,0 Year 0

2519 90 30 � � Dead-burned (sintered) magnesia 0,0 Year 0

2519 90 90 � � Other 0,0 Year 0

2520 Gypsum; anhydrite; plasters (consisting of calcined gypsum or calcium sulphate)
whether or not coloured, with or without small quantities of accelerators or
retarders

2520 10 00 � Gypsum; anhydrite 0,0 Year 0

2520 20 � Plasters

2520 20 10 � � Building 0,0 Year 0
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2520 20 90 � � Other 0,0 Year 0

2521 00 00 Limestone flux; limestone and other calcareous stone, of a kind used for the
manufacture of lime or cement

0,0 Year 0

2522 Quicklime, slaked lime and hydraulic lime, other than calcium oxide and hydroxide
of heading 2825

2522 10 00 � Quicklime 0,0 Year 0

2522 20 00 � Slaked lime 0,0 Year 0

2522 30 00 � Hydraulic lime 0,0 Year 0

2523 Portland cement, aluminous cement, slag cement, supersulphate cement and similar
hydraulic cements, whether or not coloured or in the form of clinkers

2523 10 00 � Cement clinkers 0,0 Year 0

� Portland cement

2523 21 00 � � White cement, whether or not artificially coloured 0,0 Year 0

2523 29 00 � � Other 0,0 Year 0

2523 30 00 � Aluminous cement 0,0 Year 0

2523 90 � Other hydraulic cements

2523 90 10 � � Blast furnace cement 0,0 Year 0

2523 90 30 � � Pozzolanic cement 0,0 Year 0

2523 90 90 � � Other 0,0 Year 0

2524 00 Asbestos

2524 00 30 � Fibres, flakes or powder 0,0 Year 0

2524 00 80 � Other 0,0 Year 0

2525 Mica, including splittings; mica waste

2525 10 00 � Crude mica and mica rifted into sheets or splittings 0,0 Year 0

2525 20 00 � Mica powder 0,0 Year 0

2525 30 00 � Mica waste 0,0 Year 0

2526 Natural steatite, whether or not roughly trimmed or merely cut, by sawing or
otherwise, into blocks or slabs of a rectangular (including square) shape; talc

2526 10 00 � Not crushed, not powdered 0,0 Year 0

2526 20 00 � Crushed or powdered 0,0 Year 0

2528 Natural borates and concentrates thereof (whether or not calcined), but not
including borates separated from natural brine; natural boric acid containing not
more than 85 % of H3BO3 calculated on the dry weight

2528 10 00 � Natural sodium borates and concentrates thereof (whether or not calcined) 0,0 Year 0

2528 90 00 � Other 0,0 Year 0

2529 Felspar; leucite; nepheline and nepheline syenite; fluorspar

2529 10 00 � Felspar 0,0 Year 0

� Fluorspar

2529 21 00 � � Containing by weight 97 % or less of calcium fluoride 0,0 Year 0

2529 22 00 � � Containing by weight more than 97 % of calcium fluoride 0,0 Year 0

2529 30 00 � Leucite; nepheline and nepheline syenite 0,0 Year 0
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2530 Mineral substances not elsewhere specified or included

2530 10 � Vermiculite, perlite and chlorites, unexpanded

2530 10 10 � � Perlite 0,0 Year 0

2530 10 90 � � Vermiculite and chlorites 0,0 Year 0

2530 20 00 � Kieserite, epsomite (natural magnesium sulphates) 0,0 Year 0

2530 90 � Other:

2530 90 20 � � Sepiolite 0,0 Year 0

2530 90 98 � � Other 0,0 Year 0

26 ORES, SLAG AND ASH

2601 Iron ores and concentrates, including roasted iron pyrites

� Iron ores and concentrates, other than roasted iron pyrites

2601 11 00 � � Non-agglomerated 0,0 Year 0

2601 12 00 � � Agglomerated 0,0 Year 0

2601 20 00 � Roasted iron pyrites 0,0 Year 0

2602 00 00 Manganese ores and concentrates, including ferruginous manganese ores and
concentrates with a manganese content of 20 % or more, calculated on the dry
weight

0,0 Year 0

2603 00 00 Copper ores and concentrates 0,0 Year 0

2604 00 00 Nickel ores and concentrates 0,0 Year 0

2605 00 00 Cobalt ores and concentrates 0,0 Year 0

2606 00 00 Aluminium ores and concentrates 0,0 Year 0

2607 00 00 Lead ores and concentrates 0,0 Year 0

2608 00 00 Zinc ores and concentrates 0,0 Year 0

2609 00 00 Tin ores and concentrates 0,0 Year 0

2610 00 00 Chromium ores and concentrates 0,0 Year 0

2611 00 00 Tungsten ores and concentrates 0,0 Year 0

2612 Uranium or thorium ores and concentrates

2612 10 � Uranium ores and concentrates

2612 10 10 � � Uranium ores and pitchblende, and concentrates thereof, with a uranium
content of more than 5 % by weight (Euratom)

0,0 Year 0

2612 10 90 � � Other 0,0 Year 0

2612 20 � Thorium ores and concentrates

2612 20 10 � � Monazite; urano-thorianite and other thorium ores and concentrates, with a
thorium content of more than 20 % by weight (Euratom)

0,0 Year 0

2612 20 90 � � Other 0,0 Year 0

2613 Molybdenum ores and concentrates

2613 10 00 � Roasted 0,0 Year 0

2613 90 00 � Other 0,0 Year 0

2614 00 Titanium ores and concentrates

2614 00 10 � Ilmenite and concentrates thereof 0,0 Year 0
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2614 00 90 � Other 0,0 Year 0

2615 Niobium, tantalum, vanadium or zirconium ores and concentrates

2615 10 00 � Zirconium ores and concentrates 0,0 Year 0

2615 90 � Other

2615 90 10 � � Niobium and tantalum ores and concentrates 0,0 Year 0

2615 90 90 � � Vanadium ores and concentrates 0,0 Year 0

2616 Precious metal ores and concentrates

2616 10 00 � Silver ores and concentrates 0,0 Year 0

2616 90 00 � Other 0,0 Year 0

2617 Other ores and concentrates

2617 10 00 � Antimony ores and concentrates 0,0 Year 0

2617 90 00 � Other 0,0 Year 0

2618 00 00 Granulated slag (slag sand) from the manufacture of iron or steel 0,0 Year 0

2619 00 Slag, dross (other than granulated slag), scalings and other waste from the
manufacture of iron or steel

2619 00 10 � Blast-furnace dust 0,0 Year 0

� Other

2619 00 91 � � Waste suitable for the recovery of iron or manganese 0,0 Year 0

2619 00 93 � � Slag suitable for the extraction of titanium oxide 0,0 Year 0

2619 00 95 � � Waste suitable for the extraction of vanadium 0,0 Year 0

2619 00 99 � � Other 0,0 Year 0

2620 Ash and residues (other than from the manufacture of iron or steel), containing
arsenic, metals or their compounds

� Containing mainly lead

2620 11 00 � � Hard zinc spelter 0,0 Year 0

2620 19 00 � � Other 0,0 Year 0

2620 21 00 � � Leaded gasoline sludges and leaded anti-knock compound sludges 0,0 Year 0

2620 29 00 � � Other 0,0 Year 0

2620 30 00 � Containing mainly copper 0,0 Year 0

2620 40 00 � Containing mainly aluminium 0,0 Year 0

2620 60 00 � Containing arsenic, mercury, thallium or their mixtures, of a kind used for the
extraction of arsenic or those metals or for the manufacture of their chemical
compounds

0,0 Year 0

� Other:

2620 91 00 � � Containing antimony, beryllium, cadmium, chromium or their mixtures 0,0 Year 0

2620 99 � � Other:

2620 99 10 � � � Containing mainly nickel 0,0 Year 0

2620 99 20 � � � Containing mainly niobium and tantalum 0,0 Year 0

2620 99 30 � � � Containing mainly tungsten 0,0 Year 0

2620 99 40 � � � Containing mainly tin 0,0 Year 0
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2620 99 50 � � � Containing mainly molybdenum 0,0 Year 0

2620 99 60 � � � Containing mainly titanium 0,0 Year 0

2620 99 70 � � � Containing mainly cobalt 0,0 Year 0

2620 99 80 � � � Containing mainly zirconium 0,0 Year 0

2620 99 90 � � � Other 0,0 Year 0

2621 Other slag and ash, including seaweed ash (kelp); ash and residues from the
incineration of municipal waste:

2621 10 00 � Ash and residues from the incineration of municipal waste 0,0 Year 0

2621 90 00 � Other 0,0 Year 0

27 MINERAL FUELS, MINERAL OILS AND PRODUCTS OF THEIR DISTILLATION;
BITUMINOUS SUBSTANCES; MINERAL WAXES

2701 Coal; briquettes, ovoids and similar solid fuels manufactured from coal

� Coal, whether or not pulverized, but not agglomerated

2701 11 � � Anthracite

2701 11 10 � � � Having a volatile matter limit (on a dry, mineral-matter-free basis) not
exceeding 10 %

0,0 Year 0

2701 11 90 � � � Other 0,0 Year 0

2701 12 � � Bituminous coal

2701 12 10 � � � Coking coal 0,0 Year 0

2701 12 90 � � � Other 0,0 Year 0

2701 19 00 � � Other coal 0,0 Year 0

2701 20 00 � Briquettes, ovoids and similar solid fuels manufactured from coal 0,0 Year 0

2702 Lignite, whether or not agglomerated, excluding jet

2702 10 00 � Lignite, whether or not pulverized, but not agglomerated 0,0 Year 0

2702 20 00 � Agglomerated lignite 0,0 Year 0

2703 00 00 Peat (including peat litter), whether or not agglomerated 0,0 Year 0

2704 00 Coke and semi-coke of coal, of lignite or of peat, whether or not agglomerated;
retort carbon

� Coke and semi-coke of coal

2704 00 11 � � For the manufacture of electrodes 0,0 Year 0

2704 00 19 � � Other 0,0 Year 0

2704 00 30 � Coke and semi-coke of lignite 0,0 Year 0

2704 00 90 � Other 0,0 Year 0

2705 00 00 Coal gas, water gas, producer gas and similar gases, other than petroleum gases
and other gaseous hydrocarbons

0,0 Year 0

2706 00 00 Tar distilled from coal, from lignite or from peat, and other mineral tars, whether
or not dehydrated or partially distilled, including reconstituted tars

0,0 Year 0

2707 Oils and other products of the distillation of high temperature coal tar; similar
products in which the weight of the aromatic constituents exceeds that of the
non-aromatic constituents:

2707 10 � Benzol (benzene):

2707 10 10 � � For use as a power or heating fuel 0,0 Year 0
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2707 10 90 � � For other purposes 0,0 Year 0

2707 20 � Toluol (toluene):

2707 20 10 � � For use as a power or heating fuel 0,0 Year 0

2707 20 90 � � For other purposes 0,0 Year 0

2707 30 � Xylol (xylenes):

2707 30 10 � � For use as a power or heating fuel 0,0 Year 0

2707 30 90 � � For other purposes 0,0 Year 0

2707 40 00 � Naphthalene 0,0 Year 0

2707 50 � Other aromatic hydrocarbon mixtures of which 65 % or more by volume
(including losses) distils at 250 °C by the ASTM D 86 method

2707 50 10 � � For use as power or heating fuels 0,0 Year 0

2707 50 90 � � For other purposes 0,0 Year 0

2707 60 00 � Phenols 0,0 Year 0

� Other

2707 91 00 � � Creosote oils 0,0 Year 0

2707 99 � � Other

� � � Crude oils

2707 99 11 � � � � Crude light oils of which 90 % or more by volume distils at
temperatures of up to 200 °C

0,0 Year 0

2707 99 19 � � � � Other 0,0 Year 0

2707 99 30 � � � Sulphuretted toppings 0,0 Year 0

2707 99 50 � � � Basic products 0,0 Year 0

2707 99 70 � � � Anthracene 0,0 Year 0

� � � Other

2707 99 91 � � � � For the manufacture of the products of heading 2803 0,0 Year 0

2707 99 99 � � � � Other 0,0 Year 0

2708 Pitch and pitch coke, obtained from coal tar or from other mineral tars

2708 10 00 � Pitch 0,0 Year 0

2708 20 00 � Pitch coke 0,0 Year 0

2709 00 Petroleum oils and oils obtained from bituminous minerals, crude

2709 00 10 � Natural gas condensates 0,0 Year 0

2709 00 90 � Other 0,0 Year 0

2710 Petroleum oils and oils obtained from bituminous minerals, other than crude;
preparations not elsewhere specified or included, containing by weight 70 % or
more of petroleum oils or of oils obtained from bituminous minerals, these oils
being the basic constituents of the preparations; waste oils:

� Petroleum oils and oils obtained from bituminous minerals (other than crude)
and preparations not elsewhere specified or included, containing by weight
70 % or more of petroleum oils or of oils obtained from bituminous minerals,
these oils being the basic constituents of the preparations, other than waste oils:

2710 11 � � Light oils and preparations:

2710 11 11 � � � For undergoing a specific process 0,0 Year 0



HS Heading 2002 Description Base Category

2710 11 15 � � � For undergoing chemical transformation by a process other than those
specified in respect of subheading 2710 11 11

0,0 Year 0

� � � For other purposes:

� � � � Special spirits:

2710 11 21 � � � � � White spirit 0,0 Year 0

2710 11 25 � � � � � Other 0,0 Year 0

� � � � Other:

� � � � � Motor spirit:

2710 11 31 � � � � � � Aviation spirit 0,0 Year 0

� � � � � � Other, with a lead content:

� � � � � � � Not exceeding 0,013 g per litre:

2710 11 41 � � � � � � � � With an octane number (RON) of less than 95 0,0 Year 0

2710 11 45 � � � � � � � � With an octane number (RON) of 95 or more but less than
98

0,0 Year 0

2710 11 49 � � � � � � � � With an octane number (RON) of 98 or more 0,0 Year 0

� � � � � � � Exceeding 0,013 g per litre:

2710 11 51 � � � � � � � � With an octane number (RON) of less than 98 0,0 Year 0

2710 11 59 � � � � � � � � With an octane number (RON) of 98 or more 0,0 Year 0

2710 11 70 � � � � � Spirit type jet fuel 0,0 Year 0

2710 11 90 � � � � � Other light oils 0,0 Year 0

2710 19 � � Other:

� � � Medium oils:

2710 19 11 � � � � For undergoing a specific process 0,0 Year 0

2710 19 15 � � � � For undergoing chemical transformation by a process other than those
specified in respect of subheading 2710 19 11

0,0 Year 0

� � � � For other purposes:

� � � � � Kerosene:

2710 19 21 � � � � � � Jet fuel 0,0 Year 0

2710 19 25 � � � � � � Other 0,0 Year 0

2710 19 29 � � � � � Other 0,0 Year 0

� � � Heavy oils:

� � � � Gas oils:

2710 19 31 � � � � � For undergoing a specific process 0,0 Year 0

2710 19 35 � � � � � For undergoing chemical transformation by a process other than
those specified in respect of subheading 2710 19 31

0,0 Year 0

� � � � � For other purposes:

2710 19 41 � � � � � � With a sulphur content not exceeding 0,05 % by weight 0,0 Year 0

2710 19 45 � � � � � � With a sulphur content exceeding 0,05 % by weight but not
exceeding 0,2 % by weight

0,0 Year 0
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2710 19 49 � � � � � � With a sulphur content exceeding 0,2 % by weight 0,0 Year 0

� � � � Fuel oils:

2710 19 51 � � � � � For undergoing a specific process 0,0 Year 0

2710 19 55 � � � � � For undergoing chemical transformation by a process other than
those specified in respect of subheading 2710 19 51

0,0 Year 0

� � � � � For other purposes:

2710 19 61 � � � � � � With a sulphur content not exceeding 1 % by weight 0,0 Year 0

2710 19 63 � � � � � � With a sulphur content exceeding 1 % by weight but not
exceeding 2 % by weight

0,0 Year 0

2710 19 65 � � � � � � With a sulphur content exceeding 2 % by weight but not
exceeding 2,8 % by weight

0,0 Year 0

2710 19 69 � � � � � � With a sulphur content exceeding 2,8 % by weight 0,0 Year 0

� � � � Lubricating oils; other oils:

2710 19 71 � � � � � For undergoing a specific process 0,0 Year 0

2710 19 75 � � � � � For undergoing chemical transformation by a process other than
those specified in respect of subheading 2710 19 71

0,0 Year 0

� � � � � For other purposes:

2710 19 81 � � � � � � Motor oils, compressor lube oils, turbine lube oils 0,0 Year 0

2710 19 83 � � � � � � Liquids for hydraulic purposes 0,0 Year 0

2710 19 85 � � � � � � White oils, liquid paraffin 0,0 Year 0

2710 19 87 � � � � � � Gear oils and reductor oils 0,0 Year 0

2710 19 91 � � � � � � Metal-working compounds, mould release oils, anti-corrosion oils 0,0 Year 0

2710 19 93 � � � � � � Electrical insulating oils 0,0 Year 0

2710 19 99 � � � � � � Other lubricating oils and other oils 0,0 Year 0

� Waste oils:

2710 91 00 � � Containing polychlorinated biphenyls (PCBs), polychlorinated terphenyls
(PCTs) or polybrominated biphenyls (PBBs)

0,0 Year 0

2710 99 00 � � Other 0,0 Year 0

2711 Petroleum gases and other gaseous hydrocarbons

� Liquefied

2711 11 00 � � Natural gas 0,0 Year 0

2711 12 � � Propane

� � � Propane of a purity not less than 99 %

2711 12 11 � � � � For use as a power or heating fuel 0,0 Year 0

2711 12 19 � � � � For other purposes 0,0 Year 0

� � � Other

2711 12 91 � � � � For undergoing a specific process 0,0 Year 0

2711 12 93 � � � � For undergoing chemical transformation by a process other than those
specified in respect of subheading 2711 12 91

0,0 Year 0

� � � � For other purposes

2711 12 94 � � � � � Of a purity exceeding 90 % but less than 99 % 0,0 Year 0
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2711 12 97 � � � � � Other 0,0 Year 0

2711 13 � � Butanes

2711 13 10 � � � For undergoing a specific process 0,0 Year 0

2711 13 30 � � � For undergoing chemical transformation by a process other than those
specified in respect of subheading 2711 13 10

0,0 Year 0

� � � For other purposes

2711 13 91 � � � � Of a purity exceeding 90 % but less than 95 % 0,0 Year 0

2711 13 97 � � � � Other 0,0 Year 0

2711 14 00 � � Ethylene, propylene, butylene and butadiene 0,0 Year 0

2711 19 00 � � Other 0,0 Year 0

� In gaseous state

2711 21 00 � � Natural gas 0,0 Year 0

2711 29 00 � � Other 0,0 Year 0

2712 Petroleum jelly; paraffin wax, microcrystalline petroleum wax, slack wax, ozokerite,
lignite wax, peat wax, other mineral waxes, and similar products obtained by
synthesis or by other processes, whether or not coloured

2712 10 � Petroleum jelly

2712 10 10 � � Crude 0,0 Year 0

2712 10 90 � � Other 0,0 Year 0

2712 20 � Paraffin wax containing by weight less than 0,75 % of oil

2712 20 10 � � Synthetic paraffin wax of a molecular weight of 460 or more but not
exceeding 1 560

0,0 Year 0

2712 20 90 � � Other 0,0 Year 0

2712 90 � Other

� � Ozokerite, lignite wax or peat wax (natural products)

2712 90 11 � � � Crude 0,0 Year 0

2712 90 19 � � � Other 0,0 Year 0

� � Other

� � � Crude

2712 90 31 � � � � For undergoing a specific process 0,0 Year 0

2712 90 33 � � � � For undergoing chemical transformation by a process other than those
specified in respect of subheading 2712 90 31

0,0 Year 0

2712 90 39 � � � � For other purposes 0,0 Year 0

� � � Other

2712 90 91 � � � � Blend of 1-alkenes containing by weight 80 % or more of 1-alkenes of
a chain-length of 24 carbon atoms or more but not exceeding 28
carbon atoms

0,0 Year 0

2712 90 99 � � � � Other 0,0 Year 0

2713 Petroleum coke, petroleum bitumen and other residues of petroleum oils or of oils
obtained from bituminous minerals

� Petroleum coke

2713 11
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2713 12 00 � � Calcined 0,0 Year 0

2713 20 00 � Petroleum bitumen 0,0 Year 0

2713 90 � Other residues of petroleum oils or of oils obtained from bituminous minerals

2713 90 10 � � For the manufacture of the products of heading 2803 0,0 Year 0

2713 90 90 � � Other 0,0 Year 0

2714 Bitumen and asphalt, natural; bituminous or oil shale and tar sands; asphaltites and
asphaltic rocks

2714 10 00 � Bituminous or oil shale and tar sands 0,0 Year 0

2714 90 00 � Other 0,0 Year 0

2715 00 00 Bituminous mixtures based on natural asphalt, on natural bitumen, on petroleum
bitumen, on mineral tar or on mineral tar pitch (for example, bituminous mastics,
cut-backs)

0,0 Year 0

2716 00 00 Electrical energy 0,0 Year 0

28 INORGANIC CHEMICALS; ORGANIC OR INORGANIC COMPOUNDS OF
PRECIOUS METALS, OF RARE-EARTH METALS, OF RADIOACTIVE ELEMENTS
OR OF ISOTOPES

I. CHEMICAL ELEMENTS

2801 Fluorine, chlorine, bromine and iodine

2801 10 00 � Chlorine 0,0 Year 0

2801 20 00 � Iodine 0,0 Year 0

2801 30 � Fluorine; bromine

2801 30 10 � � Fluorine 0,0 Year 0

2801 30 90 � � Bromine 0,0 Year 0

2802 00 00 Sulphur, sublimed or precipitated; colloidal sulphur 0,0 Year 0

2803 00 Carbon (carbon blacks and other forms of carbon not elsewhere specified or
included)

2803 00 10 � Methane black 0,0 Year 0

2803 00 80 � Other 0,0 Year 0

2804 Hydrogen, rare gases and other non-metals

2804 10 00 � Hydrogen 0,0 Year 0

� Rare gases

2804 21 00 � � Argon 0,0 Year 0

2804 29 � � Other

2804 29 10 � � � Helium 0,0 Year 0

2804 29 90 � � � Other 0,0 Year 0

2804 30 00 � Nitrogen 0,0 Year 0

2804 40 00 � Oxygen 0,0 Year 0

2804 50 � Boron; tellurium

2804 50 10 � � Boron 0,0 Year 0

2804 50 90 � � Tellurium 0,0 Year 0

� Silicon
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2804 61 00 � � Containing by weight not less than 99,99 % of silicon 0,0 Year 0

2804 69 00 � � Other 5,5 Year 3

2804 70 00 � Phosphorus 0,0 Year 0

2804 80 00 � Arsenic 0,0 Year 0

2804 90 00 � Selenium 0,0 Year 0

2805 Alkali or alkaline-earth metals; rare-earth metals, scandium and yttrium, whether or
not intermixed or interalloyed; mercury:

� Alkali or alkaline-earth metals:

2805 11 00 � � Sodium 5,0 Year 3

2805 12 00 � � Calcium 5,5 Year 3

2805 19 � � Other:

2805 19 10 � � � Strontium and barium 5,5 Year 3

2805 19 90 � � � Other 4,1 Year 3

2805 30 � Rare-earth metals, scandium and yttrium, whether or not intermixed or
interalloyed

2805 30 10 � � Intermixtures or interalloys 6,8 Year 3

2805 30 90 � � Other 2,7 Year 3

2805 40 � Mercury

2805 40 10 � � In flasks of a net content of 34,5 kg (standard weight), of a fob value, per
flask, not exceeding EUR 224

3,0 Year 3

2805 40 90 � � Other 0,0 Year 0

II. INORGANIC ACIDS AND INORGANIC OXYGEN COMPOUNDS OF
NON-METALS

2806 Hydrogen chloride (hydrochloric acid); chlorosulphuric acid

2806 10 00 � Hydrogen chloride (hydrochloric acid) 0,0 Year 0

2806 20 00 � Chlorosulphuric acid 0,0 Year 0

2807 00 Sulphuric acid; oleum

2807 00 10 � Sulphuric acid 0,0 Year 0

2807 00 90 � Oleum 0,0 Year 0

2808 00 00 Nitric acid; sulphonitric acids 0,0 Year 0

2809 Diphosphorus pentaoxide; phosphoric acid; polyphosphoric acids, whether or not
chemically defined

2809 10 00 � Diphosphorus pentaoxide 0,0 Year 0

2809 20 00 � Phosphoric acid and polyphosphoric acids 0,0 Year 0

2810 00 Oxides of boron; boric acids

2810 00 10 � Diboron trioxide 0,0 Year 0

2810 00 90 � Other 0,0 Year 0

2811 Other inorganic acids and other inorganic oxygen compounds of non-metals

� Other inorganic acids

2811 11 00 � � Hydrogen fluoride (hydrofluoric acid) 0,0 Year 0
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2811 19 � � Other

2811 19 10 � � � Hydrogen bromide (hydrobromic acid) 0,0 Year 0

2811 19 20 � � � Hydrogen cyanide (hydrocyanic acid) 0,0 Year 0

2811 19 80 � � � Other 0,0 Year 0

� Other inorganic oxygen compounds of non-metals

2811 21 00 � � Carbon dioxide 0,0 Year 0

2811 22 00 � � Silicon dioxide 0,0 Year 0

2811 23 00 � � Sulphur dioxide 0,0 Year 0

2811 29 � � Other

2811 29 10 � � � Sulphur trioxide (sulphuric anhydride); diarsenic trioxide 0,0 Year 0

2811 29 30 � � � Nitrogen oxides 0,0 Year 0

2811 29 90 � � � Other 0,0 Year 0

III. HALOGEN OR SULPHUR COMPOUNDS OF NON-METALS

2812 Halides and halide oxides of non-metals

2812 10 � Chlorides and chloride oxides

� � Of phosphorus

2812 10 11 � � � Phosphorus trichloride oxide (phosphoryl trichloride) 0,0 Year 0

2812 10 15 � � � Phosphorus trichloride 0,0 Year 0

2812 10 16 � � � Phosphorus pentachloride 0,0 Year 0

2812 10 18 � � � Other 0,0 Year 0

� � Other

2812 10 91 � � � Disulphur dichloride 0,0 Year 0

2812 10 93 � � � Sulphur dichloride 0,0 Year 0

2812 10 94 � � � Phosgene (carbonyl chloride) 0,0 Year 0

2812 10 95 � � � Thionyl dichloride (thionyl chloride) 0,0 Year 0

2812 10 99 � � � Other 0,0 Year 0

2812 90 00 � Other 0,0 Year 0

2813 Sulphides of non-metals; commercial phosphorus trisulphide

2813 10 00 � Carbon disulphide 0,0 Year 0

2813 90 � Other

2813 90 10 � � Phosphorus sulphides, commercial phosphorus trisulphide 0,0 Year 0

2813 90 90 � � Other 0,0 Year 0

IV. INORGANIC BASES AND OXIDES, HYDROXIDES AND PEROXIDES OF
METALS

2814 Ammonia, anhydrous or in aqueous solution

2814 10 00 � Anhydrous ammonia 3,1 Year 3

2814 20 00 � Ammonia in aqueous solution 3,1 Year 3
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2815 Sodium hydroxide (caustic soda); potassium hydroxide (caustic potash); peroxides
of sodium or potassium

� Sodium hydroxide (caustic soda)

2815 11 00 � � Solid 2,6 Year 3

2815 12 00 � � In aqueous solution (soda lye or liquid soda) 2,6 Year 3

2815 20 � Potassium hydroxide (caustic potash)

2815 20 10 � � Solid 2,5 Year 3

2815 20 90 � � In aqueous solution (potassium lye or liquid potassium) 2,5 Year 3

2815 30 00 � Peroxides of sodium or potassium 1,9 Year 3

2816 Hydroxide and peroxide of magnesium; oxides, hydroxides and peroxides, of
strontium or barium

2816 10 00 � Hydroxide and peroxide of magnesium 0,0 Year 0

2816 40 00 � Oxides, hydroxides and peroxides, of strontium or barium 0,0 Year 0

2817 00 00 Zinc oxide; zinc peroxide 3,1 Year 3

2818 Artificial corundum, whether or not chemically defined; aluminium oxide;
aluminium hydroxide

2818 10 � Artificial corundum, whether or not chemically defined

2818 10 10 � � White, pink or ruby, with an aluminium oxide content exceeding 97,5 % by
weight

1,7 Year 3

2818 10 90 � � Other 1,7 Year 3

2818 20 00 � Aluminium oxide, other than artificial corundum 4,0 Year 3

2818 30 00 � Aluminium hydroxide 5,5 Year 3

2819 Chromium oxides and hydroxides

2819 10 00 � Chromium trioxide 3,6 Year 3

2819 90 � Other

2819 90 10 � � Chromium dioxide 0,0 Year 0

2819 90 90 � � Other 3,6 Year 3

2820 Manganese oxides

2820 10 00 � Manganese dioxide 1,8 Year 3

2820 90 � Other

2820 90 10 � � Manganese oxide containing by weight 77 % or more of manganese 0,0 Year 0

2820 90 90 � � Other 2,0 Year 3

2821 Iron oxides and hydroxides; earth colours containing 70 % or more by weight of
combined iron evaluated as Fe2O3

2821 10
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2824 20 00 � Red lead and orange lead 0,0 Year 0

2824 90 00 � Other 0,0 Year 0

2825 Hydrazine and hydroxylamine and their inorganic salts; other inorganic bases;
other metal oxides, hydroxides and peroxides

2825 10 00 � Hydrazine and hydroxylamine and their inorganic salts 1,9 Year 3

2825 20 00 � Lithium oxide and hydroxide 0,0 Year 0

2825 30 00 � Vanadium oxides and hydroxides 0,0 Year 0

2825 40 00 � Nickel oxides and hydroxides 0,0 Year 0

2825 50 00 � Copper oxides and hydroxides 0,0 Year 0

2825 60 00 � Germanium oxides and zirconium dioxide 0,0 Year 0

2825 70 00 � Molybdenum oxides and hydroxides 0,0 Year 0

2825 80 00 � Antimony oxides 3,1 Year 3

2825 90 � Other

� � Calcium oxide, hydroxide and peroxide

2825 90 11 � � � Calcium hydroxide, of a purity of 98 % or more calculed on the dry
weight, in the form of particles of which: -not more than 1 % by weight
have a particle-size exceeding 75 micrometres and -not more than 4 % by
weight have a particle-size of less than 1,3 micrometres

0,0 Year 0

2825 90 19 � � � Other 0,0 Year 0

2825 90 20 � � Beryllium oxide and hydroxide 0,0 Year 0

2825 90 30 � � Tin oxides 0,0 Year 0

2825 90 40 � � Tungsten oxides and hydroxides 0,0 Year 0

2825 90 50 � � Mercury oxides 0,0 Year 0

2825 90 60 � � Cadmium oxide 0,0 Year 0

2825 90 80 � � Other 0,0 Year 0

V. SALTS AND PEROXYSALTS, OF INORGANIC ACIDS AND METALS

2826 Fluorides; fluorosilicates, fluoroaluminates and other complex fluorine salts

� Fluorides

2826 11 00 � � Of ammonium or of sodium 0,0 Year 0

2826 12 00 � � Of aluminium 0,0 Year 0

2826 19 00 � � Other 0,0 Year 0

2826 20 00 � Fluorosilicates of sodium or of potassium 0,0 Year 0

2826 30 00 � Sodium hexafluoroaluminate (synthetic cryolite) 0,0 Year 0

2826 90 � Other

2826 90 10 � � Dipotassium hexafluorozirconate 0,0 Year 0

2826 90 90 � � Other 0,0 Year 0

2827 Chlorides, chloride oxides and chloride hydroxides; bromides and bromide oxides;
iodides and iodide oxides

2827 10 00 � Ammonium chloride 2,0 Year 3
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2827 20 00 � Calcium chloride 0,0 Year 0

� Other chlorides

2827 31 00 � � Of magnesium 0,0 Year 0

2827 32 00 � � Of aluminium 1,9 Year 3

2827 33 00 � � Of iron 0,0 Year 0

2827 34 00 � � Of cobalt 0,0 Year 0

2827 35 00 � � Of nickel 0,0 Year 0

2827 36 00 � � Of zinc 0,0 Year 0

2827 39 � � Other

2827 39 10 � � � Of tin 0,0 Year 0

2827 39 80 � � � Other 0,0 Year 0

� Chloride oxides and chloride hydroxides

2827 41 00 � � Of copper 0,0 Year 0

2827 49 � � Other

2827 49 10 � � � Of lead 0,0 Year 0

2827 49 90 � � � Other 0,0 Year 0

� Bromides and bromide oxides

2827 51 00 � � Bromides of sodium or of potassium 0,0 Year 0

2827 59 00 � � Other 0,0 Year 0

2827 60 00 � Iodides and iodide oxides 0,0 Year 0

2828 Hypochlorites; commercial calcium hypochlorite; chlorites; hypobromites

2828 10 00 � Commercial calcium hypochlorite and other calcium hypochlorites 0,0 Year 0

2828 90 00 � Other 0,0 Year 0

2829 Chlorates and perchlorates; bromates and perbromates; iodates and periodates

� Chlorates

2829 11 00 � � Of sodium 0,0 Year 0

2829 19 00 � � Other 0,0 Year 0

2829 90 � Other

2829 90 10 � � Perchlorates 0,0 Year 0

2829 90 40 � � Bromates of potassium or of sodium 0,0 Year 0

2829 90 80 � � Other 0,0 Year 0

2830 Sulphides; polysulphides, whether or not chemically defined:

2830 10 00 � Sodium sulphides 2,0 Year 3

2830 20 00 � Zinc sulphide 0,0 Year 0

2830 30 00 � Cadmium sulphide 0,0 Year 0

2830 90 � Other
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2830 90 11 � � Sulphides of calcium, of antimony or of iron 0,0 Year 0

2830 90 80 � � Other 0,0 Year 0

2831 Dithionites and sulphoxylates

2831 10 00 � Of sodium 0,0 Year 0

2831 90 00 � Other 0,0 Year 0

2832 Sulphites; thiosulphates

2832 10 00 � Sodium sulphites 0,0 Year 0

2832 20 00 � Other sulphites 0,0 Year 0

2832 30 00 � Thiosulphates 0,0 Year 0

2833 Sulphates; alums; peroxosulphates (persulphates)

� Sodium sulphates

2833 11 00 � � Disodium sulphate 0,0 Year 0

2833 19 00 � � Other 0,0 Year 0

� Other sulphates

2833 21 00 � � Of magnesium 0,0 Year 0

2833 22 00 � � Of aluminium 0,0 Year 0

2833 23 00 � � Of chromium 0,0 Year 0

2833 24 00 � � Of nickel 0,0 Year 0

2833 25 00 � � Of copper 0,0 Year 0

2833 26 00 � � Of zinc 0,0 Year 0

2833 27 00 � � Of barium 0,0 Year 0

2833 29 � � Other

2833 29 10 � � � Of cadmium 0,0 Year 0

2833 29 30 � � � Of cobalt; of titanium 0,0 Year 0

2833 29 50 � � � Of iron 0,0 Year 0

2833 29 70 � � � Of mercury; of lead 0,0 Year 0

2833 29 90 � � � Other 0,0 Year 0

2833 30 00 � Alums 0,0 Year 0

2833 40 00 � Peroxosulphates (persulphates) 0,0 Year 0

2834 Nitrites; nitrates:

2834 10 00 � Nitrites 1,9 Year 3

� Nitrates:

2834 21 00 � � Of potassium 0,0 Year 0

2834 29 � � Other:

2834 29 20 � � � Of barium; of beryllium; of cadmium; of cobalt; of nickel; of lead 0,0 Year 0

2834 29 30 � � � Of copper; of mercury 0,0 Year 0

2834 29 80 � � � Other 0,0 Year 0
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2835 Phosphinates (hypophosphites), phosphonates (phosphites) and phosphates;
polyphosphates, whether or not chemically defined:

2835 10 00 � Phosphinates (hypophosphites) and phosphonates (phosphites) 2,0 Year 3

� Phosphates

2835 22 00 � � Of mono-or disodium 2,0 Year 3

2835 23 00 � � Of trisodium 2,0 Year 3

2835 24 00 � � Of potassium 2,0 Year 3

2835 25 � � Calcium hydrogenorthophosphate (�dicalcium phosphate�)

2835 25 10 � � � With a fluorine content of less than 0,005 % by weight on the dry
anhydrous product

2,0 Year 3

2835 25 90 � � � With a fluorine content of 0,005 % or more but less than 0,2 % by weight
on the dry anhydrous product

2,0 Year 3

2835 26 � � Other phosphates of calcium

2835 26 10 � � � With a fluorine content of less than 0,005 % by weight on the dry
anhydrous product

2,0 Year 3

2835 26 90 � � � With a fluorine content of 0,005 % or more by weight on the dry
anhydrous product

2,0 Year 3

2835 29 � � Other

2835 29 10 � � � Of triammonium 1,8 Year 3

2835 29 90 � � � Other 2,0 Year 3

� Polyphosphates

2835 31 00 � � Sodium triphosphate (sodium tripolyphosphate) 2,0 Year 3

2835 39 00 � � Other 2,0 Year 3

2836 Carbonates; peroxocarbonates (percarbonates); commercial ammonium carbonate
containing ammonium carbamate

2836 10 00 � Commercial ammonium carbonate and other ammonium carbonates 0,0 Year 0

2836 20 00 � Disodium carbonate 2,0 Year 3

2836 30 00 � Sodium hydrogencarbonate (sodium bicarbonate) 0,0 Year 0

2836 40 00 � Potassium carbonates 2,0 Year 3

2836 50 00 � Calcium carbonate 0,0 Year 0

2836 60 00 � Barium carbonate 2,0 Year 3

2836 70 00 � Lead carbonates 0,0 Year 0

� Other

2836 91 00 � � Lithium carbonates 0,0 Year 0

2836 92 00 � � Strontium carbonate 0,0 Year 0

2836 99 � � Other

� � � Carbonates

2836 99 11 � � � � Of magnesium; of copper 0,0 Year 0

2836 99 18 � � � � Other 0,0 Year 0

2836 99 90 � � � Peroxocarbonates (percarbonates) 0,0 Year 0



HS Heading 2002 Description Base Category

2837 Cyanides, cyanide oxides and complex cyanides

� Cyanides and cyanide oxides

2837 11 00 � � Of sodium 0,0 Year 0

2837 19 00 � � Other 0,0 Year 0

2837 20 00 � Complex cyanides 0,0 Year 0

2838 00 00 Fulminates, cyanates and thiocyanates 0,0 Year 0

2839 Silicates; commercial alkali metal silicates

� Of sodium

2839 11 00 � � Sodium metasilicates 0,0 Year 0

2839 19 00 � � Other 0,0 Year 0

2839 20 00 � Of potassium 0,0 Year 0

2839 90 00 � Other 0,0 Year 0

2840 Borates; peroxoborates (perborates)

� Disodium tetraborate (refined borax)

2840 11 00 � � Anhydrous 0,0 Year 0

2840 19 � � Other

2840 19 10 � � � Disodium tetraborate pentahydrate 0,0 Year 0

2840 19 90 � � � Other 0,0 Year 0

2840 20 � Other borates

2840 20 10 � � Borates of sodium, anhydrous 0,0 Year 0

2840 20 90 � � Other 0,0 Year 0

2840 30 00 � Peroxoborates (perborates) 0,0 Year 0

2841 Salts of oxometallic or peroxometallic acids:

2841 10 00 � Aluminates 0,0 Year 0

2841 20 00 � Chromates of zinc or of lead 0,0 Year 0

2841 30 00 � Sodium dichromate 0,0 Year 0

2841 50 00 � Other chromates and dichromates; peroxochromates 0,0 Year 0

� Manganites, manganates and permanganates

2841 61 00 � � Potassium permanganate 2,0 Year 3

2841 69 00 � � Other 0,0 Year 0

2841 70 00 � Molybdates 0,0 Year 0

2841 80 00 � Tungstates (wolframates) 0,0 Year 0

2841 90 � Other

2841 90 10 � � Antimonates 0,0 Year 0

2841 90 30 � � Zincates and vanadates 0,0 Year 0

2841 90 90 � � Other 0,0 Year 0



HS Heading 2002 Description Base Category

2842 Other salts of inorganic acids or peroxoacids (including aluminosilicates whether or
not chemically defined), other than azides:

2842 10 00 � Double or complex silicates, including aluminosilicates whether or not
chemically defined

0,0 Year 0

2842 90 � Other:

2842 90 10 � � Salts, double salts or complex salts of selenium or tellurium acids 0,0 Year 0

2842 90 90 � � Other 0,0 Year 0

VI. MISCELLANEOUS

2843 Colloidal precious metals; inorganic or organic compounds of precious metals,
whether or not chemically defined; amalgams of precious metals

2843 10 � Colloidal precious metals

2843 10 10 � � Silver 0,0 Year 0

2843 10 90 � � Other 0,0 Year 0

� Silver compounds

2843 21 00 � � Silver nitrate 0,0 Year 0

2843 29 00 � � Other 0,0 Year 0

2843 30 00 � Gold compounds 0,0 Year 0

2843 90 � Other compounds; amalgams

2843 90 10 � � Amalgams 0,0 Year 0

2843 90 90 � � Other 0,0 Year 0

2844 Radioactive chemical elements and radioactive isotopes (including the fissile or
fertile chemical elements and isotopes) and their compounds; mixtures and residues
containing these products

2844 10 � Natural uranium and its compounds; alloys, dispersions (including cermets),
ceramic products and mixtures containing natural uranium or natural uranium
compounds

� � Natural uranium

2844 10 10 � � � Crude; waste and scrap (Euratom) 0,0 Year 0

2844 10 30 � � � Worked (Euratom) 0,0 Year 0

2844 10 50 � � Ferro-uranium 0,0 Year 0

2844 10 90 � � Other (Euratom) 0,0 Year 0

2844 20 � Uranium enriched in U 235 and its compounds; plutonium and its compounds;
alloys, dispersions (including cermets), ceramic products and mixtures
containing uranium enriched in U 235, plutonium or compounds of these
products

� � Uranium enriched in U 235 and its compounds; alloys, dispersions (including
cermets), ceramic products and mixtures containing uranium enriched in U
235 or compounds of these products

2844 20 25 � � � Ferro-uranium 0,0 Year 0

2844 20 35 � � � Other (Euratom) 0,0 Year 0

� � Plutonium and its compounds; alloys, dispersions (including cermets),
ceramic products and mixtures containing plutonium or compounds of these
products

� � � Mixtures of uranium and plutonium
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2844 20 51 � � � � Ferro-uranium 0,0 Year 0

2844 20 59 � � � � Other (Euratom) 0,0 Year 0

2844 20 99 � � � Other 0,0 Year 0

2844 30 � Uranium depleted in U 235 and its compounds; thorium and its compounds;
alloys, dispersions (including cermets), ceramic products and mixtures
containing uranium depleted in U 235, thorium or compounds of these
products

� � Uranium depleted in U 235; alloys, dispersions (including cermets), ceramic
products and mixtures containing uranium depleted in U 235 or compounds
of this product

2844 30 11 � � � Cermets 5,5 Year 0

2844 30 19 � � � Other 2,9 Year 3

� � Thorium; alloys, dispersions (including cermets), ceramic products and
mixtures containing thorium or compounds of this product

2844 30 51 � � � Cermets 5,5 Year 0

� � � Other

2844 30 55 � � � � Crude, waste and scrap (Euratom) 0,0 Year 0

� � � � Worked

2844 30 61 � � � � � Bars, rods, angles, shapes and sections, sheets and strips (Euratom) 0,0 Year 0

2844 30 69 � � � � � Other (Euratom) 0,0 Year 0

� � Compounds of uranium depleted in U 235 or of thorium, whether or not
mixed together

2844 30 91 � � � Of thorium or of uranium depleted in U 235, whether or not mixed
together (Euratom), other than thorium salts

0,0 Year 0

2844 30 99 � � � Other 0,0 Year 0

2844 40 � Radioactive elements and isotopes and compounds other than those of
subheading 2844 10, 2844 20 or 2844 30; alloys, dispersions (including
cermets), ceramic products and mixtures containing these elements, isotopes or
compounds; radioactive residues

2844 40 10 � � Uranium derived from U 233 and its compounds; alloys dispersions
(including cermets), ceramic products and mixtures and compounds derived
from U 233 or compounds of this product

0,0 Year 0

� � Other

2844 40 20 � � � Artificial radioactive isotopes (Euratom) 0,0 Year 0

2844 40 30 � � � Compounds of artificial radioactive isotopes (Euratom) 0,0 Year 0

2844 40 80 � � � Other 0,0 Year 0

2844 50 00 � Spent (irradiated) fuel elements (cartridges) of nuclear reactors (Euratom) 0,0 Year 0

2845 Isotopes other than those of heading 2844; compounds, inorganic or organic, of
such isotopes, whether or not chemically defined

2845 10 00 � Heavy water (deuterium oxide) (Euratom) 5,5 Year 3

2845 90 � Other

2845 90 10 � � Deuterium and compounds thereof; hydrogen and compounds thereof,
enriched in deuterium; mixtures and solutions containing these products
(Euratom)

5,5 Year 3

2845 90 90 � � Other 0,0 Year 0
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2846 Compounds, inorganic or organic, of rare-earth metals, of yttrium or of scandium
or of mixtures of these metals

2846 10 00 � Cerium compounds 0,0 Year 0

2846 90 00 � Other 0,0 Year 0

2847 00 00 Hydrogen peroxide, whether or not solidified with urea 0,0 Year 0

2848 00 00 Phosphides, whether or not chemically defined, excluding ferrophosphorus 0,0 Year 0

2849 Carbides, whether or not chemically defined

2849 10 00 � Of calcium 0,0 Year 0

2849 20 00 � Of silicon 2,0 Year 3

2849 90 � Other

2849 90 10 � � Of boron 0,0 Year 0

2849 90 30 � � Of tungsten 2,0 Year 3

2849 90 50 � � Of aluminium; of chromium; of molybdenum; of vanadium; of tantalum; of
titanium

0,0 Year 0

2849 90 90 � � Other 0,0 Year 0

2850 00 Hydrides, nitrides, azides, silicides and borides, whether or not chemically defined,
other than compounds which are also carbides of heading 2849

2850 00 20 � Hydrides; nitrides 0,0 Year 0

2850 00 50 � Azides 0,0 Year 0

2850 00 70 � Silicides 2,0 Year 3

2850 00 90 � Borides 0,0 Year 0

2851 00 Other inorganic compounds (including distilled or conductivity water and water of
similar purity); liquid air (whether or not rare gases have been removed);
compressed air; amalgams, other than amalgams of precious metals

2851 00 10 � Distilled and conductivity water and water of similar purity 0,0 Year 0

2851 00 30 � Liquid air (whether or not rare gases have been removed); compressed air 0,0 Year 0

2851 00 50 � Cyanogen chloride 0,0 Year 0

2851 00 80 � Other 0,0 Year 0

29 ORGANIC CHEMICALS

I. HYDROCARBONS AND THEIR HALOGENATED, SULPHONATED,
NITRATED OR NITROSATED DERIVATIVES

2901 Acyclic hydrocarbons

2901 10 � Saturated

2901 10 10 � � For use as power or heating fuels 0,0 Year 0

2901 10 90 � � For other purposes 0,0 Year 0

� Unsaturated

2901 21 � � Ethylene

2901 21 10 � � � For use as a power or heating fuel 0,0 Year 0

2901 21 90 � � � For other purposes 0,0 Year 0

2901 22 � � Propene (propylene)

2901 22 10 � � � For use as a power or heating fuel 0,0 Year 0
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2901 22 90 � � � For other purposes 0,0 Year 0

2901 23 � � Butene (butylene) and isomers thereof

� � � But-1-ene and but-2-ene

2901 23 11 � � � � For use as power or heating fuels 0,0 Year 0

2901 23 19 � � � � For other purposes 0,0 Year 0

� � � Other

2901 23 91 � � � � For use as power or heating fuels 0,0 Year 0

2901 23 99 � � � � For other purposes 0,0 Year 0

2901 24 � � Buta-1,3-diene and isoprene

� � � Buta-1,3-diene

2901 24 11 � � � � For use as a power or heating fuel 0,0 Year 0

2901 24 19 � � � � For other purposes 0,0 Year 0

� � � Isoprene

2901 24 91 � � � � For use as a power or heating fuel 0,0 Year 0

2901 24 99 � � � � For other purposes 0,0 Year 0

2901 29 � � Other

2901 29 20 � � � For use as power or heating fuels 0,0 Year 0

2901 29 80 � � � For other purposes 0,0 Year 0

2902 Cyclic hydrocarbons

� Cyclanes, cyclenes and cycloterpenes

2902 11 00 � � Cyclohexane 0,0 Year 0

2902 19 � � Other

2902 19 10 � � � Cycloterpenes 0,0 Year 0

2902 19 30 � � � Azulene and its alkyl derivatives 0,0 Year 0

2902 19 90 � � � Other 0,0 Year 0

2902 20 00 � Benzene 0,0 Year 0

2902 30 � Toluene

2902 30 00 � Toluene 0,0 Year 0

� Xylenes

2902 41 00 � � o-Xylene 0,0 Year 0

2902 42 00 � � m-Xylene 0,0 Year 0

2902 43 00 � � p-Xylene 0,0 Year 0

2902 44 00 � � Mixed xylene isomers 0,0 Year 0

2902 50 00 � Styrene 0,0 Year 0

2902 60 00 � Ethylbenzene 0,0 Year 0

2902 70 00 � Cumene 0,0 Year 0

2902 90 � Other

2902 90 10 � � Naphthalene and anthracene 0,0 Year 0
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2902 90 30 � � Biphenyl and terphenyls 0,0 Year 0

2902 90 50 � � Vinyltoluenes 0,0 Year 0

2902 90 60 � � 1,3-Diisopropylbenzene 0,0 Year 0

2902 90 80 � � Other 0,0 Year 0

2903 Halogenated derivatives of hydrocarbons

� Saturated chlorinated derivatives of acyclic hydrocarbons

2903 11 00 � � Chloromethane (methyl chloride) and chloroethane (ethyl chloride) 3,3 Year 3

2903 12 00 � � Dichloromethane (methylene chloride) 3,3 Year 3

2903 13 00 � � Chloroform (trichloromethane) 3,3 Year 3

2903 14 00 � � Carbon tetrachloride 3,3 Year 3

2903 15 00 � � 1,2-Dichloroethane (ethylene dichloride) 3,3 Year 3

2903 19 � � Other:

2903 19 10 � � � 1,1,1-Trichloroethane (methylchloroform) 3,3 Year 3

2903 19 80 � � � Other 3,3 Year 3

� Unsaturated chlorinated derivatives of acyclic hydrocarbons

2903 21 00 � � Vinyl chloride (chloroethylene) 3,3 Year 3

2903 22 00 � � Trichloroethylene 3,3 Year 3

2903 23 00 � � Tetrachloroethylene (perchloroethylene) 3,3 Year 3

2903 29 00 � � Other 3,3 Year 3

2903 30 � Fluorinated, brominated or iodinated derivatives of acyclic hydrocarbons

� � Bromides

2903 30 33 � � � Bromomethane (methyl bromide) 2,0 Year 3

2903 30 35 � � � Dibromomethane 0,0 Year 0

2903 30 36 � � � Other 2,0 Year 3

2903 30 80 � � Fluorides and iodides 2,0 Year 3

� Halogenated derivatives of acyclic hydrocarbons containing two or more
different halogens

2903 41 00 � � Trichlorofluoromethane 2,0 Year 3

2903 42 00 � � Dichlorodifluoromethane 2,0 Year 3

2903 43 00 � � Trichlorotrifluoroethanes 2,0 Year 3

2903 44 � � Dichlorotetrafluoroethanes and chloropentafluoroethane

2903 44 10 � � � Dichlorotetrafluoroethanes 2,0 Year 3

2903 44 90 � � � Chloropentafluoroethane 2,0 Year 3

2903 45 � � Other derivatives perhalogenated only with fluorine and chlorine

2903 45 10 � � � Chlorotrifluoromethane 2,0 Year 3

2903 45 15 � � � Pentachlorofluoroethane 2,0 Year 3

2903 45 20 � � � Tetrachlorodifluoroethanes 2,0 Year 3

2903 45 25 � � � Heptachlorofluoropropanes 2,0 Year 3
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2903 45 30 � � � Hexachlorodifluoropropanes 2,0 Year 3

2903 45 35 � � � Pentachlorotrifluoropropanes 2,0 Year 3

2903 45 40 � � � Tetrachlorotetrafluoropropanes 2,0 Year 3

2903 45 45 � � � Trichloropentafluoropropanes 2,0 Year 3

2903 45 50 � � � Dichlorohexafluoropropanes 2,0 Year 3

2903 45 55 � � � Chloroheptafluoropropanes 2,0 Year 3

2903 45 90 � � � Other 2,0 Year 3

2903 46 � � Bromochlorodifluoromethane, bromotrifluoromethane and
dibromotetrafluoroethanes

2903 46 10 � � � Bromochlorodifluoromethane 2,0 Year 3

2903 46 20 � � � Bromotrifluoromethane 2,0 Year 3

2903 46 90 � � � Dibromotetrafluoroethanes 2,0 Year 3

2903 47 00 � � Other perhalogenated derivatives 2,0 Year 3

2903 49 � � Other

� � � Halogenated only with fluorine and chlorine

2903 49 10 � � � � Of methane, ethane or propane 2,0 Year 3

2903 49 20 � � � � Other 2,0 Year 3

� � � Halogenated only with fluorine and bromine

2903 49 30 � � � � Of methane, ethane or propane 2,0 Year 3

2903 49 40 � � � � Other 2,0 Year 3

2903 49 80 � � � Other 2,0 Year 3

� Halogenated derivatives of cyclanic, cyclenic or cycloterpenic hydrocarbons

2903 51 00 � � 1,2,3,4,5,6-Hexachlorocyclohexane 2,0 Year 3

2903 59 � � Other

2903 59 10 � � � 1,2-Dibromo-4-(1,2-dibromoethyl)cyclohexane 0,0 Year 0

2903 59 30 � � � Tetrabromocyclooctanes 0,0 Year 0

2903 59 90 � � � Other 2,0 Year 3

� Halogenated derivatives of aromatic hydrocarbons

2903 61 00 � � Chlorobenzene, o-dichlorobenzene and p-dichlorobenzene 2,0 Year 3

2903 62 00 � � Hexachlorobenzene and DDT (1,1,1-trichloro-2,2-bis(p-chlorophenyl)ethane) 2,0 Year 3

2903 69 � � Other

2903 69 10 � � � 2,3,4,5,6-Pentabromoethylbenzene 0,0 Year 0

2903 69 90 � � � Other 2,0 Year 3

2904 Sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives of hydrocarbons, whether or not
halogenated

2904 10 00 � Derivatives containing only sulpho groups, their salts and ethyl esters 0,0 Year 0

2904 20 00 � Derivatives containing only nitro or only nitroso groups 1,9 Year 3
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2904 90 � Other

2904 90 20 � � Sulphohalogenated derivatives 0,0 Year 0

2904 90 40 � � Trichloronitromethane (chloropicrin) 0,0 Year 0

2904 90 85 � � Other 0,0 Year 0

II. ALCOHOLS AND THEIR HALOGENATED, SULPHONATED, NITRATED
OR NITROSATED DERIVATIVES

2905 Acyclic alcohols and their halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated
derivatives

� Saturated monohydric alcohols

2905 11 00 � � Methanol (methyl alcohol) 3,5 Year 0

2905 12 00 � � Propan-1-ol (propyl alcohol) and propan-2-ol (isopropyl alcohol) 2,0 Year 3

2905 13 00 � � Butan-1-ol (n-butyl alcohol) 2,0 Year 3

2905 14 � � Other butanols

2905 14 10 � � � 2-Methylpropan-2-ol (tert-butyl alcohol) 1,1 Year 3

2905 14 90 � � � Other 2,0 Year 3

2905 15 00 � � Pentanol (amyl alcohol) and isomers thereof 2,0 Year 3

2905 16 � � Octanol (octyl alcohol) and isomers thereof

2905 16 10 � � � 2-Ethylhexan-1-ol 2,0 Year 3

2905 16 20 � � � Octan-2-ol 0,0 Year 0

2905 16 80 � � � Other 2,0 Year 3

2905 17 00 � � Dodecan-1-ol (lauryl alcohol), hexadecan-1-ol (cetyl alcohol) and
octadecan-1-ol (stearyl alcohol)

2,0 Year 3

2905 19 00 � � Other 2,0 Year 3

� Unsaturated monohydric alcohols

2905 22 � � Acyclic terpene alcohols

2905 22 10 � � � Geraniol, citronellol, linalol, rhodinol and nerol 2,0 Year 3

2905 22 90 � � � Other 2,0 Year 3

2905 29 � � Other

2905 29 10 � � � Allyl alcohol 2,0 Year 3

2905 29 90 � � � Other 2,0 Year 3

� Diols

2905 31 00 � � Ethylene glycol (ethanediol) 3,5 Year 3

2905 32 00 � � Propylene glycol (propane-1,2-diol) 3,5 Year 3

2905 39 � � Other

2905 39 10 � � � 2-Methylpentane-2,4-diol (hexylene glycol) 3,5 Year 3

2905 39 20 � � � Butane-1,3-diol 0,0 Year 0
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2905 39 30 � � � 2,4,7,9-Tetramethyldec-5-yne-4,7-diol 0,0 Year 0

2905 39 80 � � � Other 3,5 Year 3

� Other polyhydric alcohols

2905 41 00 � � 2-Ethyl-2-(hydroxymethyl)propane-1,3-diol (trimethylolpropane) 3,5 Year 3

2905 42 00 � � Pentaerythritol 3,5 Year 3

2905 43 00 � � Mannitol �

2905 44 � � D-glucitol (sorbitol)

� � � In aqueous solution

2905 44 11 � � � � Containing 2 % or less by weight of D-mannitol, calculated on the
D-glucitol content

�

2905 44 19 � � � � Other �

� � � Other

2905 44 91 � � � � Containing 2 % or less by weight of D-mannitol, calculated on the
D-glucitol content

�

2905 44 99 � � � � Other �

2905 45 00 � � Glycerol 0,0 Year 0

2905 49 � � Other

2905 49 10 � � � Triols; tetrols 3,5 Year 3

� � � Other

� � � � Esters of glycerol formed with acid-function compounds of heading No
2904

2905 49 51 � � � � � With sulphohalogenated derivatives 2,0 Year 3

2905 49 59 � � � � � Other 3,1 Year 3

2905 49 90 � � � � Other 2,0 Year 3

� Halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives of acyclic alcohols:

2905 51 00 � � Ethchlorvynol (INN) 0,0 Year 0

2905 59 � � Other:

2905 59 10 � � � Of monohydric alcohols 2,0 Year 0

� � � Of polyhydric alcohols:

2905 59 91 � � � � 2,2-Bis(bromomethyl)propanediol 0,0 Year 0

2905 59 99 � � � � Other 2,0 Year 3

2906 Cyclic alcohols and their halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated
derivatives

� Cyclanic, cyclenic or cycloterpenic

2906 11 00 � � Menthol 0,0 Year 0

2906 12 00 � � Cyclohexanol, methylcyclohexanols and dimethylcyclohexanols 0,0 Year 0

2906 13 � � Sterols and inositols

2906 13 10 � � � Sterols 0,0 Year 0

2906 13 90 � � � Inositols 0,0 Year 0
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2906 14 00 � � Terpineols 0,0 Year 0

2906 19 00 � � Other 0,0 Year 0

� Aromatic

2906 21 00 � � Benzyl alcohol 0,0 Year 0

2906 29 00 � � Other 0,0 Year 0

III. PHENOLS, PHENOL-ALCOHOLS, AND THEIR HALOGENATED,
SULPHONATED, NITRATED OR NITROSATED DERIVATIVES

2907 Phenols; phenol-alcohols

� Monophenols

2907 11 00 � � Phenol (hydroxybenzene) and its salts 0,0 Year 0

2907 12 00 � � Cresols and their salts 0,0 Year 0

2907 13 00 � � Octylphenol, nonylphenol and their isomers; salts thereof 0,0 Year 0

2907 14 00 � � Xylenols and their salts 0,0 Year 0

2907 15 � � Naphthols and their salts

2907 15 10 � � � 1-Naphthol 0,0 Year 0

2907 15 90 � � � Other 3,7 Year 3

2907 19 00 � � Other 0,0 Year 0

� Polyphenols

� Polyphenols; phenol-alcohols:

2907 21 00 � � Resorcinol and its salts 0,0 Year 0

2907 22 � � Hydroquinone (quinol) and its salts

2907 22 10 � � � Hydroquinone (quinol) 2,0 Year 3

2907 22 90 � � � Other 0,0 Year 0

2907 23 00 � � 4,4¡-Isopropylidenediphenol (bisphenol A, diphenylolpropane) and its salts 0,0 Year 0

2907 29 00 � � Other 0,0 Year 0

2908 Halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives of phenols or
phenol-alcohols

2908 10 00 � Derivatives containing only halogen substituents and their salts 0,0 Year 0

2908 20 00 � Derivatives containing only sulpho groups, their salts and esters 0,0 Year 0

2908 90 00 � Other 0,0 Year 0

IV. ETHERS, ALCOHOL PEROXIDES, ETHER PEROXIDES, KETONE
PEROXIDES, EPOXIDES WITH A THREE-MEMBERED RING, ACETALS
AND HEMIACETALS, AND THEIR HALOGENATED, SULPHONATED,

NITRATED OR NITROSATED DERIVATIVES

2909 Ethers, ether-alcohols, ether-phenols, ether-alcohol-phenols, alcohol peroxides,
ether peroxides, ketone peroxides (whether or not chemically defined), and their
halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives

� Acyclic ethers and their halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated
derivatives

2909 11 00 � � Diethyl ether 2,0 Year 3

2909 19 00 � � Other 2,0 Year 3



HS Heading 2002 Description Base Category

2909 20 00 � Cyclanic, cyclenic or cycloterpenic ethers and their halogenated, sulphonated,
nitrated or nitrosated derivatives

2,0 Year 3

2909 30 � Aromatic ethers and their halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated
derivatives

2909 30 10 � � Diphenyl ether 0,0 Year 0

� � Brominated derivatives

2909 30 31 � � � Pentabromodiphenylether; 1,2,4,5-tetrabromo-3,6-bis(pentabromophen-
oxy)benzene

0,0 Year 0

2909 30 35 � � � 1,2-Bis(2,4,6-tribromophenoxy)ethane, for the manufacture of
acrylonitrile-butadiene-styrene (ABS)

0,0 Year 0

2909 30 38 � � � Other 2,0 Year 3

2909 30 90 � � Other 2,0 Year 3

� Ether-alcohols and their halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated
derivatives

2909 41 00 � � 2,2¡-Oxydiethanol (diethylene glycol, digol) 2,0 Year 3

2909 42 00 � � Monomethyl ethers of ethylene glycol or of diethylene glycol 2,0 Year 3

2909 43 00 � � Monobutyl ethers of ethylene glycol or of diethylene glycol 2,0 Year 3

2909 44 00 � � Other monoalkylethers of ethylene glycol or of diethylene glycol 2,0 Year 3

2909 49 � � Other

� � � Acyclic

2909 49 11 � � � � 2-(2-Chloroethoxy)ethanol 0,0 Year 0

2909 49 19 � � � � Other 2,0 Year 3

2909 49 90 � � � Cyclic 2,0 Year 3

2909 50 � Ether-phenols, ether-alcohol-phenols and their halogenated, sulphonated,
nitrated or nitrosated derivatives

2909 50 10 � � Guaiacol and guaiacolsuphonates of potassium 3,1 Year 3

2909 50 90 � � Other 2,0 Year 3

2909 60 00 � Alcohol peroxides, ether peroxides, ketone peroxides and their halogenated,
sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives

2,0 Year 3

2910 Epoxides, epoxyalcohols, epoxyphenols and epoxyethers, with a three-membered
ring, and their halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives

2910 10 00 � Oxirane (ethylene oxide) 0,0 Year 0

2910 20 00 � Methyloxirane (propylene oxide) 0,0 Year 0

2910 30 00 � 1-Chloro-2,3-epoxypropane (epichlorohydrin) 0,0 Year 0

2910 90 00 � Other 0,0 Year 0

2911 00 00 Acetals and hemiacetals, whether or not with other oxygen function, and their
halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives

0,0 Year 0

V. ALDEHYDE-FUNCTION COMPOUNDS

2912 Aldehydes, whether or not with other oxygen function; cyclic polymers of
aldehydes; paraformaldehyde

� Acyclic aldehydes without other oxygen function

2912 11 00 � � Methanal (formaldehyde) 0,0 Year 0
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2912 12 00 � � Ethanal (acetaldehyde) 0,0 Year 0

2912 13 00 � � Butanal (butyraldehyde, normal isomer) 0,0 Year 0

2912 19 00 � � Other 0,0 Year 0

� Cyclic aldehydes without other oxygen function

2912 21 00 � � Benzaldehyde 0,0 Year 0

2912 29 00 � � Other 0,0 Year 0

2912 30 00 � Aldehyde-alcohols 0,0 Year 0

� Aldehyde-ethers, aldehyde-phenols and aldehydes with other oxygen function

2912 41 00 � � Vanillin (4-hydroxy-3-methoxybenzaldehyde) 2,0 Year 3

2912 42 00 � � Ethylvanillin (3-ethoxy-4-hydroxybenzaldehyde) 0,0 Year 0

2912 49 00 � � Other 0,0 Year 0

2912 50 00 � Cyclic polymers of aldehydes 0,0 Year 0

2912 60 00 � Paraformaldehyde 0,0 Year 0

2913 00 00 Halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives of products of heading
2912

0,0 Year 0

VI. KETONE-FUNCTION COMPOUNDS AND QUINONE-FUNCTION
COMPOUNDS

2914 Ketones and quinones, whether or not with other oxygen function, and their
halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives

� Acyclic ketones without other oxygen function

2914 11 00 � � Acetone 2,0 Year 3

2914 12 00 � � Butanone (methyl ethyl ketone) 0,0 Year 0

2914 13 00 � � 4-Methylpentan-2-one (methyl isobutyl ketone) 0,0 Year 0

2914 19 � � Other

2914 19 10 � � � 5-Methylhexan-2-one 0,0 Year 0

2914 19 90 � � � Other 0,0 Year 0

� Cyclanic, cyclenic or cycloterpenic ketones without other oxygen function

2914 21 00 � � Camphor 2,0 Year 3

2914 22 00 � � Cyclohexanone and methylcyclohexanones 1,9 Year 3

2914 23 00 � � Ionones and methylionones 0,0 Year 0

2914 29 00 � � Other 0,0 Year 0

� Aromatic ketones without other oxygen function

2914 31 00 � � Phenylacetone (phenylpropan-2-one) 0,0 Year 0

2914 39 00 � � Other 0,0 Year 0

2914 40 � Ketone-alcohols and ketone-aldehydes

2914 40 10 � � 4-Hydroxy-4-methylpentan-2-one (diacetone alcohol) 0,0 Year 0

2914 40 90 � � Other 0,0 Year 0
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2914 50 00 � Ketone-phenols and ketones with other oxygen function 0,0 Year 0

� Quinones

2914 61 00 � � Anthraquinone 0,0 Year 0

2914 69 � � Other

2914 69 10 � � � 1,4-Naphthoquinone 0,0 Year 0

2914 69 90 � � � Other 0,0 Year 0

2914 70 � Halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives

2914 70 10 � � 4¡-tert-Butyl-2¡,6¡-dimethyl-3¡,5¡-dinitroacetophenone (musk ketone) 0,0 Year 0

2914 70 90 � � Other 0,0 Year 0

VII. CARBOXYLIC ACIDS AND THEIR ANHYDRIDES, HALIDES,
PEROXIDES AND PEROXYACIDS AND THEIR HALOGENATED,

SULPHONATED, NITRATED OR NITROSATED DERIVATIVES

2915 Saturated acyclic monocarboxylic acids and their anhydrides, halides, peroxides and
peroxyacids; their halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives

� Formic acid, its salts and esters

2915 11 00 � � Formic acid 2,0 Year 3

2915 12 00 � � Salts of formic acid 2,0 Year 3

2915 13 00 � � Esters of formic acid 2,0 Year 3

� Acetic acid and its salts; acetic anhydride

2915 21 00 � � Acetic acid 4,3 Year 3

2915 22 00 � � Sodium acetate 3,9 Year 3

2915 23 00 � � Cobalt acetates 3,1 Year 3

2915 24 00 � � Acetic anhydride 2,0 Year 3

2915 29 00 � � Other 2,0 Year 3

� Esters of acetic acid

2915 31 00 � � Ethyl acetate 3,2 Year 3

2915 32 00 � � Vinyl acetate 3,2 Year 3

2915 33 00 � � n-Butyl acetate 2,0 Year 3

2915 34 00 � � Isobutyl acetate 2,0 Year 3

2915 35 00 � � 2-Ethoxyethyl acetate 2,0 Year 3

2915 39 � � Other

2915 39 10 � � � Propyl acetate and isopropyl acetate 3,2 Year 3

2915 39 30 � � � Methyl acetate, pentyl acetate (amyl acetate), isopentyl acetate (isoamyl
acetate) and glycerol acetates

2,0 Year 3

2915 39 50 � � � p-Tolyl acetate, phenylpropyl acetates, benzyl acetate, rhodinyl acetate,
santalyl acetate and the acetates of phenylethane-1,2-diol

2,0 Year 3

2915 39 90 � � � Other 2,0 Year 3

2915 40 00 � Mono-, di-or trichloroacetic acids, their salts and esters 2,0 Year 3

2915 50 00 � Propionic acid, its salts and esters 0,0 Year 0
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2915 60 � Butanoic acids, pentanoic acids, their salts and esters

� � Butanoic acids and their salts and esters:

2915 60 11 � � � 1-Isopropyl-2,2-dimethyltrimethylene diisobutyrate 0,0 Year 0

2915 60 19 � � � Other 2,0 Year 3

2915 60 90 � � Pentanoic acids and their salts and esters 2,0 Year 3

2915 70 � Palmitic acid, stearic acid, their salts and esters

2915 70 15 � � Palmitic acid 2,0 Year 3

2915 70 20 � � Salts and esters of palmitic acid 2,0 Year 3

2915 70 25 � � Stearic acid 2,0 Year 3

2915 70 30 � � Salts of stearic acid 2,0 Year 3

2915 70 80 � � Esters of stearic acid 2,0 Year 3

2915 90 � Other

2915 90 10 � � Lauric acid 2,0 Year 3

2915 90 20 � � Chloroformates 2,0 Year 3

2915 90 80 � � Other 2,0 Year 3

2916 Unsaturated acyclic monocarboxylic acids, cyclic monocarboxylic acids, their
anhydrides, halides, peroxides and peroxyacids; their halogenated, sulphonated,
nitrated or nitrosated derivatives

� Unsaturated acyclic monocarboxylic acids, their anhydrides, halides, peroxides,
peroxyacids and their derivatives

2916 11 � � Acrylic acid and its salts

2916 11 10 � � � Acrylic acid 2,2 Year 3

2916 11 90 � � � Salts of acrylic acid 0,0 Year 0

2916 12 � � Esters of acrylic acid

2916 12 10 � � � Methyl acrylate 3,0 Year 3

2916 12 20 � � � Ethyl acrylate 3,0 Year 3

2916 12 90 � � � Other 3,0 Year 3

2916 13 00 � � Methacrylic acid and its salts 0,0 Year 0

2916 14 � � Esters of methacrylic acid

2916 14 10 � � � Methyl methacrylate 2,2 Year 3

2916 14 90 � � � Other 2,2 Year 3

2916 15 00 � � Oleic, linoleic or linolenic acids, their salts and esters 0,0 Year 0

2916 19 � � Other

2916 19 10 � � � Undecenoic acids and their salts and esters 0,0 Year 0

2916 19 30 � � � Hexa-2,4-dienoic acid (sorbic acid) 0,0 Year 0

2916 19 40 � � � Crotonic acid 0,0 Year 0

2916 19 80 � � � Other 0,0 Year 0
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2916 20 00 � Cyclanic, cyclenic or cycloterpenic monocarboxylic acids, their anhydrides,
halides, peroxides, peroxyacids and their derivatives

0,0 Year 0

� Aromatic monocarboxylic acids, their anhydrides, halides, peroxides,
peroxyacids and their derivatives

2916 31 00 � � Benzoic acid, its salts and esters 0,0 Year 0

2916 32 � � Benzoyl peroxide and benzoyl chloride

2916 32 10 � � � Benzoyl peroxide 0,0 Year 0

2916 32 90 � � � Benzoyl chloride 0,0 Year 0

2916 34 00 � � Phenylacetic acid and its salts 0,0 Year 0

2916 35 00 � � Esters of phenylacetic acid 0,0 Year 0

2916 39 00 � � Other 0,0 Year 0

2917 Polycarboxylic acids, their anhydrides, halides, peroxides and peroxyacids; their
halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives

� Acyclic polycarboxylic acids, their anhydrides, halides, peroxides, peroxyacids
and their derivatives

2917 11 00 � � Oxalic acid, its salts and esters 3,0 Year 3

2917 12 � � Adipic acid, its salts and esters

2917 12 10 � � � Adipic acid and its salts 2,9 Year 3

2917 12 90 � � � Esters of adipic acid 0,0 Year 0

2917 13 � � Azelaic acid, sebacic acid, their salts and esters

2917 13 10 � � � Sebacic acid 0,0 Year 0

2917 13 90 � � � Other 0,0 Year 0

2917 14 00 � � Maleic anhydride 2,2 Year 3

2917 19 � � Other

2917 19 10 � � � Malonic acid, its salts and esters 0,0 Year 0

2917 19 90 � � � Other 0,0 Year 0

2917 20 00 � Cyclanic, cyclenic or cycloterpenic polycarboxylic acids, their anhydrides,
halides, peroxides, peroxyacids and their derivatives

0,0 Year 0

� Aromatic polycarboxylic acids, their anhydrides, halides, peroxides, peroxyacids
and their derivatives

2917 31 00 � � Dibutyl orthophthalates 0,0 Year 0

2917 32 00 � � Dioctyl orthophthalates 2,9 Year 3

2917 33 00 � � Dinonyl or didecyl orthophthalates 0,0 Year 0

2917 34 00 � � Other esters of orthophthalic acid 0,0 Year 0

2917 35 00 � � Phthalic anhydride 2,9 Year 3

2917 36 00 � � Terephthalic acid and its salts 3,0 Year 3

2917 37 00 � � Dimethyl terephthalate 0,0 Year 0

2917 39 � � Other

� � � Brominated derivatives

2917 39 11 � � � � Ester or anhydride of tetrabromophthalic acid 0,0 Year 0
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2917 39 19 � � � � Other 0,0 Year 0

� � � Other

2917 39 30 � � � � Benzene-1,2,4-tricarboxylic acid 0,0 Year 0

2917 39 40 � � � � Isophthaloyl dichloride, containing by weight 0.8 % or less of
terephthaloyl dichloride

0,0 Year 0

2917 39 50 � � � � Naphthalene-1,4,5,8-tetracarboxylic acid 0,0 Year 0

2917 39 60 � � � � Tetrachlorophthalic anhydride 0,0 Year 0

2917 39 70 � � � � Sodium 3,5-bis(methoxycarbonyl)benzenesulphonate 0,0 Year 0

2917 39 80 � � � � Other 0,0 Year 0

2918 Carboxylic acids with additional oxygen function and their anhydrides, halides,
peroxides and peroxyacids; their halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated
derivatives

� Carboxylic acids with alcohol function but without other oxygen function, their
anhydrides, halides, peroxides, peroxyacids and their derivatives

2918 11 00 � � Lactic acid, its salts and esters 0,0 Year 0

2918 12 00 � � Tartaric acid 0,0 Year 0

2918 13 00 � � Salts and esters of tartaric acid 0,0 Year 0

2918 14 00 � � Citric acid 4,3 Year 3

2918 15 00 � � Salts and esters of citric acid 3,0 Year 3

2918 16 00 � � Gluconic acid, its salts and esters 0,0 Year 0

2918 19 � � Other

2918 19 30 � � � Cholic acid, 3-alpha,12-alpha-dihydroxy-5-beta-cholan-24-oic acid
(deoxycholic acid), their salts and esters

0,0 Year 0

2918 19 40 � � � 2,2-Bis(hydroxymethyl)propionic acid 0,0 Year 0

2918 19 80 � � � Other 0,0 Year 0

� Carboxylic acids with phenol function but without other oxygen function, their
anhydrides, halides, peroxides, peroxyacids and their derivatives

2918 21 00 � � Salicylic acid and its salts 2,2 Year 3

2918 22 00 � � O-Acetylsalicylic acid, its salts and esters 4,1 Year 3

2918 23 � � Other esters of salicylic acid and their salts

2918 23 10 � � � Methyl salicylate and phenyl salicylate (salol) 0,0 Year 0

2918 23 90 � � � Other 0,0 Year 0

2918 29 � � Other

2918 29 10 � � � Sulphosalicylic acids, hydroxynaphthoic acids; their salts and esters 2,2 Year 3

2918 29 30 � � � 4-Hydroxybenzoic acid, its salts and esters 0,0 Year 0

2918 29 50 � � � Gallic acid, its salts and esters 0,0 Year 0

2918 29 90 � � � Other 0,0 Year 0

2918 30 00 � Carboxylic acids with aldehyde or ketone function but without other oxygen
function, their anhydrides, halides, peroxides, peroxyacids and their derivatives

0,0 Year 0

2918 90 � Other

2918 90 10 � � 2,6-Dimethoxybenzoic acid 0,0 Year 0
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2918 90 20 � � Dicamba (ISO) 0,0 Year 0

2918 90 30 � � Sodium phenoxyacetate 0,0 Year 0

2918 90 90 � � Other 0,0 Year 0

VIII. ESTERS OF INORGANIC ACIDS OF NON-METALS AND THEIR SALTS,
AND THEIR HALOGENATED, SULPHONATED, NITRATED OR

NITROSATED DERIVATIVES

2919 00 Phosphoric esters and their salts, including lactophosphates; their halogenated,
sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives

2919 00 10 � Tributyl phosphates, triphenyl phosphate, tritolyl phosphates, trixylyl
phosphates, and tris(2-chloroethyl) phosphate

0,0 Year 0

2919 00 90 � Other 0,0 Year 0

2920 Esters of other inorganic acids of non-metals (excluding esters of hydrogen halides)
and their salts; their halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives:

2920 10 00 � Thiophosphoric esters (phosphorothioates) and their salts; their halogenated,
sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives

0,0 Year 0

2920 90 � Other

2920 90 10 � � Sulphuric esters and carbonic esters and their salts, and their halogenated,
sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives

0,0 Year 0

2920 90 20 � � Dimethyl phosphonate (dimethyl phosphite) 0,0 Year 0

2920 90 30 � � Trimethyl phosphite (trimethoxyphosphine) 0,0 Year 0

2920 90 40 � � Triethyl phosphite 0,0 Year 0

2920 90 50 � � Diethyl phosphonate (diethyl hydrogenphosphite) (diethyl phosphite) 0,0 Year 0

2920 90 85 � � Other products 0,0 Year 0

IX. NITROGEN-FUNCTION COMPOUNDS

2921 Amine-function compounds

� Acyclic monoamines and their derivatives; salts thereof

2921 11 � � Methylamine, di-or trimethylamine and their salts

2921 11 10 � � � Methylamine, di-or trimethylamine 4,1 Year 3

2921 11 90 � � � Salts 4,1 Year 3

2921 12 00 � � Diethylamine and its salts 2,2 Year 3

2921 19 � � Other

2921 19 10 � � � Triethylamine and its salts 3,0 Year 3

2921 19 30 � � � Isopropylamine and its salts 3,0 Year 3

2921 19 40 � � � 1,1,3,3-Tetramethylbutylamine 0,0 Year 0

2921 19 80 � � � Other 3,0 Year 3

� Acyclic polyamines and their derivatives; salts thereof

2921 21 00 � � Ethylenediamine and its salts 2,5 Year 3

2921 22 00 � � Hexamethylenediamine and its salts 3,0 Year 3

2921 29 00 � � Other 2,5 Year 3
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2921 30 � Cyclanic, cyclenic or cycloterpenic mono-or polyamines, and their derivatives;
salts thereof

2921 30 10 � � Cyclohexylamine and cyclohexyldimethylamine, and their salts 2,8 Year 3

2921 30 91 � � Cyclohex-1,3-ylenediamine (1,3-diaminocyclohexane) 0,0 Year 0

2921 30 99 � � Other 3,0 Year 3

� Aromatic monoamines and their derivatives; salts thereof

2921 41 00 � � Aniline and its salts 4,1 Year 3

2921 42 � � Aniline derivatives and their salts

2921 42 10 � � � Halogenated, sulphonated, nitrated and nitrosated derivatives and their
salts

4,1 Year 3

2921 42 90 � � � Other 3,0 Year 3

2921 43 00 � � Toluidines and their derivatives; salts thereof 3,0 Year 3

2921 44 00 � � Diphenylamine and its derivatives; salts thereof 3,0 Year 3

2921 45 00 � � 1-Naphthylamine (alpha-naphthylamine), 2-naphthylamine
(beta-naphthylamine) and their derivatives; salts thereof

3,0 Year 3

2921 46 00 � � Amfetamine (INN), benzfetamine (INN), dexamfetamine (INN), etilamfetamine
(INN), fencamfamin (INN), lefetamine (INN), levamfetamine (INN), mefenorex
(INN) and phentermine (INN); salts thereof

0,0 Year 0

2921 49 � � Other:

2921 49 10 � � � Xylidines and their derivatives; salts thereof 3,0 Year 3

2921 49 80 � � � Other 3,0 Year 0

� Aromatic polyamines and their derivatives; salts thereof

2921 51 � � o-, m-, p-Phenylenediamine, diaminotoluenes, and their derivatives; salts
thereof

� � � o-, m-, p-Phenylenediamine, diaminotoluenes and their halogenated,
sulphonated, nitrated and nitrosated derivatives; salts thereof

2921 51 11 � � � � m-Phenylenediamine, of a purity by weight of 99 % or more and
containing: -1 % or less by weight of water, -200 mg/kg or less of
o-phenylenediamine and -450 mg/kg or less of p-phenylenediamine

0,0 Year 0

2921 51 19 � � � � Other 3,0 Year 3

2921 51 90 � � � Other 3,0 Year 3

2921 59 � � Other

2921 59 10 � � � m-Phenylenebis(methylamine) 0,0 Year 0

2921 59 20 � � � 2,2¡-Dichloro-4,4¡-methylenedianiline 0,0 Year 0

2921 59 30 � � � 4,4¡-Bi-o-toluidine 0,0 Year 0

2921 59 40 � � � 1,8-Naphthylenediamine 0,0 Year 0

2921 59 90 � � � Other 3,0 Year 3

2922 Oxygen-function amino-compounds:

� Amino-alcohols, other than those containing more than one kind of oxygen
function, their ethers and esters; salts thereof:

2922 11 00 � � Monoethanolamine and its salts 3,0 Year 3
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2922 12 00 � � Diethanolamine and its salts 3,0 Year 3

2922 13 � � Triethanolamine and its salts

2922 13 10 � � � Triethanolamine 3,0 Year 3

2922 13 90 � � � Salts of triethanolamine 3,0 Year 3

2922 14 00 � � Dextropropoxyphene (INN) and its salts 0,0 Year 0

2922 19 � � Other:

2922 19 10 � � � N-Ethyldiethanolamine 3,0 Year 3

2922 19 20 � � � 2,2¡-Methyliminodiethanol (N-methyldiethanolamine) 3,0 Year 3

2922 19 80 � � � Other 3,0 Year 0

� Amino-naphthols and other amino-phenols, other than those containing more
than one kind of oxygen function, their ethers and esters; salts thereof:

2922 21 00 � � Aminohydroxynaphthalenesulphonic acids and their salts 3,0 Year 3

2922 22 00 � � Anisidines, dianisidines, phenetidines, and their salts 3,0 Year 3

2922 29 00 � � Other 3,0 Year 3

� Amino-aldehydes, amino-ketones and amino-quinones, other than those
containing more than one kind of oxygen function; salts thereof:

2922 31 00 � � Amfepramone (INN), methadone (INN) and normethadone (INN); salts
thereof

0,0 Year 0

2922 39 00 � � Other 3,0 Year 0

� Amino-acids, other than those containing more than one kind of oxygen
function, and their esters; salts thereof:

2922 41 00 � � Lysine and its esters; salts thereof 2,8 Year 3

2922 42 00 � � Glutamic acid and its salts 4,7 Year 0

2922 43 00 � � Anthranilic acid and its salts 3,0 Year 3

2922 44 00 � � Tilidine (INN) and its salts 0,0 Year 0

2922 49 � � Other:

2922 49 10 � � � Glycine 3,0 Year 3

2922 49 20 � � � ß-Alanine 0,0 Year 0

2922 49 95 � � � Other 3,0 Year 0

2922 50 00 � Amino-alcohol-phenols, amino-acid-phenols and other amino-compounds with
oxygen function

3,0 Year 3

2923 Quaternary ammonium salts and hydroxides; lecithins and other
phosphoaminolipids, whether or not chemically defined:

2923 10 00 � Choline and its salts 0,0 Year 0

2923 20 00 � Lecithins and other phosphoaminolipids 0,0 Year 0

2923 90 00 � Other 0,0 Year 0

2924 Carboxyamide-function compounds; amide-function compounds of carbonic acid:

� Acyclic amides (including acyclic carbamates) and their derivatives; salts thereof:

2924 11 00 � � Meprobamate (INN) 0,0 Year 0
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2924 19 00 � � Other 2,2 Year 3

� Cyclic amides (including cyclic carbamates) and their derivatives; salts thereof

2924 21 � � Ureines and their derivatives; salts thereof

2924 21 10 � � � Isoproturon (ISO) 2,2 Year 3

2924 21 90 � � � Other 2,2 Year 3

2924 23 00 � � 2-Acetamidobenzoic acid (N-acetylanthranilic acid) and its salts 0,0 Year 0

2924 24 00 � � Ethinamate (INN) 0,0 Year 0

2924 29 � � Other:

2924 29 10 � � � Lidocaine (INN) 0,0 Year 0

2924 29 30 � � � Paracetamol (INN) 3,0 Year 3

2924 29 95 � � � Other 2,2 Year 0

2925 Carboxyimide-function compounds (including saccharin and its salts) and
imine-function compounds:

� Imides and their derivatives; salts thereof:

2925 11 00 � � Saccharin and its salts 0,0 Year 0

2925 12 00 � � Glutethimide (INN) 0,0 Year 0

2925 19 � � Other:

2925 19 10 � � � 3,3¡,4,4¡,5,5¡,6,6¡-Octabromo-N,N¡-ethylenediphthalimide 0,0 Year 0

2925 19 30 � � � N,N¡-Ethylenebis(4,5-dibromohexahydro-3,6-methanophthalimide) 0,0 Year 0

2925 19 95 � � � Other 0,0 Year 0

2925 20 00 � Imines and their derivatives; salts thereof 0,0 Year 0

2926 Nitrile-function compounds

2926 10 00 � Acrylonitrile 4,3 Year 3

2926 20 00 � 1-Cyanoguanidine (dicyandiamide) 0,0 Year 0

2926 30 00 � Fenproporex (INN) and its salts; methadone (INN) intermediate
(4-cyano-2-dimethylamino-4,4-diphenylbutane).

0,0 Year 0

2926 90 � Other:

2926 90 20 � � Isophthalonitrile 0,0 Year 0

2926 90 95 � � Other 0,0 Year 0

2927 00 00 Diazo-, azo-or azoxy-compounds 2,2 Year 3

2928 00 Organic derivatives of hydrazine or of hydroxylamine

2928 00 10 � N,N-Bis(2-methoxyethyl)hydroxylamine 0,0 Year 0

2928 00 90 � Other 0,0 Year 0

2929 Compounds with other nitrogen function

2929 10 � Isocyanates

2929 10 10 � � Methylphenylene diisocyanates (toluene diisocyanates) 2,9 Year 3

2929 10 90 � � Other 2,9 Year 3

2929 90 00 � Other 0,0 Year 0
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X. ORGANO-INORGANIC COMPOUNDS, HETEROCYCLIC COMPOUNDS,
NUCLEIC ACIDS AND THEIR SALTS, AND SULPHONAMIDES

2930 Organo-sulphur compounds

2930 10 00 � Dithiocarbonates (xanthates) 0,0 Year 0

2930 20 00 � Thiocarbamates and dithiocarbamates 0,0 Year 0

2930 30 00 � Thiuram mono-, di-or tetrasulphides 0,0 Year 0

2930 40 � Methionine

2930 40 10 � � Methionine (INN) 0,0 Year 0

2930 40 90 � � Other 2,2 Year 3

2930 90 � Other

2930 90 12 � � Cysteine 3,0 Year 3

2930 90 14 � � Cystine 3,0 Year 3

2930 90 16 � � Derivatives of cysteine or cystine 3,0 Year 3

2930 90 20 � � Thiodiglycol (INN) (2,2¡-thiodiethanol) 3,0 Year 3

2930 90 30 � � DL-2-hydroxy-4-(methylthio)butyric acid 0,0 Year 0

2930 90 40 � � 2,2¡-Thiodiethylbis[3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propionate] 0,0 Year 0

2930 90 50 � � Mixture of isomers consisting of
4-methyl-2,6-bis(methylthio)-m-phenylenediamine and
2-methyl-4,6-bis(methylthio)-m-phenylenediamine

0,0 Year 0

2930 90 70 � � Other 2,2 Year 3

2931 00 Other organo-inorganic compounds

2931 00 10 � Dimethyl methylphosphonate 0,0 Year 0

2931 00 20 � Methylphosphonoyl difluoride (methylphosphonic difluoride) 0,0 Year 0

2931 00 30 � Methylphosphonoyl dichloride (methylphosphonic dichloride) 0,0 Year 0

2931 00 95 � Other 0,0 Year 0

2932 Heterocyclic compounds with oxygen hetero-atom(s) only

� Compounds containing an unfused furan ring (whether or not hydrogenated) in
the structure

2932 11 00 � � Tetrahydrofuran 0,0 Year 0

2932 12 00 � � 2-Furaldehyde (furfuraldehyde) 3,0 Year 3

2932 13 00 � � Furfuryl alcohol and tetrahydrofurfuryl alcohol 3,0 Year 3

2932 19 00 � � Other 0,0 Year 0

� Lactones

2932 21 00 � � Coumarin, methylcoumarins and ethylcoumarins 3,0 Year 3

2932 29 � � Other lactones

2932 29 10 � � � Phenolphthalein 0,0 Year 0

2932 29 20 � � � 1-Hydroxy-4-[1-(4-hydroxy-3-methoxycarbonyl-1
-naphthyl)-3-oxo-1H,3H-benzo[de]isochromen-1-yl]-6-octadecyloxy-
2-naphthoic acid

0,0 Year 0
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2932 29 30 � � � 3¡-Chloro-6¡-cyclohexylaminospiro[isobenzofuran-1(3H),
9¡-xanthen]-3-one

0,0 Year 0

2932 29 40 � � � 6¡-(N-Ethyl-p-toluidino)-2¡-methylspiro[isobenzofuran-1(3H),
9¡-xanthen]-3-one

0,0 Year 0

2932 29 50 � � � Methyl-6-docosyloxy-1-hydroxy-4-[1-(4-hydroxy-3-methyl-1
-phenanthryl)-3-oxo-1H,3H-naphtho[1,8-cd]pyran-1-yl]
naphthalene-2-carboxylate

0,0 Year 0

2932 29 80 � � � Other 0,0 Year 0

� Other

2932 91 00 � � Isosafrole 0,0 Year 0

2932 92 00 � � 1-(1,3-Benzodioxol-5-yl)propan-2-one 0,0 Year 0

2932 93 00 � � Piperonal 0,0 Year 0

2932 94 00 � � Safrole 0,0 Year 0

2932 95 00 � � Tetrahydrocannabinols (all isomers) 0,0 Year 0

2932 99 � � Other:

2932 99 10 � � � Benzofuran (coumarone) 0,0 Year 0

2932 99 50 � � � Epoxides with a four-membered ring 0,0 Year 0

2932 99 70 � � � Other cyclic acetals and internal hemiacetals, whether or not with other
oxygen functions, and their halogenated, sulphonated, nitrated or
nitrosated derivatives

0,0 Year 0

2932 99 95 � � � Other 0,0 Year 0

2933 Heterocyclic compounds with nitrogen hetero-atom(s) only

� Compounds containing an unfused pyrazole ring (whether or not hydrogenated)
in the structure

2933 11 � � Phenazone (antipyrin) and its derivatives

2933 11 10 � � � Propyphenazone (INN) 0,0 Year 0

2933 11 90 � � � Other 0,0 Year 0

2933 19 � � Other

2933 19 10 � � � Phenylbutazone (INN) 0,0 Year 0

2933 19 90 � � � Other 0,0 Year 0

� Compounds containing an unfused imidazole ring (whether or not
hydrogenated) in the structure

2933 21 00 � � Hydantoin and its derivatives 0,0 Year 0

2933 29 � � Other

2933 29 10 � � � Naphazoline hydrochloride (INNM) and naphazoline nitrate (INNM);
phentolamine (INN); tolazoline hydrochloride (INNM)

0,0 Year 0

2933 29 90 � � � Other 0,0 Year 0

� Compounds containing an unfused pyridine ring (whether or not hydrogenated)
in the structure

2933 31 00 � � Pyridine and its salts 0,0 Year 0

2933 32 00 � � Piperidine and its salts 0,0 Year 0
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2933 33 00 � � Alfentanil (INN), anileridine (INN), bezitramide (INN), bromazepam (INN),
difenoxin (INN), diphenoxylate (INN), dipipanone (INN), fentanyl (INN),
ketobemidone (INN), methylphenidate (INN), pentazocine (INN), pethidine
(INN), pethidine (INN) intermediate A, phencyclidine (INN) (PCP),
phenoperidine (INN), pipradrol (INN), piritramide (INN), propiram (INN) and
trimeperidine (INN); salts thereof

0,0 Year 0

2933 39 � � Other:

2933 39 10 � � � Iproniazid (INN); ketobemidone hydrochloride (INNM); pyridostigmine
bromide (INN)

0,0 Year 0

2933 39 20 � � � 2,3,5,6-Tetrachloropyridine 0,0 Year 0

2933 39 25 � � � 3,6-Dichloropyridine-2-carboxylic acid 0,0 Year 0

2933 39 35 � � � 2-Hydroxyethylammonium-3,6-dichloropyridine-2-carboxylate 0,0 Year 0

2933 39 40 � � � 2-Butoxyethyl(3,5,6-trichloro-2-pyridyloxy)acetate 0,0 Year 0

2933 39 45 � � � 3,5-Dichloro-2,4,6-trifluoropyridine 0,0 Year 0

2933 39 50 � � � Fluroxypyr (ISO), methyl ester 0,0 Year 0

2933 39 55 � � � 4-Methylpyridine 0,0 Year 0

2933 39 99 � � � Other 0,0 Year 0

� Compounds containing in the structure a quinoline or isoquinoline ring-system
(whether or not hydrogenated), not further fused:

2933 41 00 � � Levorphanol (INN) and its salts 0,0 Year 0

2933 49 � � Other:

2933 49 10 � � � Halogen derivatives of quinoline; quinolinecarboxylic acid derivatives 0,0 Year 0

2933 49 30 � � � Dextromethorphan (INN) and its salts 0,0 Year 0

2933 49 90 � � � Other 0,0 Year 0

� Compounds containing a pyrimidine ring (whether or not hydrogenated) or
piperazine ring in the structure:

2933 52 00 � � Malonylurea (barbituric acid) and its salts 0,0 Year 0

2933 53 � � Allobarbital (INN), amobarbital (INN), barbital (INN), butalbital (INN),
butobarbital, cyclobarbital (INN), methylphenobarbital (INN), pentobarbital
(INN), phenobarbital (INN), secbutabarbital (INN), secobarbital (INN) and
vinylbital (INN); salts thereof:

2933 53 10 � � � Phenobarbital (INN), barbital (INN), and their salts 0,0 Year 0

2933 53 90 � � � Other 0,0 Year 0

2933 54 00 � � Other derivatives of malonylurea (barbituric acid); salts thereof 0,0 Year 0

2933 55 00 � � Loprazolam (INN), mecloqualone (INN), methaqualone (INN) and zipeprol
(INN); salts thereof

0,0 Year 0

2933 59 � � Other:

2933 59 10 � � � Diazinon (ISO) 0,0 Year 0

2933 59 20 � � � 1,4-Diazabicyclo[2,2,2]octane (triethylenediamine) 0,0 Year 0

2933 59 95 � � � Other 0,0 Year 0

� Compounds containing an unfused triazine ring (whether or not hydrogenated)
in the structure

2933 61 00 � � Melamine 3,0 Year 3
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2933 69 � � Other

2933 69 10 � � � Atrazine (ISO); propazine (ISO); simazine (ISO);
hexahydro-1,3,5-trinitro-1,3,5-triazine (hexogen, trimethylenetrinitramine)

0,0 Year 0

2933 69 20 � � � Methenamine (INN) (hexamethylenetetramine) 0,0 Year 0

2933 69 30 � � � 2,6-Di-tert-butyl-4-[4,6-bis(octylthio)-1,3,5-triazine-2-ylamino]phenol 0,0 Year 0

2933 69 80 � � � Other 0,0 Year 0

� Lactams:

2933 71 00 � � 6-Hexanelactam (epsilon-caprolactam) 0,0 Year 0

2933 72 00 � � Clobazam (INN) and methyprylon (INN) 0,0 Year 0

2933 79 00 � � Other lactams 0,0 Year 0

� Other:

2933 91 � � Alprazolam (INN), camazepam (INN), chlordiazepoxide (INN), clonazepam
(INN), clorazepate, delorazepam (INN), diazepam (INN), estazolam (INN),
ethyl loflazepate (INN), fludiazepam (INN), flunitrazepam (INN), flurazepam
(INN), halazepam (INN), lorazepam (INN), lormetazepam (INN), mazindol
(INN), medazepam (INN), midazolam (INN), nimetazepam (INN), nitrazepam
(INN), nordazepam (INN), oxazepam (INN), pinazepam (INN), prazepam
(INN), pyrovalerone (INN), temazepam (INN), tetrazepam (INN) and triazolam
(INN); salts thereof:

2933 91 10 � � � Chlordiazepoxide (INN) 0,0 Year 0

2933 91 90 � � � Other 0,0 Year 0

2933 99 � � Other:

2933 99 10 � � � Benzimidazole-2-thiol (mercaptobenzimidazole) 0,0 Year 0

2933 99 20 � � � Indole, 3-methylindole (skatole), 6-allyl-6,7-dihydro-5H-dibenz[c,e]azepine
(azapetine), phenindamine (INN) and their salts; imipramine hydrochloride
(INNM)

0,0 Year 0

2933 99 30 � � � Monoazepines 0,0 Year 0

2933 99 40 � � � Diazepines 0,0 Year 0

2933 99 50 � � � 2,4-Di-tert-butyl-6-(5-chlorobenzotriazol-2-yl)phenol 0,0 Year 0

2933 99 90 � � � Other 0,0 Year 0

2934 Nucleic acids and their salts, whether or not chemically defined; other heterocyclic
compounds:

2934 10 00 � Compounds containing an unfused thiazole ring (whether or not hydrogenated)
in the structure

0,0 Year 0

2934 20 � Compounds containing a benzothiazole ring-system (whether or not
hydrogenated), not further fused

2934 20 20 � � Di(benzothiazol-2-yl)disulphide; benzothiazole-2-thiol
(mercaptobenzothiazole) and its salts

0,0 Year 0

2934 20 80 � � Other 0,0 Year 0

2934 30 � Compounds containing a phenothiazine ring-system (whether or not
hydrogenated), not further fused

2934 30 10 � � Thiethylperazine (INN); thioridazine (INN) and its salts 0,0 Year 0
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2934 30 90 � � Other 0,0 Year 0

� Other:

2934 91 00 � � Aminorex (INN), brotizolam (INN), clotiazepam (INN), cloxazolam (INN),
dextromoramide (INN), haloxazolam (INN), ketazolam (INN), mesocarb (INN),
oxazolam (INN), pemoline (INN), phendimetrazine (INN), phenmetrazine
(INN) and sufentanil (INN); salts thereof

0,0 Year 0

2934 99 � � Other:

2934 99 10 � � � Chlorprothixene (INN); thenalidine (INN) and its tartrates and maleates 0,0 Year 0

2934 99 20 � � � Furazolidone (INN) 0,0 Year 0

2934 99 30 � � � 7-Aminocephalosporanic acid 0,0 Year 0

2934 99 40 � � � Salts and esters of (6R,
7R)-3-acetoxymethyl-7-[(R)-2-formyloxy-2-phenylacetamido]-8-oxo-5-thia-
1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid

0,0 Year 0

2934 99 50 � � � 1-[2-(1,3-Dioxan-2-yl)ethyl]-2-methylpyridinium bromide 0,0 Year 0

2934 99 90 � � � Other 0,0 Year 0

2935 00 Sulphonamides

2935 00 10 � 3-{1-[7-(Hexadecylsulphonylamino)-1H
-indole-3-yl]-3-oxo-1H,3H-naphtho[1,8-cd]pyran-1-yl}-N,N-dimethyl-1H-indole-
7-sulphonamide

0,0 Year 0

2935 00 20 � Metosulam (ISO) 0,0 Year 0

2935 00 90 � Other 3,0 Year 3

XI. PROVITAMINS, VITAMINS AND HORMONES

2936 Provitamins and vitamins, natural or reproduced by synthesis (including natural
concentrates), derivatives thereof used primarily as vitamins, and intermixtures of
the foregoing, whether or not in any solvent

2936 10 00 � Provitamins, unmixed 0,0 Year 0

� Vitamins and their derivatives, unmixed

2936 21 00 � � Vitamins A and their derivatives 0,0 Year 0

2936 22 00 � � Vitamin B1 and its derivatives 0,0 Year 0

2936 23 00 � � Vitamin B2 and its derivatives 0,0 Year 0

2936 24 00 � � D-or DL-Pantothenic acid (vitamin B3 or vitamin B5) and its derivatives 0,0 Year 0

2936 25 00 � � Vitamin B6 and its derivatives 0,0 Year 0

2936 26 00 � � Vitamin B12 and its derivatives 0,0 Year 0

2936 27 00 � � Vitamin C and its derivatives 0,0 Year 0

2936 28 00 � � Vitamin E and its derivatives 0,0 Year 0

2936 29 � � Other vitamins and their derivatives

2936 29 10 � � � Vitamin B9 and its derivatives 0,0 Year 0

2936 29 30 � � � Vitamin H and its derivatives 0,0 Year 0

2936 29 90 � � � Other 0,0 Year 0

2936 90 � Other, including natural concentrates

� � Natural concentrates of vitamins

2936 90 11 � � � Natural concentrates of vitamins A + D 0,0 Year 0
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2936 90 19 � � � Other 0,0 Year 0

2936 90 90 � � Intermixtures, whether or not in any solvent 0,0 Year 0

2937 Hormones, prostaglandins, thromboxanes and leukotrienes, natural or reproduced
by synthesis; derivatives and structural analogues thereof, including chain modified
polypeptides, used primarily as hormones:

� Polypeptide hormones, protein hormones and glycoprotein hormones, their
derivatives and structural analogues:

2937 11 00 � � Somatotropin, its derivatives and structural analogues 0,0 Year 0

2937 12 00 � � Insulin and its salts 0,0 Year 0

2937 19 00 � � Other 0,0 Year 0

� Steroidal hormones, their derivatives and structural analogues:

2937 21 00 � � Cortisone, hydrocortisone, prednisone (dehydrocortisone) and prednisolone
(dehydrohydrocortisone)

0,0 Year 0

2937 22 00 � � Halogenated derivatives of corticosteroidal hormones 0,0 Year 0

2937 23 00 � � Oestrogens and progestogens 0,0 Year 0

2937 29 00 � � Other 0,0 Year 0

� Catecholamine hormones, their derivatives and structural analogues:

2937 31 00 � � Epinephrine 0,0 Year 0

2937 39 00 � � Other 0,0 Year 0

2937 40 00 � Amino-acid derivatives 0,0 Year 0

2937 50 00 � Prostaglandins, thromboxanes and leukotrienes, their derivatives and structural
analogues

0,0 Year 0

2937 90 00 � Other 0,0 Year 0

XII. GLYCOSIDES AND VEGETABLE ALKALOIDS, NATURAL OR
REPRODUCED BY SYNTHESIS, AND THEIR SALTS, ETHERS, ESTERS AND

OTHER DERIVATIVES

2938 Glycosides, natural or reproduced by synthesis, and their salts, ethers, esters and
other derivatives

2938 10 00 � Rutoside (rutin) and its derivatives 0,0 Year 0

2938 90 � Other

2938 90 10 � � Digitalis glycosides 0,0 Year 0

2938 90 30 � � Glycyrrhizic acid and glycyrrhizates 0,0 Year 0

2938 90 90 � � Other 0,0 Year 0

2939 Vegetable alkaloids, natural or reproduced by synthesis, and their salts, ethers,
esters and other derivatives:

� Alkaloids of opium and their derivatives; salts thereof:

2939 11 00 � � Concentrates of poppy straw; buprenorphine (INN), codeine, dihydrocodeine
(INN), ethylmorphine, etorphine (INN), heroin, hydrocodone (INN),
hydromorphone (INN), morphine, nicomorphine (INN), oxycodone (INN),
oxymorphone (INN), pholcodine (INN), thebacon (INN) and thebaine; salts
thereof

0,0 Year 0

2939 19 00 � � Other 0,0 Year 0

� Alkaloids of cinchona and their derivatives; salts thereof

2939 21 � � Quinine and its salts
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2939 21 10 � � � Quinine and quinine sulphate 0,0 Year 0

2939 21 90 � � � Other 0,0 Year 0

2939 29 00 � � Other 0,0 Year 0

2939 30 00 � Caffeine and its salts 0,0 Year 0

� Ephedrines and their salts:

2939 41 00 � � Ephedrine and its salts 0,0 Year 0

2939 42 00 � � Pseudoephedrine (INN) and its salts 0,0 Year 0

2939 43 00 � � Cathine (INN) and its salts 0,0 Year 0

2939 49 00 � � Other 0,0 Year 0

� Theophylline and aminophylline (theophylline-ethylenediamine) and their
derivatives; salts thereof:

2939 51 00 � � Fenetylline (INN) and its salts 0,0 Year 0

2939 59 00 � � Other 0,0 Year 0

� Alkaloids of rye ergot and their derivatives; salts thereof

2939 61 00 � � Ergometrine (INN) and its salts 0,0 Year 0

2939 62 00 � � Ergotamine (INN) and its salts 0,0 Year 0

2939 63 00 � � Lysergic acid and its salts 0,0 Year 0

2939 69 00 � � Other 0,0 Year 0

� Other:

2939 91 � � Cocaine, ecgonine, levometamfetamine, metamfetamine (INN),
metamfetamine racemate; salts, esters and other derivatives thereof:

� � � Cocaine and its salts:

2939 91 11 � � � � Crude cocaine 0,0 Year 0

2939 91 19 � � � � Other 0,0 Year 0

2939 91 90 � � � Other 0,0 Year 0

2939 99 � � Other:

2939 99 10 � � � Emetine and its salts 0,0 Year 0

2939 99 90 � � � Other 0,0 Year 0

XII. OTHER ORGANIC COMPOUNDS

2940 00 Sugars, chemically pure, other than sucrose, lactose, maltose, glucose and fructose;
sugar ethers, sugar acetals and sugar esters, and their salts, other than products of
heading 2937, 2938 or 2939

2940 00 10 � Rhamnose, raffinose and mannose 0,0 Year 0

2940 00 90 � Other 3,7 Year 3

2941 Antibiotics

2941 10 � Penicillins and their derivatives with a penicillanic acid structure; salts thereof

2941 10 10 � � Amoxicillin (INN) and its salts 0,0 Year 0

2941 10 20 � � Ampicillin (INN), metampicillin (INN), pivampicillin (INN), and their salts 0,0 Year 0
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2941 10 90 � � Other 0,0 Year 0

2941 20 � Streptomycins and their derivatives; salts thereof

2941 20 30 � � Dihydrostreptomycin, its salts, esters and hydrates 0,0 Year 0

2941 20 80 � � Other 0,0 Year 0

2941 30 00 � Tetracyclines and their derivatives; salts thereof 0,0 Year 0

2941 40 00 � Chloramphenicol and its derivatives; salts thereof 0,0 Year 0

2941 50 00 � Erythromycin and its derivatives; salts thereof 0,0 Year 0

2941 90 00 � Other 0,0 Year 0

2942 00 00 Other organic compounds 0,0 Year 0

30 PHARMACEUTICAL PRODUCTS

3001 Glands and other organs for organo-therapeutic uses, dried, whether or not
powdered; extracts of glands or other organs or of their secretions for
organo-therapeutic uses; heparin and its salts; other human or animal substances
prepared for therapeutic or prophylactic uses, not elsewhere specified or included

3001 10 � Glands and other organs, dried, whether or not powdered

3001 10 10 � � Powdered 0,0 Year 0

3001 10 90 � � Other 0,0 Year 0

3001 20 � Extracts of glands or other organs or of their secretions

3001 20 10 � � Of human origin 0,0 Year 0

3001 20 90 � � Other 0,0 Year 0

3001 90 � Other

3001 90 10 � � Of human origin 0,0 Year 0

� � Other

3001 90 91 � � � Heparin and its salts 0,0 Year 0

3001 90 99 � � � Other 0,0 Year 0

3002 Human blood; animal blood prepared for therapeutic, prophylactic or diagnostic
uses; antisera and other blood fractions and modified immunological products,
whether or not obtained by means of biotechnological processes; vaccines, toxins,
cultures of micro-organisms (excluding yeasts) and similar products

3002 10 � Antisera and other blood fractions and modified immunological products,
whether or not obtained by means of biotechnological processes

3002 10 10 � � Antisera 0,0 Year 0

� � Other

3002 10 91 � � � Haemoglobin, blood globulins and serum globulins 0,0 Year 0

� � � Other

3002 10 95 � � � � Of human origin 0,0 Year 0

3002 10 99 � � � � Other 0,0 Year 0

3002 20 00 � Vaccines for human medicine 0,0 Year 0

3002 30 00 � Vaccines for veterinary medicine 0,0 Year 0

3002 90 � Other

3002 90 10 � � Human blood 0,0 Year 0
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3002 90 30 � � Animal blood prepared for therapeutic, prophylactic or diagnostic uses 0,0 Year 0

3002 90 50 � � Cultures of micro-organisms 0,0 Year 0

3002 90 90 � � Other 0,0 Year 0

3003 Medicaments (excluding goods of heading 3002, 3005 or 3006) consisting of two
or more constituents which have been mixed together for therapeutic or
prophylactic uses, not put up in measured doses or in forms or packings for retail
sale

3003 10 00 � Containing penicillins or derivatives thereof, with a penicillanic acid structure,
or streptomycins or their derivatives

0,0 Year 0

3003 20 00 � Containing other antibiotics 0,0 Year 0

� Containing hormones or other products of heading 2937 but not containing
antibiotics

3003 31 00 � � Containing insulin 0,0 Year 0

3003 39 00 � � Other 0,0 Year 0

3003 40 00 � Containing alkaloids or derivatives thereof but not containing hormones or
other products of heading 2937 or antibiotics

0,0 Year 0

3003 90 � Other

3003 90 10 � � Containing iodine or iodine compounds 0,0 Year 0

3003 90 90 � � Other 0,0 Year 0

3004 Medicaments (excluding goods of heading 3002, 3005 or 3006) consisting of
mixed or unmixed products for therapeutic or prophylactic uses, put up in
measured doses (including those in the form of transdermal administration systems)
or in forms or packings for retail sale:

3004 10 � Containing penicillins or derivatives thereof, with a penicillanic acid structure,
or streptomycins or their derivatives

3004 10 10 � � Containing, as active substances, only penicillins or derivatives thereof with a
penicillanic acid structure

0,0 Year 0

3004 10 90 � � Other 0,0 Year 0

3004 20 � Containing other antibiotics

3004 20 10 � � Put up in forms or in packings of a kind sold by retail 0,0 Year 0

3004 20 90 � � Other 0,0 Year 0

� Containing hormones or other products of heading 2937 but not containing
antibiotics

3004 31 � � Containing insulin

3004 31 10 � � � Put up in forms or in packings of a kind sold by retail 0,0 Year 0

3004 31 90 � � � Other 0,0 Year 0

3004 32 � � Containing corticosteroid hormones, their derivatives and structural
analogues:

3004 32 10 � � � Put up in forms or in packings of a kind sold by retail 0,0 Year 0

3004 32 90 � � � Other 0,0 Year 0

3004 39 � � Other:

3004 39 10 � � � Put up in forms or in packings of a kind sold by retail 0,0 Year 0

3004 39 90 � � � Other 0,0 Year 0
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3004 40 � Containing alkaloids or derivatives thereof but not containing hormones, other
products of heading 2937 or antibiotics

3004 40 10 � � Put up in forms or in packings of a kind sold by retail 0,0 Year 0

3004 40 90 � � Other 0,0 Year 0

3004 50 � Other medicaments containing vitamins or other products of heading 2936

3004 50 10 � � Put up in forms or in packings of a kind sold by retail 0,0 Year 0

3004 50 90 � � Other 0,0 Year 0

3004 90 � Other

� � Put up in forms or in packings of a kind sold by retail

3004 90 11 � � � Containing iodine or iodine compounds 0,0 Year 0

3004 90 19 � � � Other 0,0 Year 0

� � Other

3004 90 91 � � � Containing iodine or iodine compounds 0,0 Year 0

3004 90 99 � � � Other 0,0 Year 0

3005 Wadding, gauze, bandages and similar articles (for example, dressings, adhesive
plasters, poultices), impregnated or coated with pharmaceutical substances or put
up in forms or packings for retail sale for medical, surgical, dental or veterinary
purposes

3005 10 00 � Adhesive dressings and other articles having an adhesive layer 0,0 Year 0

3005 90 � Other

3005 90 10 � � Wadding and articles of wadding 0,0 Year 0

� � Other

� � � Of textile materials

3005 90 31 � � � � Gauze and articles of gauze 0,0 Year 0

� � � � Other

3005 90 51 � � � � � Of non-woven fabrics 0,0 Year 0

3005 90 55 � � � � � Other 0,0 Year 0

3005 90 99 � � � Other 0,0 Year 0

3006 Pharmaceutical goods specified in note 4 to this chapter

3006 10 � Sterile surgical catgut, similar sterile suture materials and sterile tissue adhesives
for surgical wound closure; sterile laminaria and sterile laminaria tents; sterile
absorbable surgical or dental haemostatics

3006 10 10 � � Sterile surgical catgut 0,0 Year 0

3006 10 90 � � Other 0,0 Year 0

3006 20 00 � Blood-grouping reagents 0,0 Year 0

3006 30 00 � Opacifying preparations for X-ray examinations; diagnostic reagents designed to
be administered to the patient

0,0 Year 0

3006 40 00 � Dental cements and other dental fillings; bone reconstruction cements 0,0 Year 0

3006 50 00 � First-aid boxes and kits 0,0 Year 0

3006 60 � Chemical contraceptive preparations based on hormones, on other products of
heading 2937 or on spermicides:

� � Based on hormones or on other products of heading 2937:
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3006 60 11 � � � Put up in forms or in packings of a kind sold by retail 0,0 Year 0

3006 60 19 � � � Other 0,0 Year 0

3006 60 90 � � Based on spermicides 0,0 Year 0

3006 70 00 � Gel preparations designed to be used in human or veterinary medicine as a
lubricant for parts of the body for surgical operations or physical examinations
or as a coupling agent between the body and medical instruments

0,0 Year 0

3006 80 00 � Waste pharmaceuticals 0,0 Year 0

31 FERTILIZERS

3101 00 00 Animal or vegetable fertilizers, whether or not mixed together or chemically
treated; fertilizers produced by the mixing or chemical treatment of animal or
vegetable products

0,0 Year 0

3102 Mineral or chemical fertilizers, nitrogenous

3102 10 � Urea, whether or not in aqueous solution

3102 10 10 � � Urea containing more than 45 % by weight of nitrogen on the dry anhydrous
product

7,4 Year 0

3102 10 90 � � Other 6,5 Year 0

� Ammonium sulphate; double salts and mixtures of ammonium sulphate and
ammonium nitrate

3102 21 00 � � Ammonium sulphate 6,5 Year 0

3102 29 00 � � Other 6,5 Year 0

3102 30 � Ammonium nitrate, whether or not in aqueous solution

3102 30 10 � � In aqueous solution 6,5 Year 3

3102 30 90 � � Other 6,5 Year 3

3102 40 � Mixtures of ammonium nitrate with calcium carbonate or other inorganic
non-fertilizing substances

3102 40 10 � � With a nitrogen content not exceeding 28 % by weight 6,5 Year 0

3102 40 90 � � With a nitrogen content exceeding 28 % by weight 6,5 Year 0

3102 50 � Sodium nitrate

3102 50 10 � � Natural sodium nitrate 0,0 Year 0

3102 50 90 � � Other 6,5 Year 0

3102 60 00 � Double salts and mixtures of calcium nitrate and ammonium nitrate 6,5 Year 0

3102 70 00 � Calcium cyanamide 6,5 Year 0

3102 80 00 � Mixtures of urea and ammonium nitrate in aqueous or ammoniacal solution 6,5 Year 0

3102 90 00 � Other, including mixtures not specified in the foregoing subheadings 6,5 Year 0

3103 Mineral or chemical fertilizers, phosphatic

3103 10 � Superphosphates

3103 10 10 � � Containing more than 35 % by weight of diphosphorus pentaoxide 4,8 Year 0

3103 10 90 � � Other 4,8 Year 0

3103 20 00 � Basic slag 0,0 Year 0

3103 90 00 � Other 0,0 Year 0

3104 Mineral or chemical fertilizers, potassic
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3104 10 00 � Carnallite, sylvite and other crude natural potassium salts 0,0 Year 0

3104 20 � Potassium chloride

3104 20 10 � � With a potassium content evaluated as K2O, by weight, not exceeding 40 %
on the dry anhydrous product

0,0 Year 0

3104 20 50 � � With a potassium content evaluated as K2O, by weight, exceeding 40 % but
not exceeding 62 % on the dry anhydrous product

0,0 Year 0

3104 20 90 � � With a potassium content evaluated as K2O, by weight, exceeding 62 % on
the dry anhydrous product

0,0 Year 0

3104 30 00 � Potassium sulphate 0,0 Year 0

3104 90 00 � Other 0,0 Year 0

3105 Mineral or chemical fertilizers containing two or three of the fertilizing elements
nitrogen, phosphorus and potassium; other fertilizers; goods of this chapter in
tablets or similar forms or in packages of a gross weight not exceeding 10 kg

3105 10 00 � Goods of this chapter in tablets or similar forms or in packages of a gross
weight not exceeding 10 kg

6,5 Year 0

3105 20 � Mineral or chemical fertilizers containing the three fertilizing elements nitrogen,
phosphorus and potassium

3105 20 10 � � With a nitrogen content exceeding 10 % by weight on the dry anhydrous
product

6,5 Year 0

3105 20 90 � � Other 6,5 Year 0

3105 30 00 � Diammonium hydrogenorthophosphate (diammonium phosphate) 6,5 Year 0

3105 40 00 � Ammonium dihydrogenorthophosphate (monoammonium phosphate) and
mixtures thereof with diammonium hydrogenorthophosphate (diammonium
phosphate)

6,5 Year 0

� Other mineral or chemical fertilizers containing the two fertilizing elements
nitrogen and phosphorus

3105 51 00 � � Containing nitrates and phosphates 6,5 Year 0

3105 59 00 � � Other 6,5 Year 0

3105 60 � Mineral or chemical fertilizers containing the two fertilizing elements
phosphorus and potassium

3105 60 10 � � Potassic superphosphates 3,2 Year 0

3105 60 90 � � Other 3,2 Year 0

3105 90 � Other

3105 90 10 � � Natural potassic sodium nitrate, consisting of a natural mixture of sodium
nitrate and potassium nitrate (the proportion of potassium nitrate may be as
high as 44 %), of a total nitrogen content not exceeding 16,3 % by weight on
the dry anhydrous product

0,0 Year 0

� � Other

3105 90 91 � � � With a nitrogen content exceeding 10 % by weight on the dry anhydrous
product

6,5 Year 0

3105 90 99 � � � Other 3,2 Year 0

32 TANNING OR DYEING EXTRACTS; TANNINS AND THEIR DERIVATIVES; DYES,
PIGMENTS AND OTHER COLOURING MATTER; PAINTS AND VARNISHES;
PUTTY AND OTHER MASTICS; INKS

3201 Tanning extracts of vegetable origin; tannins and their salts, ethers, esters and other
derivatives

3201 10 00 � Quebracho extract 0,0 Year 0
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3201 20 00 � Wattle extract 3,0 Year 3

3201 90 � Other

3201 90 20 � � Sumach extract, vallonia extract, oak extract or chestnut extract 5,8 Year 3

3201 90 90 � � Other 5,3 Year 0

3202 Synthetic organic tanning substances; inorganic tanning substances; tanning
preparations, whether or not containing natural tanning substances; enzymatic
preparations for pre-tanning

3202 10 00 � Synthetic organic tanning substances 0,0 Year 0

3202 90 00 � Other 0,0 Year 0

3203 00 Colouring matter of vegetable or animal origin (including dyeing extracts but
excluding animal black), whether or not chemically defined; preparations as
specified in note 3 to this chapter based on colouring matter of vegetable or
animal origin

� Colouring matter of vegetable origin and preparations based thereon

3203 00 11 � � Black cutch (Acacia catechu) 0,0 Year 0

3203 00 19 � � Other 0,0 Year 0

3203 00 90 � Colouring matter of animal origin and preparations based thereon 0,0 Year 0

3204 Synthetic organic colouring matter, whether or not chemically defined;
preparations as specified in note 3 to this chapter based on synthetic organic
colouring matter; synthetic organic products of a kind used as fluorescent
brightening agents or as luminophores, whether or not chemically defined

� Synthetic organic colouring matter and preparations based thereon as specified
in note 3 to this chapter

3204 11 00 � � Disperse dyes and preparations based thereon 2,2 Year 3

3204 12 00 � � Acid dyes, whether or not premetallized, and preparations based thereon;
mordant dyes and preparations based thereon

2,2 Year 3

3204 13 00 � � Basic dyes and preparations based thereon 2,2 Year 3

3204 14 00 � � Direct dyes and preparations based thereon 2,2 Year 3

3204 15 00 � � Vat dyes (including those usable in that state as pigments) and preparations
based thereon

2,2 Year 3

3204 16 00 � � Reactive dyes and preparations based thereon 2,2 Year 3

3204 17 00 � � Pigments and preparations based thereon 2,2 Year 3

3204 19 00 � � Other, including mixtures of colouring matter of two or more of the
subheadings 3204 11 to 3204 19

2,2 Year 3

3204 20 00 � Synthetic organic products of a kind used as fluorescent brightening agents 2,1 Year 3

3204 90 00 � Other 2,2 Year 3

3205 00 00 Colour lakes; preparations as specified in note 3 to this chapter based on colour
lakes

0,0 Year 0

3206 Other colouring matter; preparations as specified in note 3 to this chapter, other
than those of heading 3203, 3204 or 3205; inorganic products of a kind used as
luminophores, whether or not chemically defined

� Pigments and preparations based on titanium dioxide

3206 11 00 � � Containing 80 % or more by weight of titanium dioxide calculated on the
dry weight

2,5 Year 3

3206 19 00 � � Other 3,0 Year 3
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3206 20 00 � Pigments and preparations based on chromium compounds 3,0 Year 3

3206 30 00 � Pigments and preparations based on cadmium compounds 3,0 Year 3

� Other colouring matter and other preparations

3206 41 00 � � Ultramarine and preparations based thereon 3,0 Year 3

3206 42 00 � � Lithopone and other pigments and preparations based on zinc sulphide 3,0 Year 3

3206 43 00 � � Pigments and preparations based on hexacyanoferrates (ferrocyanides and
ferricyanides)

3,0 Year 3

3206 49 � � Other

3206 49 10 � � � Magnetite 0,0 Year 0

3206 49 90 � � � Other 3,0 Year 3

3206 50 00 � Inorganic products of a kind used as luminophores 1,8 Year 3

3207 Prepared pigments, prepared opacifiers and prepared colours, vitrifiable enamels
and glazes, engobes (slips), liquid lustres and similar preparations, of a kind used in
the ceramic, enamelling or glass industry; glass frit and other glass, in the form of
powder, granules or flakes

3207 10 00 � Prepared pigments, prepared opacifiers, prepared colours and similar
preparations

0,0 Year 0

3207 20 � Vitrifiable enamels and glazes, engobes (slips) and similar preparations

3207 20 10 � � Engobes (slips) 0,0 Year 0

3207 20 90 � � Other 0,0 Year 0

3207 30 00 � Liquid lustres and similar preparations 0,0 Year 0

3207 40 � Glass frit and other glass, in the form of powder, granules or flakes

3207 40 10 � � Glass of the variety known as �enamel� glass 0,0 Year 0

3207 40 20 � � Glass in the form of flakes of a length of 0,1 mm or more but not exceeding
3,5 mm and of a thickness of 2 micrometres or more but not exceeding 5
micrometres

0,0 Year 0

3207 40 30 � � Glass in the form of powder or granules, containing by weight 99 % or more
of silicon dioxide

0,0 Year 0

3207 40 80 � � Other 0,0 Year 0

3208 Paints and varnishes (including enamels and lacquers) based on synthetic polymers
or chemically modified natural polymers, dispersed or dissolved in a non-aqueous
medium; solutions as defined in note 4 to this chapter

3208 10 � Based on polyesters

3208 10 10 � � Solutions as defined in note 4 to this chapter 0,0 Year 0

3208 10 90 � � Other 0,0 Year 0

3208 20 � Based on acrylic or vinyl polymers

3208 20 10 � � Solutions as defined in note 4 to this chapter 0,0 Year 0

3208 20 90 � � Other 0,0 Year 0

3208 90 � Other

� � Solutions as defined in note 4 to this chapter

3208 90 11 � � � Polyurethane of 2,2¡-(tert-butylimino)diethanol and
4,4¡-methylenedicyclohexyl diisocyanate, in the form of a solution in
N,N-dimethylacetamide, containing by weight 48 % or more of polymer

0,0 Year 0
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3208 90 13 � � � Copolymer of p-cresol and divinylbenzene, in the form of a solution in
N,N-dimethylacetamide, containing by weight 48 % or more of polymer

0,0 Year 0

3208 90 19 � � � Other 0,0 Year 0

� � Other

3208 90 91 � � � Based on synthetic polymers 0,0 Year 0

3208 90 99 � � � Based on chemically modified natural polymers 0,0 Year 0

3209 Paints and varnishes (including enamels and lacquers) based on synthetic polymers
or chemically modified natural polymers, dispersed or dissolved in an aqueous
medium

3209 10 00 � Based on acrylic or vinyl polymers 0,0 Year 0

3209 90 00 � Other 0,0 Year 0

3210 00 Other paints and varnishes (including enamels, lacquers and distempers); prepared
water pigments of a kind used for finishing leather

3210 00 10 � Oil paints and varnishes (including enamels and lacquers) 0,0 Year 0

3210 00 90 � Other 0,0 Year 0

3211 00 00 Prepared driers 0,0 Year 0

3212 Pigments (including metallic powders and flakes) dispersed in non-aqueous media,
in liquid or paste form, of a kind used in the manufacture of paints (including
enamels); stamping foils; dyes and other colouring matter put up in forms or
packings for retail sale

3212 10 � Stamping foils

3212 10 10 � � With a basis of base metal 0,0 Year 0

3212 10 90 � � Other 0,0 Year 0

3212 90 � Other

� � Pigments (including metallic powders and flakes) dispersed in non-aqueous
media, in liquid or paste form, of a kind used in the manufacture of paints
(including enamels)

3212 90 10 � � � Pearl essence 0,0 Year 0

� � � Other

3212 90 31 � � � � With a basis of aluminium powder 0,0 Year 0

3212 90 39 � � � � Other 0,0 Year 0

3212 90 90 � � Dyes and other colouring matter put up in forms or packings for retail sale 0,0 Year 0

3213 Artists', students' or signboard painters' colours, modifying tints, amusement
colours and the like, in tablets, tubes, jars, bottles, pans or in similar forms or
packings

3213 10 00 � Colours in sets 0,0 Year 0

3213 90 00 � Other 0,0 Year 0

3214 Glaziers' putty, grafting putty, resin cements, caulking compounds and other
mastics; painters' fillings; non-refractory surfacing preparations for façades, indoor
walls, floors, ceilings or the like

3214 10 � Glaziers' putty, grafting putty, resin cements, caulking compounds and other
mastics; painters' fillings

3214 10 10 � � Glaziers' putty, grafting putty, resin cements, caulking compounds and other
mastics

0,0 Year 0
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3214 10 90 � � Painters' fillings 0,0 Year 0

3214 90 00 � Other 0,0 Year 0

3215 Printing ink, writing or drawing ink and other inks, whether or not concentrated
or solid

� Printing ink

3215 11 00 � � Black 0,0 Year 0

3215 19 00 � � Other 0,0 Year 0

3215 90 � Other

3215 90 10 � � Writing or drawing ink 0,0 Year 0

3215 90 80 � � Other 0,0 Year 0

33 ESSENTIAL OILS AND RESINOIDS; PERFUMERY, COSMETIC OR TOILET
PREPARATIONS

3301 Essential oils (terpeneless or not), including concretes and absolutes; resinoids;
extracted oleoresins; concentrates of essential oils in fats, in fixed oils, in waxes or
the like, obtained by enfleurage or maceration; terpenic by-products of the
deterpenation of essential oils; aqueous distillates and aqueous solutions of essential
oils

� Essential oils of citrus fruit

3301 11 � � Of bergamot

3301 11 10 � � � Not deterpenated 0,0 Year 0

3301 11 90 � � � Deterpenated 0,0 Year 0

3301 12 � � Of orange

3301 12 10 � � � Not deterpenated 0,0 Year 0

3301 12 90 � � � Deterpenated 0,0 Year 0

3301 13 � � Of lemon

3301 13 10 � � � Not deterpenated 0,0 Year 0

3301 13 90 � � � Deterpenated 0,0 Year 0

3301 14 � � Of lime

3301 14 10 � � � Not deterpenated 0,0 Year 0

3301 14 90 � � � Deterpenated 0,0 Year 0

3301 19 � � Other

3301 19 10 � � � Not deterpenated 0,0 Year 0

3301 19 90 � � � Deterpenated 0,0 Year 0

� Essential oils other than those of citrus fruit

3301 21 � � Of geranium

3301 21 10 � � � Not deterpenated 0,0 Year 0

3301 21 90 � � � Deterpenated 0,0 Year 0

3301 22 � � Of jasmin

3301 22 10 � � � Not deterpenated 0,0 Year 0

3301 22 90 � � � Deterpenated 0,0 Year 0



HS Heading 2002 Description Base Category

3301 23 � � Of lavender or of lavandin

3301 23 10 � � � Not deterpenated 0,0 Year 0

3301 23 90 � � � Deterpenated 0,0 Year 0

3301 24 � � Of peppermint (Mentha piperita)

3301 24 10 � � � Not deterpenated 0,0 Year 0

3301 24 90 � � � Deterpenated 0,0 Year 0

3301 25 � � Of other mints

3301 25 10 � � � Not deterpenated 0,0 Year 0

3301 25 90 � � � Deterpenated 0,0 Year 0

3301 26 � � Of vetiver

3301 26 10 � � � Not deterpenated 0,0 Year 0

3301 26 90 � � � Deterpenated 0,0 Year 0

3301 29 � � Other

� � � Of clove, niaouli and ylang-ylang

3301 29 11 � � � � Not deterpenated 0,0 Year 0

3301 29 31 � � � � Deterpenated 0,0 Year 0

� � � Other

3301 29 61 � � � � Not deterpenated 0,0 Year 0

3301 29 91 � � � � Deterpenated 0,0 Year 0

3301 30 00 � Resinoids 0,0 Year 0

3301 90 � Other

3301 90 10 � � Terpenic by-products of the deterpenation of essential oils 0,0 Year 0

� � Extracted oleoresins

3301 90 21 � � � Of liquorice and hops 0,0 Year 0

3301 90 30 � � � Other 0,0 Year 0

3301 90 90 � � Other 0,0 Year 0

3302 Mixtures of odoriferous substances and mixtures (including alcoholic solutions)
with a basis of one or more of these substances, of a kind used as raw materials in
industry; other preparations based on odoriferous substances, of a kind used for
the manufacture of beverages

3302 10 � Of a kind used in the food or drink industries

� � Of a kind used in the drink industries

� � � Preparations containing all flavouring agents characterizing a beverage

3302 10 10 � � � � Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 0,5 % 0,0 Year 0

� � � � Other

3302 10 21 � � � � � Containing no milk fats, sucrose, isoglucose, glucose or starch or
containing, by weight, less than 1,5 % milk fat, 5 % sucrose or
isoglucose, 5 % glucose or starch

0,0 Year 0

3302 10 29 � � � � � Other 0.0 + EA Year 0 SP
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3302 10 40 � � � Other 0,0 Year 0

3302 10 90 � � Of a kind used in the food industries 0,0 Year 0

3302 90 � Other

3302 90 10 � � Alcoholic solutions 0,0 Year 0

3302 90 90 � � Other 0,0 Year 0

3303 00 Perfumes and toilet waters

3303 00 10 � Perfumes 0,0 Year 0

3303 00 90 � Toilet waters 0,0 Year 0

3304 Beauty or make-up preparations and preparations for the care of the skin (other
than medicaments), including sunscreen or sun tan preparations; manicure or
pedicure preparations

3304 10 00 � Lip make-up preparations 0,0 Year 0

3304 20 00 � Eye make-up preparations 0,0 Year 0

3304 30 00 � Manicure or pedicure preparations 0,0 Year 0

� Other

3304 91 00 � � Powders, whether or not compressed 0,0 Year 0

3304 99 00 � � Other 0,0 Year 0

3305 Preparations for use on the hair

3305 10 00 � Shampoos 0,0 Year 0

3305 20 00 � Preparations for permanent waving or straightening 0,0 Year 0

3305 30 00 � Hair lacquers 0,0 Year 0

3305 90 � Other

3305 90 10 � � Hair lotions 0,0 Year 0

3305 90 90 � � Other 0,0 Year 0

3306 Preparations for oral or dental hygiene, including denture fixative pastes and
powders; yarn used to clean between the teeth (dental floss), in individual retail
packages

3306 10 00 � Dentifrices 0,0 Year 0

3306 20 00 � Yarn used to clean between the teeth (dental floss) 0,0 Year 0

3306 90 00 � Other 0,0 Year 0

3307 Pre-shave, shaving or after-shave preparations, personal deodorants, bath
preparations, depilatories and other perfumery, cosmetic or toilet preparations, not
elsewhere specified or included; prepared room deodorizers, whether or not
perfumed or having disinfectant properties

3307 10 00 � Pre-shave, shaving or after-shave preparations 0,0 Year 0

3307 20 00 � Personal deodorants and antiperspirants 0,0 Year 0

3307 30 00 � Perfumed bath salts and other bath preparations 0,0 Year 0

� Preparations for perfuming or deodorizing rooms, including odoriferous
preparations used during religious rites

3307 41 00 � � �Agarbatti� and other odoriferous preparations which operate by burning 0,0 Year 0

3307 49 00 � � Other 0,0 Year 0

3307 90 00 � Other 0,0 Year 0
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34 SOAP, ORGANIC SURFACE-ACTIVE AGENTS, WASHING PREPARATIONS,
LUBRICATING PREPARATIONS, ARTIFICIAL WAXES, PREPARED WAXES,
POLISHING OR SCOURING PREPARATIONS, CANDLES AND SIMILAR
ARTICLES, MODELLING PASTES, �DENTAL WAXES� AND DENTAL
PREPARATIONS WITH A BASIS OF PLASTER

3401 Soap; organic surface-active products and preparations for use as soap, in the form
of bars, cakes, moulded pieces or shapes, whether or not containing soap; organic
surface-active products and preparations for washing the skin, in the form of liquid
or cream and put up for retail sale, whether or not containing soap; paper,
wadding, felt and nonwovens, impregnated, coated or covered with soap or
detergent:

� Soap and organic surface-active products and preparations, in the form of bars,
cakes, moulded pieces or shapes, and paper, wadding, felt and non-wovens,
impregnated, coated or covered with soap or detergent

3401 11 00 � � For toilet use (including medicated products) 0,0 Year 0

3401 19 00 � � Other 0,0 Year 0

3401 20 � Soap in other forms:

3401 20 10 � � Flakes, wafers, granules or powders 0,0 Year 0

3401 20 90 � � Other 0,0 Year 0

3401 30 00 � Organic surface-active products and preparations for washing the skin, in the
form of liquid or cream and put up for retail sale, whether or not containing
soap

0,0 Year 0

3402 Organic surface-active agents (other than soap); surface-active preparations,
washing preparations (including auxiliary washing preparations) and cleaning
preparations, whether or not containing soap, other than those of heading 3401

� Organic surface-active agents, whether or not put up for retail sale

3402 11 � � Anionic

3402 11 10 � � � Aqueous solution containing by weight 30 % or more but not more than
50 % of disodium alkyl [oxydi(benzenesulphonate)]

0,0 Year 0

3402 11 90 � � � Other 0,0 Year 0

3402 12 00 � � Cationic 0,0 Year 0

3402 13 00 � � Non-ionic 0,0 Year 0

3402 19 00 � � Other 0,0 Year 0

3402 20 � Preparations put up for retail sale

3402 20 20 � � Surface-active preparations 0,0 Year 0

3402 20 90 � � Washing preparations and cleaning preparations 0,0 Year 0

3402 90 � Other

3402 90 10 � � Surface-active preparations 0,0 Year 0

3402 90 90 � � Washing preparations and cleaning preparations 0,0 Year 0

3403 Lubricating preparations (including cutting-oil preparations, bolt or nut release
preparations, anti-rust or anti-corrosion preparations and mould release
preparations, based on lubricants) and preparations of a kind used for the oil or
grease treatment of textile materials, leather, furskins or other materials, but
excluding preparations containing, as basic constituents, 70 % or more by weight
of petroleum oils or of oils obtained from bituminous minerals

� Containing petroleum oils or oils obtained from bituminous minerals

3403 11 00 � � Preparations for the treatment of textile materials, leather, furskins or other
materials

0,0 Year 0
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3403 19 � � Other

3403 19 10 � � � Containing 70 % or more by weight of petroleum oils or of oils obtained
from bituminous minerals but not as the basic constituent

0,0 Year 0

� � � Other

3403 19 91 � � � � Preparations for lubricating machines, appliances and vehicles 0,0 Year 0

3403 19 99 � � � � Other 0,0 Year 0

� Other

3403 91 00 � � Preparations for the treatment of textile materials, leather, furskins or other
materials

0,0 Year 0

3403 99 � � Other

3403 99 10 � � � Preparations for lubricating machines, appliances and vehicles 0,0 Year 0

3403 99 90 � � � Other 0,0 Year 0

3404 Artificial waxes and prepared waxes:

3404 10 00 � Of chemically modified lignite 0,0 Year 0

3404 20 00 � Of poly(oxyethylene) (polyethylene glycol) 0,0 Year 0

3404 90 � Other

3404 90 10 � � Prepared waxes, including sealing waxes 0,0 Year 0

3404 90 90 � � Other 0,0 Year 0

3405 Polishes and creams, for footwear, furniture, floors, coachwork, glass or metal,
scouring pastes and powders and similar preparations (whether or not in the form
of paper, wadding, felt, non-wovens, cellular plastics or cellular rubber,
impregnated, coated or covered with such preparations), excluding waxes of
heading 3404

3405 10 00 � Polishes, creams and similar preparations, for footwear or leather 0,0 Year 0

3405 20 00 � Polishes, creams and similar preparations, for the maintenance of wooden
furniture, floors or other woodwork

0,0 Year 0

3405 30 00 � Polishes and similar preparations for coachwork, other than metal polishes 0,0 Year 0

3405 40 00 � Scouring pastes and powders and other scouring preparations 0,0 Year 0

3405 90 � Other

3405 90 10 � � Metal polishes 0,0 Year 0

3405 90 90 � � Other 0,0 Year 0

3406 00 Candles, tapers and the like

� Candles

3406 00 11 � � Plain, not perfumed 0,0 Year 0

3406 00 19 � � Other 0,0 Year 0

3406 00 90 � Other 0,0 Year 0

3407 00 00 Modelling pastes, including those put up for children's amusement; preparations
known as �dental wax� or as �dental impression compounds�, put up in sets, in
packings for retail sale or in plates, horseshoe shapes, sticks or similar forms; other
preparations for use in dentistry, with a basis of plaster (of calcined gypsum or
calcium sulphate)

0,0 Year 0
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35 ALBUMINOIDAL SUBSTANCES; MODIFIED STARCHES; GLUES; ENZYMES

3501 Casein, caseinates and other casein derivatives; casein glues

3501 10 � Casein

3501 10 10 � � For the manufacture of regenerated textile fibres 0,0 Year 0

3501 10 50 � � For industrial uses other than the manufacture of foodstuffs or fodder 0,0 Year 0

3501 10 90 � � Other 5,5 Year 4

3501 90 � Other

3501 90 10 � � Casein glues 4,8 Year 4

3501 90 90 � � Other 2,9 Year 4

3502 Albumins (including concentrates of two or more whey proteins, containing by
weight more than 80 % whey proteins, calculated on the dry matter), albuminates
and other albumin derivatives

� Egg albumin

3502 11 � � Dried

3502 11 10 � � � Unfit, or to be rendered unfit, for human consumption 0,0 Year 0

3502 11 90 � � � Other �

3502 19 � � Other

3502 19 10 � � � Unfit, or to be rendered unfit, for human consumption 0,0 Year 0

3502 19 90 � � � Other �

3502 20 � Milk albumin, including concentrates of two or more whey proteins

3502 20 10 � � Unfit, or to be rendered unfit, for human consumption 0,0 Year 0

� � Other

3502 20 91 � � � Dried (for example, in sheets, scales, flakes, powder) �

3502 20 99 � � � Other �

3502 90 � Other

� � Albumins, other than egg albumin and milk albumin (lactalbumin)

3502 90 20 � � � Unfit, or to be rendered unfit, for human consumption 0,0 Year 0

3502 90 70 � � � Other 6,4 Year 4

3502 90 90 � � Albuminates and other albumin derivatives 0,0 Year 0

3503 00 Gelatin (including gelatin in rectangular (including square) sheets, whether or not
surface-worked or coloured) and gelatin derivatives; isinglass; other glues of animal
origin, excluding casein glues of heading 3501

3503 00 10 � Gelatin and derivatives thereof 0,0 Year 0

3503 00 80 � Other 0,0 Year 0

3504 00 00 Peptones and their derivatives; other protein substances and their derivatives, not
elsewhere specified or included; hide powder, whether or not chromed

0,0 Year 0

3505 Dextrins and other modified starches (for example, pregelatinized or esterified
starches); glues based on starches, or on dextrins or other modified starches

3505 10 � Dextrins and other modified starches

3505 10 10 � � Dextrins �

� � Other modified starches
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3505 10 50 � � � Starches, esterified or etherified 0,0 Year 0

3505 10 90 � � � Other �

3505 20 � Glues

3505 20 10 � � Containing, by weight, less than 25 % of starches or dextrins or other
modified starches

�

3505 20 30 � � Containing, by weight, 25 % or more but less than 55 % of starches or
dextrins or other modified starches

�

3505 20 50 � � Containing, by weight, 55 % or more but less than 80 % of starches or
dextrins or other modified starches

�

3505 20 90 � � Containing by weight 80 % or more of starches or dextrins or other modified
starches

�

3506 Prepared glues and other prepared adhesives, not elsewhere specified or included;
products suitable for use as glues or adhesives, put up for retail sale as glues or
adhesives, not exceeding a net weight of 1 kg

3506 10 00 � Products suitable for use as glues or adhesives, put up for retail sale as glues or
adhesives, not exceeding a net weight of 1 kg

0,0 Year 0

� Other:

3506 91 00 � � Adhesives based on polymers of headings 3901 to 3913 or on rubber 0,0 Year 0

3506 99 00 � � Other 0,0 Year 0

3507 Enzymes; prepared enzymes not elsewhere specified or included

3507 10 00 � Rennet and concentrates thereof 2,2 Year 3

3507 90 � Other

3507 90 10 � � Lipoprotein lipase 0,0 Year 0

3507 90 20 � � Aspergillus alkaline protease 0,0 Year 0

3507 90 90 � � Other 2,2 Year 3

36 EXPLOSIVES; PYROTECHNIC PRODUCTS; MATCHES; PYROPHORIC ALLOYS;
CERTAIN COMBUSTIBLE PREPARATIONS

3601 00 00 Propellent powders 0,0 Year 0

3602 00 00 Prepared explosives, other than propellent powders 0,0 Year 0

3603 00 Safety fuses; detonating fuses; percussion or detonating caps; igniters; electric
detonators

3603 00 10 � Safety fuses; detonating fuses 0,0 Year 0

3603 00 90 � Other 0,0 Year 0

3604 Fireworks, signalling flares, rain rockets, fog signals and other pyrotechnic articles

3604 10 00 � Fireworks 0,0 Year 0

3604 90 00 � Other 0,0 Year 0

3605 00 00 Matches, other than pyrotechnic articles of heading 3604 0,0 Year 0

3606 Ferro-cerium and other pyrophoric alloys in all forms; articles of combustible
materials as specified in note 2 to this chapter

3606 10 00 � Liquid or liquefied-gas fuels in containers of a kind used for filling or refilling
cigarette or similar lighters and of a capacity not exceeding 300 cm3

0,0 Year 0

3606 90 � Other
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3606 90 10 � � Ferro-cerium and other pyrophoric alloys in all forms 0,0 Year 0

3606 90 90 � � Other 0,0 Year 0

37 PHOTOGRAPHIC OR CINEMATOGRAPHIC GOODS

3701 Photographic plates and film in the flat, sensitised, unexposed, of any material
other than paper, paperboard or textiles; instant print film in the flat, sensitised,
unexposed, whether or not in packs

3701 10 � For X-ray

3701 10 10 � � For medical, dental or veterinary use 0,0 Year 0

3701 10 90 � � Other 0,0 Year 0

3701 20 00 � Instant print film 0,0 Year 0

3701 30 00 � Other plates and film, with any side exceeding 255 mm 0,0 Year 0

� Other

3701 91 00 � � For colour photography (polychrome) 0,0 Year 0

3701 99 00 � � Other 0,0 Year 0

3702 Photographic film in rolls, sensitised, unexposed, of any material other than paper,
paperboard or textiles; instant print film in rolls, sensitised, unexposed

3702 10 00 � For X-ray 0,0 Year 0

3702 20 00 � Instant print film 0,0 Year 0

� Other film, without perforations, of a width not exceeding 105 mm

3702 31 � � For colour photography (polychrome)

3702 31 10 � � � Of a length not exceeding 30 m 0,0 Year 0

� � � Of a length exceeding 30 m

3702 31 91 � � � � Colour negative film of a width of 75 mm or more but not exceeding
105 mm and of a length of 100 m or more, for the manufacture of
instant-picture film-packs

0,0 Year 0

3702 31 99 � � � � Other 0,0 Year 0

3702 32 � � Other, with silver halide emulsion

� � � Of a width not exceeding 35 mm

3702 32 11 � � � � Microfilm; film for the graphic arts 0,0 Year 0

3702 32 19 � � � � Other 0,0 Year 0

� � � Of a width exceeding 35 mm

3702 32 31 � � � � Microfilm 0,0 Year 0

3702 32 51 � � � � Film for the graphic arts 0,0 Year 0

3702 32 90 � � � � Other 0,0 Year 0

3702 39 00 � � Other 0,0 Year 0

� Other film, without perforations, of a width exceeding 105 mm

3702 41 00 � � Of a width exceeding 610 mm and of a length exceeding 200 m, for colour
photography (polychrome)

0,0 Year 0

3702 42 00 � � Of a width exceeding 610 mm and of a length exceeding 200 m, other than
for colour photography

0,0 Year 0
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3702 43 00 � � Of a width exceeding 610 mm and of a length not exceeding 200 m 0,0 Year 0

3702 44 00 � � Of a width exceeding 105 mm but not exceeding 610 mm 0,0 Year 0

� Other film, for colour photography (polychrome)

3702 51 00 � � Of a width not exceeding 16 mm and of a length not exceeding 14 m 0,0 Year 0

3702 52 � � Of a width not exceeding 16 mm and of a length exceeding 14 m

3702 52 10 � � � Of a length not exceeding 30 m 0,0 Year 0

3702 52 90 � � � Of a length exceeding 30 m 0,0 Year 0

3702 53 00 � � Of a width exceeding 16 mm but not exceeding 35 mm and of a length not
exceeding 30 m, for slides

0,0 Year 0

3702 54 � � Of a width exceeding 16 mm but not exceeding 35 mm and of a length not
exceeding 30 m, other than for slides

3702 54 10 � � � Of a width exceeding 16 mm but not exceeding 24 mm 0,0 Year 0

3702 54 90 � � � Of a width exceeding 24 mm but not exceeding 35 mm 0,0 Year 0

3702 55 00 � � Of a width exceeding 16 mm but not exceeding 35 mm and of a length
exceeding 30 m

0,0 Year 0

3702 56 � � Of a width exceeding 35 mm

3702 56 10 � � � Of a length not exceeding 30 m 0,0 Year 0

3702 56 90 � � � Of a length exceeding 30 m 0,0 Year 0

� Other:

3702 91 � � Of a width not exceeding 16 mm:

3702 91 20 � � � Film for the graphic arts 0,0 Year 0

3702 91 80 � � � Other 0,0 Year 0

3702 93 � � Of a width exceeding 16 mm but not exceeding 35 mm and of a length not
exceeding 30 m

3702 93 10 � � � Microfilm; film for the graphic arts 0,0 Year 0

3702 93 90 � � � Other 0,0 Year 0

3702 94 � � Of a width exceeding 16 mm but not exceeding 35 mm and of a length
exceeding 30 m

3702 94 10 � � � Microfilm; film for the graphic arts 0,0 Year 0

3702 94 90 � � � Other 0,0 Year 0

3702 95 00 � � Of a width exceeding 35 mm 0,0 Year 0

3703 Photographic paper, paperboard and textiles, sensitised, unexposed

3703 10 00 � In rolls of a width exceeding 610 mm 0,0 Year 0

3703 20 � Other, for colour photography (polychrome)

3703 20 10 � � For photographs obtained from reversal type film 0,0 Year 0

3703 20 90 � � Other 0,0 Year 0

3703 90 � Other

3703 90 10 � � Sensitized with silver or platinum salts 0,0 Year 0

3703 90 90 � � Other 0,0 Year 0



HS Heading 2002 Description Base Category

3704 00 Photographic plates, film, paper, paperboard and textiles, exposed but not
developed

3704 00 10 � Plates and film 0,0 Year 0

3704 00 90 � Other 0,0 Year 0

3705 Photographic plates and film, exposed and developed, other than cinematographic
film

3705 10 00 � For offset reproduction 0,0 Year 0

3705 20 00 � Microfilms 0,0 Year 0

3705 90 00 � Other 0,0 Year 0

3706 Cinematographic film, exposed and developed, whether or not incorporating sound
track or consisting only of sound track

3706 10 � Of a width of 35 mm or more

3706 10 10 � � Consisting only of sound track 0,0 Year 0

� � Other

3706 10 91 � � � Negatives; intermediate positives 0,0 Year 0

3706 10 99 � � � Other positives 0,0 Year 0

3706 90 � Other

3706 90 10 � � Consisting only of sound track 0,0 Year 0

� � Other

3706 90 31 � � � Negatives; intermediate positives 0,0 Year 0

� � � Other positives

3706 90 51 � � � � Newsreels 0,0 Year 0

� � � � Other, of a width of

3706 90 91 � � � � � Less than 10 mm 0,0 Year 0

3706 90 99 � � � � � 10 mm or more 0,0 Year 0

3707 Chemical preparations for photographic uses (other than varnishes, glues, adhesives
and similar preparations); unmixed products for photographic uses, put up in
measured portions or put up for retail sale in a form ready for use

3707 10 00 � Sensitising emulsions 0,0 Year 0

3707 90 � Other

� � Developers and fixers

� � � For colour photography (polychrome)

3707 90 11 � � � � For photographic film and plates 0,0 Year 0

3707 90 19 � � � � Other 0,0 Year 0

3707 90 30 � � � Other 0,0 Year 0

3707 90 90 � � Other 0,0 Year 0

38 MISCELLANEOUS CHEMICAL PRODUCTS

3801 Artificial graphite; colloidal or semi-colloidal graphite; preparations based on
graphite or other carbon in the form of pastes, blocks, plates or other
semi-manufactures

3801 10 00 � Artificial graphite 0,0 Year 0



HS Heading 2002 Description Base Category

3801 20 � Colloidal or semi-colloidal graphite

3801 20 10 � � Colloidal graphite in suspension in oil; semi-colloidal graphite 0,0 Year 0

3801 20 90 � � Other 0,0 Year 0

3801 30 00 � Carbonaceous pastes for electrodes and similar pastes for furnace linings 0,0 Year 0

3801 90 00 � Other 0,0 Year 0

3802 Activated carbon; activated natural mineral products; animal black, including spent
animal black

3802 10 00 � Activated carbon 0,0 Year 0

3802 90 00 � Other 2,2 Year 3

3803 00 Tall oil, whether or not refined

3803 00 10 � Crude 0,0 Year 0

3803 00 90 � Other 0,0 Year 0

3804 00 Residual lyes from the manufacture of wood pulp, whether or not concentrated,
desugared or chemically treated, including lignin sulphonates, but excluding tall oil
of heading 3803

3804 00 10 � Concentrated sulphite lye 0,0 Year 0

3804 00 90 � Other 0,0 Year 0

3805 Gum, wood or sulphate turpentine and other terpenic oils produced by the
distillation or other treatment of coniferous woods; crude dipentene; sulphite
turpentine and other crude para-cymene; pine oil containing alpha-terpineol as the
main constituent

3805 10 � Gum, wood or sulphate turpentine oils

3805 10 10 � � Gum turpentine 0,0 Year 0

3805 10 30 � � Wood turpentine 0,0 Year 0

3805 10 90 � � Sulphate turpentine 0,0 Year 0

3805 20 00 � Pine oil 0,0 Year 0

3805 90 00 � Other 0,0 Year 0

3806 Rosin and resin acids, and derivatives thereof; rosin spirit and rosin oils; run gums

3806 10 � Rosin and resin acids

3806 10 10 � � Obtained from fresh oleoresins 0,0 Year 0

3806 10 90 � � Other 0,0 Year 0

3806 20 00 � Salts of rosin, of resin acids or of derivatives of rosin or resin acids, other than
salts of rosin adducts

0,0 Year 0

3806 30 00 � Ester gums 0,0 Year 0

3806 90 00 � Other 0,0 Year 0

3807 00 Wood tar; wood tar oils; wood creosote; wood naphtha; vegetable pitch; brewers'
pitch and similar preparations based on rosin, resin acids or on vegetable pitch

3807 00 10 � Wood tar 0,0 Year 0

3807 00 90 � Other 0,0 Year 0

3808 Insecticides, rodenticides, fungicides, herbicides, anti-sprouting products and
plant-growth regulators, disinfectants and similar products, put up in forms or
packings for retail sale or as preparations or articles (for example, sulphur-treated
bands, wicks and candles, and fly-papers)
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3808 10 � Insecticides

3808 10 10 � � Based on pyrethroids 0,0 Year 0

3808 10 20 � � Based on chlorinated hydrocarbons 0,0 Year 0

3808 10 30 � � Based on carbamates 0,0 Year 0

3808 10 40 � � Based on organophosphorus compounds 0,0 Year 0

3808 10 90 � � Other 0,0 Year 0

3808 20 � Fungicides

� � Inorganic

3808 20 10 � � � Preparations based on copper compounds 0,0 Year 0

3808 20 15 � � � Other 0,0 Year 0

� � Other

3808 20 30 � � � Based on dithiocarbamates 0,0 Year 0

3808 20 40 � � � Based on benzimidazoles 0,0 Year 0

3808 20 50 � � � Based on diazoles or triazoles 0,0 Year 0

3808 20 60 � � � Based on diazines or morpholines 0,0 Year 0

3808 20 80 � � � Other 0,0 Year 0

3808 30 � Herbicides, anti-sprouting products and plant-growth regulators

� � Herbicides

3808 30 11 � � � Based on phenoxy-phytohormones 0,0 Year 0

3808 30 13 � � � Based on triazines 0,0 Year 0

3808 30 15 � � � Based on amides 0,0 Year 0

3808 30 17 � � � Based on carbamates 0,0 Year 0

3808 30 21 � � � Based on dinitroaniline derivatives 0,0 Year 0

3808 30 23 � � � Based on derivatives of urea, of uracil or of sulphonylurea 0,0 Year 0

3808 30 27 � � � Other 0,0 Year 0

3808 30 30 � � Anti-sprouting products 0,0 Year 0

3808 30 90 � � Plant-growth regulators 0,0 Year 0

3808 40 � Disinfectants

3808 40 10 � � Based on quaternary ammonium salts 0,0 Year 0

3808 40 20 � � Based on halogenated compounds 0,0 Year 0

3808 40 90 � � Other 0,0 Year 0

3808 90 � Other

3808 90 10 � � Rodenticides 0,0 Year 0

3808 90 90 � � Other 0,0 Year 0

3809 Finishing agents, dye carriers to accelerate the dyeing or fixing of dyestuffs and
other products and preparations (for example, dressings and mordants), of a kind
used in the textile, paper, leather or like industries, not elsewhere specified or
included

3809 10 � With a basis of amylaceous substances
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3809 10 10 � � Containing by weight of such substances less than 55 % �

3809 10 30 � � Containing by weight of such substances 55 % or more but less than 70 % �

3809 10 50 � � Containing by weight of such substances 70 % or more but less than 83 % �

3809 10 90 � � Containing by weight of such substances 83 % or more �

� Other

3809 91 00 � � Of a kind used in the textile or like industries 0,0 Year 0

3809 92 00 � � Of a kind used in the paper or like industries 0,0 Year 0

3809 93 00 � � Of a kind used in the leather or like industries 0,0 Year 0

3810 Pickling preparations for metal surfaces; fluxes and other auxiliary preparations for
soldering, brazing or welding; soldering, brazing or welding powders and pastes
consisting of metal and other materials; preparations of a kind used as cores or
coatings for welding electrodes or rods

3810 10 00 � Pickling preparations for metal surfaces; soldering, brazing or welding powders
and pastes consisting of metal and other materials

0,0 Year 0

3810 90 � Other

3810 90 10 � � Preparations of a kind used as cores or coatings for welding electrodes and
rods

0,0 Year 0

3810 90 90 � � Other 0,0 Year 0

3811 Anti-knock preparations, oxidation inhibitors, gum inhibitors, viscosity improvers,
anti-corrosive preparations and other prepared additives, for mineral oils (including
gasoline) or for other liquids used for the same purposes as mineral oils

� Anti-knock preparations

3811 11 � � Based on lead compounds

3811 11 10 � � � Based on tetraethyl-lead 0,0 Year 0

3811 11 90 � � � Other 0,0 Year 0

3811 19 00 � � Other 0,0 Year 0

� Additives for lubricating oils

3811 21 00 � � Containing petroleum oils or oils obtained from bituminous minerals 0,0 Year 0

3811 29 00 � � Other 0,0 Year 0

3811 90 00 � Other 0,0 Year 0

3812 Prepared rubber accelerators; compound plasticisers for rubber or plastics, not
elsewhere specified or included; anti-oxidizing preparations and other compound
stabilizers for rubber or plastics

3812 10 00 � Prepared rubber accelerators 0,0 Year 0

3812 20 � Compound plasticizers for rubber or plastics

3812 20 10 � � Reaction mixture containing benzyl
3-isobutyryloxy-1-isopropyl-2,2-dimethylpropyl phthalate and benzyl
3-isobutyryloxy-2,2,4-trimethylpentyl phthalate

0,0 Year 0

3812 20 90 � � Other 0,0 Year 0

3812 30 � Anti-oxidizing preparations and other compound stabilizers for rubber or
plastics

3812 30 20 � � Anti-oxidizing preparations 0,0 Year 0

3812 30 80 � � Other 0,0 Year 0
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3813 00 00 Preparations and charges for fire-extinguishers; charged fire-extinguishing grenades 0,0 Year 0

3814 00 Organic composite solvents and thinners, not elsewhere specified or included;
prepared paint or varnish removers

3814 00 10 � Based on butyl acetate 0,0 Year 0

3814 00 90 � Other 0,0 Year 0

3815 Reaction initiators, reaction accelerators and catalytic preparations, not elsewhere
specified or included

� Supported catalysts

3815 11 00 � � With nickel or nickel compounds as the active substance 0,0 Year 0

3815 12 00 � � With precious metal or precious metal compounds as the active substance 0,0 Year 0

3815 19 � � Other

3815 19 10 � � � Catalyst in the form of grains of which 90 % or more by weight have a
particle-size not exceeding 10 micrometres, consisting of a mixture of
oxides on a magnesium-silicate support, containing by weight: -20 % or
more but not more than 35 % of copper and -2 % or more but not more
than 3 % of bismuth, and of an apparent specific gravity of 0,2 or more
but not exceeding 1,0

0,0 Year 0

3815 19 90 � � � Other 0,0 Year 0

3815 90 � Other

3815 90 10 � � Catalyst consisting of ethyltriphenylphosphonium acetate in the form of a
solution in methanol

0,0 Year 0

3815 90 90 � � Other 0,0 Year 0

3816 00 00 Refractory cements, mortars, concretes and similar compositions, other than
products of heading 3801

0,0 Year 0

3817 00 Mixed alkylbenzenes and mixed alkylnaphthalenes, other than those of heading
2707 or 2902:

3817 00 10 � Dodecylbenzene 2,8 Year 3

3817 00 50 � Linear alkylbenzene 2,8 Year 3

3817 00 90 � Other 2,8 Year 3

3818 00 Chemical elements doped for use in electronics, in the form of discs, wafers or
similar forms; chemical compounds doped for use in electronics

3818 00 10 � Doped silicon 0,0 Year 0

3818 00 90 � Other 0,0 Year 0

3819 00 00 Hydraulic brake fluids and other prepared liquids for hydraulic transmission, not
containing or containing less than 70 % by weight of petroleum oils or oils
obtained from bituminous minerals

0,0 Year 0

3820 00 00 Anti-freezing preparations and prepared de-icing fluids 0,0 Year 0

3821 00 00 Prepared culture media for development of micro-organisms 0,0 Year 0

3822 00 00 Diagnostic or laboratory reagents on a backing, prepared diagnostic or laboratory
reagents whether or not on a backing, other than those of heading 3002 or 3006;
certified reference materials

0,0 Year 0

3823 Industrial monocarboxylic fatty acids; acid oils from refining; industrial fatty
alcohols

� Industrial monocarboxylic fatty acids; acid oils from refining

3823 11 00 � � Stearic acid 0,0 Year 0
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3823 12 00 � � Oleic acid 0,0 Year 0

3823 13 00 � � Tall oil fatty acids 0,0 Year 0

3823 19 � � Other

3823 19 10 � � � Distilled fatty acids 0,0 Year 0

3823 19 30 � � � Fatty acid distillate 0,0 Year 0

3823 19 90 � � � Other 0,0 Year 0

3823 70 00 � Industrial fatty alcohols

3824 Prepared binders for foundry moulds or cores; chemical products and preparations
of the chemical or allied industries (including those consisting of mixtures of
natural products), not elsewhere specified or included:

3824 10 00 � Prepared binders for foundry moulds or cores 0,0 Year 0

3824 20 00 � Naphthenic acids, their water-insoluble salts and their esters 0,0 Year 0

3824 30 00 � Non-agglomerated metal carbides mixed together or with metallic binders 0,0 Year 0

3824 40 00 � Prepared additives for cements, mortars or concretes 0,0 Year 0

3824 50 � Non-refractory mortars and concretes

3824 50 10 � � Concrete ready to pour 0,0 Year 0

3824 50 90 � � Other 0,0 Year 0

3824 60 � Sorbitol other than that of subheading 2905 44

� � In aqueous solution

3824 60 11 � � � Containing 2 % or less by weight of D-mannitol, calculated on the
D-glucitol content

�

3824 60 19 � � � Other �

� � Other

3824 60 91 � � � Containing 2 % or less by weight of D-mannitol, calculated on the
D-glucitol content

�

3824 60 99 � � � Other �

� Mixtures containing perhalogenated derivatives of acyclic hydrocarbons
containing two or more different halogens

3824 71 00 � � Containing acyclic hydrocarbons perhalogenated only with fluorine and
chlorine

0,0 Year 0

3824 79 00 � � Other 0,0 Year 0

3824 90 � Other

3824 90 10 � � Petroleum sulphonates, excluding petroleum sulphonates of alkali metals, of
ammonium or of ethanolamines; thiophenated sulphonic acids of oils
obtained from bituminous minerals, and their salts

0,0 Year 0

3824 90 15 � � Ion exchangers 0,0 Year 0

3824 90 20 � � Getters for vacuum tubes 0,0 Year 0

3824 90 25 � � Pyrolignites (for example, of calcium); crude calcium tartrate; crude calcium
citrate

0,0 Year 0

3824 90 30 � � Alkaline iron oxide for the purification of gas 0,0 Year 0

3824 90 35 � � Anti-rust preparations containing amines as active constituents 0,0 Year 0
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3824 90 40 � � Inorganic composite solvents and thinners for varnishes and similar products 0,0 Year 0

� � Other

3824 90 45 � � � Anti-scaling and similar compounds 0,0 Year 0

3824 90 50 � � � Preparations for electroplating 0,0 Year 0

3824 90 55 � � � Mixtures of mono-, di-and tri-, fatty acid esters of glycerol (emulsifiers for
fats)

0,0 Year 0

� � � Products and preparations for pharmaceutical or surgical uses

3824 90 61 � � � � Intermediate products of the antibiotics manufacturing process
obtained from the fermentation of Streptomyces tenebrarius, whether
or not dried, for use in the manufacture of human medicaments of
heading 3004

0,0 Year 0

3824 90 62 � � � � Intermediate products from the manufacture of monensin salts 0,0 Year 0

3824 90 64 � � � � Other 0,0 Year 0

3824 90 65 � � � Auxiliary products for foundries (other than those falling within
subheading 3824 10 00)

0,0 Year 0

3824 90 70 � � � Fire-proofing, water-proofing and similar protective preparations used in
the building industry

0,0 Year 0

� � � Other

3824 90 75 � � � � Lithium niobate wafer, undoped 0,0 Year 0

3824 90 80 � � � � Mixture of amines derived from dimerized fatty acids, of an average
molecular weight of 520 or more but not exceeding 550

0,0 Year 0

3824 90 85 � � � � 3-(1-Ethyl-1-methylpropyl)isoxazol-5-ylamine, in the form of a solution
in toluene

0,0 Year 0

3824 90 99 � � � � Other 0,0 Year 0

3825 Residual products of the chemical or allied industries, not elsewhere specified or
included; municipal waste; sewage sludge; other wastes specified in note 6 to this
chapter

3825 10 00 � Municipal waste 0,0 Year 0

3825 20 00 � Sewage sludge 0,0 Year 0

3825 30 00 � Clinical waste 0,0 Year 0

� Waste organic solvents:

3825 41 00 � � Halogenated 0,0 Year 0

3825 49 00 � � Other 0,0 Year 0

3825 50 00 � Wastes of metal pickling liquors, hydraulic fluids, brake and anti-freeze fluids 0,0 Year 0

� Other wastes from chemical or allied industries:

3825 61 00 � � Mainly containing organic constituents 0,0 Year 0

3825 69 00 � � Other 0,0 Year 0

3825 90 00 � Other 0,0 Year 0

39 PLASTICS AND ARTICLES THEREOF

I. PRIMARY FORMS

3901 Polymers of ethylene, in primary forms

3901 10 � Polyethylene having a specific gravity of less than 0,94

3901 10 10 � � Linear polyethylene 4,2 Year 3
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3901 10 90 � � Other 4,2 Year 3

3901 20 � Polyethylene having a specific gravity of 0,94 or more

3901 20 10 � � Polyethylene in one of the forms mentioned in note 6 (b) to this chapter, of
a specific gravity of 0,958 or more at 23 °C, containing: 50 mg/kg or less of
aluminium, 2 mg/kg or less of calcium, 2 mg/kg or less of chromium, 2
mg/kg or less of iron, 2 mg/gk or less of nickel, 2 mg/kg or less of titanium
and 8 mg/kg or less of vanadium, for the manufacture of chlorosulphonated
polyethylene

0,0 Year 0

3901 20 90 � � Other 4,2 Year 3

3901 30 00 � Ethylene-vinyl acetate copolymers 4,2 Year 3

3901 90 � Other

3901 90 10 � � Ionomer resin consisting of a salt of a terpolymer of ethylene with isobutyl
acrylate and methacrylic acid

0,0 Year 0

3901 90 20 � � A-B-A block copolymer of polystyrene, ethylene-butylene copolymer and
polystyrene, containing by weight 35 % or less of styrene, in one of the
forms mentioned in note 6(b) to this chapter

0,0 Year 0

3901 90 90 � � Other 4,2 Year 3

3902 Polymers of propylene or of other olefins, in primary forms

3902 10 00 � Polypropylene 4,2 Year 0

3902 20 00 � Polyisobutylene 4,2 Year 3

3902 30 00 � Propylene copolymers 4,2 Year 3

3902 90 � Other

3902 90 10 � � A-B-A block copolymer of polystyrene, ethylene-butylene copolymer and
polystyrene, containing by weight 35 % or less of styrene, in one of the
forms mentioned in note 6 (b) to this chapter

0,0 Year 0

3902 90 20 � � Polybut-1-ene, a copolymer of but-1-ene with ethylene containing by weight
10 % or less of ethylene, or a blend of polybut-1-ene with polyethylene
and/or polypropylene containing by weight 10 % or less of polyethylene
and/or 25 % or less of polypropylene, in one of the forms mentioned in note
6 (b) to this chapter

0,0 Year 0

3902 90 90 � � Other 4,2 Year 3

3903 Polymers of styrene, in primary forms

� Polystyrene

3903 11 00 � � Expansible 4,2 Year 3

3903 19 00 � � Other 4,2 Year 3

3903 20 00 � Styrene-acrylonitrile (SAN) copolymers 4,2 Year 3

3903 30 00 � Acrylonitrile-butadiene-styrene (ABS) copolymers 4,2 Year 3

3903 90 � Other

3903 90 10 � � Copolymer solely of styrene with allyl alcohol, of an acetyl value of 175 or
more

0,0 Year 0

3903 90 20 � � Brominated polystyrene, containing by weight 58 % or more but not more
than 71 % of bromine, in one of the forms mentioned in note 6(b) to this
Chapter

0,0 Year 0

3903 90 90 � � Other 4,2 Year 3

3904 Polymers of vinyl chloride or of other halogenated olefins, in primary forms
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3904 10 00 � Poly(vinyl chloride), not mixed with any other substances 4,2 Year 3

� Other poly(vinyl chloride):

3904 21 00 � � Non-plasticised 4,2 Year 3

3904 22 00 � � Plasticised 4,2 Year 3

3904 30 00 � Vinyl chloride-vinyl acetate copolymers 4,2 Year 3

3904 40 00 � Other vinyl chloride copolymers 4,2 Year 3

3904 50 � Vinylidene chloride polymers

3904 50 10 � � Copolymer of vinylidene chloride with acrylonitrile, in the form of
expansible beads of a diameter of 4 micrometers or more but not more than
20 micrometres

0,0 Year 0

3904 50 90 � � Other 4,2 Year 3

� Fluoro-polymers

3904 61 00 � � Polytetrafluoroethylene 4,2 Year 3

3904 69 � � Other

3904 69 10 � � � Polyvinyl fluoride in one of the forms mentioned in note 6 (b) to this
chapter

0,0 Year 0

3904 69 90 � � � Other 4,2 Year 3

3904 90 00 � Other 4,2 Year 3

3905 Polymers of vinyl acetate or of other vinyl esters, in primary forms; other vinyl
polymers in primary forms

� Poly(vinyl acetate):

3905 12 00 � � In aqueous dispersion 0,0 Year 0

3905 19 00 � � Other 0,0 Year 0

� Vinyl acetate copolymers

3905 21 00 � � In aqueous dispersion 0,0 Year 0

3905 29 00 � � Other 0,0 Year 0

3905 30 00 � Poly(vinyl alcohol), whether or not containing unhydrolysed acetate groups 0,0 Year 0

� Other

3905 91 00 � � Copolymers 0,0 Year 0

3905 99 � � Other

3905 99 10 � � � Poly(vinyl formal), in one of the forms mentioned in note 6 (b) to this
chapter, of a molecular weight of 10 000 or more but not exceeding
40 000 and containing by weight: 9,5 % or more but not more than 13 %
of acetyl groups evaluated as vinyl acetate and 5 % or more but not more
than 6,5 % of hydroxy groups evaluated as vinyl alcohol

0,0 Year 0

3905 99 90 � � � Other 0,0 Year 0

3906 Acrylic polymers in primary forms

3906 10 00 � Poly(methyl methacrylate) 2,9 Year 3

3906 90 � Other

3906 90 10 � � Poly[N-(3-hydroxyimino-1,1-dimethylbutyl)acrylamide] 0,0 Year 0
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3906 90 20 � � Copolymer of 2-diisopropylaminoethyl methacrylate with decyl methacrylate,
in the form of a solution in N,N-dimethylacetamide, containing by weight
55 % or more of copolymer

0,0 Year 0

3906 90 30 � � Copolymer of acrylic acid with 2-ethylhexyl acrylate, containing by weight
10 % or more but not more than 11 % of 2-ethylhexyl acrylate

0,0 Year 0

3906 90 40 � � Copolymer of acrylonitrile with methyl acrylate, modified with
polybutadiene-acrylonitrile (NBR)

0,0 Year 0

3906 90 50 � � Polymerisation product of acrylic acid with alkyl methacrylate and small
quantities of other monomers, for use as a thickener in the manufacture of
textile printing pastes

0,0 Year 0

3906 90 60 � � Copolymer of methyl acrylate with ethylene and a monomer containing a
non-terminal carboxy group as a substituent, containing by weight 50 % or
more of methyl acrylate, whether or not compounded with silica

0,0 Year 0

3906 90 90 � � Other 0,0 Year 0

3907 Polyacetals, other polyethers and epoxide resins, in primary forms; polycarbonates,
alkyd resins, polyallyl esters and other polyesters, in primary forms

3907 10 00 � Polyacetals 2,2 Year 3

3907 20 � Other polyethers

� � Polyether alcohols

3907 20 11 � � � Polyethylene glycols 0,0 Year 0

� � � Other

3907 20 21 � � � � With a hydroxyl number not exceeding 100 0,0 Year 0

3907 20 29 � � � � Other 0,0 Year 0

� � Other

3907 20 91 � � � Copolymer of 1-chloro-2,3-epoxypropane with ethylene oxide 0,0 Year 0

3907 20 99 � � � Other 0,0 Year 0

3907 30 00 � Epoxide resins 0,0 Year 0

3907 40 00 � Polycarbonates 0,0 Year 0

3907 50 00 � Alkyd resins 0,0 Year 0

3907 60 � Poly(ethylene terephthalate):

3907 60 20 � � Having a viscosity number of 183 ml/g or higher 3,0 Year 3

3907 60 80 � � Other 3,0 Year 3

� Other polyesters

3907 91 � � Unsaturated

3907 91 10 � � � Liquid 0,0 Year 0

3907 91 90 � � � Other 0,0 Year 0

3907 99 � � Other

� � � With a hydroxyl number not exceeding 100

3907 99 11 � � � � Poly(ethylene naphthalene-2,6-dicarboxylate) 0,0 Year 0

3907 99 19 � � � � Other 3,0 Year 3

� � � Other
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3907 99 91 � � � � Poly(ethylene naphthalene-2,6-dicarboxylate) 0,0 Year 0

3907 99 99 � � � � Other 3,0 Year 3

3908 Polyamides in primary forms

3908 10 00 � Polyamide -6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 or -6,12 2,2 Year 3

3908 90 00 � Other 2,2 Year 3

3909 Amino-resins, phenolic resins and polyurethanes, in primary forms

3909 10 00 � Urea resins; thiourea resins 0,0 Year 0

3909 20 00 � Melamine resins 0,0 Year 0

3909 30 00 � Other amino-resins 0,0 Year 0

3909 40 00 � Phenolic resins 0,0 Year 0

3909 50 � Polyurethanes

3909 50 10 � � Polyurethane of 2,2¡-(tert-butylimino)diethanol and
4,4¡-methylenedicyclohexyl diisocyanate, in the form of a solution in
N,N-dimethylacetamide, containing by weight 50 % or more of polymer

0,0 Year 0

3909 50 90 � � Other 0,0 Year 0

3910 00 00 Silicones in primary forms 0,0 Year 0

3911 Petroleum resins, coumarone-indene resins, polyterpenes, polysulphides,
polysulphones and other products specified in note 3 to this chapter, not elsewhere
specified or included, in primary forms

3911 10 00 � Petroleum resins, coumarone, indene or coumarone-indene resins and
polyterpenes

0,0 Year 0

3911 90 � Other

� � Condensation or rearrangement polymerisation products whether or not
chemically modified

3911 90 11 � � � Poly(oxy-1,4-phenylenesulphonyl-1,4-phenyleneoxy-1,4
-phenyleneisopropylidene-1,4-phenylene), in one of the forms mentioned
in note 6 (b) to this chapter

0,0 Year 0

3911 90 13 � � � Poly(thio-1,4-phenylene) 0,0 Year 0

3911 90 19 � � � Other 0,0 Year 0

� � Other

3911 90 91 � � � Copolymer of p-cresol and divinylbenzene, in the form of a solution in
N,N-dimethylacetamide, containing by weight 50 % or more of polymer

0,0 Year 0

3911 90 93 � � � Hydrogenated copolymers of vinyltoluene and a-methylstyrene 0,0 Year 0

3911 90 99 � � � Other 0,0 Year 0

3912 Cellulose and its chemical derivatives, not elsewhere specified or included, in
primary forms

� Cellulose acetates

3912 11 00 � � Non-plasticised 0,0 Year 0

3912 12 00 � � Plasticised 0,0 Year 0

3912 20 � Cellulose nitrates (including collodions)

� � Non-plasticised

3912 20 11 � � � Collodions and celloidin 0,0 Year 0
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3912 20 19 � � � Other 0,0 Year 0

3912 20 90 � � Plasticised 0,0 Year 0

� Cellulose ethers

3912 31 00 � � Carboxymethylcellulose and its salts 0,0 Year 0

3912 39 � � Other

3912 39 10 � � � Ethylcellulose 0,0 Year 0

3912 39 20 � � � Hydroxypropylcellulose 0,0 Year 0

3912 39 80 � � � Other 0,0 Year 0

3912 90 � Other

3912 90 10 � � Cellulose esters 0,0 Year 0

3912 90 90 � � Other 0,0 Year 0

3913 Natural polymers (for example, alginic acid) and modified natural polymers (for
example, hardened proteins, chemical derivatives of natural rubber), not elsewhere
specified or included, in primary forms

3913 10 00 � Alginic acid, its salts and esters 0,0 Year 0

3913 90 � Other

3913 90 10 � � Chemical derivatives of natural rubber 0,0 Year 0

3913 90 20 � � Amylopectin 0,0 Year 0

3913 90 30 � � Amylose 0,0 Year 0

3913 90 80 � � Other 0,0 Year 0

3914 00 00 Ion-exchangers based on polymers of headings Nos 3901 to 3913, in primary
forms

0,0 Year 0

II. WASTE, PARINGS AND SCRAP; SEMI-MANUFACTURES; ARTICLES

3915 Waste, parings and scrap, of plastics

3915 10 00 � Of polymers of ethylene 0,0 Year 0

3915 20 00 � Of polymers of styrene 0,0 Year 0

3915 30 00 � Of polymers of vinyl chloride 0,0 Year 0

3915 90 � Of other plastics

� � Of addition polymerisation products

3915 90 11 � � � Of polymers of propylene 0,0 Year 0

3915 90 13 � � � Of acrylic polymers 0,0 Year 0

3915 90 19 � � � Other 0,0 Year 0

� � Other

3915 90 91 � � � Of epoxide resins 0,0 Year 0

3915 90 93 � � � Of cellulose and its chemical derivatives 0,0 Year 0

3915 90 99 � � � Other 0,0 Year 0

3916 Monofilament of which any cross-sectional dimension exceeds 1 mm, rods, sticks
and profile shapes, whether or not surface-worked but not otherwise worked, of
plastics
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3916 10 00 � Of polymers of ethylene 0,0 Year 0

3916 20 � Of polymers of vinyl chloride

3916 20 10 � � Of poly(vinyl chloride) 0,0 Year 0

3916 20 90 � � Other 0,0 Year 0

3916 90 � Of other plastics

� � Of condensation or rearrangement polymerisation products, whether or not
chemically modified

3916 90 11 � � � Of polyesters 0,0 Year 0

3916 90 13 � � � Of polyamides 0,0 Year 0

3916 90 15 � � � Of epoxide resins 0,0 Year 0

3916 90 19 � � � Other 0,0 Year 0

� � Of addition polymerisation products

3916 90 51 � � � Of polymers of propylene 0,0 Year 0

3916 90 59 � � � Other 0,0 Year 0

3916 90 90 � � Other 0,0 Year 0

3917 Tubes, pipes and hoses, and fittings therefor (for example, joints, elbows, flanges),
of plastics

3917 10 � Artificial guts (sausage casings) of hardened protein or of cellulosic materials

3917 10 10 � � Of hardened protein 0,0 Year 0

3917 10 90 � � Of cellulosic materials 0,0 Year 0

� Tubes, pipes and hoses, rigid

3917 21 � � Of polymers of ethylene

3917 21 10 � � � Seamless and of a length exceeding the maximum cross-sectional
dimension, whether or not surface-worked, but not otherwise worked

0,0 Year 0

� � � Other

3917 21 91 � � � � With fittings attached, for use in civil aircraft 0,0 Year 0

3917 21 99 � � � � Other 0,0 Year 0

3917 22 � � Of polymers of propylene

3917 22 10 � � � Seamless and of a length exceeding the maximum cross-sectional
dimension, whether or not surface-worked, but not otherwise worked

0,0 Year 0

� � � Other

3917 22 91 � � � � With fittings attached, for use in civil aircraft 0,0 Year 0

3917 22 99 � � � � Other 0,0 Year 0

3917 23 � � Of polymers of vinyl chloride

3917 23 10 � � � Seamless and of a length exceeding the maximum cross-sectional
dimension, whether or not surface-worked, but not otherwise worked

0,0 Year 0

� � � Other

3917 23 91 � � � � With fittings attached, for use in civil aircraft 0,0 Year 0

3917 23 99 � � � � Other 0,0 Year 0
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3917 29 � � Of other plastics

� � � Seamless and of a length exceeding the maximum cross-sectional
dimension, whether or not surface-worked, but not otherwise worked

3917 29 12 � � � � Of condensation or rearrangement polymerization products, whether
or not chemically modified

0,0 Year 0

3917 29 15 � � � � Of addition polymerization products 0,0 Year 0

3917 29 19 � � � � Other 0,0 Year 0

� � � Other

3917 29 91 � � � � With fittings attached, for use in civil aircraft 0,0 Year 0

3917 29 99 � � � � Other 0,0 Year 0

� Other tubes, pipes and hoses

3917 31 � � Flexible tubes, pipes and hoses, having a minimum burst pressure of 27,6
MPa

3917 31 10 � � � With fittings attached, for use in civil aircraft 0,0 Year 0

3917 31 90 � � � Other 0,0 Year 0

3917 32 � � Other, not reinforced or otherwise combined with other materials, without
fittings

� � � Seamless and of a length exceeding the maximum cross-sectional
dimension, whether or not surface-worked, but not otherwise worked

3917 32 10 � � � � Of condensation or rearrangement polymerization products, whether
or not chemically modified

0,0 Year 0

� � � � Of addition polymerisation products

3917 32 31 � � � � � Of polymers of ethylene 0,0 Year 0

3917 32 35 � � � � � Of polymers of vinyl chloride 0,0 Year 0

3917 32 39 � � � � � Other 0,0 Year 0

3917 32 51 � � � � Other 0,0 Year 0

� � � Other

3917 32 91 � � � � Artificial sausage casings 0,0 Year 0

3917 32 99 � � � � Other 0,0 Year 0

3917 33 � � Other, not reinforced or otherwise combined with other materials, with
fittings

3917 33 10 � � � With fittings attached, for use in civil aircraft 0,0 Year 0

3917 33 90 � � � Other 0,0 Year 0

3917 39 � � Other

� � � Seamless and of a length exceeding the maximum cross-sectional
dimension, whether or not surface-worked, but not otherwise worked

3917 39 12 � � � � Of condensation or rearrangement polymerization products, whether
or not chemically modified

0,0 Year 0

3917 39 15 � � � � Of addition polymerization products 0,0 Year 0

3917 39 19 � � � � Other 0,0 Year 0

� � � Other
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3917 39 91 � � � � With fittings attached, for use in civil aircraft 0,0 Year 0

3917 39 99 � � � � Other 0,0 Year 0

3917 40 � Fittings

3917 40 10 � � For use in civil aircraft 0,0 Year 0

3917 40 90 � � Other 0,0 Year 0

3918 Floor coverings of plastics, whether or not self-adhesive, in rolls or in the form of
tiles; wall or ceiling coverings of plastics, as defined in note 9 to this chapter

3918 10 � Of polymers of vinyl chloride

3918 10 10 � � Consisting of a support impregnated, coated or covered with poly(vinyl
chloride)

0,0 Year 0

3918 10 90 � � Other 0,0 Year 0

3918 90 00 � Of other plastics 0,0 Year 0

3919 Self-adhesive plates, sheets, film, foil, tape, strip and other flat shapes, of plastics,
whether or not in rolls

3919 10 � In rolls of a width not exceeding 20 cm

� � Strips, the coating of which consists of unvulcanised natural or synthetic
rubber

3919 10 11 � � � Of plasticised poly(vinyl chloride) or of polyethylene 0,0 Year 0

3919 10 13 � � � Of non-plasticised poly(vinyl chloride) 0,0 Year 0

3919 10 15 � � � Of polypropylene 0,0 Year 0

3919 10 19 � � � Other 0,0 Year 0

� � Other

� � � Of condensation or rearrangement polymerisation products, whether or
not chemically modified

3919 10 31 � � � � Of polyesters 0,0 Year 0

3919 10 38 � � � � Other 0,0 Year 0

� � � Of addition polymerisation products

3919 10 61 � � � � Of plasticised poly(vinyl chloride) or of polyethylene 0,0 Year 0

3919 10 69 � � � � Other 0,0 Year 0

3919 10 90 � � � Other 0,0 Year 0

3919 90 � Other

3919 90 10 � � Further worked than surface-worked, or cut to shapes other than rectangular
(including square)

0,0 Year 0

� � Other

� � � Of condensation or rearrangement polymerisation products, whether or
not chemically modified

3919 90 31 � � � � Of polycarbonates, alkyd resins, polyallyl esters or other polyesters 0,0 Year 0

3919 90 38 � � � � Other 0,0 Year 0

� � � Of addition polymerisation products

3919 90 61 � � � � Of plasticised poly(vinyl chloride) or of polyethylene 0,0 Year 0
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3919 90 69 � � � � Other 0,0 Year 0

3919 90 90 � � � Other 0,0 Year 0

3920 Other plates, sheets, film, foil and strip, of plastics, non-cellular and not reinforced,
laminated, supported or similarly combined with other materials

3920 10 � Of polymers of ethylene

� � Of a thickness not exceeding 0,125 mm

� � � Of polyethylene having a specific gravity of

� � � � Less than 0,94

3920 10 23 � � � � � Polyethylene film of a thickness of 20 micrometres or more but not
exceeding 40 micrometres, for the production of photo-resist film
used in the manufacture of semiconductors or printed circuits

0,0 Year 0

� � � � � Other

� � � � � � Not printed

3920 10 24 � � � � � � � Stretch film 4,2 Year 3

3920 10 26 � � � � � � � Other 4,2 Year 3

3920 10 27 � � � � � � Printed 4,2 Year 3

3920 10 28 � � � � 0,94 or more 4,2 Year 3

3920 10 40 � � � Other 4,2 Year 3

� � Of a thickness exceeding 0,125 mm

3920 10 81 � � � Synthetic paper pulp in the form of moist sheets made from unconnected
finely branched polyethylene fibrils, whether or not blended with cellulose
fibres in a quantity not exceeding 15 %, containing polyvinyl alcohol
dissolved in water as the moistening agent

0,0 Year 0

3920 10 89 � � � Other 4,2 Year 3

3920 20 � Of polymers of propylene

� � Of a thickness not exceeding 0,10 mm

3920 20 21 � � � Biaxially oriented 4,2 Year 3

3920 20 29 � � � Other 4,2 Year 3

� � Of a thickness exceeding 0,10 mm

� � � Strip of a width exceeding 5 mm but not exceeding 20 mm of the kind
used for packaging

3920 20 71 � � � � Decorative strip 4,2 Year 3

3920 20 79 � � � � Other 4,2 Year 3

3920 20 90 � � � Other 4,2 Year 3

3920 30 00 � Of polymers of styrene 4,2 Year 3

� Of polymers of vinyl chloride:

3920 43 � � Containing by weight not less than 6 % of plasticisers:

3920 43 10 � � � Of a thickness not exceeding 1 mm 4,2 Year 3

3920 43 90 � � � Of a thickness exceeding 1 mm 4,2 Year 3

3920 49 � � Other
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3920 49 10 � � � Of a thickness not exceeding 1 mm 4,2 Year 3

3920 49 90 � � � Of a thickness exceeding 1 mm 4,2 Year 3

� Of acrylic polymers:

3920 51 00 � � Of poly(methyl methacrylate) 4,2 Year 3

3920 59 � � Other

3920 59 10 � � � Copolymer of acrylic and methacrylic esters, in the form of film of a
thickness not exceeding 150 micrometres

0,0 Year 0

3920 59 90 � � � Other 4,2 Year 3

� Of polycarbonates, alkyd resins, polyallyl esters or other polyesters

3920 61 00 � � Of polycarbonates 4,3 Year 3

3920 62 � � Of poly(ethylene terephthalate):

� � � Of a thickness not exceeding 0,35 mm:

3920 62 11 � � � � Poly(ethylene terephthalate) film, of a thickness of 72 micrometres or
more but not exceeding 79 micrometres, for the manufacture of
flexible magnetic disks

0,0 Year 0

3920 62 13 � � � � Poly(ethylene terephthalate) film, of a thickness of 100 micrometres or
more but not exceeding 150 micrometres, for the manufacture of
photopolymer printing plates

0,0 Year 0

3920 62 19 � � � � Other 4,3 Year 3

3920 62 90 � � � Of a thickness exceeding 0,35 mm 4,3 Year 3

3920 63 00 � � Of unsaturated polyesters 4,3 Year 3

3920 69 00 � � Of other polyesters 4,3 Year 3

� Of cellulose or its chemical derivatives

3920 71 � � Of regenerated cellulose

3920 71 10 � � � Sheets, film or strip, coiled or not, of a thickness of less than 0,75 mm 4,3 Year 3

3920 71 90 � � � Other 3,0 Year 3

3920 72 00 � � Of vulcanised fibre 2,2 Year 3

3920 73 � � Of cellulose acetate

3920 73 10 � � � Film in rolls or in strips, for cinematography or photography 2,8 Year 3

3920 73 50 � � � Sheets, film or strip, coiled or not, of a thickness of less than 0,75 mm 4,3 Year 3

3920 73 90 � � � Other 3,0 Year 3

3920 79 00 � � Of other cellulose derivatives 3,0 Year 3

� Of other plastics

3920 91 00 � � Of poly(vinyl butyral) 4,2 Year 3

3920 92 00 � � Of polyamides 3,0 Year 3

3920 93 00 � � Of amino-resins 3,0 Year 3

3920 94 00 � � Of phenolic resins 3,0 Year 3
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3920 99 � � Of other plastics

� � � Of condensation or rearrangement polymerisation products, whether or
not chemically modified

3920 99 21 � � � � Polyimide sheet and strip, uncoated or coated or covered solely with
plastic

0,0 Year 0

3920 99 28 � � � � Other 3,0 Year 3

� � � Of addition polymerisation products

3920 99 51 � � � � Polyvinyl fluoride sheet 0,0 Year 0

3920 99 53 � � � � Ion-exchange membranes of fluorinated plastic material, for use in
chlor-alkali electrolytic cells

0,0 Year 0

3920 99 55 � � � � Biaxially-orientated poly(vinyl alcohol) film, containing by weight 97 %
or more of poly(vinyl alcohol), uncoated, of a thickness not exceeding
1 mm

0,0 Year 0

3920 99 59 � � � � Other 4,2 Year 3

3920 99 90 � � � Other 3,0 Year 3

3921 Other plates, sheets, film, foil and strip, of plastics

� Cellular

3921 11 00 � � Of polymers of styrene 0,0 Year 0

3921 12 00 � � Of polymers of vinyl chloride 0,0 Year 0

3921 13 � � Of polyurethanes

3921 13 10 � � � Flexible 0,0 Year 0

3921 13 90 � � � Other 0,0 Year 0

3921 14 00 � � Of regenerated cellulose 0,0 Year 0

3921 19 00 � � Of other plastics 0,0 Year 0

3921 90 � Other

� � Of condensation or rearrangement polymerisation products, whether or not
chemically modified

� � � Of polyesters

3921 90 11 � � � � Corrugated sheet and plates 0,0 Year 0

3921 90 19 � � � � Other 4,3 Year 3

3921 90 30 � � � Of phenolic resins 0,0 Year 0

� � � Of amino-resins

� � � � Laminated

3921 90 41 � � � � � High pressure laminates with a decorative surface on one or both
sides

0,0 Year 0

3921 90 43 � � � � � Other 0,0 Year 0

3921 90 49 � � � � Other 0,0 Year 0

3921 90 55 � � � Other 0,0 Year 0

3921 90 60 � � Of addition polymerisation products 0,0 Year 0

3921 90 90 � � Other 0,0 Year 0

3922 Baths, shower-baths, sinks, wash-basins, bidets, lavatory pans, seats and covers,
flushing cisterns and similar sanitary ware, of plastics
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3922 10 00 � Baths, shower-baths, sinks and wash-basins 0,0 Year 0

3922 20 00 � Lavatory seats and covers 0,0 Year 0

3922 90 00 � Other 0,0 Year 0

3923 Articles for the conveyance or packing of goods, of plastics; stoppers, lids, caps and
other closures, of plastics

3923 10 00 � Boxes, cases, crates and similar articles 0,0 Year 0

� Sacks and bags (including cones)

3923 21 00 � � Of polymers of ethylene 3,0 Year 3

3923 29 � � Of other plastics

3923 29 10 � � � Of poly(vinyl chloride) 0,0 Year 0

3923 29 90 � � � Other 0,0 Year 0

3923 30 � Carboys, bottles, flasks and similar articles

3923 30 10 � � Of a capacity not exceeding two litres 0,0 Year 0

3923 30 90 � � Of a capacity exceeding two litres 0,0 Year 0

3923 40 � Spools, cops, bobbins and similar supports

3923 40 10 � � Spools, reels and similar supports for photographic and cinematographic film
or for tapes, films and the like falling within headings 8523 and 8524

0,0 Year 0

3923 40 90 � � Other 0,0 Year 0

3923 50 � Stoppers, lids, caps and other closures

3923 50 10 � � Caps and capsules for bottles 0,0 Year 0

3923 50 90 � � Other 0,0 Year 0

3923 90 � Other

3923 90 10 � � Netting extruded in tubular form 0,0 Year 0

3923 90 90 � � Other 0,0 Year 0

3924 Tableware, kitchenware, other household articles and toilet articles, of plastics

3924 10 00 � Tableware and kitchenware 0,0 Year 0

3924 90 � Other

� � Of regenerated cellulose

3924 90 11 � � � Sponges 0,0 Year 0

3924 90 19 � � � Other 0,0 Year 0

3924 90 90 � � Other 0,0 Year 0

3925 Builders' ware of plastics, not elsewhere specified or included

3925 10 00 � Reservoirs, tanks, vats and similar containers, of a capacity exceeding 300 litres 0,0 Year 0

3925 20 00 � Doors, windows and their frames and thresholds for doors 0,0 Year 0

3925 30 00 � Shutters, blinds (including venetian blinds) and similar articles and parts thereof 0,0 Year 0

3925 90 � Other

3925 90 10 � � Fittings and mountings intended for permanent installation in or on doors,
windows, staircases, walls or other parts of buildings

0,0 Year 0

3925 90 20 � � Trunking, ducting and cable trays for electrical circuits 0,0 Year 0
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3925 90 80 � � Other 0,0 Year 0

3926 Other articles of plastics and articles of other materials of headings 3901 to 3914

3926 10 00 � Office or school supplies 0,0 Year 0

3926 20 00 � Articles of apparel and clothing accessories (including gloves, mittens and mitts) 0,0 Year 0

3926 30 00 � Fittings for furniture, coachwork or the like 0,0 Year 0

3926 40 00 � Statuettes and other ornamental articles 0,0 Year 0

3926 90 � Other

3926 90 10 � � For technical uses, for use in civil aircraft 0,0 Year 0

� � Other

3926 90 50 � � � Perforated buckets and similar articles used to filter water at the entrance
to drains

0,0 Year 0

� � � Other

3926 90 91 � � � � Made from sheet 0,0 Year 0

3926 90 99 � � � � Other 0,0 Year 0

40 RUBBER AND ARTICLES THEREOF

4001 Natural rubber, balata, gutta-percha, guayule, chicle and similar natural gums, in
primary forms or in plates, sheets or strip

4001 10 00 � Natural rubber latex, whether or not prevulcanised 0,0 Year 0

� Natural rubber in other forms

4001 21 00 � � Smoked sheets 0,0 Year 0

4001 22 00 � � Technically specified natural rubber (TSNR) 0,0 Year 0

4001 29 00 � � Other 0,0 Year 0

4001 30 00 � Balata, gutta-percha, guayule, chicle and similar natural gums 0,0 Year 0

4002 Synthetic rubber and factice derived from oils, in primary forms or in plates, sheets
or strip; mixtures of any product of heading 4001 with any product of this
heading, in primary forms or in plates, sheets or strip

� Styrene-butadiene rubber (SBR); carboxylated styrene-butadiene rubber (XSBR)

4002 11 00 � � Latex 0,0 Year 0

4002 19 00 � � Other 0,0 Year 0

4002 20 00 � Butadiene rubber (BR) 0,0 Year 0

� Isobutene-isoprene (butyl) rubber (IIR); halo-isobutene-isoprene rubber (CIIR or
BIIR)

4002 31 00 � � Isobutene-isoprene (butyl) rubber (IIR) 0,0 Year 0

4002 39 00 � � Other 0,0 Year 0

� Chloroprene (chlorobutadiene) rubber (CR)

4002 41 00 � � Latex 0,0 Year 0

4002 49 00 � � Other 0,0 Year 0

� Acrylonitrile-butadiene rubber (NBR)

4002 51 00 � � Latex 0,0 Year 0

4002 59 00 � � Other 0,0 Year 0
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4002 60 00 � Isoprene rubber (IR) 0,0 Year 0

4002 70 00 � Ethylene-propylene-non-conjugated diene rubber (EPDM) 0,0 Year 0

4002 80 00 � Mixtures of any product of heading 4001 with any product of this heading 0,0 Year 0

� Other

4002 91 00 � � Latex 0,0 Year 0

4002 99 � � Other

4002 99 10 � � � Products modified by the incorporation of plastics 0,0 Year 0

4002 99 90 � � � Other 0,0 Year 0

4003 00 00 Reclaimed rubber in primary forms or in plates, sheets or strip 0,0 Year 0

4004 00 00 Waste, parings and scrap of rubber (other than hard rubber) and powders and
granules obtained therefrom

0,0 Year 0

4005 Compounded rubber, unvulcanised, in primary forms or in plates, sheets or strip

4005 10 00 � Compounded with carbon black or silica 0,0 Year 0

4005 20 00 � Solutions; dispersions other than those of subheading 4005 10 0,0 Year 0

� Other

4005 91 00 � � Plates, sheets and strip 0,0 Year 0

4005 99 00 � � Other 0,0 Year 0

4006 Other forms (for example, rods, tubes and profile shapes) and articles (for example,
discs and rings), of unvulcanised rubber

4006 10 00 � �Camel-back� strips for retreading rubber tyres 0,0 Year 0

4006 90 00 � Other 0,0 Year 0

4007 00 00 Vulcanized rubber thread and cord 0,0 Year 0

4008 Plates, sheets, strip, rods and profile shapes, of vulcanised rubber other than hard
rubber

� Of cellular rubber

4008 11 00 � � Plates, sheets and strip 0,0 Year 0

4008 19 00 � � Other 0,0 Year 0

� Of non-cellular rubber

4008 21 � � Plates, sheets and strip

4008 21 10 � � � Floor coverings and mats 0,0 Year 0

4008 21 90 � � � Other 0,0 Year 0

4008 29 � � Other

4008 29 10 � � � Profile shapes, cut to size, for use in civil aircraft 0,0 Year 0

4008 29 90 � � � Other 0,0 Year 0

4009 Tubes, pipes and hoses, of vulcanised rubber other than hard rubber, with or
without their fittings (for example, joints, elbows, flanges)

� Not reinforced or otherwise combined with other materials

4009 11 00 � � Without fittings 0,0 Year 0

4009 12 � � With fittings

4009 12 10 � � � Suitable for conducting gases or liquids, for use in civil aircraft 0,0 Year 0

4009 12 90 � � � Other 0,0 Year 0

� Reinforced or otherwise combined only with metal:
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4009 21 00 � � Without fittings 0,0 Year 0

4009 22 � � With fittings

4009 22 10 � � � Suitable for conducting gases or liquids, for use in civil aircraft 0,0 Year 0

4009 22 90 � � � Other 0,0 Year 0

� Reinforced or otherwise combined only with textile materials

4009 31 00 � � Without fittings 0,0 Year 0

4009 32 � � With fittings

4009 32 10 � � � Suitable for conducting gases or liquids, for use in civil aircraft 0,0 Year 0

4009 32 90 � � � Other 0,0 Year 0

� Reinforced or otherwise combined with other materials:

4009 41 00 � � Without fittings 0,0 Year 0

4009 42 � � With fittings:

4009 42 10 � � � Suitable for conducting gases or liquids, for use in civil aircraft 0,0 Year 0

4009 42 90 � � � Other 0,0 Year 0

4010 Conveyor or transmission belts or belting, of vulcanised rubber

� Conveyor belts or belting

4010 11 00 � � Reinforced only with metal 2,2 Year 3

4010 12 00 � � Reinforced only with textile materials 2,2 Year 3

4010 13 00 � � Reinforced only with plastics 2,2 Year 3

4010 19 00 � � Other 2,2 Year 3

� Transmission belts or belting:

4010 31 00 � � Endless transmission belts of trapezoidal cross-section (V-belts), V-ribbed, of
an outside circumference exceeding 60 cm but not exceeding 180 cm

2,2 Year 3

4010 32 00 � � Endless transmission belts of trapezoidal cross-section (V-belts), other than
V-ribbed, of an outside circumference exceeding 60 cm but not exceeding
180 cm

2,2 Year 3

4010 33 00 � � Endless transmission belts of trapezoidal cross-section (V-belts), V-ribbed, of
an outside circumference exceeding 180 cm but not exceeding 240 cm

2,2 Year 3

4010 34 00 � � Endless transmission belts of trapezoidal cross-section (V-belts), other than
V-ribbed, of an outside circumference exceeding 180 cm but not exceeding
240 cm

2,2 Year 3

4010 35 00 � � Endless synchronous belts, of an outside circumference exceeding 60 cm but
not exceeding 150 cm

2,2 Year 3

4010 36 00 � � Endless synchronous belts, of an outside circumference exceeding 150 cm
but not exceeding 198 cm

2,2 Year 3

4010 39 00 � � Other 2,2 Year 3

4011 New pneumatic tyres, of rubber

4011 10 00 � Of a kind used on motor cars (including station wagons and racing cars) 0,0 Year 0

4011 20 � Of a kind used on buses or lorries

4011 20 10 � � With a load index not exceeding 121 0,0 Year 0

4011 20 90 � � With a load index exceeding 121 0,0 Year 0

4011 30 � Of a kind used on aircraft

4011 30 10 � � For use on civil aircraft 0,0 Year 0

4011 30 90 � � Other 0,0 Year 0
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4011 40 � Of a kind used on motorcycles

4011 40 20 � � For rims with a diameter not exceeding 33 cm 0,0 Year 0

4011 40 80 � � Other 0,0 Year 0

4011 50 00 � Of a kind used on bicycles 0,0 Year 0

� Other, having a �herring-bone� or similar tread:

4011 61 00 � � Of a kind used on agricultural or forestry vehicles and machines 0,0 Year 0

4011 62 00 � � Of a kind used on construction or industrial handling vehicles and machines
and having a rim size not exceeding 61 cm

0,0 Year 0

4011 63 00 � � Of a kind used on construction or industrial handling vehicles and machines
and having a rim size exceeding 61 cm

0,0 Year 0

4011 69 00 � � Other 0,0 Year 0

� Other

4011 92 00 � � Of a kind used on agricultural or forestry vehicles and machines 0,0 Year 0

4011 93 00 � � Of a kind used on construction or industrial handling vehicles and machines
and having a rim size not exceeding 61 cm

0,0 Year 0

4011 94 00 � � Of a kind used on construction or industrial handling vehicles and machines
and having a rim size exceeding 61 cm

0,0 Year 0

4011 99 00 � � Other 0,0 Year 0

4012 Retreaded or used pneumatic tyres of rubber; solid orcushion tyres, tyre treads and
tyre flaps, of rubber

� Retreaded tyres

4012 11 00 � � Of a kind used on motor cars (including station wagons and racing cars) 0,0 Year 0

4012 12 00 � � Of a kind used on buses or lorries 0,0 Year 0

4012 13 � � Of a kind used on aircraft

4012 13 10 � � � For use on civil aircraft 0,0 Year 0

4012 13 90 � � � Other 0,0 Year 0

4012 19 00 � � Other 0,0 Year 0

4012 20 � Used pneumatic tyres

4012 20 10 � � For use on civil aircraft 0,0 Year 0

4012 20 90 � � Other 0,0 Year 0

4012 90 � Other:

4012 90 20 � � Solid or cushion tyres 0,0 Year 0

4012 90 30 � � Tyre treads 0,0 Year 0

4012 90 90 � � Tyre flaps 0,0 Year 0

4013 Inner tubes, of rubber

4013 10 � Of a kind used on motor cars (including station wagons and racing cars), buses
or lorries

4013 10 10 � � Of the kind used on motor cars (including station wagons and racing cars) 0,0 Year 0

4013 10 90 � � Of the kind used on buses or lorries 0,0 Year 0

4013 20 00 � Of a kind used on bicycles 0,0 Year 0

4013 90 � Other

4013 90 10 � � Of a kind used on motorcycles 0,0 Year 0
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4013 90 90 � � Other 0,0 Year 0

4014 Hygienic or pharmaceutical articles (including teats), of vulcanised rubber other
than hard rubber, with or without fittings of hard rubber

4014 10 00 � Sheath contraceptives 0,0 Year 0

4014 90 � Other

4014 90 10 � � Teats, nipple shields, and similar articles for babies 0,0 Year 0

4014 90 90 � � Other 0,0 Year 0

4015 Articles of apparel and clothing accessories (including gloves, mittens and mitts),
for all purposes, of vulcanised rubber other than hard rubber

� Gloves, mittens and mitts:

4015 11 00 � � Surgical 0,0 Year 0

4015 19 � � Other

4015 19 10 � � � Household gloves 0,0 Year 0

4015 19 90 � � � Other 0,0 Year 0

4015 90 00 � Other 0,0 Year 0

4016 Other articles of vulcanised rubber other than hard rubber

4016 10 � Of cellular rubber

4016 10 10 � � For technical uses, for use in civil aircraft 0,0 Year 0

4016 10 90 � � Other 0,0 Year 0

� Other

4016 91 00 � � Floor coverings and mats 0,0 Year 0

4016 92 00 � � Erasers 0,0 Year 0

4016 93 � � Gaskets, washers and other seals

4016 93 10 � � � For technical uses, for use in civil aircraft 0,0 Year 0

4016 93 90 � � � Other 0,0 Year 0

4016 94 00 � � Boat or dock fenders, whether or not inflatable 0,0 Year 0

4016 95 00 � � Other inflatable articles 0,0 Year 0

4016 99 � � Other

4016 99 10 � � � For technical uses, for use in civil aircraft 0,0 Year 0

� � � Other

4016 99 30 � � � � Expander sleeves 0,0 Year 0

� � � � Other

� � � � � For motor vehicles of headings 8701 to 8705

4016 99 52 � � � � � � Rubber-to-metal bonded parts 0,0 Year 0

4016 99 58 � � � � � � Other 0,0 Year 0

� � � � � Other

4016 99 82 � � � � � � Rubber-to-metal bonded parts 0,0 Year 0

4016 99 88 � � � � � � Other 0,0 Year 0

4017 00 Hard rubber (for example, ebonite) in all forms, including waste and scrap; articles
of hard rubber

4017 00 10 � Hard rubber (for example, ebonite) in any form, scrap and waste included 0,0 Year 0

4017 00 90 � Articles of hard rubber 0,0 Year 0
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41 RAW HIDES AND SKINS (OTHER THAN FURSKINS) AND LEATHER

4101 Raw hides and skins of bovine (including buffalo) or equine animals (fresh, or
salted, dried, limed, pickled or otherwise preserved, but not tanned,
parchment-dressed or further prepared), whether or not dehaired or split:

4101 20 � Whole hides and skins, of a weight per skin not exceeding 8 kg when simply
dried, 10 kg when dry-salted, or 16 kg when fresh, wet-salted or otherwise
preserved:

4101 20 10 � � Fresh 0,0 Year 0

4101 20 30 � � Wet-salted 0,0 Year 0

4101 20 50 � � Dried or dry-salted 0,0 Year 0

4101 20 90 � � Other 0,0 Year 0

4101 50 � Whole hides and skins, of a weight exceeding 16 kg:

4101 50 10 � � Fresh 0,0 Year 0

4101 50 30 � � Wet-salted 0,0 Year 0

4101 50 50 � � Dried or dry-salted 0,0 Year 0

4101 50 90 � � Other 0,0 Year 0

4101 90 00 � Other, including butts, bends and bellies 0,0 Year 0

4102 Raw skins of sheep or lambs (fresh, or salted, dried, limed, pickled or otherwise
preserved, but not tanned, parchment-dressed or further prepared), whether or not
with wool on or split, other than those excluded by note 1 (c) to this chapter:

4102 10 � With wool on:

4102 10 10 � � Of lambs 0,0 Year 0

4102 10 90 � � Other 0,0 Year 0

� Without wool on:

4102 21 00 � � Pickled 0,0 Year 0

4102 29 00 � � Other 0,0 Year 0

4103 Other raw hides and skins (fresh, or salted, dried, limed, pickled or otherwise
preserved, but not tanned, parchment-dressed or further prepared), whether or not
dehaired or split, other than those excluded by note 1 (b) or 1 (c) to this chapter:

4103 10 � Of goats or kids:

4103 10 20 � � Fresh 0,0 Year 0

4103 10 50 � � Salted or dried 0,0 Year 0

4103 10 90 � � Other 0,0 Year 0

4103 20 00 � Of reptiles 0,0 Year 0

4103 30 00 � Of swine 0,0 Year 0

4103 90 00 � Other 0,0 Year 0

4104 Tanned or crust hides and skins of bovine (including buffalo) or equine animals,
without hair on, whether or not split, but not further prepared

� In the wet state (including wet-blue):

4104 11 � � Full grains, unsplit; grain splits:
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4104 11 10 � � � Whole bovine (including buffalo) hides and skins, of a unit surface area
not exceeding 28 square feet (2,6 m2)

0,0 Year 0

� � � Other:

� � � � Of bovine (including buffalo) animals:

4104 11 51 � � � � � Whole hides and skins, of a unit surface area exceeding 28 square
feet (2,6 m2)

0,0 Year 0

4104 11 59 � � � � � Other 0,0 Year 0

4104 11 90 � � � � Other 2,0 Year 3

4104 19 � � Other:

4104 19 10 � � � Whole bovine (including buffalo) hides and skins, of a unit surface area
not exceeding 28 square feet (2,6 m2)

0,0 Year 0

� � � Other:

� � � � Of bovine (including buffalo) animals:

4104 19 51 � � � � � Whole hides and skins, of a unit surface area exceeding 28 square
feet (2,6 m2)

0,0 Year 0

4104 19 59 � � � � � Other 0,0 Year 0

4104 19 90 � � � � Other 2,0 Year 3

� In the dry state (crust):

4104 41 � � Full grains, unsplit; grain splits:

� � � Whole bovine (including buffalo) hides and skins, of a unit surface area
not exceeding 28 square feet (2,6 m2):

4104 41 11 � � � � East India kip, whole, whether or not the heads and legs have been
removed, each of a net weight of not more than 4,5 kg , not further
prepared than vegetable tanned, whether or not having undergone
certain treatments, but obviously unsuitable for immediate use for the
manufacture of leather articles

0,0 Year 0

4104 41 19 � � � � Other 6,5 Year 3

� � � Other:

� � � � Of bovine (including buffalo) animals:

4104 41 51 � � � � � Whole hides and skins, of a unit surface area exceeding 28 square
feet (2,6 m2)

3,0 Year 3

4104 41 59 � � � � � Other 3,0 Year 3

4104 41 90 � � � � Other 2,0 Year 3

4104 49 � � Other:

� � � Whole bovine (including buffalo) hides and skins, of a unit surface area
not exceeding 28 square feet (2,6 m2):

4104 49 11 � � � � East India kip, whole, whether or not the heads and legs have been
removed, each of a net weight of not more than 4,5 kg , not further
prepared than vegetable tanned, whether or not having undergone
certain treatments, but obviously unsuitable for immediate use for the
manufacture of leather articles

0,0 Year 0

4104 49 19 � � � � Other 6,5 Year 3

� � � Other:

� � � � Of bovine (including buffalo) animals:
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4104 49 51 � � � � � Whole hides and skins, of a unit surface area exceeding 28 square
feet (2,6 m2)

3,0 Year 3

4104 49 59 � � � � � Other 3,0 Year 3

4104 49 90 � � � � Other 2,0 Year 3

4105 Tanned or crust skins of sheep or lambs, without wool on whether or not split,
but not further prepared:

4105 10 � In the wet state (including wet-blue):

4105 10 10 � � Not split 2,0 Year 0

4105 10 90 � � Split 2,0 Year 0

4105 30 � In the dry state (crust):

4105 30 10 � � Vegetable pre-tanned Indian hair sheep, whether or not having undergone
certain treatments, but obviously unsuitable for immediate use for the
manufacture of leather articles

0,0 Year 0

� � Other:

4105 30 91 � � � Not split 2,0 Year 0

4105 30 99 � � � Split 2,0 Year 0

4106 Tanned or crust hides and skins of other animals, without wool or hair on,
whether or not split, but not further prepared:

� Of goats or kids:

4106 21 � � In the wet state (including wet-blue):

4106 21 10 � � � Not split 2,0 Year 0

4106 21 90 � � � Split 2,0 Year 0

4106 22 � � In the dry state (crust):

4106 22 10 � � � Vegetable pre-tanned Indian goat or kid, whether or not having
undergone certain treatments, but obviously unsuitable for immediate use
for the manufacture of leather articles

0,0 Year 0

4106 22 90 � � � Other 2,0 Year 0

� Of swine:

4106 31 � � In the wet state (including wet-blue)

4106 31 10 � � � Not split 2,0 Year 0

4106 31 90 � � � Split 0,0 Year 0

4106 32 � � In the dry state (crust)

4106 32 10 � � � Not split 0,0 Year 0

4106 32 90 � � � Split 0,0 Year 0

4106 40 � Of reptiles:

4106 40 10 � � Vegetable pre-tanned 0,0 Year 0

4106 40 90 � � Other 2,0 Year 0

� Other:

4106 91 00 � � In the wet state (including wet-blue) 2,0 Year 0
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4106 92 00 � � In the dry state (crust) 2,0 Year 0

4107 Leather further prepared after tanning or crusting, including parchment-dressed
leather, of bovine (including buffalo) or equine animals, without hair on, whether
or not split, other than leather of heading 4114:

� Whole hides and skins:

4107 11 � � Full grains, unsplit:

� � � Bovine (including buffalo) leather, of a unit surface area not exceeding 28
square feet (2,6 m2):

4107 11 11 � � � � Box calf 3,0 Year 3

4107 11 19 � � � � Other 3,0 Year 3

4107 11 90 � � � Other 3,0 Year 3

4107 12 � � Grain splits:

� � � Bovine (including buffalo) leather, of a unit surface area not exceeding 28
square feet (2,6 m2):

4107 12 11 � � � � Box calf 3,0 Year 3

4107 12 19 � � � � Other 3,0 Year 3

� � � Other:

4107 12 91 � � � � Bovine (including buffalo) leather 2,0 Year 3

4107 12 99 � � � � Equine leather 3,0 Year 3

4107 19 � � Other:

4107 19 10 � � � Bovine (including buffalo) leather, of a unit surface area not exceeding 28
square feet (2,6 m2)

3,0 Year 3

4107 19 90 � � � Other 3,0 Year 3

� Other, including sides:

4107 91 � � Full grains, unsplit:

4107 91 10 � � � Sole leather 3,0 Year 3

4107 91 90 � � � Other 3,0 Year 3

4107 92 � � Grain splits:

4107 92 10 � � � Bovine (including buffalo) leather 2,0 Year 3

4107 92 90 � � � Equine leather 3,0 Year 3

4107 99 � � Other:

4107 99 10 � � � Bovine (including buffalo) leather 3,0 Year 3

4107 99 90 � � � Equine leather 3,0 Year 3

4112 00 00 Leather further prepared after tanning or crusting, including parchment-dressed
leather, of sheep or lamb, without wool on, whether or not split, other than leather
of heading 4114

0,0 Year 0

4113 Leather further prepared after tanning or crusting, including parchment-dressed
leather, of other animals, without wool or hair on, whether or not split, other than
leather of heading 4114:

4113 10 00 � Of goats or kids 0,0 Year 0

4113 20 00 � Of swine 0,0 Year 0
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4113 30 00 � Of reptiles 0,0 Year 0

4113 90 00 � Other 0,0 Year 0

4114 Chamois (including combination chamois) leather; patent leather and patent
laminated leather; metallised leather:

4114 10 � Chamois (including combination chamois) leather:

4114 10 10 � � Of sheep and lambs 0,0 Year 0

4114 10 90 � � Of other animals 0,0 Year 0

4114 20 00 � Patent leather and patent laminated leather; metallised leather 0,0 Year 0

4115 Composition leather with a basis of leather or leather fibre, in slabs, sheets or strip,
whether or not in rolls; parings and other waste of leather or of composition
leather, not suitable for the manufacture of leather articles; leather dust, powder
and flour:

4115 10 00 � Composition leather with a basis of leather or leather fibre, in slabs, sheets or
strip, whether or not in rolls

0,0 Year 0

4115 20 00 � Parings and other waste of leather or of composition leather, not suitable for
the manufacture of leather articles; leather dust, powder and flour

0,0 Year 0

42 ARTICLES OF LEATHER; SADDLERY AND HARNESS; TRAVEL GOODS,
HANDBAGS AND SIMILAR CONTAINERS; ARTICLES OF ANIMAL GUT (OTHER
THAN SILKWORM GUT)

4201 00 00 Saddlery and harness for any animal (including traces, leads, knee pads, muzzles,
saddle cloths, saddle bags, dog coats and the like), of any material

0,0 Year 0

4202 Trunks, suit-cases, vanity-cases, executive-cases, brief-cases, school satchels,
spectacle cases, binocular cases, camera cases, musical instrument cases, gun cases,
holsters and similar containers; travelling-bags, insulated food or beverages bags,
toilet bags, rucksacks, handbags, shopping bags, wallets, purses, map-cases,
cigarette-cases, tobacco-pouches, tool bags, sports bags, bottle-cases, jewellery
boxes, powder-boxes, cutlery cases and similar containers, of leather or of
composition leather, of sheeting of plastics, of textile materials, of vulcanised fibre
or of paperboard, or wholly or mainly covered with such materials or with paper:

� Trunks, suit-cases, vanity cases, executive-cases, brief-cases, school satchels and
similar containers

4202 11 � � With outer surface of leather, of composition leather or of patent leather

4202 11 10 � � � Executive-cases, brief-cases, school satchels and similar containers 0,0 Year 0

4202 11 90 � � � Other 0,0 Year 0

4202 12 � � With outer surface of plastics or of textile materials

� � � In the form of plastic sheeting

4202 12 11 � � � � Executive-cases, brief-cases, school satchels and similar containers 3,3 Year 3

4202 12 19 � � � � Other 3,3 Year 3

4202 12 50 � � � Of moulded plastic material 1,7 Year 3

� � � Of other materials, including vulcanised fibre

4202 12 91 � � � � Executive-cases, brief-cases, school satchels and similar containers 0,0 Year 0

4202 12 99 � � � � Other 0,0 Year 0

4202 19 � � Other

4202 19 10 � � � Of aluminium 1,9 Year 3

4202 19 90 � � � Of other materials 0,0 Year 0

� Handbags, whether or not with shoulder strap, including those without handle
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4202 21 00 � � With outer surface of leather, of composition leather or of patent leather 0,0 Year 0

4202 22 � � With outer surface of plastic sheeting or of textile materials

4202 22 10 � � � Of plastic sheeting 3,3 Year 3

4202 22 90 � � � Of textile materials 0,0 Year 0

4202 29 00 � � Other 0,0 Year 0

� Articles of a kind normally carried in the pocket or in the handbag

4202 31 00 � � With outer surface of leather, of composition leather or of patent leather 0,0 Year 0

4202 32 � � With outer surface of plastic sheeting or of textile materials

4202 32 10 � � � Of plastic sheeting 3,3 Year 3

4202 32 90 � � � Of textile materials 0,0 Year 0

4202 39 00 � � Other 0,0 Year 0

� Other

4202 91 � � With outer surface of leather, of composition leather or of patent leather

4202 91 10 � � � Travelling-bags, toilet bags, rucksacks and sports bags 0,0 Year 0

4202 91 80 � � � Other 0,0 Year 0

4202 92 � � With outer surface of plastic sheeting or of textile materials

� � � Of plastic sheeting

4202 92 11 � � � � Travelling-bags, toilet bags, rucksacks and sports bags 3,3 Year 3

4202 92 15 � � � � Musical instrument cases 2,3 Year 3

4202 92 19 � � � � Other 3,3 Year 3

� � � Of textile materials

4202 92 91 � � � � Travelling-bags, toilet bags, rucksacks and sports bags 0,0 Year 0

4202 92 98 � � � � Other 0,0 Year 0

4202 99 00 � � Other 0,0 Year 0

4203 Articles of apparel and clothing accessories, of leather or of composition leather

4203 10 00 � Articles of apparel 0,0 Year 0

� Gloves, mittens and mitts

4203 21 00 � � Specially designed for use in sports 5,5 Year 3

4203 29 � � Other

4203 29 10 � � � Protective for all trades 5,5 Year 3

� � � Other

4203 29 91 � � � � Men's and boys' 3,5 Year 3

4203 29 99 � � � � Other 3,5 Year 3

4203 30 00 � Belts and bandoliers 1,5 Year 3

4203 40 00 � Other clothing accessories 1,5 Year 3

4204 00 Articles of leather, or of composition leather, of a kind used in machinery or
mechanical appliances or for other technical uses

4204 00 10 � Conveyor or transmission belts or belting 0,0 Year 0
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4204 00 90 � Other 0,0 Year 0

4205 00 00 Other articles of leather or of composition leather 0,0 Year 0

4206 Articles of gut (other than silkworm gut), of goldbeater's skin, of bladders or of
tendons

4206 10 00 � Catgut 0,0 Year 0

4206 90 00 � Other 0,0 Year 0

43 FURSKINS AND ARTIFICIAL FUR; MANUFACTURES THEREOF

4301 Raw furskins (including heads, tails, paws and other pieces or cuttings, suitable for
furriers' use), other than raw hides and skins of heading 4101, 4102 or 4103:

4301 10 00 � Of mink, whole, with or without head, tail or paws 0,0 Year 0

4301 30 00 � Of lamb, the following: Astrakhan, Broadtail, Caracul, Persian and similar lamb,
Indian, Chinese, Mongolian or Tibetan lamb, whole, with or without head, tail
or paws

0,0 Year 0

4301 60 00 � Of fox, whole, with or without head, tail or paws 0,0 Year 0

4301 70 � Of seal, whole, with or without head, tail or paws:

4301 70 10 � � Of whitecoat pups of harp seal or of pups of hooded seal (blue-backs) 0,0 Year 0

4301 70 90 � � Other 0,0 Year 0

4301 80 � Other furskins, whole, with or without head, tail or paws

4301 80 10 � � Of sea-otters or of nutria (coypu) 0,0 Year 0

4301 80 30 � � Of marmots 0,0 Year 0

4301 80 50 � � Of wild felines 0,0 Year 0

4301 80 95 � � Other 0,0 Year 0

4301 90 00 � Heads, tails, paws and other pieces or cuttings, suitable for furriers' use 0,0 Year 0

4302 Tanned or dressed furskins (including heads, tails, paws and other pieces or
cuttings), unassembled, or assembled (without the addition of other materials) other
than those of heading 4303

� Whole skins, with or without head, tail or paws, not assembled

4302 11 00 � � Of mink 0,0 Year 0

4302 13 00 � � Of lamb, the following: Astrakhan, Broadtail, Caracul, Persian and similar
lamb, Indian, Chinese, Mongolian or Tibetan lamb

0,0 Year 0

4302 19 � � Other

4302 19 10 � � � Of beaver 0,0 Year 0

4302 19 20 � � � Of musk-rat 0,0 Year 0

4302 19 30 � � � Of fox 0,0 Year 0

4302 19 35 � � � Of rabbit or hare 0,0 Year 0

� � � Of seal

4302 19 41 � � � � Of whitecoat pups of harp seal or of pups of hooded seal (blue-backs) 0,0 Year 0

4302 19 49 � � � � Other 0,0 Year 0

4302 19 50 � � � Of sea-otters or of nutria (coypu) 0,0 Year 0

4302 19 60 � � � Of marmots 0,0 Year 0
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4302 19 70 � � � Of wild felines 0,0 Year 0

4302 19 80 � � � Of sheep or lambs 0,0 Year 0

4302 19 95 � � � Other 0,0 Year 0

4302 20 00 � Heads, tails, paws and other pieces or cuttings, not assembled 0,0 Year 0

4302 30 � Whole skins and pieces or cuttings thereof, assembled

4302 30 10 � � �Dropped� furskins 0,0 Year 0

� � Other

4302 30 21 � � � Of mink 0,0 Year 0

4302 30 25 � � � Of rabbit or hare 0,0 Year 0

4302 30 31 � � � Of lamb, the following: Astrakhan, Broadtail, Caracul, Persian and similar
lamb, Indian, Chinese, Mongolian or Tibetan lamb

0,0 Year 0

4302 30 35 � � � Of beaver 0,0 Year 0

4302 30 41 � � � Of musk-rat 0,0 Year 0

4302 30 45 � � � Of fox 0,0 Year 0

� � � Of seal

4302 30 51 � � � � Of whitecoat pups of harp seal or of pups of hooded seal (blue-backs) 0,0 Year 0

4302 30 55 � � � � Other 0,0 Year 0

4302 30 61 � � � Of sea-otters or of nutria (coypu) 0,0 Year 0

4302 30 65 � � � Of marmots 0,0 Year 0

4302 30 71 � � � Of wild felines 0,0 Year 0

4302 30 75 � � � Other 0,0 Year 0

4303 Articles of apparel, clothing accessories and other articles of furskin

4303 10 � Articles of apparel and clothing accessories

4303 10 10 � � Of furskins of whitecoat pups of harp seal or of pups of hooded seal
(blue-backs)

0,0 Year 0

4303 10 90 � � Other 0,0 Year 0

4303 90 00 � Other 0,0 Year 0

4304 00 00 Artificial fur and articles thereof 0,0 Year 0

44 WOOD AND ARTICLES OF WOOD; WOOD CHARCOAL

4401 Fuel wood, in logs, in billets, in twigs, in faggots or in similar forms; wood in chips
or particles; sawdust and wood waste and scrap, whether or not agglomerated in
logs, briquettes, pellets or similar forms

4401 10 00 � Fuel wood, in logs, in billets, in twigs, in faggots or in similar forms 0,0 Year 0

� Wood in chips or particles

4401 21 00 � � Coniferous 0,0 Year 0

4401 22 00 � � Non-coniferous 0,0 Year 0

4401 30 � Sawdust and wood waste and scrap, whether or not agglomerated in logs,
briquettes, pellets or similar forms

4401 30 10 � � Sawdust 0,0 Year 0
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4401 30 90 � � Other 0,0 Year 0

4402 00 00 Wood charcoal (including shell or nut charcoal), whether or not agglomerated 0,0 Year 0

4403 Wood in the rough, whether or not stripped of bark or sapwood, or roughly
squared

4403 10 00 � Treated with paint, stains, creosote or other preservatives 0,0 Year 0

4403 20 � Other, coniferous

� � Spruce of the kind �Picea abies Karst.� or silver fir (Abies alba Mill.):

4403 20 11 � � � Sawlogs 0,0 Year 0

4403 20 19 � � � Other 0,0 Year 0

� � Pine of the kind �Pinus sylvestris L.�:

4403 20 31 � � � Sawlogs 0,0 Year 0

4403 20 39 � � � Other 0,0 Year 0

� � Other

4403 20 91 � � � Sawlogs 0,0 Year 0

4403 20 99 � � � Other 0,0 Year 0

� Other, of tropical wood specified in subheadingte 1 to this chapter

4403 41 00 � � Dark red meranti, light red meranti and meranti bakau 0,0 Year 0

4403 49 � � Other:

4403 49 10 � � � Sapelli, acajou d'Afrique and iroko 0,0 Year 0

4403 49 20 � � � Okoumé 0,0 Year 0

4403 49 40 � � � Sipo 0,0 Year 0

4403 49 95 � � � Other 0,0 Year 0

� Other

4403 91 � � Of oak (Quercus spp.):

4403 91 10 � � � Sawlogs 0,0 Year 0

4403 91 90 � � � Other 0,0 Year 0

4403 92 � � Of beech (Fagus spp.):

4403 92 10 � � � Sawlogs 0,0 Year 0

4403 92 90 � � � Other 0,0 Year 0

4403 99 � � Other

4403 99 10 � � � Of poplar 0,0 Year 0

4403 99 30 � � � Of eucalyptus 0,0 Year 0

� � � Of birch:

4403 99 51 � � � Sawlogs 0,0 Year 0

4403 99 59 � � � Other 0,0 Year 0

4403 99 95 � � � Other 0,0 Year 0

4404 Hoopwood; split poles; piles, pickets and stakes of wood, pointed but not sawn
lengthwise; wooden sticks, roughly trimmed but not turned, bent or otherwise
worked, suitable for the manufacture of walking-sticks, umbrellas, tool handles or
the like; chipwood and the like
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4404 10 00 � Coniferous 0,0 Year 0

4404 20 00 � Non-coniferous 0,0 Year 0

4405 00 00 Wood wool; wood flour 0,0 Year 0

4406 Railway or tramway sleepers (cross-ties) of wood

4406 10 00 � Not impregnated 0,0 Year 0

4406 90 00 � Other 0,0 Year 0

4407 Wood sawn or chipped lengthwise, sliced or peeled, whether or not planed, sanded
or end-jointed, of a thickness exceeding 6 mm:

4407 10 � Coniferous:

4407 10 15 � � Sanded; end-jointed, whether or not planed or sanded 0,0 Year 0

� � Other

� � � Planed

4407 10 31 � � � � Spruce of the kind �Picea abies Karst.� or silver fir (Abies alba Mill.) 0,0 Year 0

4407 10 33 � � � � Pine of the kind �Pinus sylvestris L.� 0,0 Year 0

4407 10 38 � � � � Other 0,0 Year 0

� � � Other

4407 10 91 � � � � Spruce of the kind �Picea abies Karst.� or silver fir (Abies alba Mill.) 0,0 Year 0

4407 10 93 � � � � Pine of the kind �Pinus sylvestris L.� 0,0 Year 0

4407 10 98 � � � � Other 0,0 Year 0

� Of tropical wood specified in subheading note 1 to this chapter:

4407 24 � � Virola, mahogany (Swietenia spp.), imbuia and balsa:

4407 24 15 � � � Sanded; end-jointed, whether or not planed or sanded 0,0 Year 0

� � � Other

4407 24 30 � � � � Planed 0,0 Year 0

4407 24 90 � � � � Other 0,0 Year 0

4407 25 � � Dark red meranti, light red meranti and meranti bakau:

4407 25 10 � � � End-jointed, whether or not planed or sanded 0,0 Year 0

� � � Other

4407 25 30 � � � � Planed 0,0 Year 0

4407 25 50 � � � � Sanded 0,0 Year 0

� � � � Other

4407 25 60 � � � � � Dark red meranti and light red meranti 0,0 Year 0

4407 25 80 � � � � � Meranti bakau 0,0 Year 0

4407 26 � � White lauan, white meranti, white seraya, yellowmeranti and alan:

4407 26 10 � � � End-jointed, whether or not planed or sanded 0,0 Year 0

� � � Other

4407 26 30 � � � � Planed 0,0 Year 0

4407 26 50 � � � � Sanded 0,0 Year 0
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4407 26 90 � � � � Other 0,0 Year 0

4407 29 � � Other:

4407 29 05 � � � End-jointed, whether or not planed or sanded 0,0 Year 0

� � � Other

� � � � Keruing, ramin, kapur, teak, jongkong, merbau, jelutong, kempas,
okoumé, obéché, sapelli, sipo, acajou d'Afrique, makoré, iroko, tiama,
mansonia, ilomba, dibétou, limba, azobé, palissandre de Rio,
palissandre de Para and palissandre de Rose

� � � � � Planed

4407 29 20 � � � � � � Palissandre de Rio, palissandre de Para and palissandre de Rose 0,0 Year 0

4407 29 30 � � � � � � Other 0,0 Year 0

4407 29 50 � � � � � Sanded 0,0 Year 0

� � � � � Other

4407 29 61 � � � � � � Azobé 0,0 Year 0

4407 29 69 � � � � � � Other 0,0 Year 0

� � � � Other:

4407 29 83 � � � � � Planed 0,0 Year 0

4407 29 85 � � � � � Sanded 0,0 Year 0

4407 29 95 � � � � � Other 0,0 Year 0

� Other:

4407 91 � � Of oak (Quercus spp.):

4407 91 15 � � � Sanded; end-jointed, whether or not planed or sanded 0,0 Year 0

� � � Other

� � � � Planed

4407 91 31 � � � � � Blocks, strips and friezes for parquet or wood block flooring, not
assembled

0,0 Year 0

4407 91 39 � � � � � Other 0,0 Year 0

4407 91 90 � � � � Other 0,0 Year 0

4407 92 00 � � Of beech (Fagus spp.) 0,0 Year 0

4407 99 � � Other:

4407 99 10 � � � End-jointed, whether or not planed or sanded 0,0 Year 0

� � � Other:

4407 99 30 � � � � Planed 0,0 Year 0

4407 99 50 � � � � Sanded 0,0 Year 0

� � � � Other:

4407 99 91 � � � � � Of poplar 0,0 Year 0

4407 99 96 � � � � � Of tropical wood 0,0 Year 0

4407 99 97 � � � � � Other 0,0 Year 0
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4408 Sheets for veneering (including those obtained by slicing laminated wood), for
plywood or for other similar laminated wood and other wood, sawn lengthwise,
sliced or peeled, whether or not planed, sanded, spliced or end-jointed, of a
thickness not exceeding 6 mm:

4408 10 � Coniferous:

4408 10 15 � � Planed; sanded; end-jointed, whether or not planed or sanded 0,0 Year 0

� � Other:

4408 10 91 � � � Small boards for the manufacture of pencils 0,0 Year 0

� � � Other:

4408 10 93 � � � � Of a thickness not exceeding 1 mm 0,0 Year 0

4408 10 99 � � � � Of a thickness exceeding 1 mm 0,0 Year 0

� Of tropical wood specified in subheading note 1 to this chapter:

4408 31 � � Dark red meranti, light red meranti and meranti bakau:

4408 31 11 � � � End-jointed, whether or not planed or sanded 0,0 Year 0

� � � Other:

4408 31 21 � � � � Planed 0,0 Year 0

4408 31 25 � � � � Sanded 0,0 Year 0

4408 31 30 � � � � Other 0,0 Year 0

4408 39 � � Other:

� � � White lauan, sipo, limba, okoumé, obeche, acajou d'Afrique, sapelli, virola,
mahogany (Swietenia spp.), palissandre de Rio, palissandre de Para and
palissandre de Rose:

4408 39 15 � � � � Sanded; end-jointed, whether or not planed or sanded 0,0 Year 0

� � � � Other:

4408 39 21 � � � � � Planed 0,0 Year 0

� � � � � Other:

4408 39 31 � � � � � � Of a thickness not exceeding 1 mm 0,0 Year 0

4408 39 35 � � � � � � Of a thickness exceeding 1 mm 0,0 Year 0

� � � Other:

4408 39 55 � � � � Planed; sanded; end-jointed, whether or not planed or sanded 0,0 Year 0

� � � � Other:

4408 39 70 � � � � � Small boards for the manufacture of pencils. 0,0 Year 0

� � � � � Other:

4408 39 85 � � � � � � Of a thickness not exceeding 1 mm 0,0 Year 0

4408 39 95 � � � � � � Of a thickness exceeding 1 mm 0,0 Year 0

4408 90 � Other:

4408 90 15 � � Planed; sanded; end-jointed, whether or not planed or sanded 0,0 Year 0

� � Other:

4408 90 35 � � � Small boards for the manufacture of pencils. 0,0 Year 0

� � � Other:



HS Heading 2002 Description Base Category

4408 90 85 � � � � Of a thickness not exceeding 1 mm 0,0 Year 0

4408 90 95 � � � � Of a thickness exceeding 1 mm 0,0 Year 0

4409 Wood (including strips and friezes for parquet flooring, not assembled)
continuously shaped (tongued, grooved, rebated, chamfered, V-jointed, beaded,
moulded, rounded or the like) along any of its edges, ends or faces, whether or not
planed, sanded or end-jointed:

4409 10 � Coniferous

4409 10 11 � � Mouldings for frames for paintings, photographs, mirrors or similar objects 0,0 Year 0

4409 10 18 � � Other 0,0 Year 0

4409 20 � Non-coniferous

4409 20 11 � � Mouldings for frames for paintings, photographs, mirrors or similar objects 0,0 Year 0

� � Other

4409 20 91 � � � Blocks, strips and friezes for parquet or wood block flooring, not
assembled

0,0 Year 0

4409 20 98 � � � Other 0,0 Year 0

4410 Particle board and similar board (for example, oriented strand board and
waferboard) of wood or other ligneous materials, whether or not agglomerated
with resins or other organic binding substances:

� Oriented strand board and waferboard, of wood:

4410 21 00 � � Unworked or not further worked than sanded 3,5 Year 0

4410 29 00 � � Other 3,5 Year 0

� Other, of wood:

4410 31 00 � � Unworked or not further worked than sanded 3,5 Year 0

4410 32 00 � � Surface-covered with melamine-impregnated paper 3,5 Year 0

4410 33 00 � � Surface-covered with decorative laminates of plastics 3,5 Year 0

4410 39 00 � � Other 3,5 Year 0

4410 90 00 � Other 3,5 Year 0

4411 Fibreboard of wood or other ligneous materials, whether or not bonded with resins
or other organic substances

� Fibreboard of a density exceeding 0,8 g/cm3

4411 11 � � Not mechanically worked or surface covered

4411 11 10 � � � Medium density fibreboard (MDF) 3,5 Year 0

4411 11 90 � � � Other 3,5 Year 0

4411 19 � � Other

4411 19 10 � � � Medium density fibreboard (MDF) 3,5 Year 0

4411 19 90 � � � Other 3,5 Year 0

� Fibreboard of a density exceeding 0,5 g/cm3 but not exceeding 0,8 g/cm3

4411 21 � � Not mechanically worked or surface covered

4411 21 10 � � � Medium density fibreboard (MDF) 3,5 Year 0

4411 21 90 � � � Other 3,5 Year 0

4411 29 � � Other
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4411 29 10 � � � Medium density fibreboard (MDF) 3,5 Year 0

4411 29 90 � � � Other 3,5 Year 0

� Fibreboard of a density exceeding 0,35 g/cm3 but not exceeding 0,5 g/cm3

4411 31 � � Not mechanically worked or surface covered

4411 31 10 � � � Medium density fibreboard (MDF) 3,5 Year 0

4411 31 90 � � � Other 3,5 Year 0

4411 39 � � Other

4411 39 10 � � � Medium density fibreboard (MDF) 3,5 Year 0

4411 39 90 � � � Other 3,5 Year 0

� Other

4411 91 00 � � Not mechanically worked or surface covered 3,5 Year 0

4411 99 00 � � Other 3,5 Year 0

4412 Plywood, veneered panels and similar laminated wood:

� Plywood consisting solely of sheets of wood, each ply not exceeding 6 mm
thickness:

4412 13 � � With at least one outer ply of tropical wood specified in subheading note 1
to this chapter:

4412 13 10 � � � Of dark red meranti, light red meranti, white lauan, sipo, limba, obeche,
okoumé, acajou d'Afrique, sapelli, virola, mahogany (Swietenia spp.),
palissandre de Rio, palissandre de Para and palissandre de Rose

6,5 Year 3

4412 13 90 � � � Other 3,5 Year 3

4412 14 00 � � Other, with at least one outer ply of non-coniferous wood 3,5 Year 3

4412 19 00 � � Other 3,5 Year 0

� Other, with at least one outer ply of non-coniferous wood:

4412 22 � � With at least one ply of tropical wood specified in subheading note 1 to this
chapter:

4412 22 10 � � � Containing at least one layer of particle board 2,5 Year 3

� � � Other:

4412 22 91 � � � � Blockboard, laminboard and battenboard 6,5 Year 3

4412 22 99 � � � � Other 6,5 Year 3

4412 23 00 � � Other, containing at least one layer of particle board 2,5 Year 3

4412 29 � � Other:

4412 29 20 � � � Blockboard, laminboard and battenboard 6,5 Year 3

4412 29 80 � � � Other 6,5 Year 3

� Other:

4412 92 � � With at least one ply of tropical wood specified in subheading note 1 to this
chapter:

4412 92 10 � � � Containing at least one layer of particle board 2,5 Year 3

� � � Other:

4412 92 91 � � � � Blockboard, laminboard and battenboard 2,5 Year 3
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4412 92 99 � � � � Other 6,5 Year 3

4412 93 00 � � Other, containing at least one layer of particle board 2,5 Year 3

4412 99 � � Other:

4412 99 20 � � � Blockboard, laminboard and battenboard 2,5 Year 3

4412 99 80 � � � Other 6,5 Year 3

4413 00 00 Densified wood, in blocks, plates, strips or profile shapes 0,0 Year 0

4414 00 Wooden frames for paintings, photographs, mirrors or similar objects

4414 00 10 � Of tropical wood, as specified in additional note 2 to this chapter 0,0 Year 0

4414 00 90 � Of other wood 0,0 Year 0

4415 Packing cases, boxes, crates, drums and similar packings, of wood; cable-drums of
wood; pallets, box pallets and other load boards, of wood; pallet collars of wood

4415 10 � Cases, boxes, crates, drums and similar packings; cable-drums

4415 10 10 � � Cases, boxes, crates, drums and similar packings 0,0 Year 0

4415 10 90 � � Cable-drums 0,0 Year 0

4415 20 � Pallets, box pallets and other load boards; pallet collars

4415 20 20 � � Flat pallets; pallet collars 0,0 Year 0

4415 20 90 � � Other 0,0 Year 0

4416 00 00 Casks, barrels, vats, tubs and other coopers' products and parts thereof, of wood,
including staves

0,0 Year 0

4417 00 00 Tools, tool bodies, tool handles, broom or brush bodies and handles, of wood;
boot or shoe lasts and trees, of wood

0,0 Year 0

4418 Builders' joinery and carpentry of wood, including cellular wood panels, assembled
parquet panels, shingles and shakes

4418 10 � Windows, frenchwindows and their frames

4418 10 10 � � Of tropical wood, as specified in additional note 2 to this chapter 0,0 Year 0

4418 10 50 � � Coniferous 0,0 Year 0

4418 10 90 � � Other 0,0 Year 0

4418 20 � Doors and their frames and thresholds

4418 20 10 � � Of tropical wood, as specified in additional note 2 to this chapter 0,0 Year 0

4418 20 50 � � Coniferous 0,0 Year 0

4418 20 80 � � Of other wood 0,0 Year 0

4418 30 � Parquet panels

4418 30 10 � � For mosaic floors 0,0 Year 0

� � Other

4418 30 91 � � � Composed of two or more layers of wood 0,0 Year 0

4418 30 99 � � � Other 0,0 Year 0

4418 40 00 � Shuttering for concrete constructional work 0,0 Year 0

4418 50 00 � Shingles and shakes 0,0 Year 0

4418 90 � Other
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4418 90 10 � � Glue-laminated timber 0,0 Year 0

4418 90 90 � � Other 0,0 Year 0

4419 00 Tableware and kitchenware, of wood

4419 00 10 � Of tropical wood, as specified in additional note 2 to this chapter 0,0 Year 0

4419 00 90 � Of other wood 0,0 Year 0

4420 Wood marquetry and inlaid wood; caskets and cases for jewellery or cutlery, and
similar articles, of wood; statuettes and other ornaments, of wood; wooden articles
of furniture not falling in Chapter 94

4420 10 � Statuettes and other ornaments, of wood

4420 10 11 � � Of tropical wood, as specified in additional note 2 to this chapter 0,0 Year 0

4420 10 19 � � Of other wood 0,0 Year 0

4420 90 � Other

4420 90 10 � � Wood marquetry and inlaid wood 0,0 Year 0

� � Other

4420 90 91 � � � Of tropical wood, as specified in additional note 2 to this chapter 0,0 Year 0

4420 90 99 � � � Other 0,0 Year 0

4421 Other articles of wood

4421 10 00 � Clothes hangers 0,0 Year 0

4421 90 � Other

4421 90 91 � � Of fibreboard 0,0 Year 0

4421 90 98 � � Other 0,0 Year 0

45 CORK AND ARTICLES OF CORK

4501 Natural cork, raw or simply prepared; waste cork; crushed, granulated or ground
cork

4501 10 00 � Natural cork, raw or simply prepared 0,0 Year 0

4501 90 00 � Other 0,0 Year 0

4502 00 00 Natural cork, debacked or roughly squared, or in rectangular (including square)
blocks, plates, sheets or strip (including sharp-edged blanks for corks or stoppers)

0,0 Year 0

4503 Articles of natural cork

4503 10 � Corks and stoppers

4503 10 10 � � Cylindrical 1,2 Year 3

4503 10 90 � � Other 1,2 Year 0

4503 90 00 � Other 1,2 Year 3

4504 Agglomerated cork (with or without a binding substance) and articles of
agglomerated cork

4504 10 � Blocks, plates, sheets and strip; tiles of any shape; solid cylinders, including discs

� � Corks and stoppers

4504 10 11 � � � For sparkling wine, including those with discs of natural cork 0,0 Year 0

4504 10 19 � � � Other 0,0 Year 0

� � Other



HS Heading 2002 Description Base Category

4504 10 91 � � � With a binding substance 0,0 Year 0

4504 10 99 � � � Other 0,0 Year 0

4504 90 � Other

4504 90 10 � � Gaskets, washers and other seals, for use in civil aircraft 0,0 Year 0

� � Other

4504 90 91 � � � Corks and stoppers 0,0 Year 0

4504 90 99 � � � Other 0,0 Year 0

46 MANUFACTURES OF STRAW, OF ESPARTO OR OF OTHER PLAITING
MATERIALS; BASKETWARE AND WICKERWORK

4601 Plaits and similar products of plaiting materials, whether or not assembled into
strips; plaiting materials, plaits and similar products of plaiting materials, bound
together in parallel strands or woven, in sheet form, whether or not being finished
articles (for example, mats, matting, screens):

4601 20 � Mats, matting and screens of vegetable materials:

4601 20 10 � � Of plaits or similar products of plaiting materials 0,0 Year 0

4601 20 90 � � Other 0,0 Year 0

� Other:

4601 91 � � Of vegetable materials:

4601 91 05 � � � Plaits and similar products of plaiting materials, whether or not assembled
into strips

0,0 Year 0

� � � Other:

4601 91 10 � � � � Of plaits or similar products of plaiting materials 0,0 Year 0

4601 91 90 � � � � Other 0,0 Year 0

4601 99 � � Other:

4601 99 05 � � � Plaits and similar products of plaiting materials, whether or not assembled
into strips

0,0 Year 0

� � � Other:

4601 99 10 � � � � Of plaits or similar products of plaiting materials 1,2 Year 3

4601 99 90 � � � � Other 0,0 Year 0

4602 Basketwork, wickerwork and other articles, made directly to shape from plaiting
materials or made-up from goods of heading 4601; articles of loofah

4602 10 � Of vegetable materials

4602 10 10 � � Straw envelopes for bottles 0,0 Year 0

� � Other

4602 10 91 � � � Basketwork, wickerwork and other articles, made directly to shape from
plaiting materials

0,0 Year 0

4602 10 99 � � � Other 0,0 Year 0

4602 90 00 � Other 1,2 Year 3

47 PULP OF WOOD OR OF OTHER FIBROUS CELLULOSIC MATERIAL;
RECOVERED (WASTE AND SCRAP) PAPER OR PAPERBOARD

4701 00 Mechanical wood pulp

4701 00 10 � Thermo-mechanical wood pulp 0,0 Year 0
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4701 00 90 � Other 0,0 Year 0

4702 00 00 Chemical wood pulp, dissolving grades 0,0 Year 0

4703 Chemical wood pulp, soda or sulphate, other than dissolving grades

� Unbleached

4703 11 00 � � Coniferous 0,0 Year 0

4703 19 00 � � Non-coniferous 0,0 Year 0

� Semi-bleached or bleached

4703 21 00 � � Coniferous 0,0 Year 0

4703 29 00 � � Non-coniferous 0,0 Year 0

4704 Chemical wood pulp, sulphite, other than dissolving grades

� Unbleached

4704 11 00 � � Coniferous 0,0 Year 0

4704 19 00 � � Non-coniferous 0,0 Year 0

� Semi-bleached or bleached

4704 21 00 � � Coniferous 0,0 Year 0

4704 29 00 � � Non-coniferous 0,0 Year 0

4705 00 00 Wood pulp obtained by a combination of mechanical and chemical pulping
processes

0,0 Year 0

4706 Pulps of fibres derived from recovered (waste and scrap) paper or paperboard or of
other fibrous cellulosic material

4706 10 00 � Cotton linters pulp 0,0 Year 0

4706 20 00 � Pulps of fibres derived from recovered (waste and scrap) paper or paperboard 0,0 Year 0

� Other

4706 91 00 � � Mechanical 0,0 Year 0

4706 92 00 � � Chemical 0,0 Year 0

4706 93 00 � � Semi-chemical 0,0 Year 0

4707 Recovered (waste and scrap) paper or paperboard

4707 10 00 � Unbleached kraft paper or paperboard or corrugated paper or paperboard 0,0 Year 0

4707 20 00 � Other paper or paperboard made mainly of bleached chemical pulp, not
coloured in the mass.

0,0 Year 0

4707 30 � Paper or paperboard made mainly of mechanical pulp (for example, newspapers,
journals and similar printed matter)

4707 30 10 � � Old and unsold newspapers and magazines, telephone directories, brochures
and printed advertising material

0,0 Year 0

4707 30 90 � � Other 0,0 Year 0

4707 90 � Other, including unsorted waste and scrap

4707 90 10 � � Unsorted 0,0 Year 0

4707 90 90 � � Sorted 0,0 Year 0
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48 PAPER AND PAPERBOARD; ARTICLES OF PAPER PULP, OF PAPER OR OF
PAPERBOARD

4801 00 00 Newsprint, in rolls or sheets 0,0 Year 0

4802 Uncoated paper and paperboard, of a kind used for writing, printing or other
graphic purposes, and non perforated punch-cards and punch tape paper, in rolls
or rectangular (including square) sheets, of any size, other than paper of heading
4801 or 4803; hand-made paper and paperboard:

4802 10 00 � Hand-made paper and paperboard 0,0 Year 0

4802 20 00 � Paper and paperboard of a kind used as a base for photo-sensitive, heat-sensitive
or electro-sensitive paper or paperboard

0,0 Year 0

4802 30 00 � Carbonising base paper 0,0 Year 0

4802 40 � Wallpaper base:

4802 40 10 � � Not containing fibres obtained by a mechanical process or of which not
more than 10 % by weight of the total fibre content consists of such fibres

0,0 Year 0

4802 40 90 � � Other 0,0 Year 0

� Other paper and paperboard, not containing fibres obtained by a mechanical or
chemi-mechanical process or of which not more than 10 % by weight of the
total fibre content consists of such fibres:

4802 54 � � Weighing less than 40 g/m2:

4802 54 10 � � � Paper weighing not more than 15 g/m2, for use in stencil making 0,0 Year 0

4802 54 90 � � � Other 0,0 Year 0

4802 55 00 � � Weighing 40 g/m2 or more but not more than 150 g/m2, in rolls 0,0 Year 0

4802 56 � � Weighing 40 g/m2 or more but not more than 150 g/m2, in sheets with one
side not exceeding 435 mm and the other side not exceeding 297 mm in the
unfolded state:

4802 56 10 � � � With one side measuring 297 mm and the other side measuring 210 mm
(A 4 format)

0,0 Year 0

4802 56 90 � � � Other 0,0 Year 0

4802 57 00 � � Other, weighing 40 g/m2 or more but not more than 150 g/m2 0,0 Year 0

4802 58 � � Weighing more than 150 g/m2:

4802 58 10 � � � In rolls 0,0 Year 0

4802 58 90 � � � Other 0,0 Year 0

� Other paper and paperboard, of which more than 10 % by weight of the total
fibre content consists of fibres obtained by a mechanical or chemi-mechanical
process:

4802 61 � � In rolls:

4802 61 10 � � � Newsprint, other than that of heading 4801 0,0 Year 0

4802 61 50 � � � Other, weighing less than 72 g/m2 and of which more than 50 % by
weight of the total fibre content consists of fibres obtained by a
mechanical process

0,0 Year 0

4802 61 90 � � � Other 0,0 Year 0

4802 62 � � In sheets with one side not exceeding 435 mm and the other side not
exceeding 297 mm in the unfolded state:

4802 62 10 � � � Newsprint, other than that of heading 4801 0,0 Year 0
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4802 62 50 � � � Other, weighing less than 72 g/m 2 and of which more than 50 % by
weight of the total fibre content consists of fibres obtained by a
mechanical process

0,0 Year 0

4802 62 90 � � � Other 0,0 Year 0

4802 69 � � Other:

4802 69 10 � � � Newsprint, other than that of heading 4801 0,0 Year 0

4802 69 50 � � � Weighing less than 72 g/m2 and of which more than 50 % by weight of
the total fibre content consists of fibres obtained by a mechanical process

0,0 Year 0

4802 69 90 � � � Other 0,0 Year 0

4803 00 Toilet or facial tissue stock, towel or napkin stock and similar paper of a kind used
for household or sanitary purposes, cellulose wadding and webs of cellulose fibres,
whether or not creped, crinkled, embossed, perforated, surface-coloured,
surface-decorated or printed, in rolls or sheets

4803 00 10 � Cellulose wadding 0,0 Year 0

� Creped paper and webs of cellulose fibres (tissues), weighing, per ply

4803 00 31 � � Not more than 25 g/m2 0,0 Year 0

4803 00 39 � � More than 25 g/m2 0,0 Year 0

4803 00 90 � Other 0,0 Year 0

4804 Uncoated kraft paper and paperboard, in rolls or sheets, other than that of heading
4802 or 4803

� Kraftliner

4804 11 � � Unbleached

� � � Of which not less than 80 % by weight of the total fibre content consists
of coniferous fibres obtained by the chemical sulphate or soda process

4804 11 11 � � � � Weighing less than 150 g/m2 0,0 Year 0

4804 11 15 � � � � Weighing 150 g/m2 or more but less than 175 g/m2 0,0 Year 0

4804 11 19 � � � � Weighing 175 g/m2 or more 0,0 Year 0

4804 11 90 � � � Other 0,0 Year 0

4804 19 � � Other

� � � Of which not less than 80 % by weight of the total fibre content consists
of coniferous fibres obtained by the chemical sulphate or soda process

� � � � Composed of one or more layers unbleached and an outside layer
bleached, semi-bleached or coloured, weighing per m2

4804 19 11 � � � � � Less than 150 g 0,0 Year 0

4804 19 15 � � � � � 150 g or more but less than 175 g 0,0 Year 0

4804 19 19 � � � � � 175 g or more 0,0 Year 0

� � � � Other, weighing per m2

4804 19 31 � � � � � Less than 150 g 0,0 Year 0

4804 19 38 � � � � � 150 g or more 0,0 Year 0

4804 19 90 � � � Other 0,0 Year 0

� Sack kraft paper
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4804 21 � � Unbleached

4804 21 10 � � � Of which not less than 80 % by weight of the total fibre content consists
of coniferous fibres obtained by the chemical sulphate or soda process

0,0 Year 0

4804 21 90 � � � Other 0,0 Year 0

4804 29 � � Other

4804 29 10 � � � Of which not less than 80 % by weight of the total fibre content consists
of coniferous fibres obtained by the chemical sulphate or soda process

0,0 Year 0

4804 29 90 � � � Other 0,0 Year 0

� Other kraft paper and paperboard weighing 150 g/m2 or less

4804 31 � � Unbleached

4804 31 10 � � � For the manufacture of paper yarn of heading 5308 or of paper yarn
reinforced with metal of heading 5607

0,0 Year 0

� � � Other

� � � � Of which not less than 80 % by weight of the total fibre content
consists of coniferous fibres obtained by the chemical sulphate or soda
process

4804 31 51 � � � � � Kraft electro-technical insulating paper 0,0 Year 0

4804 31 59 � � � � � Other 0,0 Year 0

4804 31 90 � � � � Other 0,0 Year 0

4804 39 � � Other

4804 39 10 � � � For the manufacture of paper yarn of heading 5308 or of paper yarn
reinforced with metal of heading 5607

0,0 Year 0

� � � Other

� � � � Of which not less than 80 % by weight of the total fibre content
consists of coniferous fibres obtained by the chemical sulphate or soda
process

4804 39 51 � � � � � Bleached uniformly throughout the mass 0,0 Year 0

4804 39 59 � � � � � Other 0,0 Year 0

4804 39 90 � � � � Other 0,0 Year 0

� Other kraft paper and paperboard weighing more than 150 g/m2 but less than
225 g/m2

4804 41 � � Unbleached

4804 41 10 � � � Of which not less than 80 % by weight of the total fibre content consists
of coniferous fibres obtained by the chemical sulphate or soda process

0,0 Year 0

� � � Other

4804 41 91 � � � � Saturating kraft 0,0 Year 0

4804 41 99 � � � � Other 0,0 Year 0

4804 42 � � Bleached uniformly throughout the mass and of which more than 95 % by
weight of the total fibre content consists of wood fibres obtained by a
chemical process

4804 42 10 � � � Of which not less than 80 % by weight of the total fibre content consists
of coniferous fibres obtained by the chemical sulphate or soda process

0,0 Year 0

4804 42 90 � � � Other 0,0 Year 0
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4804 49 � � Other

4804 49 10 � � � Of which not less than 80 % by weight of the total fibre content consists
of coniferous fibres obtained by the chemical sulphate or soda process

0,0 Year 0

4804 49 90 � � � Other 0,0 Year 0

� Other kraft paper and paperboard weighing 225 g/m2 or more

4804 51 � � Unbleached

4804 51 10 � � � Of which not less than 80 % by weight of the total fibre content consists
of coniferous fibres obtained by the chemical sulphate or soda process

0,0 Year 0

4804 51 90 � � � Other 0,0 Year 0

4804 52 � � Bleached uniformly throughout the mass and of which more than 95 % by
weight of the total fibre content consists of wood fibres obtained by a
chemical process

4804 52 10 � � � Of which not less than 80 % by weight of the total fibre content consists
of coniferous fibres obtained by the chemical sulphate or soda process

0,0 Year 0

4804 52 90 � � � Other 0,0 Year 0

4804 59 � � Other

4804 59 10 � � � Of which not less than 80 % by weight of the total fibre content consists
of coniferous fibres obtained by the chemical sulphate or soda process

0,0 Year 0

4804 59 90 � � � Other 0,0 Year 0

4805 Other uncoated paper and paperboard, in rolls or sheets, not further worked or
processed than as specified in note 3 to this chapter:

� Fluting paper:

4805 11 00 � � Semi-chemical fluting paper 0,0 Year 0

4805 12 00 � � Straw fluting paper 0,0 Year 0

4805 19 � � Other:

4805 19 10 � � � Wellenstoff 0,0 Year 0

4805 19 90 � � � Other 0,0 Year 0

� Testliner (recycled liner board):

4805 24 00 � � Weighing 150 g/m2 or less 0,0 Year 0

4805 25 00 � � Weighing more than 150 g/m2 0,0 Year 0

4805 30 � Sulphite wrapping paper:

4805 30 10 � � Weighing less than 30 g/m2 0,0 Year 0

4805 30 90 � � Weighing 30 g/m2 or more 0,0 Year 0

4805 40 00 � Filter paper and paperboard 0,0 Year 0

4805 50 00 � Felt paper and paperboard 0,0 Year 0

� Other:

4805 91 � � Weighing 150 g/m2 or less:

4805 91 10 � � � Multi-ply paper and paperboard (other than those of subheading 4805 12,
4805 19, 4805 24 or 4805 25)

0,0 Year 0

� � � other:

4805 91 91 � � � � Paper and paperboard for corrugated paper and paperboard: 0,0 Year 0

4805 91 99 � � � � Other 0,0 Year 0
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4805 92 � � Weighing more than 150 g/m2 but less than 225 g/m2:

4805 92 10 � � � Multi-ply paper and paperboard (other than those of subheading 4805 12,
4805 19, 4805 24 or 4805 25)

0,0 Year 0

� � � other:

4805 92 91 � � � � Paper and paperboard for corrugated paper and paperboard 0,0 Year 0

4805 92 99 � � � � Other 0,0 Year 0

4805 93 � � Weighing 225 g/m2 or more:

4805 93 10 � � � Multi-ply paper and paperboard (other than those of subheading 4805 12,
4805 19, 4805 24 or 4805 25)

0,0 Year 0

� � � other:

4805 93 91 � � � � Made from wastepaper 0,0 Year 0

4805 93 99 � � � � Other 0,0 Year 0

4806 Vegetable parchment, greaseproof papers, tracing papers and glassine and other
glazed transparent or translucent papers, in rolls or sheets

4806 10 00 � Vegetable parchment 0,0 Year 0

4806 20 00 � Greaseproof papers 0,0 Year 0

4806 30 00 � Tracing papers 0,0 Year 0

4806 40 � Glassine and other glazed transparent or translucent papers

4806 40 10 � � Glassine papers 0,0 Year 0

4806 40 90 � � Other 0,0 Year 0

4807 00 Composite paper and paperboard (made by sticking flat layers of paper or
paperboard together with an adhesive), not surface-coated or impregnated, whether
or not internally reinforced, in rolls or sheets:

4807 00 10 � Paper and paperboard, laminated internally with bitumen, tar or asphalt 0,0 Year 0

� Other:

4807 00 20 � � Straw paper and paperboard, whether or not covered with paper other than
straw paper

0,0 Year 0

� � Other:

4807 00 50 � � � Made from wastepaper, whether or not covered with paper 0,0 Year 0

4807 00 90 � � � Other 0,0 Year 0

4808 Paper and paperboard, corrugated (with or without glued flat surface sheets),
creped, crinkled, embossed or perforated, in rolls or sheets, other than paper of the
kind described in heading 4803

4808 10 00 � Corrugated paper and paperboard, whether or not perforated 0,0 Year 0

4808 20 00 � Sack kraft paper, creped or crinkled, whether or not embossed or perforated 0,0 Year 0

4808 30 00 � Other kraft paper, creped or crinkled, whether or not embossed or perforated 0,0 Year 0

4808 90 00 � Other 0,0 Year 0

4809 Carbon paper, self-copy paper and other copying or transfer papers (including
coated or impregnated paper for duplicator stencils or offset plates), whether or
not printed, in rolls or sheets

4809 10 00 � Carbon or similar copying papers 0,0 Year 0

4809 20 � Self-copy paper
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4809 20 10 � � In rolls 0,0 Year 0

4809 20 90 � � In sheets 0,0 Year 0

4809 90 00 � Other 0,0 Year 0

4810 Paper and paperboard, coated on one or both sides with kaolin (China clay) or
other inorganic substances, with or without a binder, and with no other coating,
whether or not surface-coloured, surface-decorated or printed, in rolls or
rectangular (including square) sheets, of any size:

� Paper and paperboard of a kind used for writing, printing or other graphic
purposes, not containing fibres obtained by a mechanical or chemi-mechanical
process or of which not more than 10 % by weight of the total fibre content
consists of such fibres:

4810 13 � � In rolls:

� � � Of a width exceeding 15 cm:

4810 13 11 � � � � Paper and paperboard of a kind used as a base for photo-sensitive,
heat-sensitive or electro-sensitive paper or paperboard, weighing not
more than 150 g/m2

0,0 Year 0

4810 13 19 � � � � Other 0,0 Year 0

� � � Other:

4810 13 91 � � � � Printed, embossed or perforated 0,0 Year 0

4810 13 99 � � � � Other 0,0 Year 0

4810 14 � � In sheets with one side not exceeding 435 mm and the other side not
exceeding 297 mm in the unfolded state:

� � � With one side exceeding 360 mm and the other side exceeding 150 mm
in the unfolded state:

4810 14 11 � � � � Paper and paperboard of a kind used as a base for photo-sensitive,
heat-sensitive or electro-sensitive paper or paperboard, weighing not
more than 150 g/m2

0,0 Year 0

4810 14 19 � � � � Other 0,0 Year 0

� � � Other:

4810 14 91 � � � � Printed, embossed or perforated 0,0 Year 0

4810 14 99 � � � � Other 0,0 Year 0

4810 19 � � Other:

4810 19 10 � � � Paper and paperboard of a kind used as a base for photo-sensitive,
heat-sensitive or electro-sensitive paper or paperboard, weighing not more
than 150 g/m2,

0,0 Year 0

4810 19 90 � � � Other 0,0 Year 0

� Paper and paperboard of a kind used for writing, printing or other graphic
purposes, of which more than 10 % by weight of the total fibre content consists
of fibres obtained by a mechanical or chemi-mechanical process:

4810 22 � � Light-weight coated paper:

4810 22 10 � � � In rolls of a width exceeding 15 cm or in sheets with one side exceeding
36 cm and the other side exceeding 15 cm in the unfolded state

0,0 Year 0

� � � Other:

4810 22 91 � � � � Printed, embossed or perforated 0,0 Year 0

4810 22 99 � � � � Other 0,0 Year 0
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4810 29 � � Other:

� � � In rolls of a width exceeding 15 cm or in sheets with one side exceeding
36 cm and the other side exceeding 15 cm in the unfolded state:

� � � � In rolls:

4810 29 11 � � � � � Wallpaper base 0,0 Year 0

4810 29 19 � � � � � Other 0,0 Year 0

4810 29 20 � � � � In sheets 0,0 Year 0

� � � Other:

4810 29 91 � � � � Printed, embossed or perforated 0,0 Year 0

4810 29 99 � � � � Other 0,0 Year 0

� Kraft paper and paperboard, other than that of a kind used for writing, printing
or other graphic purposes:

4810 31 00 � � Bleached uniformly throughout the mass and of which more than 95 % by
weight of the total fibre content consists of wood fibres obtained by a
chemical process, and weighing 150 g/m2 or less

0,0 Year 0

4810 32 � � Bleached uniformly throughout the mass and of which more than 95 % by
weight of the total fibre content consists of wood fibres obtained by a
chemical process, and weighing more than 150 g/m2:

4810 32 10 � � � Coated with kaolin 0,0 Year 0

4810 32 90 � � � Other 0,0 Year 0

4810 39 00 � � Other 0,0 Year 0

� Other paper and paperboard:

4810 92 � � Multi-ply:

4810 92 10 � � � Each layer bleached 0,0 Year 0

4810 92 30 � � � With only one outer layer bleached 0,0 Year 0

4810 92 90 � � � Other 0,0 Year 0

4810 99 � � Other:

4810 99 10 � � � Bleached paper and paperboard, coated with kaolin 0,0 Year 0

4810 99 30 � � � Coated with mica powder 0,0 Year 0

4810 99 90 � � � Other 0,0 Year 0

4811 Paper, paperboard, cellulose wadding and webs of cellulose fibres, coated,
impregnated, covered, surface-coloured, surface-decorated or printed, in rolls or
rectangular (including square) sheets, of any size, other than goods of the kind
described in heading 4803, 4809 or 4810:

4811 10 00 � Tarred, bituminised or asphalted paper and paperboard 0,0 Year 0

� Gummed or adhesive paper and paperboard:

4811 41 � � Self-adhesive:

4811 41 10 � � � In rolls of a width exceeding 15 cm or in sheets with one side exceeding
36 cm and the other side exceeding 15 cm in the unfolded state

0,0 Year 0

� � � Other:

4811 41 91 � � � � Of a width not exceeding 10 cm, the coating of which consists of
unvulcanised natural or synthetic rubber

0,0 Year 0
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4811 41 99 � � � � Other 0,0 Year 0

4811 49 � � Other:

4811 49 10 � � � In rolls of a width exceeding 15 cm or in sheets with one side exceeding
36 cm and the other side exceeding 15 cm in the unfolded state

0,0 Year 0

4811 49 90 � � � Other 0,0 Year 0

� Paper and paperboard, coated, impregnated or covered with plastics (excluding
adhesives):

4811 51 00 � � Bleached, weighing more than 150 g/m2 0,0 Year 0

4811 59 00 � � Other 0,0 Year 0

4811 60 00 � Paper and paperboard, coated, impregnated or covered with wax, paraffin wax,
stearin, oil or glycerol

0,0 Year 0

4811 90 � Other paper, paperboard, cellulose wadding and webs of cellulose fibres:

4811 90 10 � � Continuous forms, in rolls of a width exceeding 15 cm or in sheets with one
side exceeding 36 cm and the other side exceeding 15 cm in the unfolded
state

0,0 Year 0

4811 90 90 � � Other 0,0 Year 0

4812 00 00 Filter blocks, slabs and plates, of paper pulp 0,0 Year 0

4813 Cigarette paper, whether or not cut to size or in the form of booklets or tubes

4813 10 00 � In the form of booklets or tubes 0,0 Year 0

4813 20 00 � In rolls of a width not exceeding 5 cm 0,0 Year 0

4813 90 00 � Other 0,0 Year 0

4814 Wallpaper and similar wall coverings; window transparencies of paper

4814 10 00 � �Ingrain� paper 0,0 Year 0

4814 20 00 � Wallpaper and similar wall coverings, consisting of paper coated or covered, on
the face side, with a grained, embossed, coloured, design-printed or otherwise
decorated layer of plastics

0,0 Year 0

4814 30 00 � Wallpaper and similar wall coverings, consisting of paper covered, on the face
side, with plaiting material, whether or not bound together in parallel strands or
woven

0,0 Year 0

4814 90 � Other

4814 90 10 � � Wallpaper and similar wall coverings, consisting of grained, embossed,
surface-coloured, design-printed or otherwise surface-decorated paper, coated
or covered with transparent protective plastics

0,0 Year 0

4814 90 90 � � Other 0,0 Year 0

4815 00 00 Floor coverings on a base of paper or of paperboard, whether or not cut to size 0,0 Year 0

4816 Carbon paper, self-copy paper and other copying or transfer papers (other than
those of heading 4809), duplicator stencils and offset plates, of paper, whether or
not put up in boxes

4816 10 00 � Carbon or similar copying papers 0,0 Year 0

4816 20 00 � Self-copy paper 0,0 Year 0

4816 30 00 � Duplicator stencils 0,0 Year 0

4816 90 00 � Other 0,0 Year 0
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4817 Envelopes, letter cards, plain postcards and correspondence cards, of paper or
paperboard; boxes, pouches, wallets and writing compendiums, of paper or
paperboard, containing an assortment of paper stationery

4817 10 00 � Envelopes 0,0 Year 0

4817 20 00 � Letter cards, plain postcards and correspondence cards 0,0 Year 0

4817 30 00 � Boxes, pouches, wallets and writing compendiums, of paper or paperboard,
containing an assortment of paper stationery

0,0 Year 0

4818 Toilet paper and similar paper, cellulose wadding or webs of cellulose fibres, of a
kind used for household or sanitary purposes, in rolls of a width not exceeding 36
cm, or cut to size or shape; handkerchiefs, cleansing tissues, towels, tablecloths,
serviettes, napkins for babies, tampons, bed sheets and similar household, sanitary
or hospital articles, articles of apparel and clothing accessories, of paper pulp,
paper, cellulose wadding or webs of cellulose fibres

4818 10 � Toilet paper

4818 10 10 � � Weighing, per ply, 25 g/m2 or less 0,0 Year 0

4818 10 90 � � Weighing, per ply, more than 25 g/m2 0,0 Year 0

4818 20 � Handkerchiefs, cleansing or facial tissues and towels

4818 20 10 � � Handkerchiefs and cleansing or facial tissues 0,0 Year 0

� � Hand towels

4818 20 91 � � � In rolls 0,0 Year 0

4818 20 99 � � � Other 0,0 Year 0

4818 30 00 � Tablecloths and serviettes 0,0 Year 0

4818 40 � Sanitary towels and tampons, napkins and napkin liners for babies and similar
sanitary articles

� � Sanitary towels, tampons and similar articles

4818 40 11 � � � Sanitary towels 0,0 Year 0

4818 40 13 � � � Tampons 0,0 Year 0

4818 40 19 � � � Other 0,0 Year 0

� � Napkins and napkin liners for babies and similar sanitary articles

4818 40 91 � � � Not put up for retail sale 0,0 Year 0

4818 40 99 � � � Other 0,0 Year 0

4818 50 00 � Articles of apparel and clothing accessories 0,0 Year 0

4818 90 � Other

4818 90 10 � � Articles of a kind used for surgical, medical or hygienic purposes, not put up
for retail sale

0,0 Year 0

4818 90 90 � � Other 0,0 Year 0

4819 Cartons, boxes, cases, bags and other packing containers, of paper, paperboard,
cellulose wadding or webs of cellulose fibres; box files, letter trays, and similar
articles, of paper or paperboard of a kind used in offices, shops or the like

4819 10 00 � Cartons, boxes and cases, of corrugated paper or paperboard 0,0 Year 0

4819 20 � Folding cartons, boxes and cases, of non-corrugated paper or paperboard

4819 20 10 � � With a weight of the paper or the paperboard of less than 600 g/m2 0,0 Year 0

4819 20 90 � � With a weight of the paper or the paperboard of 600 g/m2 or more 0,0 Year 0
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4819 30 00 � Sacks and bags, having a base of a width of 40 cm or more 0,0 Year 0

4819 40 00 � Other sacks and bags, including cones 0,0 Year 0

4819 50 00 � Other packing containers, including record sleeves 0,0 Year 0

4819 60 00 � Box files, letter trays, storage boxes and similar articles, of a kind used in offices,
shops or the like

0,0 Year 0

4820 Registers, account books, note books, order books, receipt books, letter pads,
memorandum pads, diaries and similar articles, exercise books, blotting pads,
binders (loose-leaf or other), folders, file covers, manifold business forms,
interleaved carbon sets and other articles of stationery, of paper or paperboard;
albums for samples or for collections and book covers, of paper or paperboard

4820 10 � Registers, account books, note books, order books, receipt books, letter pads,
memorandum pads, diaries and similar articles

4820 10 10 � � Registers, account books, order books and receipt books 0,0 Year 0

4820 10 30 � � Note books, letter pads and memorandum pads 0,0 Year 0

4820 10 50 � � Diaries 0,0 Year 0

4820 10 90 � � Other 0,0 Year 0

4820 20 00 � Exercise books 0,0 Year 0

4820 30 00 � Binders (other than book covers), folders and file covers 0,0 Year 0

4820 40 � Manifold business forms and interleaved carbon sets

4820 40 10 � � Continuous forms 0,0 Year 0

4820 40 90 � � Other 0,0 Year 0

4820 50 00 � Albums for samples or for collections 0,0 Year 0

4820 90 00 � Other 0,0 Year 0

4821 Paper or paperboard labels of all kinds, whether or not printed

4821 10 � Printed

4821 10 10 � � Self-adhesive 0,0 Year 0

4821 10 90 � � Other 0,0 Year 0

4821 90 � Other

4821 90 10 � � Self-adhesive 0,0 Year 0

4821 90 90 � � Other 0,0 Year 0

4822 Bobbins, spools, cops and similar supports of paper pulp, paper or paperboard
(whether or not perforated or hardened)

4822 10 00 � Of a kind used for winding textile yarn 0,0 Year 0

4822 90 00 � Other 0,0 Year 0

4823 Other paper, paperboard, cellulose wadding and webs of cellulose fibres, cut to size
or shape; other articles of paper pulp, paper, paperboard, cellulose wadding or
webs of cellulose fibres:

� Gummed or adhesive paper, in strips or rolls:

4823 12 � � Self-adhesive:

4823 12 10 � � � Of a width not exceeding 10 cm, the coating of which consists of
unvulcanised natural or synthetic rubber:

0,0 Year 0

4823 12 90 � � � Other 0,0 Year 0
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4823 19 00 � � Other 0,0 Year 0

4823 20 00 � Filter paper and paperboard 0,0 Year 0

4823 40 00 � Rolls, sheets and dials, printed for self-recording apparatus 0,0 Year 0

4823 60 � Trays, dishes, plates, cups and the like, of paper or paperboard

4823 60 10 � � Trays, dishes and plates 0,0 Year 0

4823 60 90 � � Other 0,0 Year 0

4823 70 � Moulded or pressed articles of paper pulp

4823 70 10 � � Moulded trays and boxes for packing eggs 0,0 Year 0

4823 70 90 � � Other 0,0 Year 0

4823 90 � Other:

4823 90 10 � � Gaskets, washers and other seals, for use in civil aircraft 0,0 Year 0

� � � Other:

� � � � Paper and paperboard, of a kind used for writing, printing or other
graphic purposes:

4823 90 12 � � � � Printed, embossed or perforated: 0,0 Year 0

4823 90 14 � � � � Other 0,0 Year 0

� � � Other:

4823 90 15 � � � � Cards, not punched, for punch card machines, whether or not in strips 0,0 Year 0

4823 90 20 � � � � Perforated paper and paperboard for Jacquard and similar machines 0,0 Year 0

4823 90 30 � � � � Fans and hand screens; frames therefor and parts of such frames 0,0 Year 0

� � � � Other:

4823 90 50 � � � � � Cut to size or shape 0,0 Year 0

4823 90 90 � � � � � Other 0,0 Year 0

49 PRINTED BOOKS, NEWSPAPERS, PICTURES AND OTHER PRODUCTS OF THE
PRINTING INDUSTRY; MANUSCRIPTS, TYPESCRIPTS AND PLANS

4901 Printed books, brochures, leaflets and similar printed matter, whether or not in
single sheets

4901 10 00 � In single sheets, whether or not folded 0,0 Year 0

� Other

4901 91 00 � � Dictionaries and encyclopaedias, and serial instalments thereof 0,0 Year 0

4901 99 00 � � Other 0,0 Year 0

4902 Newspapers, journals and periodicals, whether or not illustrated or containing
advertising material

4902 10 00 � Appearing at least four times a week 0,0 Year 0

4902 90 � Other

4902 90 10 � � Appearing once a week 0,0 Year 0

4902 90 30 � � Appearing once a month 0,0 Year 0

4902 90 90 � � Other 0,0 Year 0
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4903 00 00 Children's picture, drawing or colouring books 0,0 Year 0

4904 00 00 Music, printed or in manuscript, whether or not bound or illustrated 0,0 Year 0

4905 Maps and hydrographic or similar charts of all kinds, including atlases, wall maps,
topographical plans and globes, printed

4905 10 00 � Globes 0,0 Year 0

� Other

4905 91 00 � � In book form 0,0 Year 0

4905 99 00 � � Other 0,0 Year 0

4906 00 00 Plans and drawings for architectural, engineering, industrial, commercial,
topographical or similar purposes, being originals drawn by hand; hand-written
texts; photographic reproductions on sensitised paper and carbon copies of the
foregoing

0,0 Year 0

4907 00 Unused postage, revenue or similar stamps of current or new issue in the country
in which they have, or will have, a recognised face value; stamp-impressed paper;
banknotes; cheque forms; stock, share or bond certificates and similar documents
of title:

4907 00 10 � Postage, revenue and similar stamps 0,0 Year 0

4907 00 30 � Banknotes 0,0 Year 0

4907 00 90 � Other 0,0 Year 0

4908 Transfers (decalcomanias)

4908 10 00 � Transfers (decalcomanias), vitrifiable 0,0 Year 0

4908 90 00 � Other 0,0 Year 0

4909 00 Printed or illustrated postcards; printed cards bearing personal greetings, messages
or announcements, whether or not illustrated, with or without envelopes or
trimmings

4909 00 10 � Printed or illustrated postcards 0,0 Year 0

4909 00 90 � Other 0,0 Year 0

4910 00 00 Calendars of any kind, printed, including calendar blocks 0,0 Year 0

4911 Other printed matter, including printed pictures and photographs

4911 10 � Trade advertising material, commercial catalogues and the like

4911 10 10 � � Commercial catalogues 0,0 Year 0

4911 10 90 � � Other 0,0 Year 0

� Other

4911 91 � � Pictures, designs and photographs

4911 91 10 � � � Sheets (not being trade advertising material), not folded, merely with
illustrations or pictures not bearing a text or caption, for editions of
books or periodicals which are published in different countries in one or
more languages

0,0 Year 0

4911 91 80 � � � Other 0,0 Year 0

4911 99 00 � � Other 0,0 Year 0

50 SILK

5001 00 00 Silkworm cocoons suitable for reeling 0,0 Year 0

5002 00 00 Raw silk (not thrown) 0,0 Year 0
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5003 Silk waste (including cocoons unsuitable for reeling, yarn waste and garnetted
stock)

5003 10 00 � Not carded or combed 0,0 Year 0

5003 90 00 � Other 0,0 Year 0

5004 00 Silk yarn (other than yarn spun from silk waste) not put up for retail sale

5004 00 10 � Unbleached, scoured or bleached 3,2 Year 0

5004 00 90 � Other 3,2 Year 0

5005 00 Yarn spun from silk waste, not put up for retail sale

5005 00 10 � Unbleached, scoured or bleached 2,3 Year 0

5005 00 90 � Other 2,3 Year 0

5006 00 Silk yarn and yarn spun from silk waste, put up for retail sale; silkworm gut

5006 00 10 � Silk yarn 4,1 Year 0

5006 00 90 � Yarn spun from noil or other silk waste; silkworm gut 2,3 Year 0

5007 Woven fabrics of silk or of silk waste

5007 10 00 � Fabrics of noil silk 2,4 Year 0

5007 20 � Other fabrics, containing 85 % or more by weight of silk or of silk waste other
than noil silk

� � Crêpes

5007 20 11 � � � Unbleached, scoured or bleached 5,5 Year 0

5007 20 19 � � � Other 5,5 Year 0

� � Pongee, habutai, honan, shantung, corah and similar far eastern fabrics,
wholly of silk (not mixed with noil or other silk waste or with other textile
materials)

5007 20 21 � � � Plain-woven, unbleached or not further processed than scoured 4,2 Year 0

� � � Other

5007 20 31 � � � � Plain-woven 6,0 Year 0

5007 20 39 � � � � Other 6,0 Year 0

� � Other

5007 20 41 � � � Diaphanous fabrics (open weave) 5,7 Year 0

� � � Other

5007 20 51 � � � � Unbleached, scoured or bleached 5,7 Year 0

5007 20 59 � � � � Dyed 5,7 Year 0

� � � � Of yarns of different colours

5007 20 61 � � � � � Of a width exceeding 57 cm but not exceeding 75 cm 5,7 Year 0

5007 20 69 � � � � � Other 5,7 Year 0

5007 20 71 � � � � Printed 5,7 Year 0

5007 90 � Other fabrics

5007 90 10 � � Unbleached, scoured or bleached 5,5 Year 0

5007 90 30 � � Dyed 5,5 Year 0
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5007 90 50 � � Of yarns of different colours 5,5 Year 0

5007 90 90 � � Printed 5,5 Year 0

51 WOOL, FINE OR COARSE ANIMAL HAIR; HORSEHAIR YARN AND WOVEN
FABRIC

5101 Wool, not carded or combed

� Greasy, including fleece-washed wool

5101 11 00 � � Shorn wool 0,0 Year 0

5101 19 00 � � Other 0,0 Year 0

� Degreased, not carbonized

5101 21 00 � � Shorn wool 0,0 Year 0

5101 29 00 � � Other 0,0 Year 0

5101 30 00 � Carbonized 0,0 Year 0

5102 Fine or coarse animal hair, not carded or combed:

� Fine animal hair:

5102 11 00 � � Of Kashmir (cashmere) goats 0,0 Year 0

5102 19 � � Other:

5102 19 10 � � � Of Angora rabbit 0,0 Year 0

5102 19 30 � � � Of alpaca, llama or vicuna 0,0 Year 0

5102 19 40 � � � Of camel or yak, or of Angora, Tibetan or similar goats 0,0 Year 0

5102 19 90 � � � Of rabbit (other than Angora rabbit), hare, beaver, nutria or musk-rat 0,0 Year 0

5102 20 00 � Coarse animal hair 0,0 Year 0

5103 Waste of wool or of fine or coarse animal hair, including yarn waste but excluding
garnetted stock

5103 10 � Noils of wool or of fine animal hair

5103 10 10 � � Not carbonized 0,0 Year 0

5103 10 90 � � Carbonized 0,0 Year 0

5103 20 � Other waste of wool or of fine animal hair

5103 20 10 � � Yarn waste 0,0 Year 0

� � Other

5103 20 91 � � � Not carbonized 0,0 Year 0

5103 20 99 � � � Carbonized 0,0 Year 0

5103 30 00 � Waste of coarse animal hair 0,0 Year 0

5104 00 00 Garnetted stock of wool or of fine or coarse animal hair 0,0 Year 0

5105 Wool and fine or coarse animal hair, carded or combed (including combed wool in
fragments):

5105 10 00 � Carded wool 2,0 Year 0

� Wool tops and other combed wool

5105 21 00 � � Combed wool in fragments 2,0 Year 0
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5105 29 00 � � Other 2,0 Year 0

� Fine animal hair, carded or combed:

5105 31 00 � � Of Kashmir (cashmere) goats 2,0 Year 0

5105 39 � � Other:

5105 39 10 � � Carded 2,0 Year 0

5105 39 90 � � Combed 2,0 Year 0

5105 40 00 � Coarse animal hair, carded or combed 2,0 Year 0

5106 Yarn of carded wool, not put up for retail sale

5106 10 � Containing 85 % or more by weight of wool

5106 10 10 � � Unbleached 3,0 Year 0

5106 10 90 � � Other 3,0 Year 0

5106 20 � Containing less than 85 % by weight of wool

5106 20 10 � � Containing 85 % or more by weight of wool and fine animal hair 3,0 Year 0

� � Other

5106 20 91 � � � Unbleached 3,4 Year 0

5106 20 99 � � � Other 3,4 Year 0

5107 Yarn of combed wool, not put up for retail sale

5107 10 � Containing 85 % or more by weight of wool

5107 10 10 � � Unbleached 3,0 Year 0

5107 10 90 � � Other 3,0 Year 0

5107 20 � Containing less than 85 % by weight of wool

� � Containing 85 % or more by weight of wool and fine animal hair

5107 20 10 � � � Unbleached 3,5 Year 0

5107 20 30 � � � Other 3,5 Year 0

� � Other

� � � Mixed solely or mainly with synthetic staple fibres

5107 20 51 � � � � Unbleached 3,5 Year 0

5107 20 59 � � � � Other 3,5 Year 0

� � � Otherwise mixed

5107 20 91 � � � � Unbleached 3,5 Year 0

5107 20 99 � � � � Other 3,5 Year 0

5108 Yarn of fine animal hair (carded or combed), not put up for retail sale

5108 10 � Carded

5108 10 10 � � Unbleached 2,5 Year 0

5108 10 90 � � Other 2,5 Year 0

5108 20 � Combed

5108 20 10 � � Unbleached 2,5 Year 0
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5108 20 90 � � Other 2,5 Year 0

5109 Yarn of wool or of fine animal hair, put up for retail sale

5109 10 � Containing 85 % or more by weight of wool or of fine animal hair

5109 10 10 � � In balls, hanks or skeins, of a weight exceeding 125 g but not exceeding
500 g

3,0 Year 0

5109 10 90 � � Other 4,2 Year 0

5109 90 � Other

5109 90 10 � � In balls, hanks or skeins, of a weight exceeding 125 g but not exceeding
500 g

4,0 Year 0

5109 90 90 � � Other 4,2 Year 0

5110 00 00 Yarn of coarse animal hair or of horsehair (including gimped horsehair yarn),
whether or not put up for retail sale

2,8 Year 0

5111 Woven fabrics of carded wool or of carded fine animal hair

� Containing 85 % or more by weight of wool or of fine animal hair

5111 11 � � Of a weight not exceeding 300 g/m2

� � � Loden fabrics

5111 11 11 � � � � Of a value of EUR 2,50 or more per m2 7,2 Year 0

5111 11 19 � � � � Other 7,3 Year 0

� � � Other fabrics

5111 11 91 � � � � Of woollen yarn, of a value of EUR 2,50 or more per m2 7,2 Year 0

5111 11 99 � � � � Other 7,6 Year 0

5111 19 � � Other

� � � Of a weight exceeding 300 g/m2 but not exceeding 450 g/m2

� � � � Loden fabrics

5111 19 11 � � � � � Of a value of EUR 2,50 or more per m2 7,2 Year 0

5111 19 19 � � � � � Other 7,3 Year 0

� � � � Other fabrics

5111 19 31 � � � � � Of woollen yarn, of a value of EUR 2,50 or more per m2 7,2 Year 0

5111 19 39 � � � � � Other 7,6 Year 0

� � � Of a weight exceeding 450 g/m2

5111 19 91 � � � � Of woollen yarn, of a value of EUR 2,50 or more per m2 7,2 Year 0

5111 19 99 � � � � Other 7,6 Year 0

5111 20 00 � Other, mixed mainly or solely with man-made filaments 7,8 Year 0

5111 30 � Other, mixed mainly or solely with man-made staple fibres

5111 30 10 � � Of a weight not exceeding 300 g/m2 7,8 Year 0

5111 30 30 � � Of a weight exceeding 300 g/m2 but not exceeding 450 g/m2 7,8 Year 0

5111 30 90 � � Of a weight exceeding 450 g/m2 7,8 Year 0

5111 90 � Other
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5111 90 10 � � Containing a total of more than 10 % by weight of textile materials of
Chapter 50

5,7 Year 0

� � Other

5111 90 91 � � � Of a weight not exceeding 300 g/m2 7,8 Year 0

5111 90 93 � � � Of a weight exceeding 300 g/m2 but not exceeding 450 g/m2 7,8 Year 0

5111 90 99 � � � Of a weight exceeding 450 g/m2 7,8 Year 0

5112 Woven fabrics of combed wool or of combed fine animal hair

� Containing 85 % or more by weight of wool or of fine animal hair

5112 11 � � Of a weight not exceeding 200 g/m2

5112 11 10 � � � Of a value of EUR 3 or more per m2 7,2 Year 0

5112 11 90 � � � Other 7,6 Year 0

5112 19 � � Other

� � � Of a weight exceeding 200 g/m2 but not exceeding 375 g/m2

5112 19 11 � � � � Of a value of EUR 3 or more per m2 7,2 Year 0

5112 19 19 � � � � Other 7,6 Year 0

� � � Of a weight exceeding 375 g/m2

5112 19 91 � � � � Of a value of EUR 3 or more per m2 7,2 Year 0

5112 19 99 � � � � Other 7,6 Year 0

5112 20 00 � Other, mixed mainly or solely with man-made filaments 7,8 Year 0

5112 30 � Other, mixed mainly or solely with man-made staple fibres

5112 30 10 � � Of a weight not exceeding 200 g/m2 7,8 Year 0

5112 30 30 � � Of a weight exceeding 200 g/m2 but not exceeding 375 g/m2 7,8 Year 0

5112 30 90 � � Of a weight exceeding 375 g/m2 7,8 Year 0

5112 90 � Other

5112 90 10 � � Containing a total of more than 10 % by weight of textile materials of
Chapter 50

5,7 Year 0

� � Other

5112 90 91 � � � Of a weight not exceeding 200 g/m2 7,8 Year 0

5112 90 93 � � � Of a weight exceeding 200 g/m2 but not exceeding 375 g/m2 7,8 Year 0

5112 90 99 � � � Of a weight exceeding 375 g/m2 7,8 Year 0

5113 00 00 Woven fabrics of coarse animal hair or of horsehair 4,2 Year 0

52 COTTON

5201 00 Cotton, not carded or combed

5201 00 10 � Rendered absorbent or bleached 0,0 Year 0

5201 00 90 � Other 0,0 Year 0

5202 Cotton waste (including yarn waste and garnetted stock)

5202 10 00 � Yarn waste (including thread waste) 0,0 Year 0

� Other
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5202 91 00 � � Garnetted stock 0,0 Year 0

5202 99 00 � � Other 0,0 Year 0

5203 00 00 Cotton, carded or combed 0,0 Year 0

5204 Cotton sewing thread, whether or not put up for retail sale

� Not put up for retail sale

5204 11 00 � � Containing 85 % or more by weight of cotton 3,5 Year 0

5204 19 00 � � Other 3,5 Year 0

5204 20 00 � Put up for retail sale 4,6 Year 0

5205 Cotton yarn (other than sewing thread), containing 85 % or more by weight of
cotton, not put up for retail sale

� Single yarn, of uncombed fibres

5205 11 00 � � Measuring 714,29 decitex or more (not exceeding 14 metric number) 3,5 Year 0

5205 12 00 � � Measuring less than 714,29 decitex but not less than 232,56 decitex
(exceeding 14 metric number but not exceeding 43 metric number)

3,5 Year 0

5205 13 00 � � Measuring less than 232,56 decitex but not less than 192,31 decitex
(exceeding 43 metric number but not exceeding 52 metric number)

3,5 Year 0

5205 14 00 � � Measuring less than 192,31 decitex but not less than 125 decitex (exceeding
52 metric number but not exceeding 80 metric number)

3,5 Year 0

5205 15 � � Measuring less than 125 decitex (exceeding 80 metric number)

5205 15 10 � � � Measuring less than 125 decitex but not less than 83,33 decitex
(exceeding 80 metric number but not exceeding 120 metric number)

3,7 Year 0

5205 15 90 � � � Measuring less than 83,33 decitex (exceeding 120 metric number) 3,2 Year 0

� Single yarn, of combed fibres

5205 21 00 � � Measuring 714,29 decitex or more (not exceeding 14 metric number) 3,5 Year 0

5205 22 00 � � Measuring less than 714,29 decitex but not less than 232,56 decitex
(exceeding 14 metric number but not exceeding 43 metric number)

3,5 Year 0

5205 23 00 � � Measuring less than 232,56 decitex but not less than 192,31 decitex
(exceeding 43 metric number but not exceeding 52 metric number)

3,5 Year 0

5205 24 00 � � Measuring less than 192,31 decitex but not less than 125 decitex (exceeding
52 metric number but not exceeding 80 metric number)

3,5 Year 0

5205 26 00 � � Measuring less than 125 decitex but not less than 106,38 decitex (exceeding
80 metric number but not exceeding 94 metric number)

3,5 Year 0

5205 27 00 � � Measuring less than 106,38 decitex but not less than 83,33 decitex
(exceeding 94 metric number but not exceeding 120 metric number)

3,5 Year 0

5205 28 00 � � Measuring less than 83,33 decitex (exceeding 120 metric number) 3,2 Year 0

� Multiple (folded) or cabled yarn, of uncombed fibres

5205 31 00 � � Measuring per single yarn 714,29 decitex or more (not exceeding 14 metric
number per single yarn)

3,5 Year 0

5205 32 00 � � Measuring per single yarn less than 714,29 decitex but not less than 232,56
decitex (exceeding 14 metric number but not exceeding 43 metric number
per single yarn)

3,5 Year 0
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5205 33 00 � � Measuring per single yarn less than 232,56 decitex but not less than 192,31
decitex (exceeding 43 metric number but not exceeding 52 metric number
per single yarn)

3,5 Year 0

5205 34 00 � � Measuring per single yarn less than 192,31 decitex but not less than 125
decitex (exceeding 52 metric number but not exceeding 80 metric number
per single yarn)

3,5 Year 0

5205 35 00 � � Measuring per single yarn less than 125 decitex (exceeding 80 metric
number per single yarn)

3,5 Year 0

� Multiple (folded) or cabled yarn, of combed fibres

5205 41 00 � � Measuring per single yarn 714,29 decitex or more (not exceeding 14 metric
number per single yarn)

3,5 Year 0

5205 42 00 � � Measuring per single yarn less than 714,29 decitex but not less than 232,56
decitex (exceeding 14 metric number but not exceeding 43 metric number
per single yarn)

3,5 Year 0

5205 43 00 � � Measuring per single yarn less than 232,56 decitex but not less than 192,31
decitex (exceeding 43 metric number but not exceeding 52 metric number
per single yarn)

3,5 Year 0

5205 44 00 � � Measuring per single yarn less than 192,31 decitex but not less than 125
decitex (exceeding 52 metric number but not exceeding 80 metric number
per single yarn)

3,5 Year 0

5205 46 00 � � Measuring per single yarn less than 125 decitex but not less than 106,38
decitex (exceeding 80 metric number but not exceeding 94 metric number
per single yarn)

3,5 Year 0

5205 47 00 � � Measuring per single yarn less than 106,38 decitex but not less than 83,33
decitex (exceeding 94 metric number but not exceeding 120 metric number
per single yarn)

3,5 Year 0

5205 48 00 � � Measuring per single yarn less than 83,33 decitex (exceeding 120 metric
number per single yarn)

3,5 Year 0

5206 Cotton yarn (other than sewing thread), containing less than 85 % by weight of
cotton, not put up for retail sale

� Single yarn, of uncombed fibres

5206 11 00 � � Measuring 714,29 decitex or more (not exceeding 14 metric number) 3,5 Year 0

5206 12 00 � � Measuring less than 714,29 decitex but not less than 232,56 decitex
(exceeding 14 metric number but not exceeding 43 metric number)

3,5 Year 0

5206 13 00 � � Measuring less than 232,56 decitex but not less than 192,31 decitex
(exceeding 43 metric number but not exceeding 52 metric number)

3,5 Year 0

5206 14 00 � � Measuring less than 192,31 decitex but not less than 125 decitex (exceeding
52 metric number but not exceeding 80 metric number)

3,5 Year 0

5206 15 � � Measuring less than 125 decitex (exceeding 80 metric number)

5206 15 10 � � � Measuring less than 125 decitex but not less than 83,33 decitex
(exceeding 80 metric number but not exceeding 120 metric number)

3,5 Year 0

5206 15 90 � � � Measuring less than 83,33 decitex (exceeding 120 metric number) 3,2 Year 0

� Single yarn, of combed fibres

5206 21 00 � � Measuring 714,29 decitex or more (not exceeding 14 metric number) 3,5 Year 0

5206 22 00 � � Measuring less than 714,29 decitex but not less than 232,56 decitex
(exceeding 14 metric number but not exceeding 43 metric number)

3,5 Year 0

5206 23 00 � � Measuring less than 232,56 decitex but not less than 192,31 decitex
(exceeding 43 metric number but not exceeding 52 metric number)

3,5 Year 0
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5206 24 00 � � Measuring less than 192,31 decitex but not less than 125 decitex (exceeding
52 metric number but not exceeding 80 metric number)

3,5 Year 0

5206 25 � � Measuring less than 125 decitex (exceeding 80 metric number)

5206 25 10 � � � Measuring less than 125 decitex but not less than 83,33 decitex
(exceeding 80 metric number but not exceeding 120 metric number)

3,5 Year 0

5206 25 90 � � � Measuring less than 83,33 decitex (exceeding 120 metric number) 3,2 Year 0

� Multiple (folded) or cabled yarn, of uncombed fibres

5206 31 00 � � Measuring per single yarn 714,29 decitex or more (not exceeding 14 metric
number per single yarn)

3,5 Year 0

5206 32 00 � � Measuring per single yarn less than 714,29 decitex but not less than 232,56
decitex (exceeding 14 metric number but not exceeding 43 metric number
per single yarn)

3,5 Year 0

5206 33 00 � � Measuring per single yarn less than 232,56 decitex but not less than 192,31
decitex (exceeding 43 metric number but not exceeding 52 metric number
per single yarn)

3,5 Year 0

5206 34 00 � � Measuring per single yarn less than 192,31 decitex but not less than 125
decitex (exceeding 52 metric number but not exceeding 80 metric number
per single yarn)

3,5 Year 0

5206 35 00 � � Measuring per single yarn less than 125 decitex (exceeding 80 metric
number per single yarn)

3,5 Year 0

� Multiple (folded) or cabled yarn, of combed fibres

5206 41 00 � � Measuring per single yarn 714,29 decitex or more (not exceeding 14 metric
number per single yarn)

3,5 Year 0

5206 42 00 � � Measuring per single yarn less than 714,29 decitex but not less than 232,56
decitex (exceeding 14 metric number but not exceeding 43 metric number
per single yarn)

3,5 Year 0

5206 43 00 � � Measuring per single yarn less than 232,56 decitex but not less than 192,31
decitex (exceeding 43 metric number but not exceeding 52 metric number
per single yarn)

3,5 Year 0

5206 44 00 � � Measuring per single yarn less than 192,31 decitex but not less than 125
decitex (exceeding 52 metric number but not exceeding 80 metric number
per single yarn)

3,5 Year 0

5206 45 00 � � Measuring per single yarn less than 125 decitex (exceeding 80 metric
number per single yarn)

3,5 Year 0

5207 Cotton yarn (other than sewing thread) put up for retail sale

5207 10 00 � Containing 85 % or more by weight of cotton 4,6 Year 0

5207 90 00 � Other 4,6 Year 0

5208 Woven fabrics of cotton, containing 85 % or more by weight of cotton, weighing
not more than 200 g/m2

� Unbleached

5208 11 � � Plain weave, weighing not more than 100 g/m2

5208 11 10 � � � Fabrics for the manufacture of bandages, dressings and medical gauzes 6,7 Year 0

5208 11 90 � � � Other 6,7 Year 0

5208 12 � � Plain weave, weighing more than 100 g/m2

� � � Plain weave, weighing more than 100 g/m2 but not more than 130 g/m2

and of a width
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5208 12 16 � � � � Not exceeding 165 cm 6,7 Year 0

5208 12 19 � � � � Exceeding 165 cm 6,7 Year 0

� � � Plain weave, weighing more than 130 g/m2 and of a width

5208 12 96 � � � � Not exceeding 165 cm 6,7 Year 0

5208 12 99 � � � � Exceeding 165 cm 6,7 Year 0

5208 13 00 � � 3-thread or 4-thread twill, including cross twill 6,7 Year 0

5208 19 00 � � Other fabrics 6,7 Year 0

� Bleached

5208 21 � � Plain weave, weighing not more than 100 g/m2

5208 21 10 � � � Fabrics for the manufacture of bandages, dressings and medical gauzes 6,7 Year 0

5208 21 90 � � � Other 6,7 Year 0

5208 22 � � Plain weave, weighing more than 100 g/m2

� � � Plain weave, weighing more than 100 g/m2 but not more than 130 g/m2

and of a width

5208 22 16 � � � � Not exceeding 165 cm 6,7 Year 0

5208 22 19 � � � � Exceeding 165 cm 6,7 Year 0

� � � Plain weave, weighing more than 130 g/m2 and of a width

5208 22 96 � � � � Not exceeding 165 cm 6,7 Year 0

5208 22 99 � � � � Exceeding 165 cm 6,7 Year 0

5208 23 00 � � 3-thread or 4-thread twill, including cross twill 6,7 Year 0

5208 29 00 � � Other fabrics 6,7 Year 0

� Dyed

5208 31 00 � � Plain weave, weighing not more than 100 g/m2 6,7 Year 0

5208 32 � � Plain weave, weighing more than 100 g/m2

� � � Plain weave, weighing more than 100 g/m2 but not more than 130 g/m2

and of a width

5208 32 16 � � � � Not exceeding 165 cm 6,7 Year 0

5208 32 19 � � � � Exceeding 165 cm 6,7 Year 0

� � � Plain weave, weighing more than 130 g/m2 and of a width

5208 32 96 � � � � Not exceeding 165 cm 6,7 Year 0

5208 32 99 � � � � Exceeding 165 cm 6,7 Year 0

5208 33 00 � � 3-thread or 4-thread twill, including cross twill 6,7 Year 0

5208 39 00 � � Other fabrics 6,7 Year 0

� Of yarns of different colours

5208 41 00 � � Plain weave, weighing not more than 100 g/m2 6,7 Year 0

5208 42 00 � � Plain weave, weighing more than 100 g/m2 6,7 Year 0

5208 43 00 � � 3-thread or 4-thread twill, including cross twill 6,7 Year 0

5208 49 00 � � Other fabrics 6,7 Year 0

� Printed
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5208 51 00 � � Plain weave, weighing not more than 100 g/m2 6,7 Year 0

5208 52 � � Plain weave, weighing more than 100 g/m2

5208 52 10 � � � Plain weave, weighing more than 100 g/m2 but not more than 130 g/m2 6,7 Year 0

5208 52 90 � � � Plain weave, weighing more than 130 g/m2 6,7 Year 0

5208 53 00 � � 3-thread or 4-thread twill, including cross twill 6,7 Year 0

5208 59 00 � � Other fabrics 6,7 Year 0

5209 Woven fabrics of cotton, containing 85 % or more by weight of cotton, weighing
more than 200 g/m2

� Unbleached

5209 11 00 � � Plain weave 6,7 Year 0

5209 12 00 � � 3-thread or 4-thread twill, including cross twill 6,7 Year 0

5209 19 00 � � Other fabrics 6,7 Year 0

� Bleached

5209 21 00 � � Plain weave 6,7 Year 0

5209 22 00 � � 3-thread or 4-thread twill, including cross twill 6,7 Year 0

5209 29 00 � � Other fabrics 6,7 Year 0

� Dyed

5209 31 00 � � Plain weave 6,7 Year 0

5209 32 00 � � 3-thread or 4-thread twill, including cross twill 6,7 Year 0

5209 39 00 � � Other fabrics 6,7 Year 0

� Of yarns of different colours

5209 41 00 � � Plain weave 6,7 Year 0

5209 42 00 � � Denim 6,7 Year 0

5209 43 00 � � Other fabrics of 3-thread or 4-thread twill, including cross twill 6,7 Year 0

5209 49 � � Other fabrics

5209 49 10 � � � Jacquard fabrics of a width of more than 115 cm but less than 140 cm 6,7 Year 0

5209 49 90 � � � Other 6,7 Year 0

� Printed

5209 51 00 � � Plain weave 6,7 Year 0

5209 52 00 � � 3-thread or 4-thread twill, including cross twill 6,7 Year 0

5209 59 00 � � Other fabrics 6,7 Year 0

5210 Woven fabrics of cotton, containing less than 85 % by weight of cotton, mixed
mainly or solely with man-made fibres, weighing not more than 200 g/m2

� Unbleached

5210 11 � � Plain weave

5210 11 10 � � � Of a width not exceeding 165 cm 6,7 Year 0

5210 11 90 � � � Of a width exceeding 165 cm 6,7 Year 0

5210 12 00 � � 3-thread or 4-thread twill, including cross twill 6,7 Year 0
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5210 19 00 � � Other fabrics 6,7 Year 0

� Bleached

5210 21 � � Plain weave

5210 21 10 � � � Of a width not exceeding 165 cm 6,7 Year 0

5210 21 90 � � � Of a width exceeding 165 cm 6,7 Year 0

5210 22 00 � � 3-thread or 4-thread twill, including cross twill 6,7 Year 0

5210 29 00 � � Other fabrics 6,7 Year 0

� Dyed

5210 31 � � Plain weave

5210 31 10 � � � Of a width not exceeding 165 cm 6,7 Year 0

5210 31 90 � � � Of a width exceeding 165 cm 6,7 Year 0

5210 32 00 � � 3-thread or 4-thread twill, including cross twill 6,7 Year 0

5210 39 00 � � Other fabrics 6,7 Year 0

� Of yarns of different colours

5210 41 00 � � Plain weave 6,7 Year 0

5210 42 00 � � 3-thread or 4-thread twill, including cross twill 6,7 Year 0

5210 49 00 � � Other fabrics 6,7 Year 0

� Printed

5210 51 00 � � Plain weave 6,7 Year 0

5210 52 00 � � 3-thread or 4-thread twill, including cross twill 6,7 Year 0

5210 59 00 � � Other fabrics 6,7 Year 0

5211 Woven fabrics of cotton, containing less than 85 % by weight of cotton, mixed
mainly or solely with man-made fibres, weighing more than 200 g/m2

� Unbleached

5211 11 00 � � Plain weave 6,7 Year 0

5211 12 00 � � 3-thread or 4-thread twill, including cross twill 6,7 Year 0

5211 19 00 � � Other fabrics 6,7 Year 0

� Bleached

5211 21 00 � � Plain weave 6,7 Year 0

5211 22 00 � � 3-thread or 4-thread twill, including cross twill 6,7 Year 0

5211 29 00 � � Other fabrics 6,7 Year 0

� Dyed

5211 31 00 � � Plain weave 6,7 Year 0

5211 32 00 � � 3-thread or 4-thread twill, including cross twill 6,7 Year 0

5211 39 00 � � Other fabrics 6,7 Year 0

� Of yarns of different colours

5211 41 00 � � Plain weave 6,7 Year 0

5211 42 00 � � Denim 6,7 Year 0
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5211 43 00 � � Other fabrics of 3-thread or 4-thread twill, including cross twill 6,7 Year 0

5211 49 � � Other fabrics

5211 49 10 � � � Jacquard fabrics 6,7 Year 0

5211 49 90 � � � Other 6,7 Year 0

� Printed

5211 51 00 � � Plain weave 6,7 Year 0

5211 52 00 � � 3-thread or 4-thread twill, including cross twill 6,7 Year 0

5211 59 00 � � Other fabrics 6,7 Year 0

5212 Other woven fabrics of cotton

� Weighing not more than 200 g/m2

5212 11 � � Unbleached

5212 11 10 � � � Mixed mainly or solely with flax 6,7 Year 0

5212 11 90 � � � Otherwise mixed 6,7 Year 0

5212 12 � � Bleached

5212 12 10 � � � Mixed mainly or solely with flax 6,7 Year 0

5212 12 90 � � � Otherwise mixed 6,7 Year 0

5212 13 � � Dyed

5212 13 10 � � � Mixed mainly or solely with flax 6,7 Year 0

5212 13 90 � � � Otherwise mixed 6,7 Year 0

5212 14 � � Of yarns of different colours

5212 14 10 � � � Mixed mainly or solely with flax 6,7 Year 0

5212 14 90 � � � Otherwise mixed 6,7 Year 0

5212 15 � � Printed

5212 15 10 � � � Mixed mainly or solely with flax 6,7 Year 0

5212 15 90 � � � Otherwise mixed 6,7 Year 0

� Weighing more than 200 g/m2

5212 21 � � Unbleached

5212 21 10 � � � Mixed mainly or solely with flax 6,7 Year 0

5212 21 90 � � � Otherwise mixed 6,7 Year 0

5212 22 � � Bleached

5212 22 10 � � � Mixed mainly or solely with flax 6,7 Year 0

5212 22 90 � � � Otherwise mixed 6,7 Year 0

5212 23 � � Dyed

5212 23 10 � � � Mixed mainly or solely with flax 6,7 Year 0

5212 23 90 � � � Otherwise mixed 6,7 Year 0

5212 24 � � Of yarns of different colours

5212 24 10 � � � Mixed mainly or solely with flax 6,7 Year 0
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5212 24 90 � � � Otherwise mixed 6,7 Year 0

5212 25 � � Printed

5212 25 10 � � � Mixed mainly or solely with flax 6,7 Year 0

5212 25 90 � � � Otherwise mixed 6,7 Year 0

53 OTHER VEGETABLE TEXTILE FIBRES; PAPER YARN AND WOVEN FABRICS OF
PAPER YARN

5301 Flax, raw or processed but not spun; flax tow and waste (including yarn waste and
garnetted stock)

5301 10 00 � Flax, raw or retted 0,0 Year 0

� Flax, broken, scutched, hackled or otherwise processed, but not spun

5301 21 00 � � Broken or scutched 0,0 Year 0

5301 29 00 � � Other 0,0 Year 0

5301 30 � Flax tow and waste

5301 30 10 � � Tow 0,0 Year 0

5301 30 90 � � Flax waste 0,0 Year 0

5302 True hemp (Cannabis sativa L.), raw or processed but not spun; tow and waste of
true hemp (including yarn waste and garnetted stock)

5302 10 00 � True hemp, raw or retted 0,0 Year 0

5302 90 00 � Other 0,0 Year 0

5303 Jute and other textile bast fibres (excluding flax, true hemp and ramie), raw or
processed but not spun; tow and waste of these fibres (including yarn waste and
garnetted stock)

5303 10 00 � Jute and other textile bast fibres, raw or retted 0,0 Year 0

5303 90 00 � Other 0,0 Year 0

5304 Sisal and other textile fibres of the genus Agave, raw or processed but not spun;
tow and waste of these fibres (including yarn waste and garnetted stock)

5304 10 00 � Sisal and other textile fibres of the genus Agave, raw 0,0 Year 0

5304 90 00 � Other 0,0 Year 0

5305 Coconut, abaca (Manila hemp or Musa textilis Neee), ramie and other vegetable
textile fibres, not elsewhere specified or included, raw or processed but not spun;
tow, noils and waste of these fibres (including yarn waste and garnetted stock)

� Of coconut (coir)

5305 11 00 � � Raw 0,0 Year 0

5305 19 00 � � Other 0,0 Year 0

� Of abaca

5305 21 00 � � Raw 0,0 Year 0

5305 29 00 � � Other 0,0 Year 0

5305 90 00 � Other 0,0 Year 0

5306 Flax yarn

5306 10 � Single

� � Not put up for retail sale
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5306 10 10 � � � Measuring 833,3 decitex or more (not exceeding 12 metric number) 3,2 Year 0

5306 10 30 � � � Measuring less than 833,3 decitex but not less than 277,8 decitex
(exceeding 12 metric number but not exceeding 36 metric number)

3,2 Year 0

5306 10 50 � � � Measuring less than 277,8 decitex (exceeding 36 metric number) 3,0 Year 0

5306 10 90 � � Put up for retail sale 4,1 Year 0

5306 20 � Multiple (folded) or cabled

5306 20 10 � � Not put up for retail sale 3,2 Year 0

5306 20 90 � � Put up for retail sale 4,1 Year 0

5307 Yarn of jute or of other textile bast fibres of heading 5303

5307 10 � Single

5307 10 10 � � Measuring 1 000 decitex or less (10 metric number or more) 0,0 Year 0

5307 10 90 � � Measuring more than 1 000 decitex (less than 10 metric number) 0,0 Year 0

5307 20 00 � Multiple (folded) or cabled 0,0 Year 0

5308 Yarn of other vegetable textile fibres; paper yarn

5308 10 00 � Coir yarn 0,0 Year 0

5308 20 � True hemp yarn

5308 20 10 � � Not put up for retail sale 2,4 Year 0

5308 20 90 � � Put up for retail sale 3,9 Year 0

5308 90 � � Other:

� � Ramie yarn:

5308 90 12 � � � Measuring 277,8 decitex or more (not exceeding 36 metric number) 3,2 Year 0

5308 90 19 � � � Measuring less than 277,8 decitex (exceeding 36 metric number) 3,0 Year 0

5308 90 50 � � Paper yarn 3,4 Year 0

5308 90 90 � � Other 3,0 Year 0

5309 Woven fabrics of flax

� Containing 85 % or more by weight of flax

5309 11 � � Unbleached or bleached

5309 11 10 � � � Unbleached 7,3 Year 0

5309 11 90 � � � Bleached 7,3 Year 0

5309 19 00 � � Other 7,3 Year 0

� Containing less than 85 % by weight of flax

5309 21 � � Unbleached or bleached

5309 21 10 � � � Unbleached 7,3 Year 0

5309 21 90 � � � Bleached 7,3 Year 0

5309 29 00 � � Other 7,3 Year 0

5310 Woven fabrics of jute or of other textile bast fibres of heading 5303

5310 10 � Unbleached

5310 10 10 � � Of a width not exceeding 150 cm 3,2 Year 0
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5310 10 90 � � Of a width exceeding 150 cm 3,2 Year 0

5310 90 00 � Other 3,2 Year 0

5311 00 Woven fabrics of other vegetable textile fibres; woven fabrics of paper yarn

5311 00 10 � Of ramie 7,3 Year 0

5311 00 90 � Other 4,6 Year 0

54 MAN-MADE FILAMENTS

5401 Sewing thread of man-made filaments, whether or not put up for retail sale

5401 10 � Of synthetic filaments

� � Not put up for retail sale

5401 10 11 � � � Core yarn 4,0 Year 0

5401 10 19 � � � Other 4,0 Year 0

5401 10 90 � � Put up for retail sale 4,1 Year 0

5401 20 � Of artificial filaments

5401 20 10 � � Not put up for retail sale 4,0 Year 0

5401 20 90 � � Put up for retail sale 4,1 Year 0

5402 Synthetic filament yarn (other than sewing thread), not put up for retail sale,
including synthetic monofilament of less than 67 decitex

5402 10 � High tenacity yarn of nylon or other polyamides

5402 10 10 � � Of aramids 4,0 Year 0

5402 10 90 � � Other 4,0 Year 0

5402 20 00 � High tenacity yarn of polyesters 4,0 Year 0

� Textured yarn

5402 31 00 � � Of nylon or other polyamides, measuring per single yarn not more than 50
tex

4,0 Year 0

5402 32 00 � � Of nylon or other polyamides, measuring per single yarn more than 50 tex 4,0 Year 0

5402 33 00 � � Of polyesters 4,0 Year 0

5402 39 � � Other

5402 39 10 � � � Of polypropylene 4,0 Year 0

5402 39 90 � � � Other 4,0 Year 0

� Other yarn, single, untwisted or with a twist not exceeding 50 turns per metre

5402 41 00 � � Of nylon or other polyamides 4,0 Year 0

5402 42 00 � � Of polyesters, partially oriented 4,0 Year 0

5402 43 00 � � Of polyesters, other 4,0 Year 0

5402 49 � � Other

5402 49 10 � � � Elastomeric 4,0 Year 0

� � � Other

5402 49 91 � � � � Of polypropylene 4,0 Year 0

5402 49 99 � � � � Other 4,0 Year 0

� Other yarn, single, with a twist exceeding 50 turns per metre
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5402 51 00 � � Of nylon or other polyamides 4,0 Year 0

5402 52 00 � � Of polyesters 4,0 Year 0

5402 59 � � Other

5402 59 10 � � � Of polypropylene 4,0 Year 0

5402 59 90 � � � Other 4,0 Year 0

� Other yarn, multiple (folded) or cabled

5402 61 00 � � Of nylon or other polyamides 4,0 Year 0

5402 62 00 � � Of polyesters 4,0 Year 0

5402 69 � � Other

5402 69 10 � � � Of polypropylene 4,0 Year 0

5402 69 90 � � � Other 4,0 Year 0

5403 Artificial filament yarn (other than sewing thread), not put up for retail sale,
including artificial monofilament of less than 67 decitex

5403 10 00 � High tenacity yarn of viscose rayon 4,0 Year 0

5403 20 � Textured yarn

5403 20 10 � � Of cellulose acetate 4,0 Year 0

5403 20 90 � � Other 4,0 Year 0

� Other yarn, single

5403 31 00 � � Of viscose rayon, untwisted or with a twist not exceeding 120 turns per
metre

4,0 Year 0

5403 32 00 � � Of viscose rayon, with a twist exceeding 120 turns per metre 4,0 Year 0

5403 33 � � Of cellulose acetate

5403 33 10 � � � Single, untwisted or with a twist not exceeding 250 turns per metre 4,0 Year 0

5403 33 90 � � � Other 4,0 Year 0

5403 39 00 � � Other 4,0 Year 0

� Other yarn, multiple (folded) or cabled

5403 41 00 � � Of viscose rayon 4,0 Year 0

5403 42 00 � � Of cellulose acetate 4,0 Year 0

5403 49 00 � � Other 4,0 Year 0

5404 Synthetic monofilament of 67 decitex or more and of which no cross-sectional
dimension exceeds 1 mm; strip and the like (for example, artificial straw) of
synthetic textile materials of an apparent width not exceeding 5 mm

5404 10 � Monofilament

5404 10 10 � � Elastomeric 3,5 Year 0

5404 10 90 � � Other 3,5 Year 0

5404 90 � Other

� � Of polypropylene

5404 90 11 � � � Decorative strip of the kind used for packaging 3,6 Year 0

5404 90 19 � � � Other 3,6 Year 0
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5404 90 90 � � Other 3,6 Year 0

5405 00 00 Artificial monofilament of 67 decitex or more and of which no cross-sectional
dimension exceeds 1 mm; strip and the like (for example, artificial straw) of
artificial textile materials of an apparent width not exceeding 5 mm

3,0 Year 0

5406 Man-made filament yarn (other than sewing thread), put up for retail sale

5406 10 00 � Synthetic filament yarn 4,0 Year 0

5406 20 00 � Artificial filament yarn 4,0 Year 0

5407 Woven fabrics of synthetic filament yarn, including woven fabrics obtained from
materials of heading 5404

5407 10 00 � Woven fabrics obtained from high tenacity yarn of nylon or other polyamides
or of polyesters

6,8 Year 0

5407 20 � Woven fabrics obtained from strip or the like

� � Of polyethylene or polypropylene, of a width of

5407 20 11 � � � Less than 3 m 6,8 Year 0

5407 20 19 � � � 3 m or more 6,8 Year 0

5407 20 90 � � Other 6,8 Year 0

5407 30 00 � Fabrics specified in note 9 to Section XI 6,8 Year 0

� Other woven fabrics, containing 85 % or more by weight of filaments of nylon
or other polyamides

5407 41 00 � � Unbleached or bleached 6,8 Year 0

5407 42 00 � � Dyed 6,8 Year 0

5407 43 00 � � Of yarns of different colours 6,8 Year 0

5407 44 00 � � Printed 6,8 Year 0

� Other woven fabrics, containing 85 % or more by weight of textured polyester
filaments

5407 51 00 � � Unbleached or bleached 6,8 Year 0

5407 52 00 � � Dyed 6,8 Year 0

5407 53 00 � � Of yarns of different colours 6,8 Year 0

5407 54 00 � � Printed 6,8 Year 0

� Other woven fabrics, containing 85 % or more by weight of polyester filaments

5407 61 � � Containing 85 % or more by weight of non-textured polyester filaments

5407 61 10 � � � Unbleached or bleached 6,8 Year 0

5407 61 30 � � � Dyed 6,8 Year 0

5407 61 50 � � � Of yarns of different colours 6,8 Year 0

5407 61 90 � � � Printed 6,8 Year 0

5407 69 � � Other

5407 69 10 � � � Unbleached or bleached 6,8 Year 0

5407 69 90 � � � Other 6,8 Year 0

� Other woven fabrics, containing 85 % or more by weight of synthetic filaments

5407 71 00 � � Unbleached or bleached 6,8 Year 0
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5407 72 00 � � Dyed 6,8 Year 0

5407 73 00 � � Of yarns of different colours 6,8 Year 0

5407 74 00 � � Printed 6,8 Year 0

� Other woven fabrics, containing less than 85 % by weight of synthetic filaments,
mixed mainly or solely with cotton

5407 81 00 � � Unbleached or bleached 6,8 Year 0

5407 82 00 � � Dyed 6,8 Year 0

5407 83 00 � � Of yarns of different colours 6,8 Year 0

5407 84 00 � � Printed 6,8 Year 0

� Other woven fabrics

5407 91 00 � � Unbleached or bleached 6,8 Year 0

5407 92 00 � � Dyed 6,8 Year 0

5407 93 00 � � Of yarns of different colours 6,8 Year 0

5407 94 00 � � Printed 6,8 Year 0

5408 Woven fabrics of artificial filament yarn, including woven fabrics obtained from
materials of heading 5405

5408 10 00 � Woven fabrics obtained from high tenacity yarn, of viscose rayon 6,8 Year 0

� Other woven fabrics, containing 85 % or more by weight of artificial filament or
strip or the like

5408 21 00 � � Unbleached or bleached 6,8 Year 0

5408 22 � � Dyed

5408 22 10 � � � Of a width exceeding 135 cm but not exceeding 155 cm, plain weave,
twill weave, cross twill weave or satin weave

6,8 Year 0

5408 22 90 � � � Other 6,8 Year 0

5408 23 � � Of yarns of different colours

5408 23 10 � � � Jacquard fabrics of a width of more than 115 cm but less than 140 cm,
of a weight exceeding 250 g/m2

6,8 Year 0

5408 23 90 � � � Other 6,8 Year 0

5408 24 00 � � Printed 6,8 Year 0

� Other woven fabrics

5408 31 00 � � Unbleached or bleached 6,8 Year 0

5408 32 00 � � Dyed 6,8 Year 0

5408 33 00 � � Of yarns of different colours 6,8 Year 0

5408 34 00 � � Printed 6,8 Year 0

55 MAN-MADE STAPLE FIBRES

5501 Synthetic filament tow

5501 10 00 � Of nylon or other polyamides 3,7 Year 0

5501 20 00 � Of polyesters 3,7 Year 0

5501 30 00 � Acrylic or modacrylic 3,7 Year 0
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5501 90 � Other

5501 90 10 � � Of polypropylene 3,7 Year 0

5501 90 90 � � Other 3,7 Year 0

5502 00 Artificial filament tow

5502 00 10 � Of viscose rayon 3,7 Year 0

5502 00 40 � Of acetate 3,7 Year 0

5502 00 80 � Other 3,7 Year 0

5503 Synthetic staple fibres, not carded, combed or otherwise processed for spinning

5503 10 � Of nylon or other polyamides

� � Of aramids

5503 10 11 � � � High tenacity 3,7 Year 0

5503 10 19 � � � Other 3,7 Year 0

5503 10 90 � � Other 3,7 Year 0

5503 20 00 � Of polyesters 3,7 Year 0

5503 30 00 � Acrylic or modacrylic 3,7 Year 0

5503 40 00 � Of polypropylene 3,7 Year 0

5503 90 � Other

5503 90 10 � � Chlorofibres 3,7 Year 0

5503 90 90 � � Other 3,7 Year 0

5504 Artificial staple fibres, not carded, combed or otherwise processed for spinning

5504 10 00 � Of viscose rayon 3,8 Year 0

5504 90 00 � Other 3,8 Year 0

5505 Waste (including noils, yarn waste and garnetted stock) of man-made fibres

5505 10 � Of synthetic fibres

5505 10 10 � � Of nylon or other polyamides 3,6 Year 0

5505 10 30 � � Of polyesters 3,6 Year 0

5505 10 50 � � Acrylic or modacrylic 3,6 Year 0

5505 10 70 � � Of polypropylene 3,6 Year 0

5505 10 90 � � Other 3,6 Year 0

5505 20 00 � Of artificial fibres 3,8 Year 0

5506 Synthetic staple fibres, carded, combed or otherwise processed for spinning

5506 10 00 � Of nylon or other polyamides 3,8 Year 0

5506 20 00 � Of polyesters 3,8 Year 0

5506 30 00 � Acrylic or modacrylic 3,8 Year 0

5506 90 � Other

5506 90 10 � � Chlorofibres 3,8 Year 0

5506 90 90 � � Other 3,8 Year 0
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5507 00 00 Artificial staple fibres, carded, combed or otherwise processed for spinning 4,1 Year 0

5508 Sewing thread of man-made staple fibres, whether or not put up for retail sale

5508 10 � Of synthetic staple fibres

� � Not put up for retail sale

5508 10 11 � � � Of polyesters 4,0 Year 0

5508 10 19 � � � Other 4,0 Year 0

5508 10 90 � � Put up for retail sale 4,6 Year 0

5508 20 � Of artificial staple fibres

5508 20 10 � � Not put up for retail sale 4,0 Year 0

5508 20 90 � � Put up for retail sale 4,6 Year 0

5509 Yarn (other than sewing thread) of synthetic staple fibres, not put up for retail sale

� Containing 85 % or more by weight of staple fibres of nylon or other
polyamides

5509 11 00 � � Single yarn 4,0 Year 3

5509 12 00 � � Multiple (folded) or cabled yarn 4,0 Year 3

� Containing 85 % or more by weight of polyester staple fibres

5509 21 � � Single yarn

5509 21 10 � � � Unbleached or bleached 4,0 Year 3

5509 21 90 � � � Other 4,0 Year 3

5509 22 � � Multiple (folded) or cabled yarn

5509 22 10 � � � Unbleached or bleached 4,0 Year 3

5509 22 90 � � � Other 4,0 Year 3

� Containing 85 % or more by weight of acrylic or modacrylic staple fibres

5509 31 � � Single yarn

5509 31 10 � � � Unbleached or bleached 4,0 Year 3

5509 31 90 � � � Other 4,0 Year 3

5509 32 � � Multiple (folded) or cabled yarn

5509 32 10 � � � Unbleached or bleached 4,0 Year 3

5509 32 90 � � � Other 4,0 Year 3

� Other yarn, containing 85 % or more by weight of synthetic staple fibres

5509 41 � � Single yarn

5509 41 10 � � � Unbleached or bleached 4,0 Year 3

5509 41 90 � � � Other 4,0 Year 3

5509 42 � � Multiple (folded) or cabled yarn

5509 42 10 � � � Unbleached or bleached 4,0 Year 3

5509 42 90 � � � Other 4,0 Year 3

� Other yarn, of polyester staple fibres

5509 51 00 � � Mixed mainly or solely with artificial staple fibres 4,0 Year 3
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5509 52 � � Mixed mainly or solely with wool or fine animal hair

5509 52 10 � � � Unbleached or bleached 4,0 Year 3

5509 52 90 � � � Other 4,0 Year 3

5509 53 00 � � Mixed mainly or solely with cotton 4,0 Year 3

5509 59 00 � � Other 4,0 Year 3

� Other yarn, of acrylic or modacrylic staple fibres

5509 61 � � Mixed mainly or solely with wool or fine animal hair

5509 61 10 � � � Unbleached or bleached 4,0 Year 3

5509 61 90 � � � Other 4,0 Year 3

5509 62 00 � � Mixed mainly or solely with cotton 4,0 Year 3

5509 69 00 � � Other 4,0 Year 3

� Other yarn

5509 91 � � Mixed mainly or solely with wool or fine animal hair

5509 91 10 � � � Unbleached or bleached 4,0 Year 3

5509 91 90 � � � Other 4,0 Year 3

5509 92 00 � � Mixed mainly or solely with cotton 4,0 Year 3

5509 99 00 � � Other 4,0 Year 3

5510 Yarn (other than sewing thread) of artificial staple fibres, not put up for retail sale

� Containing 85 % or more by weight of artificial staple fibres

5510 11 00 � � Single yarn 4,0 Year 0

5510 12 00 � � Multiple (folded) or cabled yarn 4,0 Year 0

5510 20 00 � Other yarn, mixed mainly or solely with wool or fine animal hair 4,0 Year 0

5510 30 00 � Other yarn, mixed mainly or solely with cotton 4,0 Year 0

5510 90 00 � Other yarn 4,0 Year 0

5511 Yarn (other than sewing thread) of man-made staple fibres, put up for retail sale

5511 10 00 � Of synthetic staple fibres, containing 85 % or more by weight of such fibres 4,6 Year 3

5511 20 00 � Of synthetic staple fibres, containing less than 85 % by weight of such fibres 4,6 Year 3

5511 30 00 � Of artificial staple fibres 4,6 Year 3

5512 Woven fabrics of synthetic staple fibres, containing 85 % or more by weight of
synthetic staple fibres

� Containing 85 % or more by weight of polyester staple fibres

5512 11 00 � � Unbleached or bleached 6,8 Year 0

5512 19 � � Other

5512 19 10 � � � Printed 6,8 Year 0

5512 19 90 � � � Other 6,8 Year 0

� Containing 85 % or more by weight of acrylic or modacrylic staple fibres

5512 21 00 � � Unbleached or bleached 6,8 Year 0

5512 29 � � Other
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5512 29 10 � � � Printed 6,8 Year 0

5512 29 90 � � � Other 6,8 Year 0

� Other

5512 91 00 � � Unbleached or bleached 6,8 Year 0

5512 99 � � Other

5512 99 10 � � � Printed 6,8 Year 0

5512 99 90 � � � Other 6,8 Year 0

5513 Woven fabrics of synthetic staple fibres, containing less than 85 % by weight of
such fibres, mixed mainly or solely with cotton, of a weight not exceeding 170
g/m2

� Unbleached or bleached

5513 11 � � Of polyester staple fibres, plain weave

5513 11 20 � � � Of a width of 165 cm or less 6,8 Year 0

5513 11 90 � � � Of a width of more than 165 cm 6,8 Year 0

5513 12 00 � � 3-thread or 4-thread twill, including cross twill, of polyester staple fibres 6,8 Year 0

5513 13 00 � � Other woven fabrics of polyester staple fibres 6,8 Year 0

5513 19 00 � � Other woven fabrics 6,8 Year 0

� Dyed

5513 21 � � Of polyester staple fibres, plain weave

5513 21 10 � � � Of a width of 135 cm or less 6,8 Year 0

5513 21 30 � � � Of a width of more than 135 cm but not more than 165 cm 6,8 Year 0

5513 21 90 � � � Of a width of more than 165 cm 6,8 Year 0

5513 22 00 � � 3-thread or 4-thread twill, including cross twill, of polyester staple fibres 6,8 Year 0

5513 23 00 � � Other woven fabrics of polyester staple fibres 6,8 Year 0

5513 29 00 � � Other woven fabrics 6,8 Year 0

� Of yarns of different colours

5513 31 00 � � Of polyester staple fibres, plain weave 6,8 Year 0

5513 32 00 � � 3-thread or 4-thread twill, including cross twill, of polyester staple fibres 6,8 Year 0

5513 33 00 � � Other woven fabrics of polyester staple fibres 6,8 Year 0

5513 39 00 � � Other woven fabrics 6,8 Year 0

� Printed

5513 41 00 � � Of polyester staple fibres, plain weave 6,8 Year 0

5513 42 00 � � 3-thread or 4-thread twill, including cross twill, of polyester staple fibres 6,8 Year 0

5513 43 00 � � Other woven fabrics of polyester staple fibres 6,8 Year 0

5513 49 00 � � Other woven fabrics 6,8 Year 0

5514 Woven fabrics of synthetic staple fibres, containing less than 85 % by weight of
such fibres, mixed mainly or solely with cotton, of a weight exceeding 170 g/m2

� Unbleached or bleached
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5514 11 00 � � Of polyester staple fibres, plain weave 6,8 Year 0

5514 12 00 � � 3-thread or 4-thread twill, including cross twill, of polyester staple fibres 6,8 Year 0

5514 13 00 � � Other woven fabrics of polyester staple fibres 6,8 Year 0

5514 19 00 � � Other woven fabrics 6,8 Year 0

� Dyed

5514 21 00 � � Of polyester staple fibres, plain weave 6,8 Year 0

5514 22 00 � � 3-thread or 4-thread twill, including cross twill, of polyester staple fibres 6,8 Year 0

5514 23 00 � � Other woven fabrics of polyester staple fibres 6,8 Year 0

5514 29 00 � � Other woven fabrics 6,8 Year 0

� Of yarns of different colours

5514 31 00 � � Of polyester staple fibres, plain weave 6,8 Year 0

5514 32 00 � � 3-thread or 4-thread twill, including cross twill, of polyester staple fibres 6,8 Year 0

5514 33 00 � � Other woven fabrics of polyester staple fibres 6,8 Year 0

5514 39 00 � � Other woven fabrics 6,8 Year 0

� Printed

5514 41 00 � � Of polyester staple fibres, plain weave 6,8 Year 0

5514 42 00 � � 3-thread or 4-thread twill, including cross twill, of polyester staple fibres 6,8 Year 0

5514 43 00 � � Other woven fabrics of polyester staple fibres 6,8 Year 0

5514 49 00 � � Other woven fabrics 6,8 Year 0

5515 Other woven fabrics of synthetic staple fibres

� Of polyester staple fibres

5515 11 � � Mixed mainly or solely with viscose rayon staple fibres

5515 11 10 � � � Unbleached or bleached 6,8 Year 0

5515 11 30 � � � Printed 6,8 Year 0

5515 11 90 � � � Other 6,8 Year 0

5515 12 � � Mixed mainly or solely with man-made filaments

5515 12 10 � � � Unbleached or bleached 6,8 Year 0

5515 12 30 � � � Printed 6,8 Year 0

5515 12 90 � � � Other 6,8 Year 0

5515 13 � � Mixed mainly or solely with wool or fine animal hair

� � � Mixed mainly or solely with carded wool or fine animal hair (woollen)

5515 13 11 � � � � Unbleached or bleached 6,8 Year 0

5515 13 19 � � � � Other 6,8 Year 0

� � � Mixed mainly or solely with combed wool or fine animal hair (worsted)

5515 13 91 � � � � Unbleached or bleached 6,8 Year 0

5515 13 99 � � � � Other 6,8 Year 0

5515 19 � � Other
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5515 19 10 � � � Unbleached or bleached 6,8 Year 0

5515 19 30 � � � Printed 6,8 Year 0

5515 19 90 � � � Other 6,8 Year 0

� Of acrylic or modacrylic staple fibres

5515 21 � � Mixed mainly or solely with man-made filaments

5515 21 10 � � � Unbleached or bleached 6,8 Year 0

5515 21 30 � � � Printed 6,8 Year 0

5515 21 90 � � � Other 6,8 Year 0

5515 22 � � Mixed mainly or solely with wool or fine animal hair

� � � Mixed mainly or solely with carded wool or fine animal hair (woollen)

5515 22 11 � � � � Unbleached or bleached 6,8 Year 0

5515 22 19 � � � � Other 6,8 Year 0

� � � Mixed mainly or solely with combed wool or fine animal hair (worsted)

5515 22 91 � � � � Unbleached or bleached 6,8 Year 0

5515 22 99 � � � � Other 6,8 Year 0

5515 29 � � Other

5515 29 10 � � � Unbleached or bleached 6,8 Year 0

5515 29 30 � � � Printed 6,8 Year 0

5515 29 90 � � � Other 6,8 Year 0

� Other woven fabrics

5515 91 � � Mixed mainly or solely with man-made filaments

5515 91 10 � � � Unbleached or bleached 6,8 Year 0

5515 91 30 � � � Printed 6,8 Year 0

5515 91 90 � � � Other 6,8 Year 0

5515 92 � � Mixed mainly or solely with wool or fine animal hair

� � � Mixed mainly or solely with carded wool or fine animal hair (woollen)

5515 92 11 � � � � Unbleached or bleached 6,8 Year 0

5515 92 19 � � � � Other 6,8 Year 0

� � � Mixed mainly or solely with combed wool or fine animal hair (worsted)

5515 92 91 � � � � Unbleached or bleached 6,8 Year 0

5515 92 99 � � � � Other 6,8 Year 0

5515 99 � � Other

5515 99 10 � � � Unbleached or bleached 6,8 Year 0

5515 99 30 � � � Printed 6,8 Year 0

5515 99 90 � � � Other 6,8 Year 0

5516 Woven fabrics of artificial staple fibres

� Containing 85 % or more by weight of artificial staple fibres
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5516 11 00 � � Unbleached or bleached 6,8 Year 0

5516 12 00 � � Dyed 6,8 Year 0

5516 13 00 � � Of yarns of different colours 6,8 Year 0

5516 14 00 � � Printed 6,8 Year 0

� Containing less than 85 % by weight of artificial staple fibres, mixed mainly or
solely with man-made filaments

5516 21 00 � � Unbleached or bleached 6,8 Year 0

5516 22 00 � � Dyed 6,8 Year 0

5516 23 � � Of yarns of different colours

5516 23 10 � � � Jacquard fabrics of a width of 140 cm or more (mattress tickings) 6,8 Year 0

5516 23 90 � � � Other 6,8 Year 0

5516 24 00 � � Printed 6,8 Year 0

� Containing less than 85 % by weight of artificial staple fibres, mixed mainly or
solely with wool or fine animal hair

5516 31 00 � � Unbleached or bleached 6,8 Year 0

5516 32 00 � � Dyed 6,8 Year 0

5516 33 00 � � Of yarns of different colours 6,8 Year 0

5516 34 00 � � Printed 6,8 Year 0

� Containing less than 85 % by weight of artificial staple fibres, mixed mainly or
solely with cotton

5516 41 00 � � Unbleached or bleached 6,8 Year 0

5516 42 00 � � Dyed 6,8 Year 0

5516 43 00 � � Of yarns of different colours 6,8 Year 0

5516 44 00 � � Printed 6,8 Year 0

� Other

5516 91 00 � � Unbleached or bleached 6,8 Year 0

5516 92 00 � � Dyed 6,8 Year 0

5516 93 00 � � Of yarns of different colours 6,8 Year 0

5516 94 00 � � Printed 6,8 Year 0

56 WADDING, FELT AND NONWOVENS; SPECIAL YARNS; TWINE, CORDAGE,
ROPES AND CABLES AND ARTICLES THEREOF

5601 Wadding of textile materials and articles thereof; textile fibres, not exceeding 5 mm
in length (flock), textile dust and mill neps

5601 10 � Sanitary towels and tampons, napkins and napkin liners for babies and similar
sanitary articles, of wadding

5601 10 10 � � Of man-made fibres 4,0 Year 0

5601 10 90 � � Of other textile materials 3,0 Year 0

� Wadding; other articles of wadding

5601 21 � � Of cotton

5601 21 10 � � � Absorbent 3,0 Year 0



HS Heading 2002 Description Base Category

5601 21 90 � � � Other 3,0 Year 0

5601 22 � � Of man-made fibres

5601 22 10 � � � Rolls of a diameter not exceeding 8 mm 3,0 Year 0

� � � Other

5601 22 91 � � � � Of synthetic fibres 3,4 Year 0

5601 22 99 � � � � Of artificial fibres 3,4 Year 0

5601 29 00 � � Other 3,0 Year 0

5601 30 00 � Textile flock and dust and mill neps 2,5 Year 0

5602 Felt, whether or not impregnated, coated, covered or laminated

5602 10 � Needleloom felt and stitch-bonded fibre fabrics

� � Not impregnated, coated, covered or laminated

� � � Needleloom felt

5602 10 11 � � � � Of jute or other textile bast fibres of heading 5303 5,3 Year 0

5602 10 19 � � � � Of other textile materials 5,3 Year 0

� � � Stitch-bonded fibre fabrics

5602 10 31 � � � � Of wool or fine animal hair 5,3 Year 0

5602 10 35 � � � � Of coarse animal hair 5,3 Year 0

5602 10 39 � � � � Of other textile materials 5,3 Year 0

5602 10 90 � � Impregnated, coated, covered or laminated 5,3 Year 0

� Other felt, not impregnated, coated, covered or laminated

5602 21 00 � � Of wool or fine animal hair 5,3 Year 0

5602 29 � � Of other textile materials

5602 29 10 � � � Of coarse animal hair 5,3 Year 0

5602 29 90 � � � Of other textile materials 5,3 Year 0

5602 90 00 � Other 5,3 Year 0

5603 Non-wovens, whether or not impregnated, coated, covered or laminated

� Of man-made filaments

5603 11 � � Weighing not more than 25 g/m2

5603 11 10 � � � Coated or covered 3,4 Year 0

5603 11 90 � � � Other 3,4 Year 0

5603 12 � � Weighing more than 25 g/m2 but not more than 70 g/m2

5603 12 10 � � � Coated or covered 3,4 Year 0

5603 12 90 � � � Other 3,4 Year 0

5603 13 � � Weighing more than 70 g/m2 but not more than 150 g/m2

5603 13 10 � � � Coated or covered 3,4 Year 0

5603 13 90 � � � Other 3,4 Year 0

5603 14 � � Weighing more than 150 g/m2
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5603 14 10 � � � Coated or covered 3,4 Year 0

5603 14 90 � � � Other 3,4 Year 0

� Other

5603 91 � � Weighing not more than 25 g/m2

5603 91 10 � � � Coated or covered 3,4 Year 0

5603 91 90 � � � Other 3,4 Year 0

5603 92 � � Weighing more than 25 g/m2 but not more than 70 g/m2

5603 92 10 � � � Coated or covered 3,4 Year 0

5603 92 90 � � � Other 3,4 Year 0

5603 93 � � Weighing more than 70 g/m2 but not more than 150 g/m2

5603 93 10 � � � Coated or covered 3,4 Year 0

5603 93 90 � � � Other 3,4 Year 0

5603 94 � � Weighing more than 150 g/m2

5603 94 10 � � � Coated or covered 3,4 Year 0

5603 94 90 � � � Other 3,4 Year 0

5604 Rubber thread and cord, textile covered; textile yarn, and strip and the like of
heading 5404 or 5405, impregnated, coated, covered or sheathed with rubber or
plastics

5604 10 00 � Rubber thread and cord, textile covered 3,5 Year 0

5604 20 00 � High tenacity yarn of polyesters, of nylon or other polyamides or of viscose
rayon, impregnated or coated

4,0 Year 0

5604 90 00 � Other 3,5 Year 0

5605 00 00 Metallised yarn, whether or not gimped, being textile yarn, or strip or the like of
heading 5404 or 5405, combined with metal in the form of thread, strip or
powder or covered with metal

3,2 Year 0

5606 00 Gimped yarn, and strip and the like of heading 5404 or 5405, gimped (other than
those of heading 5605 and gimped horsehair yarn); chenille yarn (including flock
chenille yarn); loop wale-yarn

5606 00 10 � Loop wale-yarn 7,0 Year 0

� Other

5606 00 91 � � Gimped yarn 4,2 Year 0

5606 00 99 � � Other 4,2 Year 0

5607 Twine, cordage, ropes and cables, whether or not plaited or braided and whether
or not impregnated, coated, covered or sheathed with rubber or plastics

5607 10 00 � Of jute or other textile bast fibres of heading 5303 4,8 Year 0

� Of sisal or other textile fibres of the genus Agave

5607 21 00 � � Binder or baler twine 9,6 Year 0

5607 29 � � Other

5607 29 10 � � � Measuring more than 100 000 decitex (10 g/m) 9,6 Year 0

5607 29 90 � � � Measuring 100 000 decitex (10 g/m) or less 9,6 Year 0

� Of polyethylene or polypropylene
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5607 41 00 � � Binder or baler twine 7,0 Year 0

5607 49 � � Other

� � � Measuring more than 50 000 decitex (5 g/m)

5607 49 11 � � � � Plaited or braided 7,0 Year 0

5607 49 19 � � � � Other 7,0 Year 0

5607 49 90 � � � Measuring 50 000 decitex (5 g/m) or less 7,0 Year 0

5607 50 � Of other synthetic fibres

� � Of nylon or other polyamides or of polyesters

� � � Measuring more than 50 000 decitex (5 g/m)

5607 50 11 � � � � Plaited or braided 7,0 Year 0

5607 50 19 � � � � Other 7,0 Year 0

5607 50 30 � � � Measuring 50 000 decitex (5 g/m) or less 7,0 Year 0

5607 50 90 � � Of other synthetic fibres 7,0 Year 0

5607 90 � Other:

5607 90 10 � � Of abaca (Manila hemp or Musa textilis Nee) or other hard (leaf) fibres 5,7 Year 0

5607 90 90 � � Other 7,0 Year 0

5608 Knotted netting of twine, cordage or rope; made-up fishing nets and other
made-up nets, of textile materials

� Of man-made textile materials

5608 11 � � Made up fishing nets

� � � Of nylon or other polyamides

5608 11 11 � � � � Of twine, cordage, rope or cables 6,8 Year 0

5608 11 19 � � � � Of yarn 6,8 Year 0

� � � Other

5608 11 91 � � � � Of twine, cordage, rope or cables 6,8 Year 0

5608 11 99 � � � � Of yarn 6,8 Year 0

5608 19 � � Other

� � � Made up nets

� � � � Of nylon or other polyamides

5608 19 11 � � � � � Of twine, cordage, rope or cables 6,8 Year 0

5608 19 19 � � � � � Other 6,8 Year 0

5608 19 30 � � � � Other 6,8 Year 0

5608 19 90 � � � Other 6,8 Year 0

5608 90 00 � Other 6,8 Year 0

5609 00 00 Articles of yarn, strip or the like of heading 5404 or 5405, twine, cordage, rope or
cables, not elsewhere specified or included

4,6 Year 0

57 CARPETS AND OTHER TEXTILE FLOOR COVERINGS

5701 Carpets and other textile floor coverings, knotted, whether or not made-up

5701 10 � Of wool or fine animal hair
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5701 10 10 � � Containing a total of more than 10 % by weight of silk or of waste silk other
than noil

6,4 Year 0

� � Other

5701 10 91 � � � Comprising not more than 350 knots per metre of warp 6.6 MAX 2.8
EUR/m2

Year 0

5701 10 93 � � � Comprising more than 350 but not more than 500 knots per metre of
warp

6.6 MAX 2.8
EUR/m2

Year 0

5701 10 99 � � � Comprising more than 500 knots per metre of warp 6.6 MAX 2.8
EUR/m2

Year 0

5701 90 � Of other textile materials

5701 90 10 � � Of silk, of waste silk other than noil, of synthetic fibres, of yarn falling
within heading 5605 or of textile materials containing metal threads

6,4 Year 0

5701 90 90 � � Of other textile materials 3,3 Year 0

5702 Carpets and other textile floor coverings, woven, not tufted or flocked, whether or
not made-up, including �Kelem�, �Schumacks�, �Karamanie� and similar hand-woven
rugs

5702 10 00 � �Kelem�, �Schumacks�, �Karamanie� and similar hand-woven rugs 2,9 Year 0

5702 20 00 � Floor coverings of coconut fibres (coir) 3,2 Year 0

� Other, of pile construction, not made-up

5702 31 00 � � Of wool or fine animal hair 6,4 Year 0

5702 32 00 � � Of man-made textile materials 6,4 Year 0

5702 39 � � Of other textile materials

5702 39 10 � � � Of cotton 6,4 Year 0

5702 39 90 � � � Other 6,4 Year 0

� Other, of pile construction, made-up

5702 41 00 � � Of wool or fine animal hair 6,4 Year 0

5702 42 00 � � Of man-made textile materials 6,4 Year 0

5702 49 � � Of other textile materials

5702 49 10 � � � Of cotton 6,4 Year 0

5702 49 90 � � � Other 6,4 Year 0

� Other, not of pile construction, not made-up

5702 51 00 � � Of wool or fine animal hair 6,4 Year 0

5702 52 00 � � Of man-made textile materials 6,4 Year 0

5702 59 00 � � Of other textile materials 6,4 Year 0

� Other, not of pile construction, made-up

5702 91 00 � � Of wool or fine animal hair 6,4 Year 0

5702 92 00 � � Of man-made textile materials 6,4 Year 0

5702 99 00 � � Of other textile materials 6,4 Year 0

5703 Carpets and other textile floor coverings, tufted, whether or not made-up

5703 10 00 � Of wool or fine animal hair 7,3 Year 0

5703 20 � Of nylon or other polyamides

� � Printed tufted
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5703 20 11 � � � Tiles, having a maximum surface area of 0,3 m2 7,3 Year 0

5703 20 19 � � � Other 7,3 Year 0

� � Other

5703 20 91 � � � Tiles, having a maximum surface area of 0,3 m2 7,3 Year 0

5703 20 99 � � � Other 7,3 Year 0

5703 30 � Of other man-made textile materials

� � Of polypropylene

5703 30 11 � � � Tiles, having a maximum surface area of 0,3 m2 7,3 Year 0

5703 30 19 � � � Other 7,3 Year 0

� � Other

� � � Printed tufted

5703 30 51 � � � � Tiles, having a maximum surface area of 0,3 m2 7,3 Year 0

5703 30 59 � � � � Other 7,3 Year 0

� � � Other

5703 30 91 � � � � Tiles, having a maximum surface area of 0,3 m2 7,3 Year 0

5703 30 99 � � � � Other 7,3 Year 0

5703 90 00 � Of other textile materials 7,3 Year 0

5704 Carpets and other textile floor coverings, of felt, not tufted or flocked, whether or
not made-up

5704 10 00 � Tiles, having a maximum surface area of 0,3 m2 5,3 Year 0

5704 90 00 � Other 5,3 Year 0

5705 00 Other carpets and other textile floor coverings, whether or not made-up

5705 00 10 � Of wool or fine animal hair 6,4 Year 0

5705 00 30 � Of man-made textile materials 6,4 Year 0

5705 00 90 � Of other textile materials 6,4 Year 0

58 SPECIAL WOVEN FABRICS; TUFTED TEXTILE FABRICS; LACE; TAPESTRIES;
TRIMMINGS; EMBROIDERY

5801 Woven pile fabrics and chenille fabrics, other than fabrics of heading 5802 or
5806

5801 10 00 � Of wool or fine animal hair 7,5 Year 0

� Of cotton

5801 21 00 � � Uncut weft pile fabrics 6,7 Year 0

5801 22 00 � � Cut corduroy 7,5 Year 0

5801 23 00 � � Other weft pile fabrics 7,5 Year 0

5801 24 00 � � Warp pile fabrics, épinglé (uncut) 7,5 Year 0

5801 25 00 � � Warp pile fabrics, cut 7,5 Year 0

5801 26 00 � � Chenille fabrics 7,5 Year 0

� Of man-made fibres



HS Heading 2002 Description Base Category

5801 31 00 � � Uncut weft pile fabrics 6,8 Year 0

5801 32 00 � � Cut corduroy 7,5 Year 0

5801 33 00 � � Other weft pile fabrics 7,5 Year 0

5801 34 00 � � Warp pile fabrics, épinglé (uncut) 7,5 Year 0

5801 35 00 � � Warp pile fabrics, cut 7,5 Year 0

5801 36 00 � � Chenille fabrics 7,5 Year 0

5801 90 � Of other textile materials

5801 90 10 � � Of flax 7,5 Year 0

5801 90 90 � � Other 7,5 Year 0

5802 Terry towelling and similar woven terry fabrics, other than narrow fabrics of
heading 5806; tufted textile fabrics, other than products of heading 5703

� Terry towelling and similar woven terry fabrics, of cotton

5802 11 00 � � Unbleached 6,7 Year 0

5802 19 00 � � Other 6,7 Year 0

5802 20 00 � Terry towelling and similar woven terry fabrics, of other textile materials 7,5 Year 0

5802 30 00 � Tufted textile fabrics 7,5 Year 0

5803 Gauze, other than narrow fabrics of heading 5806

5803 10 00 � Of cotton 4,6 Year 0

5803 90 � Of other textile materials

5803 90 10 � � Of silk or silk waste 5,7 Year 0

5803 90 30 � � Of synthetic fibres 6,8 Year 0

5803 90 50 � � Of artificial fibres 6,8 Year 0

5803 90 90 � � Other 7,3 Year 0

5804 Tulles and other net fabrics, not including woven, knitted or crocheted fabrics; lace
in the piece, in strips or in motifs, other than fabrics of headings 6002 to 6006:

5804 10 � Tulles and other net fabrics

� � Plain

5804 10 11 � � � Knotted net fabrics 5,2 Year 0

5804 10 19 � � � Other 5,2 Year 0

5804 10 90 � � Other 7,2 Year 0

� Mechanically made lace

5804 21 � � Of man-made fibres

5804 21 10 � � � Made on mechanical bobbin machines 6,9 Year 0

5804 21 90 � � � Other 6,9 Year 0

5804 29 � � Of other textile materials

5804 29 10 � � � Made on mechanical bobbin machines 6,9 Year 0

5804 29 90 � � � Other 6,9 Year 0
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5804 30 00 � Hand-made lace 7,2 Year 0

5805 00 00 Hand-woven tapestries of the type Gobelins, Flanders, Aubusson, Beauvais and the
like, and needle-worked tapestries (for example, petit point, cross stitch), whether
or not made-up

4,4 Year 0

5806 Narrow woven fabrics, other than goods of heading 5807; narrow fabrics
consisting of warp without weft assembled by means of an adhesive (bolducs)

5806 10 00 � Woven pile fabrics (including terry towelling and similar terry fabrics) and
chenille fabrics

5,0 Year 0

5806 20 00 � Other woven fabrics, containing by weight 5 % or more of elastomeric yarn or
rubber thread

6,0 Year 0

� Other woven fabrics

5806 31 00 � � Of cotton 6,0 Year 0

5806 32 � � Of man-made fibres

5806 32 10 � � � With real selvedges 6,0 Year 0

5806 32 90 � � � Other 6,0 Year 0

5806 39 00 � � Of other textile materials 6,0 Year 0

5806 40 00 � Fabrics consisting of warp without weft assembled by means of an adhesive
(bolducs)

4,9 Year 0

5807 Labels, badges and similar articles of textile materials, in the piece, in strips or cut
to shape or size, not embroidered

5807 10 � Woven

5807 10 10 � � With woven inscription 4,9 Year 0

5807 10 90 � � Other 4,9 Year 0

5807 90 � Other

5807 90 10 � � Of felt or non-wovens 5,0 Year 3

5807 90 90 � � Other 7,0 Year 3

5808 Braids in the piece; ornamental trimmings in the piece, without embroidery, other
than knitted or crocheted; tassels, pompons and similar articles

5808 10 00 � Braids, in the piece 4,0 Year 0

5808 90 00 � Other 4,2 Year 0

5809 00 00 Woven fabrics of metal thread and woven fabrics of metallized yarn of heading
5605, of a kind used in apparel, as furnishing fabrics or for similar purposes, not
elsewhere specified or included

4,4 Year 0

5810 Embroidery in the piece, in strips or in motifs

5810 10 � Embroidery without visible ground

5810 10 10 � � Of a value exceeding EUR 35/kg (net weight) 4,6 Year 0

5810 10 90 � � Other 7,2 Year 0

� Other embroidery

5810 91 � � Of cotton

5810 91 10 � � � Of a value exceeding EUR 17,50/kg (net weight) 4,6 Year 0

5810 91 90 � � � Other 5,7 Year 0

5810 92 � � Of man-made fibres
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5810 92 10 � � � Of a value exceeding EUR 17,50/kg (net weight) 4,6 Year 0

5810 92 90 � � � Other 5,7 Year 0

5810 99 � � Of other textile materials

5810 99 10 � � � Of a value exceeding EUR 17,50/kg (net weight) 4,6 Year 0

5810 99 90 � � � Other 5,7 Year 0

5811 00 00 Quilted textile products in the piece, composed of one or more layers of textile
materials assembled with padding by stitching or otherwise, other than embroidery
of heading 5810

6,8 Year 0

59 IMPREGNATED, COATED, COVERED OR LAMINATED TEXTILE FABRICS;
TEXTILE ARTICLES OF A KIND SUITABLE FOR INDUSTRIAL USE

5901 Textile fabrics coated with gum or amylaceous substances, of a kind used for the
outer covers of books or the like; tracing cloth; prepared painting canvas; buckram
and similar stiffened textile fabrics of a kind used for hat foundations

5901 10 00 � Textile fabrics coated with gum or amylaceous substances, of a kind used for
the outer covers of books or the like

5,2 Year 0

5901 90 00 � Other 5,2 Year 0

5902 Tyre cord fabric of high tenacity yarn of nylon or other polyamides, polyesters or
viscose rayon

5902 10 � Of nylon or other polyamides

5902 10 10 � � Impregnated with rubber 4,4 Year 0

5902 10 90 � � Other 6,8 Year 0

5902 20 � Of polyesters

5902 20 10 � � Impregnated with rubber 4,4 Year 0

5902 20 90 � � Other 6,8 Year 0

5902 90 � Other

5902 90 10 � � Impregnated with rubber 4,4 Year 0

5902 90 90 � � Other 6,8 Year 0

5903 Textile fabrics impregnated, coated, covered or laminated with plastics, other than
those of heading 5902

5903 10 � With poly(vinyl chloride):

5903 10 10 � � Impregnated 7,0 Year 0

5903 10 90 � � Coated, covered or laminated 7,0 Year 0

5903 20 � With polyurethane

5903 20 10 � � Impregnated 7,0 Year 0

5903 20 90 � � Coated, covered or laminated 7,0 Year 0

5903 90 � Other

5903 90 10 � � Impregnated 7,0 Year 0

� � Coated, covered or laminated

5903 90 91 � � � With cellulose derivatives or other plastics, with the fabric forming the
right side

7,0 Year 0

5903 90 99 � � � Other 7,0 Year 0
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5904 Linoleum, whether or not cut to shape; floor coverings consisting of a coating or
covering applied on a textile backing, whether or not cut to shape

5904 10 00 � Linoleum 4,2 Year 0

5904 90 00 � Other 4,2 Year 0

5905 00 Textile wall coverings

5905 00 10 � Consisting of parallel yarns, fixed on a backing of any material 4,6 Year 0

� Other

5905 00 30 � � Of flax 7,3 Year 0

5905 00 50 � � Of jute 3,2 Year 0

5905 00 70 � � Of man-made fibres 6,8 Year 0

5905 00 90 � � Other 4,8 Year 0

5906 Rubberised textile fabrics, other than those of heading 5902

5906 10 00 � Adhesive tape of a width not exceeding 20 cm 3,6 Year 0

� Other

5906 91 00 � � Knitted or crocheted 5,2 Year 0

5906 99 � � Other

5906 99 10 � � � Fabrics mentioned in note 4 (c) to this chapter 7,0 Year 0

5906 99 90 � � � Other 4,4 Year 0

5907 00 Textile fabrics otherwise impregnated, coated or covered; painted canvas being
theatrical scenery, studio back-cloths or the like

5907 00 10 � Oil cloth and other textile fabrics coated with preparations with a basis of
drying oil

3,9 Year 0

5907 00 90 � Other 3,9 Year 0

5908 00 00 Textile wicks, woven, plaited or knitted, for lamps, stoves, lighters, candles or the
like; incandescent gas mantles and tubular knitted gas mantle fabric therefor,
whether or not impregnated

4,4 Year 0

5909 00 Textile hosepiping and similar textile tubing, with or without lining, armour or
accessories of other materials

5909 00 10 � Of synthetic fibres 5,2 Year 0

5909 00 90 � Of other textile materials 5,2 Year 0

5910 00 00 Transmission or conveyor belts or belting, of textile material, whether or not
impregnated, coated, covered or laminated with plastics, or reinforced with metal
or other material

4,0 Year 0

5911 Textile products and articles, for technical uses, specified in note 7 to this chapter

5911 10 00 � Textile fabrics, felt and felt-lined woven fabrics, coated, covered or laminated
with rubber, leather or other material, of a kind used for card clothing, and
similar fabrics of a kind used for other technical purposes, including narrow
fabrics made of velvet impregnated with rubber, for covering weaving spindles
(weaving beams)

4,2 Year 0

5911 20 00 � Bolting cloth, whether or not made-up 3,6 Year 0

� Textile fabrics and felts, endless or fitted with linking devices, of a kind used in
paper-making or similar machines (for example, for pulp or asbestos-cement)

5911 31 � � Weighing less than 650 g/m2

� � � Of silk or man-made fibres
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5911 31 11 � � � � Woven fabrics, felted or not, of synthetic fibres, of a kind used in
paper-making machines

4,6 Year 0

5911 31 19 � � � � Other 4,6 Year 0

5911 31 90 � � � Of other textile materials 3,5 Year 0

5911 32 � � Weighing 650 g/m2 or more

5911 32 10 � � � Of silk or man-made fibres 4,6 Year 0

5911 32 90 � � � Of other textile materials 3,5 Year 0

5911 40 00 � Straining cloth of a kind used in oil presses or the like, including that of human
hair

4,8 Year 0

5911 90 � Other

5911 90 10 � � Of felt 4,8 Year 0

5911 90 90 � � Other 4,8 Year 0

60 KNITTED OR CROCHETED FABRICS

6001 Pile fabrics, including �long pile� fabrics and terry fabrics, knitted or crocheted

6001 10 00 � �Long pile� fabrics 7,0 Year 0

� Looped pile fabrics

6001 21 00 � � Of cotton 7,0 Year 0

6001 22 00 � � Of man-made fibres 7,0 Year 0

6001 29 � � Of other textile materials

6001 29 10 � � � Of wool or fine animal hair 7,0 Year 0

6001 29 90 � � � Other 7,0 Year 0

� Other

6001 91 � � Of cotton

6001 91 10 � � � Unbleached or bleached 7,0 Year 0

6001 91 30 � � � Dyed 7,0 Year 0

6001 91 50 � � � Of yarns of different colours 7,0 Year 0

6001 91 90 � � � Printed 7,0 Year 0

6001 92 � � Of man-made fibres

6001 92 10 � � � Unbleached or bleached 7,0 Year 0

6001 92 30 � � � Dyed 7,0 Year 0

6001 92 50 � � � Of yarns of different colours 7,0 Year 0

6001 92 90 � � � Printed 7,0 Year 0

6001 99 � � Of other textile materials

6001 99 10 � � � Of wool or fine animal hair 7,0 Year 0

6001 99 90 � � � Other 7,0 Year 0

6002 Knitted or crocheted fabrics of a width not exceeding 30 cm, containing by weight
5 % or more of elastomeric yarn or rubber thread, other than those of heading
6001:

6002 40 00 � Containing by weight 5 % or more of elastomeric yarn, but not containing
rubber thread

7,0 Year 0
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6002 90 00 � Other 5,2 Year 0

6003 Knitted or crocheted fabrics of a width not exceeding 30 cm, other than those of
heading 6001 or 6002:

6003 10 00 � Of wool or fine animal hair 7,0 Year 0

6003 20 00 � Of cotton 7,0 Year 0

6003 30 � Of synthetic fibres:

6003 30 10 � � Raschel lace 7,0 Year 0

6003 30 90 � � Other 7,0 Year 0

6003 40 00 � Of artificial fibres 7,0 Year 0

6003 90 00 � Other 7,0 Year 0

6004 Knitted or crocheted fabrics of a width exceeding 30 cm, containing by weight 5 %
or more of elastomeric yarn or rubber thread, other than those of heading 6001:

6004 10 00 � Containing by weight 5 % or more of elastomeric yarn, but not containing
rubber thread

7,0 Year 0

6004 90 00 � Other 5,2 Year 0

6005 Warp knit fabrics (including those made on galloon knitting machines), other than
those of headings 6001 to 6004:

6005 10 00 � Of wool or fine animal hair 7,0 Year 0

� Of cotton:

6005 21 00 � � Unbleached or bleached 7,0 Year 0

6005 22 00 � � Dyed 7,0 Year 0

6005 23 00 � � Of yarns of different colours 7,0 Year 0

6005 24 00 � � Printed 7,0 Year 0

� Of synthetic fibres:

6005 31 � � Unbleached or bleached:

6005 31 10 � � � For curtains, including net curtain fabric 7,0 Year 0

6005 31 50 � � � Raschel lace, other than for curtains or net curtain fabric 7,0 Year 0

6005 31 90 � � � Other 7,0 Year 0

6005 32 � � Dyed:

6005 32 10 � � � For curtains, including net curtain fabric 7,0 Year 0

6005 32 50 � � � Raschel lace, other than for curtains or net curtain fabric 7,0 Year 0

6005 32 90 � � � Other 7,0 Year 0

6005 33 � � Of yarns of different colours:

6005 33 10 � � � For curtains, including net curtain fabric 7,0 Year 0

6005 33 50 � � � Raschel lace, other than for curtains or net curtain fabric 7,0 Year 0

6005 33 90 � � � Other 7,0 Year 0

6005 34 � � Printed:

6005 34 10 � � � For curtains, including net curtain fabric 7,0 Year 0

6005 34 50 � � � Raschel lace, other than for curtains or net curtain fabric 7,0 Year 0
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6005 34 90 � � � Other 7,0 Year 0

� Of artificial fibres:

6005 41 00 � � Unbleached or bleached 7,0 Year 0

6005 42 00 � � Dyed 7,0 Year 0

6005 43 00 � � Of yarns of different colours 7,0 Year 0

6005 44 00 � � Printed 7,0 Year 0

6005 90 00 � Other 7,0 Year 0

6006 Other knitted or crocheted fabrics:

6006 10 00 � Of wool or fine animal hair 7,0 Year 0

� Of cotton:

6006 21 00 � � Unbleached or bleached 7,0 Year 0

6006 22 00 � � Dyed 7,0 Year 0

6006 23 00 � � Of yarns of different colours 7,0 Year 0

6006 24 00 � � Printed 7,0 Year 0

� Of synthetic fibres:

6006 31 � � Unbleached or bleached:

6006 31 10 � � � For curtains, including net curtain fabric 7,0 Year 0

6006 31 90 � � � Other 7,0 Year 0

6006 32 � � Dyed:

6006 32 10 � � � For curtains, including net curtain fabric 7,0 Year 0

6006 32 90 � � � Other 7,0 Year 0

6006 33 � � Of yarns of different colours:

6006 33 10 � � � For curtains, including net curtain fabric 7,0 Year 0

6006 33 90 � � � Other 7,0 Year 0

6006 34 � � Printed:

6006 34 10 � � � For curtains, including net curtain fabric 7,0 Year 0

6006 34 90 � � � Other 7,0 Year 0

� Of artificial fibres:

6006 41 00 � � Unbleached or bleached 7,0 Year 0

6006 42 00 � � Dyed 7,0 Year 0

6006 43 00 � � Of yarns of different colours 7,0 Year 0

6006 44 00 � � Printed 7,0 Year 0

6006 90 00 � Other 7,0 Year 0

61 ARTICLES OF APPAREL AND CLOTHING ACCESSORIES, KNITTED OR
CROCHETED

6101 Men's or boys' overcoats, car-coats, capes, cloaks, anoraks (including ski-jackets),
wind-cheaters, wind-jackets and similar articles, knitted or crocheted, other than
those of heading 6103

6101 10 � Of wool or fine animal hair
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6101 10 10 � � Overcoats, car-coats, capes, cloaks and similar articles 9,9 Year 0

6101 10 90 � � Anoraks (including ski-jackets), wind-cheaters, wind-jackets and similar
articles

9,9 Year 0

6101 20 � Of cotton

6101 20 10 � � Overcoats, car-coats, capes, cloaks and similar articles 9,9 Year 0

6101 20 90 � � Anoraks (including ski-jackets), wind-cheaters, wind-jackets and similar
articles

9,9 Year 0

6101 30 � Of man-made fibres

6101 30 10 � � Overcoats, car-coats, capes, cloaks and similar articles 9,9 Year 0

6101 30 90 � � Anoraks (including ski-jackets), wind-cheaters, wind-jackets and similar
articles

9,9 Year 0

6101 90 � Of other textile materials

6101 90 10 � � Overcoats, car-coats, capes, cloaks and similar articles 9,9 Year 0

6101 90 90 � � Anoraks (including ski-jackets), wind-cheaters, wind-jackets and similar
articles

9,9 Year 0

6102 Women's or girls' overcoats, car-coats, capes, cloaks, anoraks (including ski-jackets),
wind-cheaters, wind-jackets and similar articles, knitted or crocheted, other than
those of heading 6104

6102 10 � Of wool or fine animal hair

6102 10 10 � � Overcoats, car-coats, capes, cloaks and similar articles 9,9 Year 0

6102 10 90 � � Anoraks (including ski-jackets), wind-cheaters, wind-jackets and similar
articles

9,9 Year 0

6102 20 � Of cotton

6102 20 10 � � Overcoats, car-coats, capes, cloaks and similar articles 9,9 Year 0

6102 20 90 � � Anoraks (including ski-jackets), wind-cheaters, wind-jackets and similar
articles

9,9 Year 0

6102 30 � Of man-made fibres

6102 30 10 � � Overcoats, car-coats, capes, cloaks and similar articles 9,9 Year 0

6102 30 90 � � Anoraks (including ski-jackets), wind-cheaters, wind-jackets and similar
articles

9,9 Year 0

6102 90 � Of other textile materials

6102 90 10 � � Overcoats, car-coats, capes, cloaks and similar articles 9,9 Year 0

6102 90 90 � � Anoraks (including ski-jackets), wind-cheaters, wind-jackets and similar
articles

9,9 Year 0

6103 Men's or boys' suits, ensembles, jackets, blazers, trousers, bib and brace overalls,
breeches and shorts (other than swimwear), knitted or crocheted

� Suits

6103 11 00 � � Of wool or fine animal hair 9,9 Year 0

6103 12 00 � � Of synthetic fibres 9,9 Year 0

6103 19 00 � � Of other textile materials 9,9 Year 0

� Ensembles

6103 21 00 � � Of wool or fine animal hair 9,9 Year 0
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6103 22 00 � � Of cotton 9,9 Year 0

6103 23 00 � � Of synthetic fibres 9,9 Year 0

6103 29 00 � � Of other textile materials 9,9 Year 0

� Jackets and blazers

6103 31 00 � � Of wool or fine animal hair 9,9 Year 0

6103 32 00 � � Of cotton 9,9 Year 0

6103 33 00 � � Of synthetic fibres 9,9 Year 0

6103 39 00 � � Of other textile materials 9,9 Year 0

� Trousers, bib and brace overalls, breeches and shorts

6103 41 � � Of wool or fine animal hair

6103 41 10 � � � Trousers and breeches 9,9 Year 0

6103 41 90 � � � Other 9,9 Year 0

6103 42 � � Of cotton

6103 42 10 � � � Trousers and breeches 9,9 Year 0

6103 42 90 � � � Other 9,9 Year 0

6103 43 � � Of synthetic fibres

6103 43 10 � � � Trousers and breeches 9,9 Year 0

6103 43 90 � � � Other 9,9 Year 0

6103 49 � � Of other textile materials

6103 49 10 � � � Trousers and breeches 9,9 Year 0

� � � Other

6103 49 91 � � � � Of artificial fibres 9,9 Year 0

6103 49 99 � � � � Other 9,9 Year 0

6104 Women's or girls' suits, ensembles, jackets, blazers, dresses, skirts, divided skirts,
trousers, bib and brace overalls, breeches and shorts (other than swimwear), knitted
or crocheted

� Suits

6104 11 00 � � Of wool or fine animal hair 9,9 Year 0

6104 12 00 � � Of cotton 9,9 Year 0

6104 13 00 � � Of synthetic fibres 9,9 Year 0

6104 19 00 � � Of other textile materials 9,9 Year 0

� Ensembles

6104 21 00 � � Of wool or fine animal hair 9,9 Year 0

6104 22 00 � � Of cotton 9,9 Year 0

6104 23 00 � � Of synthetic fibres 9,9 Year 0

6104 29 00 � � Of other textile materials 9,9 Year 0

� Jackets and blazers

6104 31 00 � � Of wool or fine animal hair 9,9 Year 0
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6104 32 00 � � Of cotton 9,9 Year 0

6104 33 00 � � Of synthetic fibres 9,9 Year 0

6104 39 00 � � Of other textile materials 9,9 Year 0

� Dresses

6104 41 00 � � Of wool or fine animal hair 9,9 Year 0

6104 42 00 � � Of cotton 9,9 Year 0

6104 43 00 � � Of synthetic fibres 9,9 Year 0

6104 44 00 � � Of artificial fibres 9,9 Year 0

6104 49 00 � � Of other textile materials 9,9 Year 0

� Skirts and divided skirts

6104 51 00 � � Of wool or fine animal hair 9,9 Year 0

6104 52 00 � � Of cotton 9,9 Year 0

6104 53 00 � � Of synthetic fibres 9,9 Year 0

6104 59 00 � � Of other textile materials 9,9 Year 0

� Trousers, bib and brace overalls, breeches and shorts

6104 61 � � Of wool or fine animal hair

6104 61 10 � � � Trousers and breeches 9,9 Year 0

6104 61 90 � � � Other 9,9 Year 0

6104 62 � � Of cotton

6104 62 10 � � � Trousers and breeches 9,9 Year 0

6104 62 90 � � � Other 9,9 Year 0

6104 63 � � Of synthetic fibres

6104 63 10 � � � Trousers and breeches 9,9 Year 0

6104 63 90 � � � Other 9,9 Year 0

6104 69 � � Of other textile materials

6104 69 10 � � � Trousers and breeches 9,9 Year 0

� � � Other

6104 69 91 � � � � Of artificial fibres 9,9 Year 0

6104 69 99 � � � � Of other textile materials 9,9 Year 0

6105 Men's or boys' shirts, knitted or crocheted

6105 10 00 � Of cotton 9,6 Year 0

6105 20 � Of man-made fibres

6105 20 10 � � Of synthetic fibres 9,6 Year 0

6105 20 90 � � Of artificial fibres 9,6 Year 0

6105 90 � Of other textile materials

6105 90 10 � � Of wool or fine animal hair 9,6 Year 0

6105 90 90 � � Of other textile materials 9,6 Year 0
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6106 Women's or girls' blouses, shirts and shirt-blouses, knitted or crocheted

6106 10 00 � Of cotton 9,9 Year 0

6106 20 00 � Of man-made fibres 9,9 Year 0

6106 90 � Of other textile materials

6106 90 10 � � Of wool or fine animal hair 9,9 Year 0

6106 90 30 � � Of silk or silk waste 9,9 Year 0

6106 90 50 � � Of flax or of ramie 9,9 Year 0

6106 90 90 � � Of other textile materials 9,9 Year 0

6107 Men's or boys' underpants, briefs, nightshirts, pyjamas, bathrobes, dressing gowns
and similar articles, knitted or crocheted

� Underpants and briefs

6107 11 00 � � Of cotton 9,6 Year 0

6107 12 00 � � Of man-made fibres 9,6 Year 0

6107 19 00 � � Of other textile materials 9,6 Year 0

� Nightshirts and pyjamas

6107 21 00 � � Of cotton 9,6 Year 0

6107 22 00 � � Of man-made fibres 9,6 Year 0

6107 29 00 � � Of other textile materials 9,6 Year 0

� Other

6107 91 � � Of cotton

6107 91 10 � � � Of terry fabrics 9,9 Year 0

6107 91 90 � � � Other 9,9 Year 0

6107 92 00 � � Of man-made fibres 9,9 Year 0

6107 99 00 � � Of other textile materials 9,9 Year 0

6108 Women's or girls' slips, petticoats, briefs, panties, nightdresses, pyjamas, négligés,
bathrobes, dressing gowns and similar articles, knitted or crocheted

� Slips and petticoats

6108 11 00 � � Of man-made fibres 9,6 Year 0

6108 19 00 � � Of other textile materials 9,6 Year 0

� Briefs and panties

6108 21 00 � � Of cotton 9,6 Year 0

6108 22 00 � � Of man-made fibres 9,6 Year 0

6108 29 00 � � Of other textile materials 9,6 Year 0

� Nightdresses and pyjamas

6108 31 � � Of cotton

6108 31 10 � � � Nightdresses 9,6 Year 0

6108 31 90 � � � Pyjamas 9,6 Year 0

6108 32 � � Of man-made fibres

� � � Of synthetic fibres
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6108 32 11 � � � � Nightdresses 9,6 Year 0

6108 32 19 � � � � Pyjamas 9,6 Year 0

6108 32 90 � � � Of artificial fibres 9,6 Year 0

6108 39 00 � � Of other textile materials 9,6 Year 0

� Other

6108 91 � � Of cotton

6108 91 10 � � � Of terry fabrics 9,9 Year 0

6108 91 90 � � � Other 9,9 Year 0

6108 92 00 � � Of man-made fibres 9,9 Year 0

6108 99 � � Of other textile materials

6108 99 10 � � � Of wool or fine animal hair 9,9 Year 0

6108 99 90 � � � Other 9,9 Year 0

6109 T-shirts, singlets and other vests, knitted or crocheted

6109 10 00 � Of cotton 9,6 Year 0

6109 90 � Of other textile materials

6109 90 10 � � Of wool or fine animal hair 9,6 Year 0

6109 90 30 � � Of man-made fibres 9,6 Year 0

6109 90 90 � � Other 9,6 Year 0

6110 Jerseys, pullovers, cardigans, waistcoats and similar articles, knitted or crocheted:

� Of wool or fine animal hair:

6110 11 � � Of wool:

6110 11 10 � � � Jerseys and pullovers, containing at least 50 % by weight of wool and
weighing 600 g or more per article

8,4 Year 0

� � � Other:

6110 11 30 � � � � Men's or boys' 9,9 Year 0

6110 11 90 � � � � Women's or girls' 9,9 Year 0

6110 12 � � Of Kashmir (cashmere) goats:

6110 12 10 � � � Men's or boys' 9,9 Year 0

6110 12 90 � � � Women's or girls' 9,9 Year 0

6110 19 � � Other:

6110 19 10 � � � Men's or boys' 9,9 Year 0

6110 19 90 � � � Women's or girls' 9,9 Year 0

6110 20 � Of cotton

6110 20 10 � � Lightweight fine knit roll, polo or turtle neck jumpers and pullovers 9,6 Year 0

� � Other

6110 20 91 � � � Men's or boys' 9,9 Year 0

6110 20 99 � � � Women's or girls' 9,9 Year 0

6110 30 � Of man-made fibres
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6110 30 10 � � Lightweight fine knit roll, polo or turtle neck jumpers and pullovers 9,6 Year 0

� � Other

6110 30 91 � � � Men's or boys' 9,9 Year 0

6110 30 99 � � � Women's or girls' 9,9 Year 0

6110 90 � Of other textile materials

6110 90 10 � � Of flax or ramie 9,9 Year 0

6110 90 90 � � Other 9,9 Year 0

6111 Babies' garments and clothing accessories, knitted or crocheted

6111 10 � Of wool or fine animal hair

6111 10 10 � � Gloves, mittens and mitts 7,1 Year 0

6111 10 90 � � Other 9,8 Year 0

6111 20 � Of cotton

6111 20 10 � � Gloves, mittens and mitts 7,1 Year 0

6111 20 90 � � Other 9,8 Year 0

6111 30 � Of synthetic fibres

6111 30 10 � � Gloves, mittens and mitts 7,1 Year 0

6111 30 90 � � Other 9,8 Year 0

6111 90 00 � Of other textile materials 9,8 Year 0

6112 Track suits, ski suits and swimwear, knitted or crocheted

� Track suits

6112 11 00 � � Of cotton 9,9 Year 0

6112 12 00 � � Of synthetic fibres 9,9 Year 0

6112 19 00 � � Of other textile materials 9,9 Year 0

6112 20 00 � Ski suits 9,9 Year 0

� Men's or boys' swimwear

6112 31 � � Of synthetic fibres

6112 31 10 � � � Containing by weight 5 % or more of rubber thread 6,4 Year 0

6112 31 90 � � � Other 9,9 Year 0

6112 39 � � Of other textile materials

6112 39 10 � � � Containing by weight 5 % or more of rubber thread 6,4 Year 0

6112 39 90 � � � Other 9,9 Year 0

� Women's or girls' swimwear

6112 41 � � Of synthetic fibres

6112 41 10 � � � Containing by weight 5 % or more of rubber thread 6,4 Year 0

6112 41 90 � � � Other 9,9 Year 0

6112 49 � � Of other textile materials

6112 49 10 � � � Containing by weight 5 % or more of rubber thread 6,4 Year 0
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6112 49 90 � � � Other 9,9 Year 0

6113 00 Garments, made-up of knitted or crocheted fabrics of heading 5903, 5906, or
5907

6113 00 10 � Of knitted or crocheted fabrics of heading 5906 6,4 Year 0

6113 00 90 � Other 9,9 Year 0

6114 Other garments, knitted or crocheted

6114 10 00 � Of wool or fine animal hair 9,9 Year 0

6114 20 00 � Of cotton 9,9 Year 0

6114 30 00 � Of man-made fibres 9,9 Year 0

6114 90 00 � Of other textile materials 9,9 Year 0

6115 Panty hose, tights, stockings, socks and other hosiery, including stockings for
varicose veins and footwear without applied soles, knitted or crocheted

� Panty hose and tights

6115 11 00 � � Of synthetic fibres, measuring per single yarn less than 67 decitex 9,6 Year 0

6115 12 00 � � Of synthetic fibres, measuring per single yarn 67 decitex or more 9,6 Year 0

6115 19 00 � � Of other textile materials 9,6 Year 0

6115 20 � Women's full-length or knee-length hosiery, measuring per single yarn less than
67 decitex

� � Of synthetic fibres

6115 20 11 � � � Knee-length stockings 9,6 Year 0

6115 20 19 � � � Other 9,6 Year 0

6115 20 90 � � Of other textile materials 9,6 Year 0

� Other

6115 91 00 � � Of wool or fine animal hair 9,6 Year 0

6115 92 00 � � Of cotton 9,6 Year 0

6115 93 � � Of synthetic fibres

6115 93 10 � � � Stockings for varicose veins 6,4 Year 0

6115 93 30 � � � Knee-length stockings (other than stockings for varicose veins) 9,6 Year 0

� � � Other

6115 93 91 � � � � Women's stockings 9,6 Year 0

6115 93 99 � � � � Other 9,6 Year 0

6115 99 00 � � Of other textile materials 9,6 Year 0

6116 Gloves, mittens and mitts, knitted or crocheted

6116 10 � Impregnated, coated or covered with plastics or rubber

6116 10 20 � � Gloves impregnated, coated or covered with rubber 6,4 Year 0

6116 10 80 � � Other 7,1 Year 0

� Other

6116 91 00 � � Of wool or fine animal hair 7,1 Year 0



HS Heading 2002 Description Base Category

6116 92 00 � � Of cotton 7,1 Year 0

6116 93 00 � � Of synthetic fibres 7,1 Year 0

6116 99 00 � � Of other textile materials 7,1 Year 0

6117 Other made-up clothing accessories, knitted or crocheted; knitted or crocheted
parts of garments or of clothing accessories

6117 10 00 � Shawls, scarves, mufflers, mantillas, veils and the like 9,9 Year 0

6117 20 00 � Ties, bow ties and cravats 9,9 Year 0

6117 80 � Other accessories

6117 80 10 � � Knitted or crocheted, elasticated or rubberised 6,4 Year 0

6117 80 90 � � Other 9,9 Year 0

6117 90 00 � Parts 9,9 Year 0

62 ARTICLES OF APPAREL AND CLOTHING ACCESSORIES, NOT KNITTED OR
CROCHETED

6201 Men's or boys' overcoats, car-coats, capes, cloaks, anoraks (including ski-jackets),
wind-cheaters, wind-jackets and similar articles, other than those of heading 6203

� Overcoats, raincoats, car-coats, capes, cloaks and similar articles

6201 11 00 � � Of wool or fine animal hair 9,9 Year 0

6201 12 � � Of cotton

6201 12 10 � � � Of a weight, per garment, not exceeding 1kg 9,9 Year 0

6201 12 90 � � � Of a weight, per garment, exceeding 1kg 9,9 Year 0

6201 13 � � Of man-made fibres

6201 13 10 � � � Of a weight, per garment, not exceeding 1kg 9,9 Year 0

6201 13 90 � � � Of a weight, per garment, exceeding 1kg 9,9 Year 0

6201 19 00 � � Of other textile materials 9,9 Year 0

� Other

6201 91 00 � � Of wool or fine animal hair 9,9 Year 0

6201 92 00 � � Of cotton 9,9 Year 0

6201 93 00 � � Of man-made fibres 9,9 Year 0

6201 99 00 � � Of other textile materials 9,9 Year 0

6202 Women's or girls' overcoats, car-coats, capes, cloaks, anoraks (including ski-jackets),
wind-cheaters, wind-jackets and similar articles, other than those of heading 6204

� Overcoats, raincoats, car-coats, capes, cloaks and similar articles

6202 11 00 � � Of wool or fine animal hair 9,9 Year 0

6202 12 � � Of cotton

6202 12 10 � � � Of a weight, per garment, not exceeding 1 kg 9,9 Year 0

6202 12 90 � � � Of a weight, per garment, exceeding 1kg 9,9 Year 0

6202 13 � � Of man-made fibres

6202 13 10 � � � Of a weight, per garment, not exceeding 1kg 9,9 Year 0

6202 13 90 � � � Of a weight, per garment, exceeding 1kg 9,9 Year 0
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6202 19 00 � � Of other textile materials 9,9 Year 0

� Other

6202 91 00 � � Of wool or fine animal hair 9,9 Year 0

6202 92 00 � � Of cotton 9,9 Year 0

6202 93 00 � � Of man-made fibres 9,9 Year 0

6202 99 00 � � Of other textile materials 9,9 Year 0

6203 Men's or boys' suits, ensembles, jackets, blazers, trousers, bib and brace overalls,
breeches and shorts (other than swimwear)

� Suits

6203 11 00 � � Of wool or fine animal hair 9,9 Year 0

6203 12 00 � � Of synthetic fibres 9,9 Year 0

6203 19 � � Of other textile materials

6203 19 10 � � � Of cotton 9,9 Year 0

6203 19 30 � � � Of artificial fibres 9,9 Year 0

6203 19 90 � � � Other 9,9 Year 0

� Ensembles

6203 21 00 � � Of wool or fine animal hair 9,9 Year 0

6203 22 � � Of cotton

6203 22 10 � � � Industrial and occupational 9,9 Year 0

6203 22 80 � � � Other 9,9 Year 0

6203 23 � � Of synthetic fibres

6203 23 10 � � � Industrial and occupational 9,9 Year 0

6203 23 80 � � � Other 9,9 Year 0

6203 29 � � Of other textile materials

� � � Of artificial fibres

6203 29 11 � � � � Industrial and occupational 9,9 Year 0

6203 29 18 � � � � Other 9,9 Year 0

6203 29 90 � � � Other 9,9 Year 0

� Jackets and blazers

6203 31 00 � � Of wool or fine animal hair 9,9 Year 0

6203 32 � � Of cotton

6203 32 10 � � � Industrial and occupational 9,9 Year 0

6203 32 90 � � � Other 9,9 Year 0

6203 33 � � Of synthetic fibres

6203 33 10 � � � Industrial and occupational 9,9 Year 0

6203 33 90 � � � Other 9,9 Year 0

6203 39 � � Of other textile materials

� � � Of artificial fibres
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6203 39 11 � � � � Industrial and occupational 9,9 Year 0

6203 39 19 � � � � Other 9,9 Year 0

6203 39 90 � � � Other 9,9 Year 0

� Trousers, bib and brace overalls, breeches and shorts

6203 41 � � Of wool or fine animal hair

6203 41 10 � � � Trousers and breeches 9,9 Year 0

6203 41 30 � � � Bib and brace overalls 9,9 Year 0

6203 41 90 � � � Other 9,9 Year 0

6203 42 � � Of cotton

� � � Trousers and breeches

6203 42 11 � � � � Industrial and occupational 9,9 Year 0

� � � � Other

6203 42 31 � � � � � Of denim 9,9 Year 0

6203 42 33 � � � � � Of cut corduroy 9,9 Year 0

6203 42 35 � � � � � Other 9,9 Year 0

� � � Bib and brace overalls

6203 42 51 � � � � Industrial and occupational 9,9 Year 0

6203 42 59 � � � � Other 9,9 Year 0

6203 42 90 � � � Other 9,9 Year 0

6203 43 � � Of synthetic fibres

� � � Trousers and breeches

6203 43 11 � � � � Industrial and occupational 9,9 Year 0

6203 43 19 � � � � Other 9,9 Year 0

� � � Bib and brace overalls

6203 43 31 � � � � Industrial and occupational 9,9 Year 0

6203 43 39 � � � � Other 9,9 Year 0

6203 43 90 � � � Other 9,9 Year 0

6203 49 � � Of other textile materials

� � � Of artificial fibres

� � � � Trousers and breeches

6203 49 11 � � � � � Industrial and occupational 9,9 Year 0

6203 49 19 � � � � � Other 9,9 Year 0

� � � � Bib and brace overalls

6203 49 31 � � � � � Industrial and occupational 9,9 Year 0

6203 49 39 � � � � � Other 9,9 Year 0

6203 49 50 � � � � Other 9,9 Year 0

6203 49 90 � � � Other 9,9 Year 0
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6204 Women's or girls' suits, ensembles, jackets, blazers, dresses, skirts, divided skirts,
trousers, bib and brace overalls, breeches and shorts (other than swimwear)

� Suits

6204 11 00 � � Of wool or fine animal hair 9,9 Year 0

6204 12 00 � � Of cotton 9,9 Year 0

6204 13 00 � � Of synthetic fibres 9,9 Year 0

6204 19 � � Of other textile materials

6204 19 10 � � � Of artificial fibres 9,9 Year 0

6204 19 90 � � � Other 9,9 Year 0

� Ensembles

6204 21 00 � � Of wool or fine animal hair 9,9 Year 0

6204 22 � � Of cotton

6204 22 10 � � � Industrial and occupational 9,9 Year 0

6204 22 80 � � � Other 9,9 Year 0

6204 23 � � Of synthetic fibres

6204 23 10 � � � Industrial and occupational 9,9 Year 0

6204 23 80 � � � Other 9,9 Year 0

6204 29 � � Of other textile materials

� � � Of artificial fibres

6204 29 11 � � � � Industrial and occupational 9,9 Year 0

6204 29 18 � � � � Other 9,9 Year 0

6204 29 90 � � � Other 9,9 Year 0

� Jackets and blazers

6204 31 00 � � Of wool or fine animal hair 9,9 Year 0

6204 32 � � Of cotton

6204 32 10 � � � Industrial and occupational 9,9 Year 0

6204 32 90 � � � Other 9,9 Year 0

6204 33 � � Of synthetic fibres

6204 33 10 � � � Industrial and occupational 9,9 Year 0

6204 33 90 � � � Other 9,9 Year 0

6204 39 � � Of other textile materials

� � � Of artificial fibres

6204 39 11 � � � � Industrial and occupational 9,9 Year 0

6204 39 19 � � � � Other 9,9 Year 0

6204 39 90 � � � Other 9,9 Year 0

� Dresses

6204 41 00 � � Of wool or fine animal hair 9,9 Year 0

6204 42 00 � � Of cotton 9,9 Year 0
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6204 43 00 � � Of synthetic fibres 9,9 Year 0

6204 44 00 � � Of artificial fibres 9,9 Year 0

6204 49 � � Of other textile materials

6204 49 10 � � � Of silk or silk waste 9,9 Year 0

6204 49 90 � � � Other 9,9 Year 0

� Skirts and divided skirts

6204 51 00 � � Of wool or fine animal hair 9,9 Year 0

6204 52 00 � � Of cotton 9,9 Year 0

6204 53 00 � � Of synthetic fibres 9,9 Year 0

6204 59 � � Of other textile materials

6204 59 10 � � � Of artificial fibres 9,9 Year 0

6204 59 90 � � � Other 9,9 Year 0

� Trousers, bib and brace overalls, breeches and shorts

6204 61 � � Of wool or fine animal hair

6204 61 10 � � � Trousers and breeches 9,9 Year 0

6204 61 80 � � � Bib and brace overalls 9,9 Year 0

6204 61 90 � � � Other 9,9 Year 0

6204 62 � � Of cotton

� � � Trousers and breeches

6204 62 11 � � � � Industrial and occupational 9,9 Year 0

� � � � Other

6204 62 31 � � � � � Of denim 9,9 Year 0

6204 62 33 � � � � � Of cut corduroy 9,9 Year 0

6204 62 39 � � � � � Other 9,9 Year 0

� � � Bib and brace overalls

6204 62 51 � � � � Industrial and occupational 9,9 Year 0

6204 62 59 � � � � Other 9,9 Year 0

6204 62 90 � � � Other 9,9 Year 0

6204 63 � � Of synthetic fibres

� � � Trousers and breeches

6204 63 11 � � � � Industrial and occupational 9,9 Year 0

6204 63 18 � � � � Other 9,9 Year 0

� � � Bib and brace overalls

6204 63 31 � � � � Industrial and occupational 9,9 Year 0

6204 63 39 � � � � Other 9,9 Year 0

6204 63 90 � � � Other 9,9 Year 0
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6204 69 � � Of other textile materials

� � � Of artificial fibres

� � � � Trousers and breeches

6204 69 11 � � � � � Industrial and occupational 9,9 Year 0

6204 69 18 � � � � � Other 9,9 Year 0

� � � � Bib and brace overalls

6204 69 31 � � � � � Industrial and occupational 9,9 Year 0

6204 69 39 � � � � � Other 9,9 Year 0

6204 69 50 � � � � Other 9,9 Year 0

6204 69 90 � � � Other 9,9 Year 0

6205 Men's or boys' shirts

6205 10 00 � Of wool or fine animal hair 9,6 Year 0

6205 20 00 � Of cotton 9,6 Year 0

6205 30 00 � Of man-made fibres 9,6 Year 0

6205 90 � Of other textile materials

6205 90 10 � � Of flax or ramie 9,6 Year 0

6205 90 90 � � Other 9,6 Year 0

6206 Women's or girls' blouses, shirts and shirt-blouses

6206 10 00 � Of silk or silk waste 9,9 Year 0

6206 20 00 � Of wool or fine animal hair 9,9 Year 0

6206 30 00 � Of cotton 9,9 Year 0

6206 40 00 � Of man-made fibres 9,9 Year 0

6206 90 � Of other textile materials

6206 90 10 � � Of flax or ramie 9,9 Year 0

6206 90 90 � � Other 9,9 Year 0

6207 Men's or boys' singlets and other vests, underpants, briefs, nightshirts, pyjamas,
bathrobes, dressing gowns and similar articles

� Underpants and briefs

6207 11 00 � � Of cotton 9,6 Year 0

6207 19 00 � � Of other textile materials 9,6 Year 0

� Nightshirts and pyjamas

6207 21 00 � � Of cotton 9,6 Year 0

6207 22 00 � � Of man-made fibres 9,6 Year 0

6207 29 00 � � Of other textile materials 9,6 Year 0

� Other

6207 91 � � Of cotton

6207 91 10 � � � Bathrobes, dressing gowns and similar articles of terry towelling and
similar woven terry fabrics

9,9 Year 0
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6207 91 90 � � � Other 9,9 Year 0

6207 92 00 � � Of man-made fibres 9,9 Year 0

6207 99 00 � � Of other textile materials 9,9 Year 0

6208 Women's or girls' singlets and other vests, slips, petticoats, briefs, panties,
nightdresses, pyjamas, négligés, bathrobes, dressing gowns and similar articles

� Slips and petticoats

6208 11 00 � � Of man-made fibres 9,6 Year 0

6208 19 � � Of other textile materials

6208 19 10 � � � Of cotton 9,6 Year 0

6208 19 90 � � � Other 9,6 Year 0

� Nightdresses and pyjamas

6208 21 00 � � Of cotton 9,6 Year 0

6208 22 00 � � Of man-made fibres 9,6 Year 0

6208 29 00 � � Of other textile materials 9,6 Year 0

� Other

6208 91 � � Of cotton

� � � Negligés, bathrobes, dressing gowns and similar articles

6208 91 11 � � � � Of terry towelling and similar woven terry fabrics 9,9 Year 0

6208 91 19 � � � � Other 9,9 Year 0

6208 91 90 � � � Other 9,9 Year 0

6208 92 00 � � Of man-made fibres 9,9 Year 0

6208 99 00 � � Of other textile materials 9,9 Year 0

6209 Babies' garments and clothing accessories

6209 10 00 � Of wool or fine animal hair 8,4 Year 0

6209 20 00 � Of cotton 8,4 Year 0

6209 30 00 � Of synthetic fibres 8,4 Year 0

6209 90 00 � Of other textile materials 8,4 Year 0

6210 Garments, made-up of fabrics of heading 5602, 5603, 5903, 5906 or 5907

6210 10 � Of fabrics of heading 5602 or 5603

6210 10 10 � � Of fabrics of heading 5602 9,9 Year 0

� � Of fabrics of heading 5603

6210 10 91 � � � In sterile packs 9,9 Year 0

6210 10 99 � � � Other 9,9 Year 0

6210 20 00 � Other garments, of the type described in subheadings 6201 11 to 6201 19 9,9 Year 0

6210 30 00 � Other garments, of the type described in subheadings 6202 11 to 6202 19 9,9 Year 0

6210 40 00 � Other men's or boys' garments 9,9 Year 0

6210 50 00 � Other women's or girls' garments 9,9 Year 0
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6211 Track suits, ski suits and swimwear; other garments

� Swimwear

6211 11 00 � � Men's or boys' 9,9 Year 0

6211 12 00 � � Women's or girls' 9,9 Year 0

6211 20 00 � Ski suits 9,9 Year 0

� Other garments, men's or boys'

6211 31 00 � � Of wool or fine animal hair 9,9 Year 0

6211 32 � � Of cotton

6211 32 10 � � � Industrial and occupational clothing 9,9 Year 0

� � � Track suits with lining

6211 32 31 � � � � With an outer shell of a single identical fabric 9,9 Year 0

� � � � Other

6211 32 41 � � � � � Upper parts 9,9 Year 0

6211 32 42 � � � � � Lower parts 9,9 Year 0

6211 32 90 � � � Other 9,9 Year 0

6211 33 � � Of man-made fibres

6211 33 10 � � � Industrial and occupational clothing 9,9 Year 0

� � � Track suits with lining

6211 33 31 � � � � With an outer shell of a single identical fabric 9,9 Year 0

� � � � Other

6211 33 41 � � � � � Upper parts 9,9 Year 0

6211 33 42 � � � � � Lower parts 9,9 Year 0

6211 33 90 � � � Other 9,9 Year 0

6211 39 00 � � Of other textile materials 9,9 Year 0

� Other garments, women's or girls'

6211 41 00 � � Of wool or fine animal hair 9,9 Year 0

6211 42 � � Of cotton

6211 42 10 � � � Aprons, overalls, smock-overalls and other industrial and occupational
clothing (whether or not also suitable for domestic use)

9,9 Year 0

� � � Track suits with lining

6211 42 31 � � � � With an outer shell of a single identical fabric 9,9 Year 0

� � � � Other

6211 42 41 � � � � � Upper parts 9,9 Year 0

6211 42 42 � � � � � Lower parts 9,9 Year 0

6211 42 90 � � � Other 9,9 Year 0

6211 43 � � Of man-made fibres
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6211 43 10 � � � Aprons, overalls, smock-overalls and other industrial and occupational
clothing (whether or not also suitable for domestic use)

9,9 Year 0

� � � Track suits with lining

6211 43 31 � � � � With an outer shell of a single identical fabric 9,9 Year 0

� � � � Other

6211 43 41 � � � � � Upper parts 9,9 Year 0

6211 43 42 � � � � � Lower parts 9,9 Year 0

6211 43 90 � � � Other 9,9 Year 0

6211 49 00 � � Of other textile materials 9,9 Year 0

6212 Brassières, girdles, corsets, braces, suspenders, garters and similar articles and parts
thereof, whether or not knitted or crocheted

6212 10 � Brassières

6212 10 10 � � In a set made-up for retail-sale containing a brassière and a brief 5,2 Year 0

6212 10 90 � � Other 5,2 Year 0

6212 20 00 � Girdles and panty-girdles 5,2 Year 0

6212 30 00 � Corselettes 5,2 Year 0

6212 90 00 � Other 5,2 Year 0

6213 Handkerchiefs

6213 10 00 � Of silk or silk waste 8,0 Year 0

6213 20 00 � Of cotton 8,0 Year 0

6213 90 00 � Of other textile materials 8,0 Year 0

6214 Shawls, scarves, mufflers, mantillas, veils and the like

6214 10 00 � Of silk or silk waste 6,4 Year 0

6214 20 00 � Of wool or fine animal hair 6,4 Year 0

6214 30 00 � Of synthetic fibres 6,4 Year 0

6214 40 00 � Of artificial fibres 6,4 Year 0

6214 90 � Of other textile materials

6214 90 10 � � Of cotton 6,4 Year 0

6214 90 90 � � Other 6,4 Year 0

6215 Ties, bow ties and cravats

6215 10 00 � Of silk or silk waste 5,0 Year 0

6215 20 00 � Of man-made fibres 5,0 Year 0

6215 90 00 � Of other textile materials 5,0 Year 0

6216 00 00 Gloves, mittens and mitts 6,0 Year 0

6217 Other made-up clothing accessories; parts of garments or of clothing accessories,
other than those of heading 6212

6217 10 00 � Accessories 5,0 Year 0

6217 90 00 � Parts 9,9 Year 0



HS Heading 2002 Description Base Category

63 OTHER MADE-UP TEXTILE ARTICLES; SETS; WORN CLOTHING AND WORN
TEXTILE ARTICLES; RAGS

I. OTHER MADE-UP TEXTILE ARTICLES

6301 Blankets and travelling rugs

6301 10 00 � Electric blankets 5,5 Year 0

6301 20 � Blankets (other than electric blankets) and travelling rugs, of wool or of fine
animal hair

6301 20 10 � � Knitted or crocheted 9,6 Year 0

� � Other

6301 20 91 � � � Wholly of wool or fine animal hair 9,9 Year 0

6301 20 99 � � � Other 9,9 Year 0

6301 30 � Blankets (other than electric blankets) and travelling rugs, of cotton

6301 30 10 � � Knitted or crocheted 9,6 Year 0

6301 30 90 � � Other 6,0 Year 0

6301 40 � Blankets (other than electric blankets) and travelling rugs, of synthetic fibres

6301 40 10 � � Knitted or crocheted 9,6 Year 0

6301 40 90 � � Other 9,9 Year 0

6301 90 � Other blankets and travelling rugs

6301 90 10 � � Knitted or crocheted 9,6 Year 0

6301 90 90 � � Other 9,9 Year 0

6302 Bed linen, table linen, toilet linen and kitchen linen

6302 10 � Bed linen, knitted or crocheted

6302 10 10 � � Of cotton 9,6 Year 0

6302 10 90 � � Of other textile materials 9,6 Year 0

� Other bed linen, printed

6302 21 00 � � Of cotton 9,6 Year 0

6302 22 � � Of man-made fibres

6302 22 10 � � � Nonwovens 5,5 Year 0

6302 22 90 � � � Other 9,6 Year 0

6302 29 � � Of other textile materials

6302 29 10 � � � Of flax or ramie 9,6 Year 0

6302 29 90 � � � Of other textile materials 9,6 Year 0

� Other bed linen

6302 31 � � Of cotton

6302 31 10 � � � Mixed with flax 9,6 Year 0

6302 31 90 � � � Other 9,6 Year 0

6302 32 � � Of man-made fibres

6302 32 10 � � � Nonwovens 5,5 Year 0
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6302 32 90 � � � Other 9,6 Year 0

6302 39 � � Of other textile materials

6302 39 10 � � � Of flax 9,6 Year 0

6302 39 30 � � � Of ramie 9,6 Year 0

6302 39 90 � � � Of other textile materials 9,6 Year 0

6302 40 00 � Table linen, knitted or crocheted 9,6 Year 0

� Other table linen

6302 51 � � Of cotton

6302 51 10 � � � Mixed with flax 9,6 Year 0

6302 51 90 � � � Other 9,6 Year 0

6302 52 00 � � Of flax 9,6 Year 0

6302 53 � � Of man-made fibres

6302 53 10 � � � Nonwovens 5,5 Year 0

6302 53 90 � � � Other 9,6 Year 0

6302 59 00 � � Of other textile materials 9,6 Year 0

6302 60 00 � Toilet linen and kitchen linen, of terry towelling or similar terry fabrics, of
cotton

9,6 Year 0

� Other

6302 91 � � Of cotton

6302 91 10 � � � Mixed with flax 9,6 Year 0

6302 91 90 � � � Other 9,6 Year 0

6302 92 00 � � Of flax 9,6 Year 0

6302 93 � � Of man-made fibres

6302 93 10 � � � Nonwovens 5,5 Year 0

6302 93 90 � � � Other 9,6 Year 0

6302 99 00 � � Of other textile materials 9,6 Year 0

6303 Curtains (including drapes) and interior blinds; curtain or bed valances

� Knitted or crocheted

6303 11 00 � � Of cotton 9,6 Year 0

6303 12 00 � � Of synthetic fibres 9,6 Year 0

6303 19 00 � � Of other textile materials 9,6 Year 0

� Other

6303 91 00 � � Of cotton 9,6 Year 0

6303 92 � � Of synthetic fibres

6303 92 10 � � � Nonwovens 5,5 Year 0

6303 92 90 � � � Other 9,6 Year 0

6303 99 � � Of other textile materials

6303 99 10 � � � Nonwovens 5,5 Year 0
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6303 99 90 � � � Other 9,6 Year 0

6304 Other furnishing articles, excluding those of heading 9404

� Bedspreads

6304 11 00 � � Knitted or crocheted 9,6 Year 0

6304 19 � � Other

6304 19 10 � � � Of cotton 9,6 Year 0

6304 19 30 � � � Of flax or ramie 9,6 Year 0

6304 19 90 � � � Of other textile materials 9,6 Year 0

� Other

6304 91 00 � � Knitted or crocheted 9,6 Year 0

6304 92 00 � � Not knitted or crocheted, of cotton 9,6 Year 0

6304 93 00 � � Not knitted or crocheted, of synthetic fibres 9,6 Year 0

6304 99 00 � � Not knitted or crocheted, of other textile materials 9,6 Year 0

6305 Sacks and bags, of a kind used for the packing of goods

6305 10 � Of jute or of other textile bast fibres of heading 5303

6305 10 10 � � Used 1,6 Year 0

6305 10 90 � � Other 3,2 Year 0

6305 20 00 � Of cotton 5,7 Year 0

� Of man-made textile materials

6305 32 � � Flexible intermediate bulk containers

� � � Of polyethylene or polypropylene strip or the like

6305 32 11 � � � � Knitted or crocheted 9,6 Year 0

� � � � Other

6305 32 81 � � � � � Of fabric weighing 120 g/m2 or less 5,7 Year 0

6305 32 89 � � � � � Of fabric weighing more than 120 g/m2 5,7 Year 0

6305 32 90 � � � Other 5,7 Year 0

6305 33 � � Other, of polyethylene or polypropylene strip or the like

6305 33 10 � � � Knitted or crocheted 9,6 Year 0

� � � Other

6305 33 91 � � � � Of fabric weighing 120 g/m2 or less 5,7 Year 0

6305 33 99 � � � � Of fabric weighing more than 120 g/m2 5,7 Year 0

6305 39 00 � � Other 5,7 Year 0

6305 90 00 � Of other textile materials 4,9 Year 0

6306 Tarpaulins, awnings and sunblinds; tents; sails for boats, sailboards or landcraft;
camping goods

� Tarpaulins, awnings and sunblinds

6306 11
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6306 19 00 � � Of other textile materials 9,9 Year 0

� Tents

6306 21 00 � � Of cotton 9,9 Year 0

6306 22 00 � � Of synthetic fibres 9,9 Year 0

6306 29 00 � � Of other textile materials 9,9 Year 0

� Sails

6306 31 00 � � Of synthetic fibres 9,9 Year 0

6306 39 00 � � Of other textile materials 9,9 Year 0

� Pneumatic mattresses

6306 41 00 � � Of cotton 9,9 Year 0

6306 49 00 � � Of other textile materials 9,9 Year 0

� Other

6306 91 00 � � Of cotton 9,9 Year 0

6306 99 00 � � Of other textile materials 9,9 Year 0

6307 Other made-up articles, including dress patterns

6307 10 � Floor-cloths, dish-cloths, dusters and similar cleaning cloths

6307 10 10 � � Knitted or crocheted 9,6 Year 0

6307 10 30 � � Nonwovens 5,5 Year 0

6307 10 90 � � Other 6,1 Year 0

6307 20 00 � Life-jackets and life-belts 5,0 Year 0

6307 90 � Other

6307 90 10 � � Knitted or crocheted 9,6 Year 0

� � Other

6307 90 91 � � � Of felt 5,0 Year 0

6307 90 99 � � � Other 5,0 Year 0

II. SETS

6308 00 00 Sets consisting of woven fabric and yarn, whether or not with accessories, for
making up into rugs, tapestries, embroidered table cloths or serviettes, or similar
textile articles, put up in packings for retail sale

9,6 Year 0

III. WORN CLOTHING AND WORN TEXTILE ARTICLES; RAGS

6309 00 00 Worn clothing and other worn articles 4,2 Year 3

6310 Used or new rags, scrap twine, cordage, rope and cables and worn out articles of
twine, cordage, rope or cables, of textile materials

6310 10 � Sorted

6310 10 10 � � Of wool or fine or coarse animal hair 0,0 Year 0

6310 10 30 � � Of flax or cotton 0,0 Year 0

6310 10 90 � � Of other textile materials 0,0 Year 0

6310 90 00 � Other 0,0 Year 0
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64 FOOTWEAR, GAITERS AND THE LIKE; PARTS OF SUCH ARTICLES

6401 Waterproof footwear with outer soles and uppers of rubber or of plastics, the
uppers of which are neither fixed to the sole nor assembled by stitching, riveting,
nailing, screwing, plugging or similar processes

6401 10 � Footwear incorporating a protective metal toecap

6401 10 10 � � With uppers of rubber 11,9 Year 0

6401 10 90 � � With uppers of plastics 11,9 Year 0

� Other footwear

6401 91 � � Covering the knee

6401 91 10 � � � With uppers of rubber 11,9 Year 0

6401 91 90 � � � With uppers of plastics 11,9 Year 0

6401 92 � � Covering the ankle but not covering the knee

6401 92 10 � � � With uppers of rubber 11,9 Year 0

6401 92 90 � � � With uppers of plastics 11,9 Year 0

6401 99 � � Other

6401 99 10 � � � With uppers of rubber 11,9 Year 0

6401 99 90 � � � With uppers of plastics 11,9 Year 0

6402 Other footwear with outer soles and uppers of rubber or plastics

� Sports footwear

6402 12 � � Ski-boots, cross-country ski footwear and snowboard boots

6402 12 10 � � � Ski-boots and cross-country ski footwear 11,9 Year 0

6402 12 90 � � � Snowboard boots 11,9 Year 0

6402 19 00 � � Other 11,9 Year 0

6402 20 00 � Footwear with upper straps or thongs assembled to the sole by means of plugs 11,9 Year 0

6402 30 00 � Other footwear, incorporating a protective metal toe-cap 11,9 Year 0

� Other footwear

6402 91 00 � � Covering the ankle 11,9 Year 0

6402 99 � � Other

6402 99 10 � � � With uppers of rubber 11,9 Year 0

� � � With uppers of plastics

� � � � Footwear with a vamp made of straps or which has one or several
pieces cut out

6402 99 31 � � � � � With sole and heel combined having a height of more than 3 cm 11,9 Year 0

6402 99 39 � � � � � Other 11,9 Year 0

6402 99 50 � � � � Slippers and other indoor footwear 11,9 Year 0

� � � � Other, with in-soles of a length

6402 99 91 � � � � � Of less than 24 cm 11,9 Year 0

� � � � � Of 24 cm or more



HS Heading 2002 Description Base Category

6402 99 93 � � � � � � Footwear which cannot be identified as men's or women's
footwear

11,9 Year 0

� � � � � � Other

6402 99 96 � � � � � � � For men 11,9 Year 0

6402 99 98 � � � � � � � For women 11,9 Year 0

6403 Footwear with outer soles of rubber, plastics, leather or composition leather and
uppers of leather

� Sports footwear

6403 12 00 � � Ski-boots, cross-country ski footwear and snowboard boots 4,5 Year 0

6403 19 00 � � Other 4,5 Year 0

6403 20 00 � Footwear with outer soles of leather, and uppers which consist of leather straps
across the instep and around the big toe

4,5 Year 0

6403 30 00 � Footwear made on a base or platform of wood, not having an inner sole or a
protective metal toecap

4,5 Year 0

6403 40 00 � Other footwear, incorporating a protective metal toe-cap 4,5 Year 0

� Other footwear with outer soles of leather

6403 51 � � Covering the ankle

� � � Covering the ankle but no part of the calf, with in-soles of a length

6403 51 11 � � � � Of less than 24 cm 4,5 Year 0

� � � � Of 24 cm or more

6403 51 15 � � � � � For men 4,5 Year 0

6403 51 19 � � � � � For women 4,5 Year 0

� � � Other, with in-soles of a length

6403 51 91 � � � � Of less than 24 cm 4,5 Year 0

� � � � Of 24 cm or more

6403 51 95 � � � � � For men 4,5 Year 0

6403 51 99 � � � � � For women 4,5 Year 0

6403 59 � � Other

� � � Footwear with a vamp made of straps or which has one or several pieces
cut out

6403 59 11 � � � � With sole and heel combined having a height of more than 3 cm 1,5 Year 0

� � � � Other, with in-soles of a length

6403 59 31 � � � � � Of less than 24 cm 4,5 Year 0

� � � � � Of 24 cm or more

6403 59 35 � � � � � � For men 4,5 Year 0

6403 59 39 � � � � � � For women 4,5 Year 0

6403 59 50 � � � Slippers and other indoor footwear 4,5 Year 0

� � � Other, with in-soles of a length
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6403 59 91 � � � � Of less than 24 cm 4,5 Year 0

� � � � Of 24 cm or more

6403 59 95 � � � � � For men 4,5 Year 0

6403 59 99 � � � � � For women 4,5 Year 0

� Other footwear

6403 91 � � Covering the ankle

� � � Covering the ankle but no part of the calf, with in-soles of a length

6403 91 11 � � � � Of less than 24 cm 4,5 Year 0

� � � � Of 24 cm or more

6403 91 13 � � � � � Footwear which cannot be identified as men's or women's footwear 4,5 Year 0

� � � � � Other

6403 91 16 � � � � � � For men 4,5 Year 0

6403 91 18 � � � � � � For women 4,5 Year 0

� � � Other, with in-soles of a length

6403 91 91 � � � � Of less than 24 cm 4,5 Year 0

� � � � Of 24 cm or more

6403 91 93 � � � � � Footwear which cannot be identified as men's or women's footwear 4,5 Year 0

� � � � � Other

6403 91 96 � � � � � � For men 4,5 Year 0

6403 91 98 � � � � � � For women 1,5 Year 0

6403 99 � � Other

� � � Footwear with a vamp made of straps or which has one or several pieces
cut out

6403 99 11 � � � � With sole and heel combined having a height of more than 3 cm 4,5 Year 0

� � � � Other, with in-soles of a length

6403 99 31 � � � � � Of less than 24 cm 4,5 Year 0

� � � � � Of 24 cm or more

6403 99 33 � � � � � � Footwear which cannot be identified as men's or women's
footwear

4,5 Year 0

� � � � � � Other

6403 99 36 � � � � � � � For men 4,5 Year 0

6403 99 38 � � � � � � � For women 1,5 Year 0

6403 99 50 � � � Slippers and other indoor footwear 4,5 Year 0

� � � Other, with in-soles of a length

6403 99 91 � � � � Of less than 24 cm 4,5 Year 0

� � � � Of 24 cm or more

6403 99 93 � � � � � Footwear which cannot be identified as men's or women's footwear 4,5 Year 0

� � � � � Other
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6403 99 96 � � � � � � For men 4,5 Year 0

6403 99 98 � � � � � � For women 3,5 Year 0

6404 Footwear with outer soles of rubber, plastics, leather or composition leather and
uppers of textile materials

� Footwear with outer soles of rubber or plastics

6404 11 00 � � Sports footwear; tennis shoes, basketball shoes, gym shoes, training shoes
and the like

11,9 Year 0

6404 19 � � Other

6404 19 10 � � � Slippers and other indoor footwear 11,9 Year 0

6404 19 90 � � � Other 11,9 Year 0

6404 20 � Footwear with outer soles of leather or composition leather

6404 20 10 � � Slippers and other indoor footwear 11,9 Year 0

6404 20 90 � � Other 11,9 Year 0

6405 Other footwear

6405 10 � With uppers of leather or composition leather

6405 10 10 � � With outer soles of wood or cork 0,0 Year 0

6405 10 90 � � With outer soles of other materials 0,0 Year 0

6405 20 � With uppers of textile materials

6405 20 10 � � With outer soles of wood or cork 0,0 Year 0

� � With outer soles of other materials

6405 20 91 � � � Slippers and other indoor footwear 0,0 Year 0

6405 20 99 � � � Other 0,0 Year 0

6405 90 � Other

6405 90 10 � � With outer soles of rubber, plastics, leather or composition leather 11,9 Year 0

6405 90 90 � � With outer soles of other materials 0,0 Year 0

6406 Parts of footwear (including uppers whether or not attached to soles other than
outer soles); removable in-soles, heel cushions and similar articles; gaiters, leggings
and similar articles, and parts thereof

6406 10 � Uppers and parts thereof, other than stiffeners

� � Of leather

6406 10 11 � � � Uppers 0,0 Year 0

6406 10 19 � � � Parts of uppers 0,0 Year 0

6406 10 90 � � Of other materials 0,0 Year 0

6406 20 � Outer soles and heels, of rubber or plastics

6406 20 10 � � Of rubber 0,0 Year 0

6406 20 90 � � Of plastics 0,0 Year 0

� Other

6406 91 00 � � Of wood 0,0 Year 0

6406 99 � � Of other materials
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6406 99 10 � � � Gaiters, leggings and similar articles and parts thereof 0,0 Year 0

6406 99 30 � � � Assemblies of uppers affixed to inner soles or to other sole components,
but without outer soles

0,0 Year 0

6406 99 50 � � � Removable in-soles and other removable accessories 0,0 Year 0

6406 99 60 � � � Outer soles of leather or composition leather 0,0 Year 0

6406 99 80 � � � Other 0,0 Year 0

65 HEADGEAR AND PARTS THEREOF

6501 00 00 Hat-forms, hat bodies and hoods of felt, neither blocked to shape nor with made
brims; plateaux and manchons (including slit manchons), of felt

0,0 Year 0

6502 00 00 Hat-shapes, plaited or made by assembling strips of any material, neither blocked
to shape, nor with made brims, nor lined, nor trimmed

0,0 Year 0

6503 00 Felt hats and other felt headgear, made from the hat bodies, hoods or plateaux of
heading 6501, whether or not lined or trimmed

6503 00 10 � Of fur felt or of felt of wool and fur 0,0 Year 0

6503 00 90 � Other 0,0 Year 0

6504 00 00 Hats and other headgear, plaited or made by assembling strips of any material,
whether or not lined or trimmed

0,0 Year 0

6505 Hats and other headgear, knitted or crocheted, or made-up from lace, felt or other
textile fabric, in the piece (but not in strips), whether or not lined or trimmed;
Hair-nets of any material, whether or not lined or trimmed

6505 10 00 � Hair-nets 0,0 Year 0

6505 90 � Other

6505 90 10 � � Berets, bonnets, skull-caps, fezzes, tarbooshes and the like 0,0 Year 0

6505 90 30 � � Peaked caps 0,0 Year 0

6505 90 90 � � Other 0,0 Year 0

6506 Other headgear, whether or not lined or trimmed

6506 10 � Safety headgear

6506 10 10 � � Of plastics 0,0 Year 0

6506 10 80 � � Of other materials 0,0 Year 0

� Other

6506 91 00 � � Of rubber or of plastics 0,0 Year 0

6506 92 00 � � Of furskin 0,0 Year 0

6506 99 00 � � Of other materials 0,0 Year 0

6507 00 00 Head-bands, linings, covers, hat foundations, hat frames, peaks and chinstraps, for
headgear

0,0 Year 0

66 UMBRELLAS, SUN UMBRELLAS, WALKING-STICKS, SEAT-STICKS, WHIPS,
RIDING-CROPS AND PARTS THEREOF

6601 Umbrellas and sun umbrellas (including walking-stick umbrellas, garden umbrellas
and similar umbrellas)

6601 10 00 � Garden or similar umbrellas 1,2 Year 3

� Other

6601 91 00 � � Having a telescopic shaft 1,2 Year 3
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6601 99 � � Other

� � � With a cover of woven textile materials

6601 99 11 � � � � Of man-made fibres 1,2 Year 3

6601 99 19 � � � � Of other textile materials 1,2 Year 3

6601 99 90 � � � Other 1,2 Year 3

6602 00 00 Walking-sticks, seat-sticks, whips, riding-crops and the like 0,0 Year 0

6603 Parts, trimmings and accessories of articles of heading 6601 or 6602

6603 10 00 � Handles and knobs 0,0 Year 0

6603 20 00 � Umbrella frames, including frames mounted on shafts (sticks) 1,7 Year 3

6603 90 00 � Other 1,5 Year 3

67 PREPARED FEATHERS AND DOWN AND ARTICLES MADE OF FEATHERS OR
OF DOWN; ARTIFICIAL FLOWERS; ARTICLES OF HUMAN HAIR

6701 00 00 Skins and other parts of birds with their feathers or down, feathers, parts of
feathers, down and articles thereof (other than goods of heading 0505 and worked
quills and scapes)

0,0 Year 0

6702 Artificial flowers, foliage and fruit and parts thereof; articles made of artificial
flowers, foliage or fruit

6702 10 00 � Of plastics 0,0 Year 0

6702 90 00 � Of other materials 0,0 Year 0

6703 00 00 Human hair, dressed, thinned, bleached or otherwise worked; wool or other animal
hair or other textile materials, prepared for use in making wigs or the like

0,0 Year 0

6704 Wigs, false beards, eyebrows and eyelashes, switches and the like, of human or
animal hair or of textile materials; articles of human hair not elsewhere specified or
included

� Of synthetic textile materials

6704 11 00 � � Complete wigs 0,0 Year 0

6704 19 00 � � Other 0,0 Year 0

6704 20 00 � Of human hair 0,0 Year 0

6704 90 00 � Of other materials 0,0 Year 0

68 ARTICLES OF STONE, PLASTER, CEMENT, ASBESTOS, MICA OR SIMILAR
MATERIALS

6801 00 00 Setts, curbstones and flagstones, of natural stone (except slate) 0,0 Year 0

6802 Worked monumental or building stone (except slate) and articles thereof, other
than goods of heading 6801; mosaic cubes and the like, of natural stone (including
slate), whether or not on a backing; artificially coloured granules, chippings and
powder, of natural stone (including slate)

6802 10 00 � Tiles, cubes and similar articles, whether or not rectangular (including square),
the largest surface area of which is capable of being enclosed in a square the
side of which is less than 7 cm; artificially coloured granules, chippings and
powder

0,0 Year 0

� Other monumental or building stone and articles thereof, simply cut or sawn,
with a flat or even surface

6802 21 00 � � Marble, travertine and alabaster 0,0 Year 0

6802 22 00 � � Other calcareous stone 0,0 Year 0
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6802 23 00 � � Granite 0,0 Year 0

6802 29 00 � � Other stone 0,0 Year 0

� Other

6802 91 � � Marble, travertine and alabaster

6802 91 10 � � � Polished alabaster, decorated or otherwise worked, but not carved 0,0 Year 0

6802 91 90 � � � Other 0,0 Year 0

6802 92 � � Other calcareous stone

6802 92 10 � � � Polished, decorated or otherwise worked, but not carved 0,0 Year 0

6802 92 90 � � � Other 0,0 Year 0

6802 93 � � Granite

6802 93 10 � � � Polished, decorated or otherwise worked, but not carved, of a net weight
of 10 kg or more

0,0 Year 0

6802 93 90 � � � Other 0,0 Year 0

6802 99 � � Other stone

6802 99 10 � � � Polished, decorated or otherwise worked, but not carved, of a net weight
of 10 kg or more

0,0 Year 0

6802 99 90 � � � Other 0,0 Year 0

6803 00 Worked slate and articles of slate or of agglomerated slate

6803 00 10 � Roofing and wall slates 0,0 Year 0

6803 00 90 � Other 0,0 Year 0

6804 Millstones, grindstones, grinding wheels and the like, without frameworks, for
grinding, sharpening, polishing, trueing or cutting, hand sharpening or polishing
stones, and parts thereof, of natural stone, of agglomerated natural or artificial
abrasives, or of ceramics, with or without parts of other materials

6804 10 00 � Millstones and grindstones for milling, grinding or pulping 0,0 Year 0

� Other millstones, grindstones, grinding wheels and the like

6804 21 00 � � Of agglomerated synthetic or natural diamond 0,0 Year 0

6804 22 � � Of other agglomerated abrasives or of ceramics

� � � Of artificial abrasives, with binder

� � � � Of synthetic or artificial resin

6804 22 12 � � � � � Not reinforced 0,0 Year 0

6804 22 18 � � � � � Reinforced 0,0 Year 0

6804 22 30 � � � � Of ceramics or silicates 0,0 Year 0

6804 22 50 � � � � Of other materials 0,0 Year 0

6804 22 90 � � � Other 0,0 Year 0

6804 23 00 � � Of natural stone 0,0 Year 0

6804 30 00 � Hand sharpening or polishing stones 0,0 Year 0

6805 Natural or artificial abrasive powder or grain, on a base of textile material, of
paper, of paperboard or of other materials, whether or not cut to shape or sewn or
otherwise made-up
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6805 10 00 � On a base of woven textile fabric only 0,0 Year 0

6805 20 00 � On a base of paper or paperboard only 0,0 Year 0

6805 30 � On a base of other materials

6805 30 10 � � On a base of woven textile fabric combined with paper or paperboard 0,0 Year 0

6805 30 20 � � On a base of vulcanised fibre 0,0 Year 0

6805 30 80 � � Other 0,0 Year 0

6806 Slag wool, rock wool and similar mineral wools; exfoliated vermiculite, expanded
clays, foamed slag and similar expanded mineral materials; mixtures and articles of
heat-insulating, sound-insulating or sound-absorbing mineral materials, other than
those of heading 6811 or 6812 or of Chapter 69

6806 10 00 � Slag wool, rock wool and similar mineral wools (including intermixtures
thereof), in bulk, sheets or rolls

0,0 Year 0

6806 20 � Exfoliated vermiculite, expanded clays, foamed slag and similar expanded
mineral materials (including intermixtures thereof)

6806 20 10 � � Expanded clays 0,0 Year 0

6806 20 90 � � Other 0,0 Year 0

6806 90 00 � Other 0,0 Year 0

6807 Articles of asphalt or of similar material (for example, petroleum bitumen or coal
tar pitch)

6807 10 � In rolls

6807 10 10 � � Roofing and facing products 0,0 Year 0

6807 10 90 � � Other 0,0 Year 0

6807 90 00 � Other 0,0 Year 0

6808 00 00 Panels, boards, tiles, blocks and similar articles of vegetable fibre, of straw or of
shavings, chips, particles, sawdust or other waste of wood, agglomerated with
cement, plaster or other mineral binders

0,0 Year 0

6809 Articles of plaster or of compositions based on plaster

� Boards, sheets, panels, tiles and similar articles, not ornamented

6809 11 00 � � Faced or reinforced with paper or paperboard only 0,0 Year 0

6809 19 00 � � Other 0,0 Year 0

6809 90 00 � Other articles 0,0 Year 0

6810 Articles of cement, of concrete or of artificial stone, whether or not reinforced

� Tiles, flagstones, bricks and similar articles

6810 11 � � Building blocks and bricks

6810 11 10 � � � Of light concrete (with a basis of crushed pumice, granulated slag, etc.) 0,0 Year 0

6810 11 90 � � � Other 0,0 Year 0

6810 19 � � Other

6810 19 10 � � � Roofing tiles 0,0 Year 0

� � � Other tiles and paving

6810 19 31 � � � � Of concrete 0,0 Year 0

6810 19 39 � � � � Other 0,0 Year 0
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6810 19 90 � � � Other 0,0 Year 0

� Other articles

6810 91 � � Prefabricated structural components for building or civil engineering

6810 91 10 � � � Floor components 0,0 Year 0

6810 91 90 � � � Other 0,0 Year 0

6810 99 00 � � Other 0,0 Year 0

6811 Articles of asbestos-cement, of cellulose fibre-cement or the like

6811 10 00 � Corrugated sheets 0,0 Year 0

6811 20 � Other sheets, panels, tiles and similar articles

6811 20 11 � � Sheets for roofing or walls, not exceeding 40 × 60 cm 0,0 Year 0

6811 20 80 � � Other 0,0 Year 0

6811 30 00 � Tubes, pipes and tube or pipe fittings 0,0 Year 0

6811 90 00 � Other articles 0,0 Year 0

6812 Fabricated asbestos fibres; mixtures with a basis of asbestos or with a basis of
asbestos and magnesium carbonate; articles of such mixtures or of asbestos (for
example, thread, woven fabric, clothing, headgear, footwear, gaskets), whether or
not reinforced, other than goods of heading 6811 or 6813

6812 50 00 � Clothing, clothing accessories, footwear and headgear 0,0 Year 0

6812 60 00 � Paper, millboard and felt 0,0 Year 0

6812 70 00 � Compressed asbestos fibre jointing, in sheets or rolls 0,0 Year 0

6812 90 � Other:

6812 90 10 � � For use in civil aircraft 0,0 Year 0

� � Other:

6812 90 30 � � � Fabricated asbestos fibres; mixtures with a basis of asbestos or with a basis
of asbestos and magnesium carbonate

0,0 Year 0

6812 90 80 � � � Other 0,0 Year 0

6813 Friction material and articles thereof (for example, sheets, rolls, strips, segments,
discs, washers, pads), not mounted, for brakes, for clutches or the like, with a basis
of asbestos, of other mineral substances or of cellulose, whether or not combined
with textile or other materials

6813 10 � Brake linings and pads

6813 10 10 � � With a basis of asbestos or other mineral substances, for use in civil aircraft 0,0 Year 0

6813 10 90 � � Other 0,0 Year 0

6813 90 � Other

6813 90 10 � � With a basis of asbestos or other mineral substances, for use in civil aircraft 0,0 Year 0

6813 90 90 � � Other 0,0 Year 0

6814 Worked mica and articles of mica, including agglomerated or reconstituted mica,
whether or not on a support of paper, paperboard or other materials

6814 10 00 � Plates, sheets and strips of agglomerated or reconstituted mica, whether or not
on a support

0,0 Year 0

6814 90 � Other
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6814 90 10 � � Sheets or splittings of mica 0,0 Year 0

6814 90 90 � � Other 0,0 Year 0

6815 Articles of stone or of other mineral substances (including carbon fibres, articles of
carbon fibres and articles of peat), not elsewhere specified or included

6815 10 � Non-electrical articles of graphite or other carbon

6815 10 10 � � Carbon fibres and articles of carbon fibres 0,0 Year 0

6815 10 90 � � Other 0,0 Year 0

6815 20 00 � Articles of peat 0,0 Year 0

� Other articles

6815 91 00 � � Containing magnesite, dolomite or chromite 0,0 Year 0

6815 99 � � Other

6815 99 10 � � � Of refractory materials, chemically bonded 0,0 Year 0

6815 99 90 � � � Other 0,0 Year 0

69 CERAMIC PRODUCTS

I. GOODS OF SILICEOUS FOSSIL MEALS OR OF SIMILAR SILICEOUS
EARTHS, AND REFRACTORY GOODS

6901 00 Bricks, blocks, tiles and other ceramic goods of siliceous fossil meals (for example,
kieselguhr, tripolite or diatomite) or of similar siliceous earths

6901 00 10 � Bricks weighing more than 650 kg/m3 0,0 Year 0

6901 00 90 � Other 0,0 Year 0

6902 Refractory bricks, blocks, tiles and similar refractory ceramic constructional goods,
other than those of siliceous fossil meals or similar siliceous earths

6902 10 00 � Containing, by weight, singly or together, more than 50 % of the elements Mg,
Ca or Cr, expressed as MgO, CaO or Cr2O3

0,0 Year 0

6902 20 � Containing, by weight, more than 50 % of alumina (Al2O3), of silica (SiO2) or of
a mixture or compound of these products

6902 20 10 � � Containing, by weight, 93 % or more of silica (SiO2) 0,0 Year 0

� � Other

6902 20 91 � � � Containing, by weight, more than 7 % but less than 45 % of alumina
(Al2O3)

0,0 Year 0

6902 20 99 � � � Other 0,0 Year 0

6902 90 00 � Other 0,0 Year 0

6903 Other refractory ceramic goods (for example, retorts, crucibles, muffles, nozzles,
plugs, supports, cupels, tubes, pipes, sheaths and rods), other than those of
siliceous fossil meals or of similar siliceous earths

6903 10 00 � Containing, by weight, more than 50 % of graphite or other carbon or of a
mixture of these products

1,5 Year 3

6903 20 � Containing, by weight, more than 50 % of alumina (Al2O3) or of a mixture or
compound of alumina and of silica (SiO2)

6903 20 10 � � Containing, by weight, less than 45 % of alumina (Al2O3) 1,5 Year 3

6903 20 90 � � Containing, by weight, 45 % or more of alumina (Al2O3) 1,5 Year 3

6903 90 � Other
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6903 90 10 � � Containing, by weight, more than 25 % but not more than 50 % of graphite
or other carbon or of a mixture of these products

1,5 Year 3

6903 90 20 � � Containing, by weight, singly or together, more than 50 % of the elements
Mg, Ca or Cr, expressed as MgO, CaO or Cr2O3

1,5 Year 3

6903 90 80 � � Other 1,5 Year 3

II. OTHER CERAMIC PRODUCTS

6904 Ceramic building bricks, flooring blocks, support or filler tiles and the like

6904 10 00 � Building bricks 0,0 Year 0

6904 90 00 � Other 0,0 Year 0

6905 Roofing tiles, chimney-pots, cowls, chimney liners, architectural ornaments and
other ceramic constructional goods

6905 10 00 � Roofing tiles 0,0 Year 0

6905 90 00 � Other 0,0 Year 0

6906 00 00 Ceramic pipes, conduits, guttering and pipe fittings 0,0 Year 0

6907 Unglazed ceramic flags and paving, hearth or wall tiles; unglazed ceramic mosaic
cubes and the like, whether or not on a backing

6907 10 00 � Tiles, cubes and similar articles, whether or not rectangular, the largest surface
area of which is capable of being enclosed in a square the side of which is less
than 7 cm

1,5 Year 3

6907 90 � Other

6907 90 10 � � Double tiles of the �Spaltplatten� type 1,5 Year 3

� � Other

6907 90 91 � � � Stoneware 1,5 Year 3

6907 90 93 � � � Earthenware or fine pottery 1,5 Year 3

6907 90 99 � � � Other 1,5 Year 3

6908 Glazed ceramic flags and paving, hearth or wall tiles; glazed ceramic mosaic cubes
and the like, whether or not on a backing

6908 10 � Tiles, cubes and similar articles, whether or not rectangular, the largest surface
area of which is capable of being enclosed in a square the side of which is less
than 7 cm

6908 10 10 � � Of common pottery 3,5 Year 3

6908 10 90 � � Other 3,5 Year 3

6908 90 � Other

� � Of common pottery

6908 90 11 � � � Double tiles of the �Spaltplatten� type 2,5 Year 3

� � � Other, of a maximum thickness

6908 90 21 � � � � Not exceeding 15 mm 1,5 Year 3

6908 90 29 � � � � Exceeding 15 mm 1,5 Year 3

� � Other

6908 90 31 � � � Double tiles of the �Spaltplatten� type 1,5 Year 3

� � � Other



HS Heading 2002 Description Base Category

6908 90 51 � � � � With a face of not more than 90 cm2 3,5 Year 3

� � � � Other

6908 90 91 � � � � � Stoneware 1,5 Year 3

6908 90 93 � � � � � Earthenware or fine pottery 1,5 Year 3

6908 90 99 � � � � � Other 1,5 Year 3

6909 Ceramic wares for laboratory, chemical or other technical uses; ceramic troughs,
tubs and similar receptacles of a kind used in agriculture; ceramic pots, jars and
similar articles of a kind used for the conveyance or packing of goods

� Ceramic wares for laboratory, chemical or other technical uses

6909 11 00 � � Of porcelain or china 1,5 Year 3

6909 12 00 � � Articles having a hardness equivalent to 9 or more on the Mohs scale 1,5 Year 3

6909 19 00 � � Other 1,5 Year 3

6909 90 00 � Other 1,5 Year 3

6910 Ceramic sinks, wash basins, wash basin pedestals, baths, bidets, water closet pans,
flushing cisterns, urinals and similar sanitary fixtures

6910 10 00 � Of porcelain or china 2,4 Year 3

6910 90 00 � Other 2,4 Year 3

6911 Tableware, kitchenware, other household articles and toilet articles, of porcelain or
china

6911 10 00 � Tableware and kitchenware 8,4 Year 3

6911 90 00 � Other 8,4 Year 3

6912 00 Ceramic tableware, kitchenware, other household articles and toilet articles, other
than of porcelain or china

6912 00 10 � Of common pottery 1,5 Year 3

6912 00 30 � Stoneware 2,0 Year 3

6912 00 50 � Earthenware or fine pottery 5,5 Year 3

6912 00 90 � Other 3,5 Year 3

6913 Statuettes and other ornamental ceramic articles

6913 10 00 � Of porcelain or china 2,5 Year 3

6913 90 � Other

6913 90 10 � � Of common pottery 0,0 Year 0

� � Other

6913 90 91 � � � Stoneware 2,5 Year 3

6913 90 93 � � � Earthenware or fine pottery 2,5 Year 3

6913 90 99 � � � Other 2,5 Year 3

6914 Other ceramic articles

6914 10 00 � Of porcelain or china 1,5 Year 3

6914 90 � Other

6914 90 10 � � Of common pottery 0,0 Year 0

6914 90 90 � � Other 0,0 Year 0
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70 GLASS AND GLASSWARE

7001 00 Cullet and other waste and scrap of glass; glass in the mass

7001 00 10 � Cullet and other waste and scrap of glass 0,0 Year 0

� Glass in the mass

7001 00 91 � � Optical glass 0,0 Year 0

7001 00 99 � � Other 0,0 Year 0

7002 Glass in balls (other than microspheres of heading 7018), rods or tubes, unworked

7002 10 00 � Balls 0,0 Year 0

7002 20 � Rods

7002 20 10 � � Of optical glass 0,0 Year 0

7002 20 90 � � Other 0,0 Year 0

� Tubes

7002 31 00 � � Of fused quartz or other fused silica 0,0 Year 0

7002 32 00 � � Of other glass having a linear coefficient of expansion not exceeding 5 ×
10-6 per Kelvin within a temperature range of 0 °C to 300 °C

0,0 Year 0

7002 39 00 � � Other 0,0 Year 0

7003 Cast glass and rolled glass, in sheets or profiles, whether or not having an
absorbent, reflecting or non-reflecting layer, but not otherwise worked

� Non-wired sheets

7003 12 � � Coloured throughout the mass (body tinted), opacified, flashed or having an
absorbent, reflecting or non-reflecting layer

7003 12 10 � � � Of optical glass 0,0 Year 0

� � � Other

7003 12 91 � � � � Having a non-reflecting layer 0,0 Year 0

7003 12 99 � � � � Other 0,0 Year 0

7003 19 � � Other

7003 19 10 � � � Of optical glass 0,0 Year 0

7003 19 90 � � � Other 0,0 Year 0

7003 20 00 � Wired sheets 0,0 Year 0

7003 30 00 � Profiles 0,0 Year 0

7004 Drawn glass and blown glass, in sheets, whether or not having an absorbent,
reflecting or non-reflecting layer, but not otherwise worked

7004 20 � Glass, coloured throughout the mass (body tinted), opacified, flashed or having
an absorbent, reflecting or non-reflecting layer

7004 20 10 � � Optical glass 0,0 Year 0

� � Other

7004 20 91 � � � Having a non-reflecting layer 0,0 Year 0

7004 20 99 � � � Other 0,0 Year 0

7004 90 � Other glass
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7004 90 10 � � Optical glass 0,0 Year 0

7004 90 70 � � Horticultural sheet glass 0,0 Year 0

� � Other, of a thickness

7004 90 92 � � � Not exceeding 2,5 mm 0,0 Year 0

7004 90 98 � � � Exceeding 2,5 mm 0,0 Year 0

7005 Float glass and surface ground or polished glass, in sheets, whether or not having
an absorbent, reflecting or non-reflecting layer, but not otherwise worked

7005 10 � Non-wired glass, having an absorbent, reflecting or non-reflecting layer

7005 10 05 � � Having a non-reflecting layer 0,0 Year 0

� � Other, of a thickness

7005 10 25 � � � Not exceeding 3,5 mm 0,0 Year 0

7005 10 30 � � � Exceeding 3,5 mm but not exceeding 4,5 mm 0,0 Year 0

7005 10 80 � � � Exceeding 4,5 mm 0,0 Year 0

� Other non-wired glass

7005 21 � � Coloured throughout the mass (body tinted), opacified, flashed or merely
surface ground

7005 21 25 � � � Of a thickness not exceeding 3,5 mm 0,0 Year 0

7005 21 30 � � � Of a thickness exceeding 3,5 mm but not exceeding 4,5 mm 0,0 Year 0

7005 21 80 � � � Of a thickness exceeding 4,5 mm 0,0 Year 0

7005 29 � � Other

7005 29 25 � � � Of a thickness not exceeding 3,5 mm 0,0 Year 0

7005 29 35 � � � Of a thickness exceeding 3,5 mm but not exceeding 4,5 mm 0,0 Year 0

7005 29 80 � � � Of a thickness exceeding 4,5 mm 0,0 Year 0

7005 30 00 � Wired glass 0,0 Year 0

7006 00 Glass of heading 7003, 7004 or 7005, bent, edge-worked, engraved, drilled,
enamelled or otherwise worked, but not framed or fitted with other materials

7006 00 10 � Optical glass 0,0 Year 0

7006 00 90 � Other 0,0 Year 0

7007 Safety glass, consisting of toughened (tempered) or laminated glass

� Toughened (tempered) safety glass

7007 11 � � Of size and shape suitable for incorporation in vehicles, aircraft, spacecraft or
vessels

7007 11 10 � � � Of size and shape suitable for incorporation in motor vehicles 0,0 Year 0

7007 11 90 � � � Other 0,0 Year 0

7007 19 � � Other

7007 19 10 � � � Enamelled 0,0 Year 0

7007 19 20 � � � Coloured throughout the mass (body tinted), opacified, flashed or having
an absorbent or reflecting layer

0,0 Year 0

7007 19 80 � � � Other 0,0 Year 0

� Laminated
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7007 21 � � Of size and shape suitable for incorporation in vehicles, aircraft, spacecraft or
vessels

7007 21 10 � � � Windshields, not framed, for use in civil aircraft 0,0 Year 0

� � � Other

7007 21 91 � � � � Of size and shape suitable for incorporation in motor vehicles 0,0 Year 0

7007 21 99 � � � � Other 0,0 Year 0

7007 29 00 � � Other 0,0 Year 0

7008 00 Multiple-walled insulating units of glass

7008 00 20 � Coloured throughout the mass (body tinted), opacified, flashed or having an
absorbent or reflecting layer

0,0 Year 0

� Other

7008 00 81 � � Consisting of two panels of glass sealed around the edges by an airtight joint
and separated by a layer of air, other gases or a vacuum

0,0 Year 0

7008 00 89 � � Other 0,0 Year 0

7009 Glass mirrors, whether or not framed, including rear-view mirrors

7009 10 00 � Rear-view mirrors for vehicles 0,0 Year 0

� Other

7009 91 00 � � Unframed 0,0 Year 0

7009 92 00 � � Framed 0,0 Year 0

7010 Carboys, bottles, flasks, jars, pots, phials, ampoules and other containers, of glass,
of a kind used for the conveyance or packing of goods; preserving jars of glass;
stoppers, lids and other closures, of glass:

7010 10 00 � Ampoules 0,0 Year 0

7010 20 00 � Stoppers, lids and other closures 1,5 Year 3

7010 90 � Other:

7010 90 10 � � Preserving jars (sterilising jars) 1,5 Year 3

� � Other:

7010 90 21 � � � Made from tubing of glass 1,5 Year 3

� � � Other, of a nominal capacity of:

7010 90 31 � � � � 2,5 lor more 1,5 Year 3

� � � � Less than 2,5 l:

� � � � � For beverages and foodstuffs:

� � � � � � Bottles:

� � � � � � � Of colourless glass, of a nominal capacity of:

7010 90 41 � � � � � � � � 1 l or more 1,5 Year 3

7010 90 43 � � � � � � � � More than 0,33 l but less than 1 l 1,5 Year 3

7010 90 45 � � � � � � � � 0,15 l or more but not more than 0,33 l 1,5 Year 3

7010 90 47 � � � � � � � � Less than 0,15 l 1,5 Year 3

� � � � � � � Of coloured glass, of a nominal capacity of:
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7010 90 51 � � � � � � � � 1 l or more 1,5 Year 3

7010 90 53 � � � � � � � � More than 0,33 l but less than 1 l 1,5 Year 3

7010 90 55 � � � � � � � � 0,15 l or more but not more than 0,33 l 1,5 Year 3

7010 90 57 � � � � � � � � Less than 0,15 l 1,5 Year 3

� � � � � � � Other, of a nominal capacity of:

7010 90 61 � � � � � � � � 0,25 l or more 1,5 Year 3

7010 90 67 � � � � � � � � Less than 0,25 l 1,5 Year 3

� � � � � For pharmaceutical products, of a nominal capacity:

7010 90 71 � � � � � � Exceeding 0,055 l 1,5 Year 3

7010 90 79 � � � � � � Not exceeding 0,055 l 1,5 Year 3

� � � � � For other products:

7010 90 91 � � � � � � Of colourless glass 1,5 Year 3

7010 90 99 � � � � � � Of coloured glass 1,5 Year 3

7011 Glass envelopes (including bulbs and tubes), open, and glass parts thereof, without
fittings, for electric lamps, cathode-ray tubes or the like

7011 10 00 � For electric lighting 0,0 Year 0

7011 20 00 � For cathode-ray tubes 0,0 Year 0

7011 90 00 � Other 0,0 Year 0

7012 00 Glass inners for vacuum flasks or for other vacuum vessels

7012 00 10 � Unfinished 0,0 Year 0

7012 00 90 � Finished 2,1 Year 3

7013 Glassware of a kind used for table, kitchen, toilet, office, indoor decoration or
similar purposes (other than that of heading 7010 or 7018)

7013 10 00 � Of glass-ceramics 7,5 Year 3

� Drinking glasses other than of glass-ceramics

7013 21 � � Of lead crystal

� � � Gathered by hand

7013 21 11 � � � � Cut or otherwise decorated 7,5 Year 3

7013 21 19 � � � � Other 7,5 Year 3

� � � Gathered mechanically

7013 21 91 � � � � Cut or otherwise decorated 7,5 Year 3

7013 21 99 � � � � Other 7,5 Year 3

7013 29 � � Other

7013 29 10 � � � Of toughened glass 7,5 Year 3

� � � Other

� � � � Gathered by hand
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7013 29 51 � � � � � Cut or otherwise decorated 7,5 Year 3

7013 29 59 � � � � � Other 7,5 Year 3

� � � � Gathered mechanically

7013 29 91 � � � � � Cut or otherwise decorated 7,5 Year 3

7013 29 99 � � � � � Other 7,5 Year 3

� Glassware of a kind used for table (other than drinking glasses) or kitchen
purposes other than of glass-ceramics

7013 31 � � Of lead crystal

7013 31 10 � � � Gathered by hand 7,5 Year 3

7013 31 90 � � � Gathered mechanically 7,5 Year 3

7013 32 00 � � Of glass having a linear coefficient of expansion not exceeding 5 × 10-6 per
Kelvin within a temperature range of 0 °C to 300 °C

7,5 Year 3

7013 39 � � Other

7013 39 10 � � � Of toughened glass 7,5 Year 3

� � � Other

7013 39 91 � � � � Gathered by hand 7,5 Year 3

7013 39 99 � � � � Gathered mechanically 7,5 Year 3

� Other glassware

7013 91 � � Of lead crystal

7013 91 10 � � � Gathered by hand 7,5 Year 3

7013 91 90 � � � Gathered mechanically 7,5 Year 3

7013 99 00 � � Other 7,5 Year 3

7014 00 00 Signalling glassware and optical elements of glass (other than those of heading
7015), not optically worked

0,0 Year 0

7015 Clock or watch glasses and similar glasses, glasses for non-corrective or corrective
spectacles, curved, bent, hollowed or the like, not optically worked; hollow glass
spheres and their segments, for the manufacture of such glasses

7015 10 00 � Glasses for corrective spectacles 0,0 Year 0

7015 90 00 � Other 0,0 Year 0

7016 Paving blocks, slabs, bricks, squares, tiles and other articles of pressed or moulded
glass, whether or not wired, of a kind used for building or construction purposes;
glass cubes and other glass smallwares, whether or not on a backing, for mosaics
or similar decorative purposes; leaded lights and the like; multicellular or foam
glass in blocks, panels, plates, shells or similar forms

7016 10 00 � Glass cubes and other glass smallwares, whether or not on a backing, for
mosaics or similar decorative purposes

2,8 Year 3

7016 90 � Other

7016 90 10 � � Leaded lights and the like 0,0 Year 0

7016 90 80 � � Other 0,0 Year 0

7017 Laboratory, hygienic or pharmaceutical glassware, whether or not graduated or
calibrated

7017 10 00 � Of fused quartz or other fused silica 0,0 Year 0

7017 20 00 � Of other glass having a linear coefficient of expansion not exceeding 5 × 10-6
per Kelvin within a temperature range of 0 °C to 300 °C

0,0 Year 0
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7017 90 00 � Other 0,0 Year 0

7018 Glass beads, imitation pearls, imitation precious or semi-precious stones and
similar glass smallwares, and articles thereof other than imitation jewellery; glass
eyes other than prosthetic articles; statuettes and other ornaments of lamp-worked
glass, other than imitation jewellery; glass microspheres not exceeding 1 mm in
diameter

7018 10 � Glass beads, imitation pearls, imitation precious or semi-precious stones and
similar glass smallwares

� � Glass beads

7018 10 11 � � � Cut and mechanically polished 0,0 Year 0

7018 10 19 � � � Other 2,4 Year 3

7018 10 30 � � Imitation pearls 0,0 Year 0

� � Imitation precious or semi-precious stones

7018 10 51 � � � Cut and mechanically polished 0,0 Year 0

7018 10 59 � � � Other 0,0 Year 0

7018 10 90 � � Other 0,0 Year 0

7018 20 00 � Glass microspheres not exceeding 1 mm in diameter 0,0 Year 0

7018 90 � Other

7018 90 10 � � Glass eyes; articles of glass smallware 0,0 Year 0

7018 90 90 � � Other 2,1 Year 3

7019 Glass fibres (including glass wool) and articles thereof (for example, yarn, woven
fabrics)

� Slivers, rovings, yarn and chopped strands

7019 11 00 � � Chopped strands, of a length of not more than 50 mm 3,5 Year 3

7019 12 00 � � Rovings 3,5 Year 3

7019 19 � � Other

7019 19 10 � � � Of filaments 3,5 Year 3

7019 19 90 � � � Of staple fibres 3,5 Year 3

� Thin sheets (voiles), webs, mats, mattresses, boards and similar non-woven
products

7019 31 00 � � Mats 3,5 Year 3

7019 32 00 � � Thin sheets (voiles) 1,5 Year 3

7019 39 00 � � Other 1,5 Year 3

7019 40 00 � Woven fabrics of rovings 3,5 Year 3

� Other woven fabrics

7019 51 00 � � Of a width not exceeding 30 cm 3,5 Year 3

7019 52 00 � � Of a width exceeding 30 cm, plain weave, weighing less than 250 g/m2, of
filaments measuring per single yarn not more than 136 tex

3,5 Year 3

7019 59 00 � � Other 3,5 Year 3

7019 90 � Other

7019 90 10 � � Non-textile fibres in bulk or flocks 3,5 Year 3



HS Heading 2002 Description Base Category

7019 90 30 � � Pads and casings for insulating tubes and pipes 3,5 Year 3

� � Other

7019 90 91 � � � Of textile fibres 3,5 Year 3

7019 90 99 � � � Other 3,5 Year 3

7020 00 Other articles of glass

7020 00 05 � Quartz reactor tubes and holders designed for insertion into diffusion and
oxidation furnaces for production of semiconductor materials

0,0 Year 0

� Other

7020 00 10 � � Of fused quartz or other fused silica 0,0 Year 0

7020 00 30 � � Of glass having a linear coefficient of expansion not exceeding 5 × 10-6 per
Kelvin within a temperature range of 0 °C to 300 °C

0,0 Year 0

7020 00 80 � � Other 0,0 Year 0

71 NATURAL OR CULTURED PEARLS, PRECIOUS OR SEMI-PRECIOUS STONES,
PRECIOUS METALS, METALS CLAD WITH PRECIOUS METAL, AND ARTICLES
THEREOF; IMITATION JEWELLERY; COIN

I. NATURAL OR CULTURED PEARLS AND PRECIOUS OR SEMI-PRECIOUS
STONES

7101 Pearls, natural or cultured, whether or not worked or graded but not strung,
mounted or set; pearls, natural or cultured, temporarily strung for convenience of
transport

7101 10 00 � Natural pearls 0,0 Year 0

� Cultured pearls

7101 21 00 � � Unworked 0,0 Year 0

7101 22 00 � � Worked 0,0 Year 0

7102 Diamonds, whether or not worked, but not mounted or set

7102 10 00 � Unsorted 0,0 Year 0

� Industrial

7102 21 00 � � Unworked or simply sawn, cleaved or bruted 0,0 Year 0

7102 29 00 � � Other 0,0 Year 0

� Non-industrial

7102 31 00 � � Unworked or simply sawn, cleaved or bruted 0,0 Year 0

7102 39 00 � � Other 0,0 Year 0

7103 Precious stones (other than diamonds) and semi-precious stones, whether or not
worked or graded but not strung, mounted or set; ungraded precious stones (other
than diamonds) and semi-precious stones, temporarily strung for convenience of
transport

7103 10 00 � Unworked or simply sawn or roughly shaped 0,0 Year 0

� Otherwise worked

7103 91 00 � � Rubies, sapphires and emeralds 0,0 Year 0

7103 99 00 � � Other 0,0 Year 0

7104 Synthetic or reconstructed precious or semi-precious stones, whether or not
worked or graded but not strung, mounted or set; ungraded synthetic or
reconstructed precious or semi-precious stones, temporarily strung for convenience
of transport



HS Heading 2002 Description Base Category

7104 10 00 � Piezo-electric quartz 0,0 Year 0

7104 20 00 � Other, unworked or simply sawn or roughly shaped 0,0 Year 0

7104 90 00 � Other 0,0 Year 0

7105 Dust and powder of natural or synthetic precious or semi-precious stones

7105 10 00 � Of diamonds 0,0 Year 0

7105 90 00 � Other 0,0 Year 0

II. PRECIOUS METALS AND METALS CLAD WITH PRECIOUS METAL

7106 Silver (including silver plated with gold or platinum), unwrought or in
semi-manufactured forms, or in powder form

7106 10 00 � Powder 0,0 Year 0

� Other

7106 91 � � Unwrought

7106 91 10 � � � Of a fineness of not less than 999 parts per 1 000 0,0 Year 0

7106 91 90 � � � Of a fineness of less than 999 parts per 1 000 0,0 Year 0

7106 92 � � Semi-manufactured

7106 92 20 � � � Of a fineness of not less than 750 parts per 1 000 0,0 Year 0

7106 92 80 � � � Of a fineness of less than 750 parts per 1 000 0,0 Year 0

7107 00 00 Base metals clad with silver, not further worked than semi-manufactured 0,0 Year 0

7108 Gold (including gold plated with platinum), unwrought or in semi-manufactured
forms, or in powder form

� Non-monetary

7108 11 00 � � Powder 0,0 Year 0

7108 12 00 � � Other unwrought forms 0,0 Year 0

7108 13 � � Other semi-manufactured forms

7108 13 10 � � � Bars, rods, wire and sections; plates; sheets and strips of a thickness,
excluding any backing, exceeding 0,15 mm

0,0 Year 0

7108 13 80 � � � Other 0,0 Year 0

7108 20 00 � Monetary 0,0 Year 0

7109 00 00 Base metals or silver, clad with gold, not further worked than semi-manufactured 0,0 Year 0

7110 Platinum, unwrought or in semi-manufactured forms, or in powder form

� Platinum

7110 11 00 � � Unwrought or in powder form 0,0 Year 0

7110 19 � � Other

7110 19 10 � � � Bars, rods, wire and sections; plates; sheets and strips of a thickness,
excluding any backing, exceeding 0,15 mm

0,0 Year 0

7110 19 80 � � � Other 0,0 Year 0

� Palladium

7110 21 00 � � Unwrought or in powder form 0,0 Year 0
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7110 29 00 � � Other 0,0 Year 0

� Rhodium

7110 31 00 � � Unwrought or in powder form 0,0 Year 0

7110 39 00 � � Other 0,0 Year 0

� Iridium, osmium and ruthenium

7110 41 00 � � Unwrought or in powder form 0,0 Year 0

7110 49 00 � � Other 0,0 Year 0

7111 00 00 Base metals, silver or gold, clad with platinum, not further worked than
semi-manufactured

0,0 Year 0

7112 Waste and scrap of precious metal or of metal clad with precious metal; other
waste and scrap containing precious metal or precious metal compounds, of a kind
used principally for the recovery of precious metal:

7112 30 00 � Ash containing precious metal or precious metal compounds 0,0 Year 0

� Other:

7112 91 00 � � Of gold, including metal clad with gold but excluding sweepings containing
other precious metals

0,0 Year 0

7112 92 00 � � Of platinum, including metal clad with platinum but excluding sweepings
containing other precious metals

0,0 Year 0

7112 99 00 � � Other 0,0 Year 0

III. JEWELLERY, GOLDSMITHS' AND SILVERSMITHS' WARES AND OTHER
ARTICLES

7113 Articles of jewellery and parts thereof, of precious metal or of metal clad with
precious metal

� Of precious metal whether or not plated or clad with precious metal

7113 11 00 � � Of silver, whether or not plated or clad with other precious metal 0,0 Year 0

7113 19 00 � � Of other precious metal, whether or not plated or clad with precious metal 0,0 Year 0

7113 20 00 � Of base metal clad with precious metal 0,0 Year 0

7114 Articles of goldsmiths' or silversmiths' wares and parts thereof, of precious metal or
of metal clad with precious metal

� Of precious metal whether or not plated or clad with precious metal

7114 11 00 � � Of silver, whether or not plated or clad with other precious metal 0,0 Year 0

7114 19 00 � � Of other precious metal, whether or not plated or clad with precious metal 0,0 Year 0

7114 20 00 � Of base metal clad with precious metal 0,0 Year 0

7115 Other articles of precious metal or of metal clad with precious metal

7115 10 00 � Catalysts in the form of wire cloth or grill, of platinum 0,0 Year 0

7115 90 � Other

7115 90 10 � � Of precious metal 0,0 Year 0

7115 90 90 � � Of metal clad with precious metal 0,0 Year 0

7116 Articles of natural or cultured pearls, precious or semi-precious stones (natural,
synthetic or reconstructed)

7116 10 00 � Of natural or cultured pearls 0,0 Year 0
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7116 20 � Of precious or semi-precious stones (natural, synthetic or reconstructed)

� � Made wholly of natural precious or semi-precious stones

7116 20 11 � � � Necklaces, bracelets and other articles of natural precious or semi-precious
stones, simply strung without fasteners or other accessories

0,0 Year 0

7116 20 19 � � � Other 0,0 Year 0

7116 20 90 � � Other 0,0 Year 0

7117 Imitation jewellery

� Of base metal, whether or not plated with precious metal

7117 11 00 � � Cuff-links and studs 0,0 Year 0

7117 19 � � Other

7117 19 10 � � � With parts of glass 0,0 Year 0

� � � Without parts of glass

7117 19 91 � � � � Gilt, silvered or platinum plated 0,0 Year 0

7117 19 99 � � � � Other 0,0 Year 0

7117 90 00 � Other 0,0 Year 0

7118 Coin

7118 10 � Coin (other than gold coin), not being legal tender

7118 10 10 � � Of silver 0,0 Year 0

7118 10 90 � � Other 0,0 Year 0

7118 90 00 � Other 0,0 Year 0

72 IRON AND STEEL

I. PRIMARY MATERIALS; PRODUCTS IN GRANULAR OR POWDER FORM

7201 Pig iron and spiegeleisen in pigs, blocks or other primary forms

7201 10 � Non-alloy pig iron containing by weight 0,5 % or less of phosphorus

� � Containing by weight not less than 0,4 % of manganese

7201 10 11 � � � Containing by weight 1 % or less of silicon 1,7 Year 3

7201 10 19 � � � Containing by weight more than 1 % of silicon 1,7 Year 3

7201 10 30 � � Containing by weight not less than 0,1 % but less than 0,4 % of manganese 1,7 Year 3

7201 10 90 � � Containing by weight less than 0,1 % of manganese 0,0 Year 0

7201 20 00 � Non-alloy pig iron containing by weight more than 0,5 % of phosphorus 2,2 Year 3

7201 50 � Alloy pig iron; spiegeleisen

7201 50 10 � � Alloy pig iron containing by weight not less than 0,3 % but not more than
1 % of titanium and not less than 0,5 % but not more than 1 % of vanadium

0,0 Year 0

7201 50 90 � � Other 1,7 Year 3

7202 Ferro-alloys

� Ferro-manganese

7202 11 � � Containing by weight more than 2 % of carbon
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7202 11 20 � � � With a granulometry not exceeding 5 mm and a manganese content by
weight exceeding 65 %

0,0 Year 0

7202 11 80 � � � Other 0,0 Year 0

7202 19 00 � � Other 0,0 Year 0

� Ferro-silicon

7202 21 � � Containing by weight more than 55 % of silicon

7202 21 10 � � � Containing by weight more than 55 % but not more than 80 % of silicon 2,2 Year 3

7202 21 90 � � � Containing by weight more than 80 % of silicon 2,2 Year 3

7202 29 � � Other

7202 29 10 � � � Containing by weight 4 % or more but not more than 10 % of
magnesium

2,2 Year 3

7202 29 90 � � � Other 2,2 Year 3

7202 30 00 � Ferro-silico-manganese 0,0 Year 0

� Ferro-chromium

7202 41 � � Containing by weight more than 4 % of carbon

7202 41 10 � � � Containing by weight more than 4 % but not more than 6 % of carbon 0,0 Year 0

� � � Containing by weight more than 6 % of carbon

7202 41 91 � � � � Containing by weight not more than 60 % of chromium 0,0 Year 0

7202 41 99 � � � � Containing by weight more than 60 % of chromium 0,0 Year 0

7202 49 � � Other

7202 49 10 � � � Containing by weight not more than 0,05 % of carbon 3,5 Year 3

7202 49 50 � � � Containing by weight more than 0,05 % but not more than 0,5 % of
carbon

3,5 Year 3

7202 49 90 � � � Containing by weight more than 0,5 % but not more than 4 % of carbon 3,5 Year 3

7202 50 00 � Ferro-silico-chromium 0,0 Year 0

7202 60 00 � Ferro-nickel 0,0 Year 0

7202 70 00 � Ferro-molybdenum 0,0 Year 0

7202 80 00 � Ferro-tungsten and ferro-silico-tungsten 0,0 Year 0

� Other

7202 91 00 � � Ferro-titanium and ferro-silico-titanium 0,0 Year 0

7202 92 00 � � Ferro-vanadium 0,0 Year 0

7202 93 00 � � Ferro-niobium 0,0 Year 0

7202 99 � � Other

� � � Ferro-phosphorus

7202 99 11 � � � � Containing by weight more than 3 % but less than 15 % of phosphorus 0,0 Year 0

7202 99 19 � � � � Containing by weight 15 % or more of phosphorus 0,0 Year 0
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7202 99 30 � � � Ferro-silico-magnesium 0,0 Year 0

7202 99 80 � � � Other 0,0 Year 0

7203 Ferrous products obtained by direct reduction of iron ore and other spongy ferrous
products, in lumps, pellets or similar forms; iron having a minimum purity by
weight of 99,94 %, in lumps, pellets or similar forms

7203 10 00 � Ferrous products obtained by direct reduction of iron ore 0,0 Year 0

7203 90 00 � Other 0,0 Year 0

7204 Ferrous waste and scrap; remelting scrap ingots of iron or steel

7204 10 00 � Waste and scrap of cast iron 0,0 Year 0

� Waste and scrap of alloy steel

7204 21 � � Of stainless steel

7204 21 10 � � � Containing by weight 8 % or more of nickel 0,0 Year 0

7204 21 90 � � � Other 0,0 Year 0

7204 29 00 � � Other 0,0 Year 0

7204 30 00 � Waste and scrap of tinned iron or steel 0,0 Year 0

� Other waste and scrap

7204 41 � � Turnings, shavings, chips, milling waste, sawdust, filings, trimmings and
stampings, whether or not in bundles

7204 41 10 � � � Turnings, shavings, chips, milling waste, sawdust and filings 0,0 Year 0

� � � Trimmings and stampings

7204 41 91 � � � � In bundles 0,0 Year 0

7204 41 99 � � � � Other 0,0 Year 0

7204 49 � � Other

7204 49 10 � � � Fragmentized (shredded) 0,0 Year 0

� � � Other

7204 49 30 � � � � In bundles 0,0 Year 0

� � � � Other

7204 49 91 � � � � � Neither sorted nor graded 0,0 Year 0

7204 49 99 � � � � � Other 0,0 Year 0

7204 50 � Remelting scrap ingots

7204 50 10 � � Of alloy steel 0,0 Year 0

7204 50 90 � � Other 0,0 Year 0

7205 Granules and powders, of pig iron, spiegeleisen, iron or steel

7205 10 00 � Granules 0,0 Year 0

� Powders

7205 21 00 � � Of alloy steel 0,0 Year 0

7205 29 00 � � Other 0,0 Year 0
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II. IRON AND NON-ALLOY STEEL

7206 Iron and non-alloy steel in ingots or other primary forms (excluding iron of
heading 7203)

7206 10 00 � Ingots 0,5 Year 0

7206 90 00 � Other 0,5 Year 0

7207 Semi-finished products of iron or non-alloy steel

� Containing by weight less than 0,25 % of carbon

7207 11 � � Of rectangular (including square) cross-section, the width measuring less than
twice the thickness

� � � Rolled or obtained by continuous casting

7207 11 11 � � � � Of free-cutting steel 0,0 Year 0

� � � � Other

7207 11 14 � � � � � Of a thickness not exceeding 130 mm 0,0 Year 0

7207 11 16 � � � � � Of a thickness exceeding 130 mm 0,0 Year 0

7207 11 90 � � � Forged 0,0 Year 0

7207 12 � � Other, of rectangular (other than square) cross-section

7207 12 10 � � � Rolled or obtained by continuous casting 0,0 Year 0

7207 12 90 � � � Forged 0,0 Year 0

7207 19 � � Other

� � � Of circular or polygonal cross-section

� � � � Rolled or obtained by continuous casting

7207 19 11 � � � � � Of free-cutting steel 0,0 Year 0

� � � � � Other

7207 19 14 � � � � � � Obtained by continuous casting 0,0 Year 0

7207 19 16 � � � � � � Other 0,0 Year 0

7207 19 19 � � � � Forged 0,0 Year 0

� � � Blanks for angles, shapes and sections

7207 19 31 � � � � Rolled or obtained by continuous casting 0,0 Year 0

7207 19 39 � � � � Forged 0,0 Year 0

7207 19 90 � � � Other 0,0 Year 0

7207 20 � Containing by weight 0,25 % or more of carbon

� � Of rectangular (including square) cross-section, the width measuring less than
twice the thickness

� � � Rolled or obtained by continuous casting

7207 20 11 � � � � Of free-cutting steel 0,0 Year 0

� � � � Other, containing by weight

7207 20 15 � � � � � 0,25 % or more but less than 0,6 % of carbon 0,0 Year 0

7207 20 17 � � � � � 0,6 % or more of carbon 0,0 Year 0
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7207 20 19 � � � Forged 0,0 Year 0

� � Other, of rectangular (other than square) cross-section

7207 20 32 � � � Rolled or obtained by continuous casting 0,0 Year 0

7207 20 39 � � � Forged 0,0 Year 0

� � Of circular or polygonal cross-section

� � � Rolled or obtained by continuous casting

7207 20 51 � � � � Of free-cutting steel 0,0 Year 0

� � � � Other

7207 20 55 � � � � � Containing by weight 0,25 % or more but less than 0,6 % of carbon 0,0 Year 0

7207 20 57 � � � � � Containing by weight 0,6 % or more of carbon 0,0 Year 0

7207 20 59 � � � Forged 0,0 Year 0

� � Blanks for angles, shapes and sections

7207 20 71 � � � Rolled or obtained by continuous casting 0,0 Year 0

7207 20 79 � � � Forged 0,0 Year 0

7207 20 90 � � Other 0,0 Year 0

7208 Flat-rolled products of iron or non-alloy steel, of a width of 600 mm or more,
hot-rolled, not clad, plated or coated

7208 10 00 � In coils, not further worked than hot-rolled, with patterns in relief 0,0 Year 0

� Other, in coils, not further worked than hot-rolled, pickled

7208 25 00 � � Of a thickness of 4,75 mm or more 0,0 Year 0

7208 26 00 � � Of a thickness of 3 mm or more but less than 4,75 mm 0,0 Year 0

7208 27 00 � � Of a thickness of less than 3 mm 0,0 Year 0

� Other, in coils, not further worked than hot-rolled

7208 36 00 � � Of a thickness exceeding 10 mm 0,0 Year 0

7208 37 � � Of a thickness of 4,75 mm or more but not exceeding 10 mm

7208 37 10 � � � Intended for re-rolling 0,0 Year 0

7208 37 90 � � � Other 0,0 Year 0

7208 38 � � Of a thickness of 3 mm or more but less than 4,75 mm

7208 38 10 � � � Intended for re-rolling 0,0 Year 0

7208 38 90 � � � Other 0,0 Year 0

7208 39 � � Of a thickness of less than 3 mm

7208 39 10 � � � Intended for re-rolling 0,0 Year 0

7208 39 90 � � � Other 0,0 Year 0

7208 40 � Not in coils, not further worked than hot-rolled, with patterns in relief

7208 40 10 � � Of a thickness of 2 mm or more 0,0 Year 0

7208 40 90 � � Of a thickness of less than 2 mm 0,0 Year 0

� Other, not in coils, not further worked than hot-rolled
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7208 51 � � Of a thickness exceeding 10 mm

7208 51 10 � � � Rolled on four faces or in a closed box pass, of a width not exceeding
1 250 mm

0,0 Year 0

� � � Other, of a thickness

7208 51 30 � � � � Exceeding 20 mm 0,0 Year 0

7208 51 50 � � � � Exceeding 15 mm but not exceeding 20 mm 0,0 Year 0

� � � � Exceeding 10 mm but not exceeding 15 mm, of a width of

7208 51 91 � � � � � 2 050 mm or more 0,0 Year 0

7208 51 99 � � � � � Less than 2 050 mm 0,0 Year 0

7208 52 � � Of a thickness of 4,75 mm or more but not exceeding 10 mm

7208 52 10 � � � Rolled on four faces or in a closed box pass, of a width not exceeding
1 250 mm

0,0 Year 0

� � � Other, of a width of

7208 52 91 � � � � 2 050 mm or more 0,0 Year 0

7208 52 99 � � � � Less than 2 050 mm 0,0 Year 0

7208 53 � � Of a thickness of 3 mm or more but less than 4,75 mm

7208 53 10 � � � Rolled on four faces or in a closed box pass, of a width not exceeding
1 250 mm and of a thickness of 4 mm or more

0,0 Year 0

7208 53 90 � � � Other 0,0 Year 0

7208 54 � � Of a thickness of less than 3 mm

7208 54 10 � � � Of a thickness of 2 mm or more 0,0 Year 0

7208 54 90 � � � Of a thickness of less than 2 mm 0,0 Year 0

7208 90 � Other

7208 90 10 � � Not further worked than surface-treated or simply cut into shapes other than
rectangular (including square)

0,0 Year 0

7208 90 90 � � Other 0,0 Year 0

7209 Flat-rolled products of iron or non-alloy steel, of a width of 600 mm or more,
cold-rolled (cold-reduced), not clad, plated or coated

� In coils, not further worked than cold-rolled (cold-reduced)

7209 15 00 � � Of a thickness of 3 mm or more 0,0 Year 0

7209 16 � � Of a thickness exceeding 1 mm but less than 3 mm

7209 16 10 � � � �Electrical� 0,0 Year 0

7209 16 90 � � � Other 0,0 Year 0

7209 17 � � Of a thickness of 0,5 mm or more but not exceeding 1 mm

7209 17 10 � � � �Electrical� 0,0 Year 0

7209 17 90 � � � Other 0,0 Year 0

7209 18 � � Of a thickness of less than 0,5 mm

7209 18 10 � � � �Electrical� 0,0 Year 0

� � � Other
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7209 18 91 � � � � Of a thickness of 0,35 mm or more but less than 0,5 mm 0,0 Year 0

7209 18 99 � � � � Of a thickness of less than 0,35 mm 0,0 Year 0

� Not in coils, not further worked than cold-rolled (cold-reduced)

7209 25 00 � � Of a thickness of 3 mm or more 0,0 Year 0

7209 26 � � Of a thickness exceeding 1 mm but less than 3 mm

7209 26 10 � � � �Electrical� 0,0 Year 0

7209 26 90 � � � Other 0,0 Year 0

7209 27 � � Of a thickness of 0,5 mm or more but not exceeding 1 mm

7209 27 10 � � � �Electrical� 0,0 Year 0

7209 27 90 � � � Other 0,0 Year 0

7209 28 � � Of a thickness of less than 0,5 mm

7209 28 10 � � � �Electrical� 0,0 Year 0

7209 28 90 � � � Other 0,0 Year 0

7209 90 � Other

7209 90 10 � � Not further worked than surface-treated or simply cut into shapes other than
rectangular (including square)

0,0 Year 0

7209 90 90 � � Other 0,0 Year 0

7210 Flat-rolled products of iron or non-alloy steel, of a width of 600 mm or more,
clad, plated or coated

� Plated or coated with tin

7210 11 � � Of a thickness of 0,5 mm or more

7210 11 10 � � � Not further worked than surface-treated or simply cut into shapes other
than rectangular (including square)

0,0 Year 0

7210 11 90 � � � Other 0,0 Year 0

7210 12 � � Of a thickness of less than 0,5 mm

� � � Not further worked than surface-treated or simply cut into shapes other
than rectangular (including square)

7210 12 11 � � � � Tinplate 0,0 Year 0

7210 12 19 � � � � Other 0,0 Year 0

7210 12 90 � � � Other 0,0 Year 0

7210 20 � Plated or coated with lead, including terne-plate

7210 20 10 � � Not further worked than surface-treated or simply cut into shapes other than
rectangular (including square)

0,0 Year 0

7210 20 90 � � Other 0,0 Year 0

7210 30 � Electrolytically plated or coated with zinc

7210 30 10 � � Not further worked than surface-treated or simply cut into shapes other than
rectangular (including square)

0,0 Year 0

7210 30 90 � � Other 0,0 Year 0

� Otherwise plated or coated with zinc
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7210 41 � � Corrugated

7210 41 10 � � � Not further worked than surface-treated or simply cut into shapes other
than rectangular (including square)

0,0 Year 0

7210 41 90 � � � Other 0,0 Year 0

7210 49 � � Other

7210 49 10 � � � Not further worked than surface-treated or simply cut into shapes other
than rectangular (including square)

0,0 Year 0

7210 49 90 � � � Other 0,0 Year 0

7210 50 � Plated or coated with chromium oxides or with chromium and chromium
oxides

7210 50 10 � � Not further worked than surface-treated or simply cut into shapes other than
rectangular (including square)

0,0 Year 0

7210 50 90 � � Other 0,0 Year 0

� Plated or coated with aluminium

7210 61 � � Plated or coated with aluminium-zinc alloys

7210 61 10 � � � Not further worked than surface-treated or simply cut into shapes other
than rectangular (including square)

0,0 Year 0

7210 61 90 � � � Other 0,0 Year 0

7210 69 � � Other

7210 69 10 � � � Not further worked than surface-treated or simply cut into shapes other
than rectangular (including square)

0,0 Year 0

7210 69 90 � � � Other 0,0 Year 0

7210 70 � Painted, varnished or coated with plastics

� � Not further worked than surface-treated or simply cut into shapes other than
rectangular (including square)

7210 70 31 � � � Tinplate and products, plated or coated with chromium oxides or with
chromium and chromium oxides, varnished

0,0 Year 0

7210 70 39 � � � Other 0,0 Year 0

7210 70 90 � � Other 0,0 Year 0

7210 90 � Other

7210 90 10 � � Silvered, gilded, platinum-plated or enamelled 0,0 Year 0

� � Other

� � � Not further worked than surface-treated, including cladding, or simply cut
into shapes other than rectangular (including square)

7210 90 31 � � � � Clad 0,0 Year 0

7210 90 33 � � � � Tinned and printed 0,0 Year 0

7210 90 38 � � � � Other 0,0 Year 0

7210 90 90 � � � Other 0,0 Year 0

7211 Flat-rolled products of iron or non-alloy steel, of a width of less than 600 mm, not
clad, plated or coated

� Not further worked than hot-rolled
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7211 13 00 � � Rolled on four faces or in a closed box pass, of a width exceeding 150 mm
and a thickness of not less than 4 mm, not in coils and without patterns in
relief

0,0 Year 0

7211 14 � � Other, of a thickness of 4,75 mm or more

7211 14 10 � � � Of a width exceeding 500 mm 0,0 Year 0

7211 14 90 � � � Of a width not exceeding 500 mm 0,0 Year 0

7211 19 � � Other

7211 19 20 � � � Of a width exceeding 500 mm 0,0 Year 0

7211 19 90 � � � Of a width not exceeding 500 mm 0,0 Year 0

� Not further worked than cold-rolled (cold-reduced)

7211 23 � � Containing by weight less than 0,25 % of carbon

7211 23 10 � � � Of a width exceeding 500 mm 0,0 Year 0

� � � Of a width not exceeding 500 mm

7211 23 51 � � � � In coils intended for the manufacture of tinplate 0,0 Year 0

� � � � Other

7211 23 91 � � � � � �Electrical� 0,0 Year 0

7211 23 99 � � � � � Other 0,0 Year 0

7211 29 � � Other

7211 29 20 � � � Of a width exceeding 500 mm 0,0 Year 0

� � � Of a width not exceeding 500 mm

7211 29 50 � � � � Containing by weight 0,25 % or more but less than 0,6 % of carbon 0,0 Year 0

7211 29 90 � � � � Containing by weight 0,6 % or more of carbon 0,0 Year 0

7211 90 � Other

� � Of a width exceeding 500 mm

7211 90 11 � � � Not further worked than surface-treated 0,0 Year 0

7211 90 19 � � � Other 0,0 Year 0

7211 90 90 � � Of a width not exceeding 500 mm 0,0 Year 0

7212 Flat-rolled products of iron or non-alloy steel, of a width of less than 600 mm,
clad, plated or coated

7212 10 � Plated or coated with tin

7212 10 10 � � Tinplate, not further worked than surface-treated 0,0 Year 0

� � Other

� � � Of a width exceeding 500 mm

7212 10 91 � � � � Not further worked than surface-treated 0,0 Year 0

7212 10 93 � � � � Other 0,0 Year 0

7212 10 99 � � � Of a width not exceeding 500 mm 0,0 Year 0

7212 20 � Electrolytically plated or coated with zinc

� � Of a width exceeding 500 mm
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7212 20 11 � � � Not further worked than surface-treated 0,0 Year 0

7212 20 19 � � � Other 0,0 Year 0

7212 20 90 � � Of a width not exceeding 500 mm 0,0 Year 0

7212 30 � Otherwise plated or coated with zinc

� � Of a width exceeding 500 mm

7212 30 11 � � � Not further worked than surface-treated 0,0 Year 0

7212 30 19 � � � Other 0,0 Year 0

7212 30 90 � � Of a width not exceeding 500 mm 0,0 Year 0

7212 40 � Painted, varnished or coated with plastics

7212 40 10 � � Tinplate, not further worked than varnished 0,0 Year 0

� � Other

� � � Of a width exceeding 500 mm

7212 40 91 � � � � Not further worked than surface-treated 0,0 Year 0

7212 40 93 � � � � Other 0,0 Year 0

� � � Of a width not exceeding 500 mm

7212 40 95 � � � � Plated or coated with chromium oxides or with chromium and
chromium oxides, varnished

0,0 Year 0

7212 40 98 � � � � Other 0,0 Year 0

7212 50 � Otherwise plated or coated

� � Of a width exceeding 500 mm

7212 50 10 � � � Silvered, gilded, platinum-plated or enamelled 0,0 Year 0

� � � Other

� � � � Not further worked than surface-treated

7212 50 31 � � � � � Lead-coated 0,0 Year 0

7212 50 51 � � � � � Other 0,0 Year 0

7212 50 58 � � � � Other 0,0 Year 0

� � Of a width not exceeding 500 mm

7212 50 75 � � � Plated or coated with copper 0,0 Year 0

7212 50 91 � � � Plated or coated with chromium or nickel 0,0 Year 0

� � � Plated or coated with aluminium

7212 50 93 � � � � Plated or coated with aluminium-zinc alloys 0,0 Year 0

7212 50 97 � � � � Other 0,0 Year 0

7212 50 99 � � � Other 0,0 Year 0

7212 60 � Clad

� � Of a width exceeding 500 mm

7212 60 11 � � � Not further worked than surface-treated 0,0 Year 0



HS Heading 2002 Description Base Category

7212 60 19 � � � Other 0,0 Year 0

� � Of a width not exceeding 500 mm

� � � Not further worked than surface-treated

7212 60 91 � � � � Hot-rolled, not further worked than clad 0,0 Year 0

7212 60 93 � � � � Other 0,0 Year 0

7212 60 99 � � � Other 0,0 Year 0

7213 Bars and rods, hot-rolled, in irregularly wound coils, of iron or non-alloy steel

7213 10 00 � Containing indentations, ribs, grooves or other deformations produced during
the rolling process

0,0 Year 0

7213 20 00 � Other, of free-cutting steel 0,0 Year 0

� Other

7213 91 � � Of circular cross-section measuring less than 14 mm in diameter

7213 91 10 � � � Of a type used for concrete reinforcement 0,0 Year 0

7213 91 20 � � � Of a type used for tyre cord 0,0 Year 0

� � � Other

7213 91 41 � � � � Containing by weight 0,06 % or less of carbon 0,0 Year 0

7213 91 49 � � � � Containing by weight more than 0,06 % but less than 0,25 % of
carbon

0,0 Year 0

7213 91 70 � � � � Containing by weight 0,25 % or more but not more than 0,75 % of
carbon

0,0 Year 0

7213 91 90 � � � � Containing by weight more than 0,75 % of carbon 0,0 Year 0

7213 99 � � Other

7213 99 10 � � � Containing by weight less than 0,25 % of carbon 0,0 Year 0

7213 99 90 � � � Containing by weight 0,25 % or more of carbon 0,0 Year 0

7214 Other bars and rods of iron or non-alloy steel, not further worked than forged,
hot-rolled, hot-drawn or hot-extruded, but including those twisted after rolling

7214 10 00 � Forged 0,0 Year 0

7214 20 00 � Containing indentations, ribs, grooves or other deformations produced during
the rolling process or twisted after rolling

0,0 Year 0

7214 30 00 � Other, of free-cutting steel 0,0 Year 0

� Other

7214 91 � � Of rectangular (other than square) cross-section

7214 91 10 � � � Containing by weight less than 0,25 % of carbon 0,0 Year 0

7214 91 90 � � � Containing by weight 0,25 % or more of carbon 0,0 Year 0

7214 99 � � Other

� � � Containing by weight less than 0,25 % of carbon

7214 99 10 � � � � Of a type used for concrete reinforcement 0,0 Year 0

� � � � Other, of circular cross-section measuring in diameter

7214 99 31 � � � � � 80 mm or more 0,0 Year 0
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7214 99 39 � � � � � Less than 80 mm 0,0 Year 0

7214 99 50 � � � � Other 0,0 Year 0

� � � Containing by weight 0,25 % or more but less than 0,6 % of carbon

� � � � Of a circular cross-section measuring in diameter

7214 99 61 � � � � � 80 mm or more 0,0 Year 0

7214 99 69 � � � � � Less than 80 mm 0,0 Year 0

7214 99 80 � � � � Other 0,0 Year 0

7214 99 90 � � � Containing by weight 0,6 % or more of carbon 0,0 Year 0

7215 Other bars and rods of iron or non-alloy steel

7215 10 00 � Of free-cutting steel, not further worked than cold-formed or cold-finished 0,0 Year 0

7215 50 � Other, not further worked than cold-formed or cold-finished

� � Containing by weight less than 0,25 % of carbon

7215 50 11 � � � Of rectangular (other than square) cross-section 0,0 Year 0

7215 50 19 � � � Other 0,0 Year 0

7215 50 30 � � Containing by weight 0,25 % or more but less than 0,6 % of carbon 0,0 Year 0

7215 50 90 � � Containing by weight 0,6 % or more of carbon 0,0 Year 0

7215 90 � Other

7215 90 10 � � Hot-rolled, hot-drawn or extruded, not further worked than clad 0,0 Year 0

7215 90 90 � � Other 0,0 Year 0

7216 Angles, shapes and sections of iron or non-alloy steel

7216 10 00 � U, I or H sections, not further worked than hot-rolled, hot-drawn or extruded,
of a height of less than 80 mm

0,0 Year 0

� L or T sections, not further worked than hot-rolled, hot-drawn or extruded, of a
height of less than 80 mm

7216 21 00 � � L sections 0,0 Year 0

7216 22 00 � � T sections 0,0 Year 0

� U, I or H sections, not further worked than hot-rolled, hot-drawn or extruded,
of a height of 80 mm or more

7216 31 � � U sections

� � � Of a height of 80 mm or more but not exceeding 220 mm

7216 31 11 � � � � With parallel flange faces 0,0 Year 0

7216 31 19 � � � � Other 0,0 Year 0

� � � Of a height exceeding 220 mm

7216 31 91 � � � � With parallel flange faces 0,0 Year 0

7216 31 99 � � � � Other 0,0 Year 0

7216 32 � � I sections

� � � Of a height of 80 mm or more but not exceeding 220 mm

7216 32 11 � � � � With parallel flange faces 0,0 Year 0
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7216 32 19 � � � � Other 0,0 Year 0

� � � Of a height exceeding 220 mm

7216 32 91 � � � � With parallel flange faces 0,0 Year 0

7216 32 99 � � � � Other 0,0 Year 0

7216 33 � � H sections

7216 33 10 � � � Of a height of 80 mm or more but not exceeding 180 mm 0,0 Year 0

7216 33 90 � � � Of a height exceeding 180 mm 0,0 Year 0

7216 40 � L or T sections, not further worked than hot-rolled, hot-drawn or extruded, of a
height of 80 mm or more

7216 40 10 � � L sections 0,0 Year 0

7216 40 90 � � T sections 0,0 Year 0

7216 50 � Other angles, shapes and sections, not further worked than hot-rolled,
hot-drawn or extruded

7216 50 10 � � With a cross-section which is capable of being enclosed in a square the side
of which is 80 mm

0,0 Year 0

� � Other

7216 50 91 � � � Bulb flats 0,0 Year 0

7216 50 99 � � � Other 0,0 Year 0

� Angles, shapes and sections, not further worked than cold-formed or
cold-finished

7216 61 � � Obtained from flat-rolled products

7216 61 10 � � � C, L, U, Z, omega or open-ended sections 0,0 Year 0

7216 61 90 � � � Other 0,0 Year 0

7216 69 00 � � Other 0,0 Year 0

� Other

7216 91 � � Cold-formed or cold-finished from flat-rolled products

7216 91 10 � � � Profiled (ribbed) sheets 0,0 Year 0

� � � Other

� � � � Plated or coated with zinc, of a thickness of

7216 91 30 � � � � � Less than 2,5 mm 0,0 Year 0

7216 91 50 � � � � � 2,5 mm or more 0,0 Year 0

7216 91 90 � � � � Other 0,0 Year 0

7216 99 � � Other

7216 99 10 � � � Hot-rolled, hot-drawn or extruded, not further worked than clad 0,0 Year 0

7216 99 90 � � � Other 0,0 Year 0

7217 Wire of iron or non-alloy steel

7217 10 � Not plated or coated, whether or not polished

� � Containing by weight less than 0,25 % of carbon
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7217 10 10 � � � With a maximum cross-sectional dimension of less than 0,8 mm 0,0 Year 0

� � � With a maximum cross-sectional dimension of 0,8 mm or more

7217 10 31 � � � � Containing identations, ribs, grooves or other deformations produced
during the rolling process

0,0 Year 0

7217 10 39 � � � � Other 0,0 Year 0

7217 10 50 � � Containing by weight 0,25 % or more but less than 0,6 % of carbon 0,0 Year 0

7217 10 90 � � Containing by weight 0,6 % or more of carbon 0,0 Year 0

7217 20 � Plated or coated with zinc

� � Containing by weight less than 0,25 % of carbon

7217 20 10 � � � With a maximum cross-sectional dimension of less than 0,8 mm 0,0 Year 0

7217 20 30 � � � With a maximum cross-sectional dimension of 0,8 mm or more 0,0 Year 0

7217 20 50 � � Containing by weight 0,25 % or more but less than 0,6 % of carbon 0,0 Year 0

7217 20 90 � � Containing by weight 0,6 % or more of carbon 0,0 Year 0

7217 30 � Plated or coated with other base metals

� � Containing by weight less than 0,25 % of carbon

� � � With a maximum cross-sectional dimension of less than 0,8 mm

7217 30 11 � � � � Copper-coated 0,0 Year 0

7217 30 19 � � � � Other 0,0 Year 0

� � � With a maximum cross-sectional dimension of 0,8 mm or more

7217 30 31 � � � � Copper-coated 0,0 Year 0

7217 30 39 � � � � Other 0,0 Year 0

7217 30 50 � � Containing by weight 0,25 % or more but less than 0,6 % of carbon 0,0 Year 0

7217 30 90 � � Containing by weight 0,6 % or more of carbon 0,0 Year 0

7217 90 � Other

� � Containing by weight less than 0,25 % of carbon

7217 90 10 � � � With a maximum cross-sectional dimension of less than 0,8 mm 0,0 Year 0

7217 90 30 � � � With a maximum cross-sectional dimension of 0,8 mm or more 0,0 Year 0

7217 90 50 � � Containing by weight 0,25 % or more but less than 0,6 % of carbon 0,0 Year 0

7217 90 90 � � Containing by weight 0,6 % or more of carbon 0,0 Year 0

III. STAINLESS STEEL

7218 Stainless steel in ingots or other primary forms; semi-finished products of stainless
steel

7218 10 00 � Ingots and other primary forms 0,5 Year 0

� Other

7218 91 � � Of rectangular (other than square) cross-section

� � � Rolled or obtained by continuous casting

7218 91 11 � � � � Containing by weight 2,5 % or more of nickel 0,0 Year 0

7218 91 19 � � � � Containing by weight less than 2,5 % of nickel 0,0 Year 0
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7218 91 90 � � � Forged 0,0 Year 0

7218 99 � � Other

� � � Of square cross-section

7218 99 11 � � � � Rolled or obtained by continous casting 0,0 Year 0

7218 99 19 � � � � Forged 0,0 Year 0

� � � Other

7218 99 20 � � � � Rolled or obtained by continuous casting 0,0 Year 0

� � � � Forged

7218 99 91 � � � � � Of circular or polygonal cross-section 0,0 Year 0

7218 99 99 � � � � � Other 0,0 Year 0

7219 Flat-rolled products of stainless steel, of a width of 600 mm or more

� Not further worked than hot-rolled, in coils

7219 11 00 � � Of a thickness exceeding 10 mm 0,0 Year 0

7219 12 � � Of a thickness of 4,75 mm or more but not exceeding 10 mm

7219 12 10 � � � Containing by weight 2,5 % or more of nickel 0,0 Year 0

7219 12 90 � � � Containing by weight less than 2,5 % of nickel 0,0 Year 0

7219 13 � � Of a thickness of 3 mm or more but less than 4,75 mm

7219 13 10 � � � Containing by weight 2,5 % or more of nickel 0,0 Year 0

7219 13 90 � � � Containing by weight less than 2,5 % of nickel 0,0 Year 0

7219 14 � � Of a thickness of less than 3 mm

7219 14 10 � � � Containing by weight 2,5 % or more of nickel 0,0 Year 0

7219 14 90 � � � Containing by weight less than 2,5 % of nickel 0,0 Year 0

� Not further worked than hot-rolled, not in coils

7219 21 � � Of a thickness exceeding 10 mm

7219 21 10 � � � Containing by weight 2,5 % or more of nickel 0,0 Year 0

7219 21 90 � � � Containing by weight less than 2,5 % of nickel 0,0 Year 0

7219 22 � � Of a thickness of 4,75 mm or more but not exceeding 10 mm

7219 22 10 � � � Containing by weight 2,5 % or more of nickel 0,0 Year 0

7219 22 90 � � � Containing by weight less than 2,5 % of nickel 0,0 Year 0

7219 23 00 � � Of a thickness of 3 mm or more but less than 4,75 mm 0,0 Year 0

7219 24 00 � � Of a thickness of less than 3 mm 0,0 Year 0

� Not further worked than cold-rolled (cold-reduced)

7219 31 00 � � Of a thickness of 4,75 mm or more 0,0 Year 0

7219 32 � � Of a thickness of 3 mm or more but less than 4,75 mm

7219 32 10 � � � Containing by weight 2,5 % or more of nickel 0,0 Year 0

7219 32 90 � � � Containing by weight less than 2,5 % of nickel 0,0 Year 0

7219 33 � � Of a thickness exceeding 1 mm but less than 3 mm
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7219 33 10 � � � Containing by weight 2,5 % or more of nickel 0,0 Year 0

7219 33 90 � � � Containing by weight less than 2,5 % of nickel 0,0 Year 0

7219 34 � � Of a thickness of 0,5 mm or more but not exceeding 1 mm

7219 34 10 � � � Containing by weight 2,5 % or more of nickel 0,0 Year 0

7219 34 90 � � � Containing by weight less than 2,5 % of nickel 0,0 Year 0

7219 35 � � Of a thickness of less than 0,5 mm

7219 35 10 � � � Containing by weight 2,5 % or more of nickel 0,0 Year 0

7219 35 90 � � � Containing by weight less than 2,5 % of nickel 0,0 Year 0

7219 90 � Other

7219 90 10 � � Not further worked than surface-treated, including cladding, or simply cut
into shapes other than rectangular (including square)

0,0 Year 0

7219 90 90 � � Other 0,0 Year 0

7220 Flat-rolled products of stainless steel, of a width of less than 600 mm

� Not further worked than hot-rolled

7220 11 00 � � Of a thickness of 4,75 mm or more 0,0 Year 0

7220 12 00 � � Of a thickness of less than 4,75 mm 0,0 Year 0

7220 20 � Not further worked than cold-rolled (cold-reduced)

7220 20 10 � � Of a width exceeding 500 mm 0,0 Year 0

� � Of a width not exceeding 500 mm

� � � Of a thickness of 3 mm or more, containing by weight

7220 20 31 � � � � 2,5 % or more of nickel 0,0 Year 0

7220 20 39 � � � � Less than 2,5 % of nickel 0,0 Year 0

� � � Of a thickness exceeding 0,35 mm but less than 3 mm, containing by
weight

7220 20 51 � � � � 2,5 % or more of nickel 0,0 Year 0

7220 20 59 � � � � Less than 2,5 % of nickel 0,0 Year 0

� � � Of a thickness not exceeding 0,35 mm, containing by weight

7220 20 91 � � � � 2,5 % or more of nickel 0,0 Year 0

7220 20 99 � � � � Less than 2,5 % of nickel 0,0 Year 0

7220 90 � Other

� � Of a width exceeding 500 mm

7220 90 11 � � � Not further worked than surface-treated, including cladding 0,0 Year 0

7220 90 19 � � � Other 0,0 Year 0

� � Of a width not exceeding 500 mm

� � � Not further worked than surface-treated, including cladding

7220 90 31 � � � � Hot-rolled, not further worked than clad 0,0 Year 0

7220 90 39 � � � � Other 0,0 Year 0

7220 90 90 � � � Other 0,0 Year 0
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7221 00 Bars and rods, hot-rolled, in irregularly wound coils, of stainless steel

7221 00 10 � Containing by weight 2,5 % or more of nickel 0,0 Year 0

7221 00 90 � Containing by weight less than 2,5 % of nickel 0,0 Year 0

7222 Other bars and rods of stainless steel; angles, shapes and sections of stainless steel

� Bars and rods, not further worked than hot-rolled, hot-drawn or extruded
(ECSC)

7222 11 � � Of circular cross-section

� � � Of a diameter of 80 mm or more, containing by weight

7222 11 11 � � � � 2,5 % or more of nickel 0,0 Year 0

7222 11 19 � � � � Less than 2,5 % of nickel 0,0 Year 0

� � � Of a diameter of 25 mm or more, but less than 80 mm, containing by
weight

7222 11 21 � � � � 2,5 % or more of nickel 0,0 Year 0

7222 11 29 � � � � Less than 2,5 % of nickel 0,0 Year 0

� � � Of a diameter of less than 25 mm, containing by weight

7222 11 91 � � � � 2,5 % or more of nickel 0,0 Year 0

7222 11 99 � � � � Less than 2,5 % of nickel 0,0 Year 0

7222 19 � � Other

7222 19 10 � � � Containing by weight 2,5 % or more of nickel 0,0 Year 0

7222 19 90 � � � Containing by weight less than 2,5 % of nickel 0,0 Year 0

7222 20 � Bars and rods, not further worked than cold-formed or cold-finished

� � Of circular cross-section

� � � Of a diameter of 80 mm or more, containing by weight

7222 20 11 � � � � 2,5 % or more of nickel 0,0 Year 0

7222 20 19 � � � � Less than 2,5 % of nickel 0,0 Year 0

� � � Of a diameter of 25 mm or more, but less than 80 mm, containing by
weight

7222 20 21 � � � � 2,5 % or more of nickel 0,0 Year 0

7222 20 29 � � � � Less than 2,5 % of nickel 0,0 Year 0

� � � Of a diameter of less than 25 mm, containing by weight

7222 20 31 � � � � 2,5 % or more of nickel 0,0 Year 0

7222 20 39 � � � � Less than 2,5 % of nickel 0,0 Year 0

� � Other, containing by weight

7222 20 81 � � � 2,5 % or more of nickel 0,0 Year 0

7222 20 89 � � � Less than 2,5 % of nickel 0,0 Year 0

7222 30 � Other bars and rods

7222 30 10 � � Hot-rolled, hot-drawn or extruded, not further worked than clad 0,0 Year 0

� � Forged, containing by weight



HS Heading 2002 Description Base Category

7222 30 51 � � � 2,5 % or more of nickel 0,0 Year 0

7222 30 91 � � � Less than 2,5 % of nickel 0,0 Year 0

7222 30 98 � � Other 0,0 Year 0

7222 40 � Angles, shapes and sections

7222 40 10 � � Not further worked than hot-rolled, hot-drawn or extruded 0,0 Year 0

� � Other

7222 40 30 � � � Hot-rolled, hot-drawn or extruded, not further worked than clad 0,0 Year 0

� � � Other

� � � � Not further worked than cold-formed or cold-finished

7222 40 91 � � � � � Obtained from flat-rolled products 0,0 Year 0

7222 40 93 � � � � � Other 0,0 Year 0

7222 40 99 � � � � Other 0,0 Year 0

7223 00 Wire of stainless steel

� Containing by weight 2,5 % or more of nickel

7223 00 11 � � Containing by weight 28 % or more but not more than 31 % of nickel and
20 % or more but not more than 22 % of chromium

0,0 Year 0

7223 00 19 � � Other 0,0 Year 0

� Containing by weight less than 2,5 % of nickel

7223 00 91 � � Containing by weight 13 % or more but not more than 25 % of chromium
and 3,5 % or more but not more than 6 % of aluminium

0,0 Year 0

7223 00 99 � � Other 0,0 Year 0

IV. OTHER ALLOY STEEL; HOLLOW DRILL BARS AND RODS, OF ALLOY
OR NON-ALLOY STEEL

7224 Other alloy steel in ingots or other primary forms; semi-finished products of other
alloy steel

7224 10 00 � Ingots and other primary forms 0,5 Year 0

7224 90 � Other

� � Of rectangular (including square) cross-section

� � � Hot-rolled or obtained by continuous casting

� � � � The width measuring less than twice the thickness

7224 90 01 � � � � � Of high-speed steel 0,0 Year 0

7224 90 05 � � � � � Containing by weight not more than 0,7 % of carbon, 0,5 % or
more but not more than 1,2 % of manganese and 0,6 % or more
but not more than 2,3 % of silicon; containing by weight 0,0008 %
or more of boron with any other element less than the minimum
content referred to in note 1 (f) to this chapter

0,0 Year 0

7224 90 08 � � � � � Other 0,0 Year 0

7224 90 15 � � � � Other 0,0 Year 0

7224 90 19 � � � Forged 0,0 Year 0

� � Other

� � � Hot-rolled or obtained by continuous casting
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7224 90 31 � � � � Containing by weight not less than 0,9 % but not more than 1,15 % of
carbon, not less than 0,5 % but not more than 2 % of chromium and,
if present, not more than 0,5 % of molybdenum

0,0 Year 0

7224 90 39 � � � � Other 0,0 Year 0

� � � Forged

7224 90 91 � � � � Of circular or polygonal cross-section 0,0 Year 0

7224 90 99 � � � � Other 0,0 Year 0

7225 Flat-rolled products of other alloy steel, of a width of 600 mm or more

� Of silicon-electrical steel

7225 11 00 � � Grain-oriented 0,0 Year 0

7225 19 � � Other

7225 19 10 � � � Hot-rolled 0,0 Year 0

7225 19 90 � � � Cold-rolled 0,0 Year 0

7225 20 � Of high speed steel

7225 20 20 � � Not further worked than rolled; not further worked than surface-treated,
including cladding or simply cut into shapes other than rectangular
(including square)

0,0 Year 0

7225 20 90 � � Other 0,0 Year 0

7225 30 00 � Other, not further worked than hot-rolled, in coils 0,0 Year 0

7225 40 � Other, not further worked than hot-rolled, not in coils

7225 40 20 � � Of a thickness exceeding 15 mm 0,0 Year 0

7225 40 50 � � Of a thickness of 4,75 mm or more but not exceeding 15 mm 0,0 Year 0

7225 40 80 � � Of a thickness less than 4,75 mm 0,0 Year 0

7225 50 00 � Other, not further worked than cold-rolled (cold-reduced) 0,0 Year 0

� Other

7225 91 � � Electrolytically plated or coated with zinc

7225 91 10 � � � Not further worked than surface-treated, including cladding or simply cut
into shapes other than rectangular (including square)

0,0 Year 0

7225 91 90 � � � Other 0,0 Year 0

7225 92 � � Otherwise plated or coated with zinc

7225 92 10 � � � Not further worked than surface-treated, including cladding or simply cut
into shapes other than rectangular (including square)

0,0 Year 0

7225 92 90 � � � Other 0,0 Year 0

7225 99 � � Other

7225 99 10 � � � Not further worked than surface-treated, including cladding or simply cut
into shapes other than rectangular (including square)

0,0 Year 0

7225 99 90 � � � Other 0,0 Year 0

7226 Flat-rolled products of other alloy steel, of a width of less than 600 mm

� Of silicon-electrical steel

7226 11 � � Grain-oriented
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7226 11 10 � � � Of a width exceeding 500 mm 0,0 Year 0

7226 11 90 � � � Of a width not exceeding 500 mm 0,0 Year 0

7226 19 � � Other

7226 19 10 � � � Not further worked than hot-rolled 0,0 Year 0

� � � Other

7226 19 30 � � � � Of a width exceeding 500 mm 0,0 Year 0

7226 19 90 � � � � Of a width not exceeding 500 mm 0,0 Year 0

7226 20 � Of high-speed steel

7226 20 20 � � Not further worked than hot-rolled; of a width not exceeding 500 mm,
hot-rolled, not further worked than clad; of a width exceeding 500 mm, not
further worked than cold-rolled (cold-reduced) or not further worked than
surface-treated, including cladding

0,0 Year 0

7226 20 80 � � Other 0,0 Year 0

� Other

7226 91 � � Not further worked than hot-rolled

7226 91 10 � � � Of a thickness of 4,75 mm or more 0,0 Year 0

7226 91 90 � � � Of a thickness of less than 4,75 mm 0,0 Year 0

7226 92 � � Not further worked than cold-rolled (cold-reduced)

7226 92 10 � � � Of a width exceeding 500 mm 0,0 Year 0

7226 92 90 � � � Of a width not exceeding 500 mm 0,0 Year 0

7226 93 � � Electrolytically plated or coated with zinc

7226 93 20 � � � Of a width not exceeding 500 mm, hot-rolled, not further worked than
clad; of a width exceeding 500 mm, not further worked than
surface-treated, including cladding

0,0 Year 0

7226 93 80 � � � Other 0,0 Year 0

7226 94 � � Otherwise plated or coated with zinc

7226 94 20 � � � Of a width not exceeding 500 mm, hot-rolled, not further worked than
clad; of a width exceeding 500 mm, not further worked than
surface-treated, including cladding

0,0 Year 0

7226 94 80 � � � Other 0,0 Year 0

7226 99 � � Other

7226 99 20 � � � Of a width not exceeding 500 mm, hot-rolled, not further worked than
clad; of a width exceeding 500 mm, not further worked than
surface-treated, including cladding

0,0 Year 0

7226 99 80 � � � Other 0,0 Year 0

7227 Bars and rods, hot-rolled, in irregularly wound coils, of other alloy steel

7227 10 00 � Of high-speed steel 0,0 Year 0

7227 20 00 � Of silico-manganese steel 0,0 Year 0

7227 90 � Other
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7227 90 10 � � Containing by weight 0,0008 % or more of boron with any other element
less than the minimum content referred to in note 1 (f) to this chapter

0,0 Year 0

7227 90 50 � � Containing by weight 0,9 % or more but not more than 1,15 % of carbon,
0,5 % or more but not more than 2 % of chromium and, if present, not
more than 0,5 % of molybdenum

0,0 Year 0

7227 90 95 � � Other 0,0 Year 0

7228 Other bars and rods of other alloy steel; angles, shapes and sections, of other alloy
steel; hollow drill bars and rods, of alloy or non-alloy steel

7228 10 � Bars and rods, of high-speed steel

7228 10 10 � � Not further worked than hot-rolled, hot-drawn or extruded 0,0 Year 0

� � Other

7228 10 30 � � � Hot-rolled, hot-drawn or extruded, not further worked than clad 0,0 Year 0

7228 10 50 � � � Forged 0,0 Year 0

7228 10 90 � � � Other 0,0 Year 0

7228 20 � Bars and rods, of silico-manganese steel

� � Not further worked than hot-rolled, hot-drawn or extruded

7228 20 11 � � � Of rectangular (other than square) cross-section, rolled on four faces 0,0 Year 0

7228 20 19 � � � Other 0,0 Year 0

� � Other

7228 20 30 � � � Hot-rolled, hot-drawn or extruded, not further worked than clad 0,0 Year 0

7228 20 60 � � � Other 0,0 Year 0

7228 30 � Other bars and rods, not further worked than hot-rolled, hot-drawn or extruded

7228 30 20 � � Of tool steel 0,0 Year 0

� � Containing by weight 0,9 % or more but not more than 1,15 % of carbon,
0,5 % or more but not more than 2 % of chromium and, if present, not
more than 0,5 % of molybdenum

7228 30 41 � � � Of circular cross-section of a diameter of 80 mm or more 0,0 Year 0

7228 30 49 � � � Other 0,0 Year 0

� � Other

� � � Of circular cross-section, of a diameter of

7228 30 61 � � � � 80 mm or more 0,0 Year 0

7228 30 69 � � � � Less than 80 mm 0,0 Year 0

7228 30 70 � � � Of rectangular (other than square) cross-section, rolled on four faces 0,0 Year 0

7228 30 89 � � � Other 0,0 Year 0

7228 40 � Other bars and rods, not further worked than forged

7228 40 10 � � Of tool steel 0,0 Year 0

7228 40 90 � � Other 0,0 Year 0

7228 50 � Other bars and rods, not further worked than cold-formed or cold-finished

7228 50 20 � � Of tool steel 0,0 Year 0
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7228 50 40 � � Containing by weight 0,9 % or more but not more than 1,15 % of carbon,
0,5 % or more but not more than 2 % of chromium and, if present, not
more than 0,5 % of molybdenum

0,0 Year 0

� � Other

� � � Of circular cross-section, of a diameter of

7228 50 61 � � � � 80 mm or more 0,0 Year 0

7228 50 69 � � � � Less than 80 mm 0,0 Year 0

7228 50 70 � � � Of rectangular (other than square) cross-section, rolled on four faces 0,0 Year 0

7228 50 89 � � � Other 0,0 Year 0

7228 60 � Other bars and rods

7228 60 10 � � Hot-rolled, hot-drawn or extruded, not further worked than clad 0,0 Year 0

� � Other

7228 60 81 � � � Of tool steel 0,0 Year 0

7228 60 89 � � � Other 0,0 Year 0

7228 70 � Angles, shapes and sections

7228 70 10 � � Not further worked than hot-rolled, hot-drawn or extruded 0,0 Year 0

� � Other

7228 70 31 � � � Hot-rolled, hot-drawn or extruded, not further worked than clad 0,0 Year 0

� � � Other

7228 70 91 � � � � Not further worked than cold-formed or cold-finished 0,0 Year 0

7228 70 99 � � � � Other 0,0 Year 0

7228 80 � Hollow drill bars and rods

7228 80 10 � � Of alloy steel 0,0 Year 0

7228 80 90 � � Of non-alloy steel 0,0 Year 0

7229 Wire of other alloy steel

7229 10 00 � Of high-speed steel 0,0 Year 0

7229 20 00 � Of silico-manganese steel 0,0 Year 0

7229 90 � Other

7229 90 50 � � Containing by weight 0,9 % or more but not more than 1,15 % of carbon,
0,5 % or more but not more than 2 % of chromium and, if present, not
more than 0,5 % of molybdenum

0,0 Year 0

7229 90 90 � � Other 0,0 Year 0

73 ARTICLES OF IRON OR STEEL

7301 Sheet piling of iron or steel, whether or not drilled, punched or made from
assembled elements; welded angles, shapes and sections, of iron or steel

7301 10 00 � Sheet piling 0,0 Year 0

7301 20 00 � Angles, shapes and sections 0,0 Year 0

7302 Railway or tramway track construction material of iron or steel, the following:
rails,



HS Heading 2002 Description Base Category

7302 10 � Rails

7302 10 10 � � Current-conducting, with parts of non-ferrous metal 0,0 Year 0

� � Other

� � � New

7302 10 31 � � � � Of a weight per m of 20kg or more 0,0 Year 0

7302 10 39 � � � � Of a weight per m of less than 20kg 0,0 Year 0

7302 10 90 � � � Used 0,0 Year 0

7302 30 00 � Switch blades, crossing frogs, point rods and other crossing pieces 0,0 Year 0

7302 40 � Fish-plates and sole plates

7302 40 10 � � Rolled 0,0 Year 0

7302 40 90 � � Other 0,0 Year 0

7302 90 � Other

7302 90 20 � � Check-rails and sleepers (cross-ties) 0,0 Year 0

7302 90 30 � � Rail clips, bedplates and ties 0,0 Year 0

7302 90 90 � � Other 0,0 Year 0

7303 00 Tubes, pipes and hollow profiles, of cast iron

7303 00 10 � Tubes and pipes of a kind used in pressure systems 0,0 Year 0

7303 00 90 � Other 0,0 Year 0

7304 Tubes, pipes and hollow profiles, seamless, of iron (other than cast iron) or steel

7304 10 � Line pipe of a kind used for oil or gas pipelines

7304 10 10 � � Of an external diameter not exceeding 168,3 mm 0,0 Year 0

7304 10 30 � � Of an external diameter exceeding 168,3 mm, but not exceeding 406,4 mm 0,0 Year 0

7304 10 90 � � Of an external diameter exceeding 406,4 mm 0,0 Year 0

� Casing, tubing and drill pipe, of a kind used in drilling for oil or gas

7304 21 00 � � Drill pipe 0,0 Year 0

7304 29 � � Other

7304 29 11 � � � Of an external diameter not exceeding 406,4 mm 0,0 Year 0

7304 29 19 � � � Of an external diameter exceeding 406,4 mm 0,0 Year 0

� Other, of circular cross-section, of iron or non-alloy steel

7304 31 � � Cold-drawn or cold-rolled (cold-reduced)

7304 31 10 � � � With attached fittings, suitable for conducting gases or liquids, for use in
civil aircraft

0,0 Year 0

� � � Other

7304 31 91 � � � � Precision tubes 0,0 Year 0

7304 31 99 � � � � Other 0,0 Year 0

7304 39 � � Other
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7304 39 10 � � � Unworked, straight and of uniform wall-thickness, for use solely in the
manufacture of tubes and pipes with other cross-sections and
wall-thicknesses

0,0 Year 0

� � � Other

7304 39 20 � � � � With attached fittings, suitable for conducting gases or liquids, for use
in civil aircraft

0,0 Year 0

� � � � Other

7304 39 30 � � � � � Of an external diameter exceeding 421 mm and of a wall-thickness
exceeding 10,5 mm

0,0 Year 0

� � � � � Other

� � � � � � Threaded or threadable tubes (gas pipe)

7304 39 51 � � � � � � � Plated or coated with zinc 0,0 Year 0

7304 39 59 � � � � � � � Other 0,0 Year 0

� � � � � � Other, of an external diameter

7304 39 91 � � � � � � � Not exceeding 168,3 mm 0,0 Year 0

7304 39 93 � � � � � � � Exceeding 168,3 mm, but not exceeding 406,4 mm 0,0 Year 0

7304 39 99 � � � � � � � Exceeding 406,4 mm 0,0 Year 0

� Other, of circular cross-section, of stainless steel

7304 41 � � Cold-drawn or cold-rolled (cold-reduced)

7304 41 10 � � � With attached fittings, suitable for conducting gases or liquids, for use in
civil aircraft

0,0 Year 0

7304 41 90 � � � Other 0,0 Year 0

7304 49 � � Other

7304 49 10 � � � Unworked, straight and of uniform wall-thickness, for use solely in the
manufacture of tubes and pipes with other cross-sections and
wall-thicknesses

0,0 Year 0

� � � Other

7304 49 30 � � � � With attached fittings, suitable for conducting gases or liquids, for use
in civil aircraft

0,0 Year 0

� � � � Other

7304 49 91 � � � � � Of an external diameter not exceeding 406,4 mm 0,0 Year 0

7304 49 99 � � � � � Of an external diameter exceeding 406,4 mm 0,0 Year 0

� Other, of circular cross-section, of other alloy steel

7304 51 � � Cold-drawn or cold-rolled (cold-reduced)

� � � Straight and of uniform wall-thickness, of alloy steel containing by weight
not less than 0,9 % but not more than 1,15 % of carbon, not less than
0,5 % but not more than 2 % of chromium and, if present, not more than
0,5 % of molybdenum, of a length

7304 51 11 � � � � Not exceeding 4,5 m 0,0 Year 0

7304 51 19 � � � � Exceeding 4,5 m 0,0 Year 0

� � � Other
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7304 51 30 � � � � With attached fittings, suitable for conducting gases or liquids, for use
in civil aircraft

0,0 Year 0

� � � � Other

7304 51 91 � � � � � Precision tubes 0,0 Year 0

7304 51 99 � � � � � Other 0,0 Year 0

7304 59 � � Other

7304 59 10 � � � Unworked, straight and of uniform wall-thickness, for use solely in the
manufacture of tubes and pipes with other cross-sections and
wall-thicknesses

0,0 Year 0

� � � Other, straight and of uniform wall-thickness, of alloy steel containing by
weight not less than 0,9 % but not more than 1,15 % of carbon, not less
than 0,5 % but not more than 2 % of chromium and, if present, not more
than 0,5 % of molybdenum, of a length

7304 59 31 � � � � Not exceeding 4,5 m 0,0 Year 0

7304 59 39 � � � � Exceeding 4,5 m 0,0 Year 0

� � � Other

7304 59 50 � � � � With attached fittings, suitable for conducting gases or liquids, for use
in civil aircraft

0,0 Year 0

� � � � Other

7304 59 91 � � � � � Of an external diameter not exceeding 168,3 mm 0,0 Year 0

7304 59 93 � � � � � Of an external diameter exceeding 168,3 mm, but not exceeding
406,4 mm

0,0 Year 0

7304 59 99 � � � � � Of an external diameter exceeding 406,4 mm 0,0 Year 0

7304 90 � Other

7304 90 10 � � With attached fittings, suitable for conducting gases or liquids, for use in civil
aircraft

0,0 Year 0

7304 90 90 � � Other 0,0 Year 0

7305 Other tubes and pipes (for example, welded, riveted or similarly closed), having
circular cross-sections, the external diameter of which exceeds 406,4 mm, of iron
or steel

� Line pipe of a kind used for oil or gas pipelines

7305 11 00 � � Longitudinally submerged arc welded 0,0 Year 0

7305 12 00 � � Other, longitudinally welded 0,0 Year 0

7305 19 00 � � Other 0,0 Year 0

7305 20 � Casing of a kind used in drilling for oil or gas

7305 20 10 � � Longitudinally welded 0,0 Year 0

7305 20 90 � � Other 0,0 Year 0

� Other, welded

7305 31 00 � � Longitudinally welded 0,0 Year 0

7305 39 00 � � Other 0,0 Year 0

7305 90 00 � Other 0,0 Year 0

7306 Other tubes, pipes and hollow profiles (for example, open seam or welded, riveted
or similarly closed), of iron or steel
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7306 10 � Line pipe of a kind used for oil or gas pipelines

� � Longitudinally welded, of an external diameter of

7306 10 11 � � � Not more than 168,3 mm 0,0 Year 0

7306 10 19 � � � More than 168,3 mm, but not more than 406,4 mm 0,0 Year 0

7306 10 90 � � Spirally welded 0,0 Year 0

7306 20 00 � Casing and tubing of a kind used in drilling for oil or gas 0,0 Year 0

7306 30 � Other, welded, of circular cross-section, of iron or non-alloy steel

7306 30 10 � � With attached fittings, suitable for conducting gases or liquids, for use in civil
aircraft

0,0 Year 0

� � Other

� � � Precision tubes, with a wall thickness

7306 30 21 � � � � Not exceeding 2 mm 0,0 Year 0

7306 30 29 � � � � Exceeding 2 mm 0,0 Year 0

� � � Other

� � � � Threaded or threadable tubes (gas pipe)

7306 30 51 � � � � � Plated or coated with zinc 0,0 Year 0

7306 30 59 � � � � � Other 0,0 Year 0

� � � � Other, of an external diameter

� � � � � Not exceeding 168,3 mm

7306 30 71 � � � � � � Plated or coated with zinc 0,0 Year 0

7306 30 78 � � � � � � Other 0,0 Year 0

7306 30 90 � � � � � Exceeding 168,3 mm, but not exceeding 406,4 mm 0,0 Year 0

7306 40 � Other, welded, of circular cross-section, of stainless steel

7306 40 10 � � With attached fittings, suitable for conducting gases or liquids, for use in civil
aircraft

0,0 Year 0

� � Other

7306 40 91 � � � Cold-drawn or cold-rolled (cold-reduced) 0,0 Year 0

7306 40 99 � � � Other 0,0 Year 0

7306 50 � Other, welded, of circular cross-section, of other alloy steel

7306 50 10 � � With attached fittings, suitable for conducting gases or liquids, for use in civil
aircraft

0,0 Year 0

� � Other

7306 50 91 � � � Precision tubes 0,0 Year 0

7306 50 99 � � � Other 0,0 Year 0

7306 60 � Other, welded, of non-circular cross-section

7306 60 10 � � With attached fittings, suitable for conducting gases or liquids, for use in civil
aircraft

0,0 Year 0

� � Other

� � � Of rectangular (including square) cross-section, with a wall thickness
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7306 60 31 � � � � Not exceeding 2 mm 0,0 Year 0

7306 60 39 � � � � Exceeding 2 mm 0,0 Year 0

7306 60 90 � � � Of other sections 0,0 Year 0

7306 90 00 � Other 0,0 Year 0

7307 Tube or pipe fittings (for example, couplings, elbows, sleeves), of iron or steel

� Cast fittings

7307 11 � � Of non-malleable cast iron

7307 11 10 � � � Of a kind used in pressure systems 0,0 Year 0

7307 11 90 � � � Other 0,0 Year 0

7307 19 � � Other

7307 19 10 � � � Of malleable cast iron 0,0 Year 0

7307 19 90 � � � Other 0,0 Year 0

� Other, of stainless steel

7307 21 00 � � Flanges 0,0 Year 0

7307 22 � � Threaded elbows, bends and sleeves

7307 22 10 � � � Sleeves 0,0 Year 0

7307 22 90 � � � Elbows and bends 0,0 Year 0

7307 23 � � Butt welding fittings

7307 23 10 � � � Elbows and bends 0,0 Year 0

7307 23 90 � � � Other 0,0 Year 0

7307 29 � � Other

7307 29 10 � � � Threaded 0,0 Year 0

7307 29 30 � � � For welding 0,0 Year 0

7307 29 90 � � � Other 0,0 Year 0

� Other

7307 91 00 � � Flanges 0,0 Year 0

7307 92 � � Threaded elbows, bends and sleeves

7307 92 10 � � � Sleeves 0,0 Year 0

7307 92 90 � � � Elbows and bends 0,0 Year 0

7307 93 � � Butt welding fittings

� � � With greatest external diameter not exceeding 609,6 mm

7307 93 11 � � � � Elbows and bends 0,0 Year 0

7307 93 19 � � � � Other 0,0 Year 0

� � � With greatest external diameter exceeding 609,6 mm

7307 93 91 � � � � Elbows and bends 0,0 Year 0

7307 93 99 � � � � Other 0,0 Year 0

7307 99 � � Other
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7307 99 10 � � � Threaded 0,0 Year 0

7307 99 30 � � � For welding 0,0 Year 0

7307 99 90 � � � Other 0,0 Year 0

7308 Structures (excluding prefabricated buildings of heading 9406) and parts of
structures (for example, bridges and bridge-sections, lock-gates, towers, lattice
masts, roofs, roofing frameworks, doors and windows and their frames and
thresholds for doors, shutters, balustrades, pillars and columns), of iron or steel;
plates, rods, angles, shapes, sections, tubes and the like, prepared for use in
structures, of iron or steel

7308 10 00 � Bridges and bridge-sections 0,0 Year 0

7308 20 00 � Towers and lattice masts 0,0 Year 0

7308 30 00 � Doors, windows and their frames and thresholds for doors 0,0 Year 0

7308 40 � Equipment for scaffolding, shuttering, propping or pit-propping

7308 40 10 � � Mine supports 0,0 Year 0

7308 40 90 � � Other 0,0 Year 0

7308 90 � Other

7308 90 10 � � Weirs, sluices, lock-gates, landing stages, fixed docks and other maritime and
waterway structures

0,0 Year 0

� � Other

� � � Solely or principally of sheet

7308 90 51 � � � � Panels comprising two walls of profiled (ribbed) sheet with an
insulating core

0,0 Year 0

7308 90 59 � � � � Other 0,0 Year 0

7308 90 99 � � � Other 0,0 Year 0

7309 00 Reservoirs, tanks, vats and similar containers for any material (other than
compressed or liquefied gas), of iron or steel, of a capacity exceeding 300 l,
whether or not lined or heat-insulated, but not fitted with mechanical or thermal
equipment

7309 00 10 � For gases (other than compressed or liquefied gas) 0,0 Year 0

� For liquids

7309 00 30 � � Lined or heat-insulated 0,0 Year 0

� � Other, of a capacity

7309 00 51 � � � Exceeding 100 000 litres 0,0 Year 0

7309 00 59 � � � Not exceeding 100 000 litres 0,0 Year 0

7309 00 90 � For solids 0,0 Year 0

7310 Tanks, casks, drums, cans, boxes and similar containers, for any material (other
than compressed or liquefied gas), of iron or steel, of a capacity not exceeding 300
l, whether or not lined or heat-insulated, but not fitted with mechanical or thermal
equipment

7310 10 00 � Of a capacity of 50 litres or more 0,0 Year 0

� Of a capacity of less than 50 l

7310 21 � � Cans which are to be closed by soldering or crimping

7310 21 11 � � � Cans of a kind used for preserving food 0,0 Year 0
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7310 21 19 � � � Cans of a kind used for preserving drink 0,0 Year 0

� � � Other, with a wall thickness of

7310 21 91 � � � � Less than 0,5 mm 0,0 Year 0

7310 21 99 � � � � 0,5 mm or more 0,0 Year 0

7310 29 � � Other

7310 29 10 � � � With a wall thickness of less than 0,5 mm 0,0 Year 0

7310 29 90 � � � With a wall thickness of 0,5 mm or more 0,0 Year 0

7311 00 Containers for compressed or liquefied gas, of iron or steel

7311 00 10 � Seamless 0,0 Year 0

� Other, of a capacity of

7311 00 91 � � Less than 1 000 litres 0,0 Year 0

7311 00 99 � � 1 000 litres or more 0,0 Year 0

7312 Stranded wire, ropes, cables, plaited bands, slings and the like, of iron or steel, not
electrically insulated

7312 10 � Stranded wire, ropes and cables

7312 10 10 � � With fittings attached, or made-up into articles, for use in civil aircraft 0,0 Year 0

� � Other

7312 10 30 � � � Of stainless steel 0,0 Year 0

� � � Other, with a maximum cross-sectional dimension

� � � � Not exceeding 3 mm

7312 10 51 � � � � � Plated or coated with copper-zinc alloys (brass) 0,0 Year 0

7312 10 59 � � � � � Other 0,0 Year 0

� � � � Exceeding 3 mm

� � � � � Stranded wire

7312 10 71 � � � � � � Not coated 0,0 Year 0

� � � � � � Coated

7312 10 75 � � � � � � � Plated or coated with zinc 0,0 Year 0

7312 10 79 � � � � � � � Other 0,0 Year 0

� � � � � Ropes and cables (including locked coil ropes)

� � � � � � Not coated or only plated or coated with zinc, with a maximum
cross-sectional dimension

7312 10 82 � � � � � � � Exceeding 3 mm but not exceeding 12 mm 0,0 Year 0

7312 10 84 � � � � � � � Exceeding 12 mm but not exceeding 24 mm 0,0 Year 0

7312 10 86 � � � � � � � Exceeding 24 mm but not exceeding 48 mm 0,0 Year 0

7312 10 88 � � � � � � � Exceeding 48 mm 0,0 Year 0

7312 10 99 � � � � � � Other 0,0 Year 0

7312 90 � Other

7312 90 10 � � With fittings attached, or made-up into articles for use in civil aircraft 0,0 Year 0
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7312 90 90 � � Other 0,0 Year 0

7313 00 00 Barbed wire of iron or steel; twisted hoop or single flat wire, barbed or not, and
loosely twisted double wire, of a kind used for fencing, of iron or steel

0,0 Year 0

7314 Cloth (including endless bands), grill, netting and fencing, of iron or steel wire;
expanded metal of iron or steel

� Woven cloth

7314 12 00 � � Endless bands for machinery, of stainless steel 0,0 Year 0

7314 13 00 � � Other endless bands for machinery 0,0 Year 0

7314 14 00 � � Other woven cloth, of stainless steel 0,0 Year 0

7314 19 00 � � Other 0,0 Year 0

7314 20 � Grill, netting and fencing, welded at the intersection, of wire with a maximum
cross-sectional dimension of 3 mm or more and having a mesh size of 100 cm2

or more

7314 20 10 � � Of ribbed wire 0,0 Year 0

7314 20 90 � � Other 0,0 Year 0

� Other grill, netting and fencing, welded at the intersection

7314 31 00 � � Plated or coated with zinc 0,0 Year 0

7314 39 00 � � Other 0,0 Year 0

� Other cloth, grill, netting and fencing

7314 41 � � Plated or coated with zinc

7314 41 10 � � � Hexagonal netting 0,0 Year 0

7314 41 90 � � � Other 0,0 Year 0

7314 42 � � Coated with plastics

7314 42 10 � � � Hexagonal netting 0,0 Year 0

7314 42 90 � � � Other 0,0 Year 0

7314 49 00 � � Other 0,0 Year 0

7314 50 00 � Expanded metal 0,0 Year 0

7315 Chain and parts thereof, of iron or steel

� Articulated link chain and parts thereof

7315 11 � � Roller chain

7315 11 10 � � � Of a kind used for cycles and motor-cycles 0,0 Year 0

7315 11 90 � � � Other 0,0 Year 0

7315 12 00 � � Other chain 0,0 Year 0

7315 19 00 � � Parts 0,0 Year 0

7315 20 00 � Skid chain 0,0 Year 0

� Other chain

7315 81 00 � � Stud-link 0,0 Year 0

7315 82 � � Other, welded link
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7315 82 10 � � � The constituent material of which has a maximum cross-sectional
dimension of 16 mm or less

0,0 Year 0

7315 82 90 � � � The constituent material of which has a maximum cross-sectional
dimension of more than 16 mm

0,0 Year 0

7315 89 00 � � Other 0,0 Year 0

7315 90 00 � Other parts 0,0 Year 0

7316 00 00 Anchors, grapnels and parts thereof, of iron or steel 0,0 Year 0

7317 00 Nails, tacks, drawing pins, corrugated nails, staples (other than those of heading
8305) and similar articles, of iron or steel, whether or not with heads of other
material, but excluding such articles with heads of copper

7317 00 10 � Drawing pins 0,0 Year 0

� Other

� � Cold-pressed from wire

7317 00 20 � � � Nails in strips or coils 0,0 Year 0

7317 00 40 � � � Nails of steel containing by weight 0,5 % or more of carbon, hardened 0,0 Year 0

� � � Other

7317 00 61 � � � � Plated or coated with zinc 0,0 Year 0

7317 00 69 � � � � Other 0,0 Year 0

7317 00 90 � � Other 0,0 Year 0

7318 Screws, bolts, nuts, coach screws, screw hooks, rivets, cotters, cotter-pins, washers
(including spring washers) and similar articles, of iron or steel

� Threaded articles

7318 11 00 � � Coach screws 0,0 Year 0

7318 12 � � Other wood screws

7318 12 10 � � � Of stainless steel 0,0 Year 0

7318 12 90 � � � Other 0,0 Year 0

7318 13 00 � � Screw hooks and screw rings 0,0 Year 0

7318 14 � � Self-tapping screws

7318 14 10 � � � Of stainless steel 0,0 Year 0

� � � Other

7318 14 91 � � � � Spaced-thread screws 0,0 Year 0

7318 14 99 � � � � Other 0,0 Year 0

7318 15 � � Other screws and bolts, whether or not with their nuts or washers

7318 15 10 � � � Screws, turned from bars, rods, profiles, or wire, of solid section, of a
shank thickness not exceeding 6 mm

0,0 Year 0

� � � Other

7318 15 20 � � � � For fixing railway track construction material 0,0 Year 0

� � � � Other

� � � � � Without heads
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7318 15 30 � � � � � � Of stainless steel 0,0 Year 0

� � � � � � Other, with a tensile strength

7318 15 41 � � � � � � � Of less than 800 MPa 0,0 Year 0

7318 15 49 � � � � � � � Of 800 MPa or more 0,0 Year 0

� � � � � With heads

� � � � � � Slotted and cross-recessed screws

7318 15 51 � � � � � � � Of stainless steel 0,0 Year 0

7318 15 59 � � � � � � � Other 0,0 Year 0

� � � � � � Hexagon socket head screws

7318 15 61 � � � � � � � Of stainless steel 0,0 Year 0

7318 15 69 � � � � � � � Other 0,0 Year 0

� � � � � � Hexagon bolts

7318 15 70 � � � � � � � Of stainless steel 0,0 Year 0

� � � � � � � Other, with a tensile strength

7318 15 81 � � � � � � � � Of less than 800 MPa 0,0 Year 0

7318 15 89 � � � � � � � � Of 800 MPa or more 0,0 Year 0

7318 15 90 � � � � � � Other 0,0 Year 0

7318 16 � � Nuts

7318 16 10 � � � Turned from bars, rods, profiles, or wire, of solid section, of a hole
diameter not exceeding 6 mm

0,0 Year 0

� � � Other

7318 16 30 � � � � Of stainless steel 0,0 Year 0

� � � � Other

7318 16 50 � � � � � Self-locking nuts 0,0 Year 0

� � � � � Other, with an inside diameter

7318 16 91 � � � � � � Not exceeding 12 mm 0,0 Year 0

7318 16 99 � � � � � � Exceeding 12 mm 0,0 Year 0

7318 19 00 � � Other 0,0 Year 0

� Non-threaded articles

7318 21 00 � � Spring washers and other lock washers 0,0 Year 0

7318 22 00 � � Other washers 0,0 Year 0

7318 23 00 � � Rivets 0,0 Year 0

7318 24 00 � � Cotters and cotter-pins 0,0 Year 0

7318 29 00 � � Other 0,0 Year 0

7319 Sewing needles, knitting needles, bodkins, crochet hooks, embroidery stilettos and
similar articles, for use in the hand, of iron or steel; safety pins and other pins of
iron or steel, not elsewhere specified or included

7319 10 00 � Sewing, darning or embroidery needles 0,0 Year 0
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7319 20 00 � Safety pins 0,0 Year 0

7319 30 00 � Other pins 0,0 Year 0

7319 90 00 � Other 0,0 Year 0

7320 Springs and leaves for springs, of iron or steel

7320 10 � Leaf-springs and leaves therefor

� � Hot-worked

7320 10 11 � � � Laminated springs and leaves therefor 0,0 Year 0

7320 10 19 � � � Other 0,0 Year 0

7320 10 90 � � Other 0,0 Year 0

7320 20 � Helical springs

7320 20 20 � � Hot-worked 0,0 Year 0

� � Other

7320 20 81 � � � Coil compression springs 0,0 Year 0

7320 20 85 � � � Coil tension springs 0,0 Year 0

7320 20 89 � � � Other 0,0 Year 0

7320 90 � Other

7320 90 10 � � Flat spiral springs 0,0 Year 0

7320 90 30 � � Discs springs 0,0 Year 0

7320 90 90 � � Other 0,0 Year 0

7321 Stoves, ranges, grates, cookers (including those with subsidiary boilers for central
heating), barbecues, braziers, gas-rings, plate warmers and similar non-electric
domestic appliances, and parts thereof, of iron or steel

� Cooking appliances and plate warmers

7321 11 � � For gas fuel or for both gas and other fuels

7321 11 10 � � � With oven, including separate ovens 0,0 Year 0

7321 11 90 � � � Other 0,0 Year 0

7321 12 00 � � For liquid fuel 0,0 Year 0

7321 13 00 � � For solid fuel 0,0 Year 0

� Other appliances

7321 81 � � For gas fuel or for both gas and other fuels

7321 81 10 � � � With exhaust outlet 0,0 Year 0

7321 81 90 � � � Other 0,0 Year 0

7321 82 � � For liquid fuel

7321 82 10 � � � With exhaust outlet 0,0 Year 0

7321 82 90 � � � Other 0,0 Year 0

7321 83 00 � � For solid fuel 0,0 Year 0
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7321 90 00 � Parts 0,0 Year 0

7322 Radiators for central heating, not electrically heated, and parts thereof, of iron or
steel; air heaters and hot air distributors (including distributors which can also
distribute fresh or conditioned air), not electrically heated, incorporating a
motor-driven fan or blower, and parts thereof, of iron or steel

� Radiators and parts thereof

7322 11 00 � � Of cast iron 0,0 Year 0

7322 19 00 � � Other 0,0 Year 0

7322 90 � Other

7322 90 10 � � Air heaters and hot air distributors (excluding parts thereof), for use in civil
aircraft

0,0 Year 0

7322 90 90 � � Other 0,0 Year 0

7323 Table, kitchen or other household articles and parts thereof, of iron or steel; iron
or steel wool; pot scourers and scouring or polishing pads, gloves and the like, of
iron or steel

7323 10 00 � Iron or steel wool; pot scourers and scouring or polishing pads, gloves and the
like

0,0 Year 0

� Other

7323 91 00 � � Of cast iron, not enamelled 0,0 Year 0

7323 92 00 � � Of cast iron, enamelled 0,0 Year 0

7323 93 � � Of stainless steel

7323 93 10 � � � Articles for table use 0,0 Year 0

7323 93 90 � � � Other 0,0 Year 0

7323 94 � � Of iron (other than cast iron) or steel, enamelled

7323 94 10 � � � Articles for table use 0,0 Year 0

7323 94 90 � � � Other 0,0 Year 0

7323 99 � � Other

7323 99 10 � � � Articles for table use 0,0 Year 0

� � � Other

7323 99 91 � � � � Varnished or painted 0,0 Year 0

7323 99 99 � � � � Other 0,0 Year 0

7324 Sanitary ware and parts thereof, of iron or steel

7324 10 � Sinks and wash basins, of stainless steel

7324 10 10 � � For use in civil aircraft 0,0 Year 0

7324 10 90 � � Other 0,0 Year 0

� Baths

7324 21 00 � � Of cast iron, whether or not enamelled 0,0 Year 0

7324 29 00 � � Other 0,0 Year 0

7324 90 � Other, including parts

7324 90 10 � � Sanitary ware (excluding parts thereof), for use in civil aircraft 0,0 Year 0
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7324 90 90 � � Other 0,0 Year 0

7325 Other cast articles of iron or steel

7325 10 � Of non-malleable cast iron

7325 10 50 � � Surface and valve boxes 0,0 Year 0

� � Other

7325 10 92 � � � For sewage, water, etc., systems 0,0 Year 0

7325 10 99 � � � Other 0,0 Year 0

� Other

7325 91 00 � � Grinding balls and similar articles for mills 0,0 Year 0

7325 99 � � Other

7325 99 10 � � � Of malleable cast iron 0,0 Year 0

7325 99 90 � � � Other 0,0 Year 0

7326 Other articles of iron or steel

� Forged or stamped, but not further worked

7326 11 00 � � Grinding balls and similar articles for mills 0,0 Year 0

7326 19 � � Other

7326 19 10 � � � Open-die forged 0,0 Year 0

7326 19 90 � � � Other 0,0 Year 0

7326 20 � Articles of iron or steel wire

7326 20 10 � � For use in civil aircraft 0,0 Year 0

� � Other

7326 20 30 � � � Small cages and aviaries 0,0 Year 0

7326 20 50 � � � Wire baskets 0,0 Year 0

7326 20 90 � � � Other 0,0 Year 0

7326 90 � Other

7326 90 10 � � Snuff boxes, cigarette cases, cosmetic and powder boxes and cases, and
similar pocket articles

0,0 Year 0

7326 90 30 � � Ladders and steps 0,0 Year 0

7326 90 40 � � Pallets and similar platforms for handling goods 0,0 Year 0

7326 90 50 � � Reels for cables, piping and the like 0,0 Year 0

7326 90 60 � � Non-mechanical ventilators, guttering, hooks and like articles used in the
building industry

0,0 Year 0

7326 90 70 � � Perforated buckets and similar articles of sheet used to filter water at the
entrance to drains

0,0 Year 0

7326 90 80 � � Connectors for optical fibre cables 0,0 Year 0

� � Other articles of iron or steel

7326 90 91 � � � Open-die forged 0,0 Year 0

7326 90 93 � � � Closed-die forged 0,0 Year 0
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7326 90 95 � � � Sintered 0,0 Year 0

7326 90 97 � � � Other 0,0 Year 0

74 COPPER AND ARTICLES THEREOF

7401 Copper mattes; cement copper (precipitated copper)

7401 10 00 � Copper mattes 0,0 Year 0

7401 20 00 � Cement copper (precipitated copper) 0,0 Year 0

7402 00 00 Unrefined copper; copper anodes for electrolytic refining 0,0 Year 0

7403 Refined copper and copper alloys, unwrought

� Refined copper

7403 11 00 � � Cathodes and sections of cathodes 0,0 Year 0

7403 12 00 � � Wire-bars 0,0 Year 0

7403 13 00 � � Billets 0,0 Year 0

7403 19 00 � � Other 0,0 Year 0

� Copper alloys

7403 21 00 � � Copper-zinc base alloys (brass) 0,0 Year 0

7403 22 00 � � Copper-tin base alloys (bronze) 0,0 Year 0

7403 23 00 � � Copper-nickel base alloys (cupro-nickel) or copper-nickel-zinc base alloys
(nickel silver)

0,0 Year 0

7403 29 00 � � Other copper alloys (other than master alloys of heading 7405) 0,0 Year 0

7404 00 Copper waste and scrap

7404 00 10 � Of refined copper 0,0 Year 0

� Of copper alloys

7404 00 91 � � Of copper-zinc base alloys (brass) 0,0 Year 0

7404 00 99 � � Other 0,0 Year 0

7405 00 00 Master alloys of copper 0,0 Year 0

7406 Copper powders and flakes

7406 10 00 � Powders of non-lamellar structure 0,0 Year 0

7406 20 00 � Powders of lamellar structure; flakes 0,0 Year 0

7407 Copper bars, rods and profiles

7407 10 00 � Of refined copper 1,3 Year 3

� Of copper alloys

7407 21 � � Of copper-zinc base alloys (brass)

7407 21 10 � � � Bars and rods 1,3 Year 3

7407 21 90 � � � Profiles 1,3 Year 3

7407 22 � � Of copper-nickel base alloys (cupro-nickel) or copper-nickel-zinc base alloys
(nickel silver)

7407 22 10 � � � Of copper-nickel base alloys (cupro-nickel) 1,3 Year 3

7407 22 90 � � � Of copper-nickel-zinc base alloys (nickel silver) 1,3 Year 3
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7407 29 00 � � Other 1,3 Year 3

7408 Copper wire

� Of refined copper

7408 11 00 � � Of which the maximum cross-sectional dimension exceeds 6 mm 1,3 Year 3

7408 19 � � Other

7408 19 10 � � � Of which the maximum cross-sectional dimension exceeds 0,5 mm 1,3 Year 3

7408 19 90 � � � Of which the maximum cross-sectional dimension does not exceed 0,5
mm

1,3 Year 3

� Of copper alloys

7408 21 00 � � Of copper-zinc base alloys (brass) 1,3 Year 3

7408 22 00 � � Of copper-nickel base alloys (cupro-nickel) or copper-nickel-zinc base alloys
(nickel silver)

1,3 Year 3

7408 29 00 � � Other 1,3 Year 3

7409 Copper plates, sheets and strip, of a thickness exceeding 0,15 mm

� Of refined copper

7409 11 00 � � In coils 1,3 Year 0

7409 19 00 � � Other 1,3 Year 0

� Of copper-zinc base alloys (brass)

7409 21 00 � � In coils 1,3 Year 3

7409 29 00 � � Other 1,3 Year 3

� Of copper-tin base alloys (bronze)

7409 31 00 � � In coils 1,3 Year 3

7409 39 00 � � Other 1,3 Year 3

7409 40 � Of copper-nickel base alloys (cupro-nickel) or copper-nickel-zinc base alloys
(nickel silver)

7409 40 10 � � Of copper-nickel base alloys (cupro-nickel) 1,3 Year 3

7409 40 90 � � Of copper-nickel-zinc base alloys (nickel silver) 1,3 Year 3

7409 90 00 � Of other copper alloys 1,3 Year 0

7410 Copper foil (whether or not printed or backed with paper, paperboard, plastics or
similar backing materials) of a thickness (excluding any backing) not exceeding
0,15 mm

� Not backed

7410 11 00 � � Of refined copper 1,7 Year 3

7410 12 00 � � Of copper alloys 1,7 Year 3

� Backed

7410 21 00 � � Of refined copper 1,7 Year 3

7410 22 00 � � Of copper alloys 1,7 Year 3

7411 Copper tubes and pipes
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7411 10 � Of refined copper

� � Straight, of a wall thickness

7411 10 11 � � � Exceeding 0,6 mm 1,3 Year 0

7411 10 19 � � � Not exceeding 0,6 mm 1,3 Year 3

7411 10 90 � � Other 1,3 Year 3

� Of copper alloys

7411 21 � � Of copper-zinc base alloys (brass)

7411 21 10 � � � Straight 1,3 Year 3

7411 21 90 � � � Other 1,3 Year 3

7411 22 00 � � Of copper-nickel base alloys (cupro-nickel) or copper-nickel-zinc base alloys
(nickel silver)

1,3 Year 3

7411 29 00 � � Other 1,3 Year 3

7412 Copper tube or pipe fittings (for example, couplings, elbows, sleeves)

7412 10 00 � Of refined copper 1,7 Year 3

7412 20 00 � Of copper alloys 1,7 Year 0

7413 00 Stranded wire, cables, plaited bands and the like, of copper, not electrically
insulated

7413 00 10 � With fittings attached, for use in civil aircraft 0,0 Year 0

� Other

7413 00 91 � � Of refined copper 1,7 Year 3

7413 00 99 � � Of copper alloys 1,7 Year 3

7414 Cloth (including endless bands), grill and netting, of copper wire; expanded metal,
of copper

7414 20 00 � Cloth 0,0 Year 0

7414 90 00 � Other 0,0 Year 0

7415 Nails, tacks, drawing pins, staples (other than those of heading 8305) and similar
articles, of copper or of iron or steel with heads of copper; screws, bolts, nuts,
screw hooks, rivets, cotters, cotter-pins, washers (including spring washers) and
similar articles, of copper

7415 10 00 � Nails and tacks, drawing pins, staples and similar articles 0,0 Year 0

� Other articles, not threaded

7415 21 00 � � Washers (including spring washers) 0,0 Year 0

7415 29 00 � � Other 0,0 Year 0

� Other threaded articles

7415 33 00 � � Screws; bolts and nuts 0,0 Year 0

7415 39 00 � � Other 0,0 Year 0

7416 00 00 Copper springs 0,0 Year 0

7417 00 00 Cooking or heating apparatus of a kind used for domestic purposes, non-electric,
and parts thereof, of copper

0,0 Year 0
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7418 Table, kitchen or other household articles and parts thereof, of copper; pot
scourers and scouring or polishing pads, gloves and the like, of copper; sanitary
ware and parts thereof, of copper

� Table, kitchen or other household articles and parts thereof; pot scourers and
scouring or polishing pads, gloves and the like

7418 11 00 � � Pot scourers and scouring or polishing pads, gloves and the like 0,0 Year 0

7418 19 00 � � Other 0,0 Year 0

7418 20 00 � Sanitary ware and parts thereof 0,0 Year 0

7419 Other articles of copper

7419 10 00 � Chain and parts thereof 0,0 Year 0

� Other

7419 91 00 � � Cast, moulded, stamped or forged, but not further worked 0,0 Year 0

7419 99 00 � � Other 0,0 Year 0

75 NICKEL AND ARTICLES THEREOF

7501 Nickel mattes, nickel oxide sinters and other intermediate products of nickel
metallurgy

7501 10 00 � Nickel mattes 0,0 Year 0

7501 20 00 � Nickel oxide sinters and other intermediate products of nickel metallurgy 0,0 Year 0

7502 Unwrought nickel

7502 10 00 � Nickel, not alloyed 0,0 Year 0

7502 20 00 � Nickel alloys 0,0 Year 0

7503 00 Nickel waste and scrap

7503 00 10 � Of nickel, not alloyed 0,0 Year 0

7503 00 90 � Of nickel alloys 0,0 Year 0

7504 00 00 Nickel powders and flakes 0,0 Year 0

7505 Nickel bars, rods, profiles and wire

� Bars, rods and profiles

7505 11 00 � � Of nickel, not alloyed 0,0 Year 0

7505 12 00 � � Of nickel alloys 0,0 Year 0

� Wire

7505 21 00 � � Of nickel, not alloyed 0,0 Year 0

7505 22 00 � � Of nickel alloys 0,0 Year 0

7506 Nickel plates, sheets, strip and foil

7506 10 00 � Of nickel, not alloyed 0,0 Year 0

7506 20 00 � Of nickel alloys 0,0 Year 0

7507 Nickel tubes, pipes and tube or pipe fittings (for example, couplings, elbows,
sleeves)

� Tubes and pipes

7507 11 00 � � Of nickel, not alloyed 0,0 Year 0
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7507 12 00 � � Of nickel alloys 0,0 Year 0

7507 20 00 � Tube or pipe fittings 0,0 Year 0

7508 Other articles of nickel

7508 10 00 � Cloth, grill and netting, of nickel wire 0,0 Year 0

7508 90 00 � Other 0,0 Year 0

76 ALUMINIUM AND ARTICLES THEREOF

7601 Unwrought aluminium

7601 10 00 � Aluminium, not alloyed 6,0 Year 3

7601 20 � Aluminium alloys

7601 20 10 � � Primary 6,0 Year 3

� � Secondary

7601 20 91 � � � In ingots or in liquid state 6,0 Year 3

7601 20 99 � � � Other 6,0 Year 3

7602 00 Aluminium waste and scrap

� Waste

7602 00 11 � � Turnings, shavings, chips, milling waste, sawdust and filings; waste of
coloured, coated or bonded sheets and foil, of a thickness (excluding any
backing) not exceeding 0,2 mm

0,0 Year 0

7602 00 19 � � Other (including factory rejects) 0,0 Year 0

7602 00 90 � Scrap 0,0 Year 0

7603 Aluminium powders and flakes

7603 10 00 � Powders of non-lamellar structure 1,6 Year 3

7603 20 00 � Powders of lamellar structure; flakes 1,8 Year 3

7604 Aluminium bars, rods and profiles

7604 10 � Of aluminium, not alloyed

7604 10 10 � � Bars and rods 4,0 Year 3

7604 10 90 � � Profiles 4,0 Year 3

� Of aluminium alloys

7604 21 00 � � Hollow profiles 4,0 Year 3

7604 29 � � Other

7604 29 10 � � � Bars and rods 4,0 Year 3

7604 29 90 � � � Profiles 4,0 Year 3

7605 Aluminium wire

� Of aluminium, not alloyed

7605 11 00 � � Of which the maximum cross-sectional dimension exceeds 7 mm 4,0 Year 3

7605 19 00 � � Other 4,0 Year 3

� Of aluminium alloys

7605 21 00 � � Of which the maximum cross-sectional dimension exceeds 7 mm 4,0 Year 3
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7605 29 00 � � Other 4,0 Year 3

7606 Aluminium plates, sheets and strip, of a thickness exceeding 0,2 mm

� Rectangular (including square)

7606 11 � � Of aluminium, not alloyed

7606 11 10 � � � Painted, varnished or coated with plastics 4,0 Year 3

� � � Other, of a thickness of

7606 11 91 � � � � Less than 3 mm 4,0 Year 3

7606 11 93 � � � � Not less than 3 mm but less than 6 mm 4,0 Year 3

7606 11 99 � � � � Not less than 6 mm 4,0 Year 3

7606 12 � � Of aluminium alloys

7606 12 10 � � � Strip for venetian blinds 4,0 Year 3

� � � Other

7606 12 50 � � � � Painted, varnished or coated with plastics 4,0 Year 3

� � � � Other, of a thickness of

7606 12 91 � � � � � Less than 3 mm 4,0 Year 3

7606 12 93 � � � � � Not less than 3 mm but less than 6 mm 4,0 Year 3

7606 12 99 � � � � � Not less than 6 mm 4,0 Year 3

� Other

7606 91 00 � � Of aluminium, not alloyed 4,0 Year 3

7606 92 00 � � Of aluminium alloys 4,0 Year 3

7607 Aluminium foil (whether or not printed or backed with paper, paperboard, plastics
or similar backing materials) of a thickness (excluding any backing) not exceeding
0,2 mm

� Not backed

7607 11 � � Rolled but not further worked

7607 11 10 � � � Of a thickness of less than 0,021 mm 4,0 Year 3

7607 11 90 � � � Of a thickness of not less than 0,021 mm but not more than 0,2 mm 4,0 Year 3

7607 19 � � Other

7607 19 10 � � � Of a thickness of less than 0,021 mm 4,0 Year 3

� � � Of a thickness of not less than 0,021 mm but not more than 0,2 mm

7607 19 91 � � � � Self-adhesive 4,0 Year 3

7607 19 99 � � � � Other 4,0 Year 3

7607 20 � Backed

7607 20 10 � � Of a thickness (excluding any backing) of less than 0,021 mm 6,5 Year 3

� � Of a thickness (excluding any backing) of not less than 0,021 mm but not
more than 0,2 mm

7607 20 91 � � � Self-adhesive 4,0 Year 3

7607 20 99 � � � Other 4,0 Year 3



HS Heading 2002 Description Base Category

7608 Aluminium tubes and pipes

7608 10 � Of aluminium, not alloyed

7608 10 10 � � With attached fittings, suitable for conducting gases or liquids, for use in civil
aircraft

0,0 Year 0

7608 10 90 � � Other 4,0 Year 3

7608 20 � Of aluminium alloys

7608 20 10 � � With attached fittings, suitable for conducting gases or liquids, for use in civil
aircraft

0,0 Year 0

� � Other

7608 20 30 � � � Welded 4,0 Year 3

� � � Other

7608 20 91 � � � � Not further worked than extruded 4,0 Year 3

7608 20 99 � � � � Other 4,0 Year 3

7609 00 00 Aluminium tube or pipe fittings (for example, couplings, elbows, sleeves) 3,5 Year 3

7610 Aluminium structures (excluding prefabricated buildings of heading 9406) and
parts of structures (for example, bridges and bridge-sections, towers, lattice masts,
roofs, roofing frameworks, doors and windows and their frames and thresholds for
doors, balustrades, pillars and columns); aluminium plates, rods, profiles, tubes and
the like, prepared for use in structures

7610 10 00 � Doors, windows and their frames and thresholds for doors 2,7 Year 3

7610 90 � Other

7610 90 10 � � Bridges and bridge-sections, towers and lattice masts 3,5 Year 3

7610 90 90 � � Other 2,5 Year 3

7611 00 00 Aluminium reservoirs, tanks, vats and similar containers, for any material (other
than compressed or liquefied gas), of a capacity exceeding 300 litres, whether or
not lined or heat-insulated, but not fitted with mechanical or thermal equipment

2,5 Year 3

7612 Aluminium casks, drums, cans, boxes and similar containers (including rigid or
collapsible tubular containers), for any material (other than compressed or liquefied
gas), of a capacity not exceeding 300 litres, whether or not lined or heat-insulated,
but not fitted with mechanical or thermal equipment

7612 10 00 � Collapsible tubular containers 2,5 Year 3

7612 90 � Other

7612 90 10 � � Rigid tubular containers 2,5 Year 3

7612 90 20 � � Containers of a kind used for aerosols 2,5 Year 3

� � Other, with a capacity of

7612 90 91 � � � 50 litres or more 2,5 Year 3

7612 90 98 � � � Less than 50 litres 2,5 Year 3

7613 00 00 Aluminium containers for compressed or liquefied gas 2,5 Year 3

7614 Stranded wire, cables, plaited bands and the like, of aluminium, not electrically
insulated

7614 10
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7615 Table, kitchen or other household articles and parts thereof, of aluminium; pot
scourers and scouring or polishing pads, gloves and the like, of aluminium;
sanitary ware and parts thereof, of aluminium

� Table, kitchen or other household articles and parts thereof; pot scourers and
scouring or polishing pads, gloves and the like

7615 11 00 � � Pot scourers and scouring or polishing pads, gloves and the like 2,5 Year 3

7615 19 � � Other

7615 19 10 � � � Cast 2,5 Year 3

7615 19 90 � � � Other 2,5 Year 3

7615 20 00 � Sanitary ware and parts thereof 2,5 Year 3

7616 Other articles of aluminium

7616 10 00 � Nails, tacks, staples (other than those of heading 8305), screws, bolts, nuts,
screw hooks, rivets, cotters, cotter-pins, washers and similar articles

2,5 Year 3

� Other

7616 91 00 � � Cloth, grill, netting and fencing, of aluminium wire 2,5 Year 3

7616 99 � � Other

7616 99 10 � � � Cast 2,5 Year 3

7616 99 90 � � � Other 2,5 Year 3

78 LEAD AND ARTICLES THEREOF

7801 Unwrought lead

7801 10 00 � Refined lead 2,5 Year 3

� Other

7801 91 00 � � Containing by weight antimony as the principal other element 2,5 Year 3

7801 99 � � Other

7801 99 10 � � � For refining, containing 0,02 % or more by weight of silver (bullion lead) 0,0 Year 0

� � � Other

7801 99 91 � � � � Lead alloys 2,5 Year 3

7801 99 99 � � � � Other 2,5 Year 3

7802 00 00 Lead waste and scrap 0,0 Year 0

7803 00 00 Lead bars, rods, profiles and wire 1,5 Year 3

7804 Lead plates, sheets, strip and foil; lead powders and flakes

� Plates, sheets, strip and foil

7804 11 00 � � Sheets, strip and foil of a thickness (excluding any backing) not exceeding 0,2
mm

1,5 Year 3

7804 19 00 � � Other 1,5 Year 3

7804 20 00 � Powders and flakes 0,0 Year 0

7805 00 00 Lead tubes, pipes and tube or pipe fittings (for example, couplings, elbows, sleeves) 1,5 Year 3

7806 00 Other articles of lead

7806 00 10 � Containers with an anti-radiation lead covering, for the transport or storage of
radioactive materials (Euratom)

0,0 Year 0

7806 00 90 � Other 1,5 Year 3
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79 ZINC AND ARTICLES THEREOF

7901 Unwrought zinc

� Zinc, not alloyed

7901 11 00 � � Containing by weight 99,99 % or more of zinc 2,5 Year 3

7901 12 � � Containing by weight less than 99,99 % of zinc

7901 12 10 � � � Containing by weight 99,95 % or more but less than 99,99 % of zinc 2,5 Year 3

7901 12 30 � � � Containing by weight 98,5 % or more but less than 99,95 % of zinc 2,5 Year 3

7901 12 90 � � � Containing by weight 97,5 % or more but less than 98,5 % of zinc 2,5 Year 3

7901 20 00 � Zinc alloys 2,5 Year 3

7902 00 00 Zinc waste and scrap 0,0 Year 0

7903 Zinc dust, powders and flakes

7903 10 00 � Zinc dust 2,5 Year 3

7903 90 00 � Other 2,5 Year 3

7904 00 00 Zinc bars, rods, profiles and wire 1,5 Year 3

7905 00 00 Zinc plates, sheets, strip and foil 1,5 Year 3

7906 00 00 Zinc tubes, pipes and tube or pipe fittings (for example, couplings, elbows, sleeves) 1,5 Year 3

7907 00 00 Other articles of zinc 1,5 Year 3

80 TIN AND ARTICLES THEREOF

8001 Unwrought tin

8001 10 00 � Tin, not alloyed 0,0 Year 0

8001 20 00 � Tin alloys 0,0 Year 0

8002 00 00 Tin waste and scrap 0,0 Year 0

8003 00 00 Tin bars, rods, profiles and wire 0,0 Year 0

8004 00 00 Tin plates, sheets and strip, of a thickness exceeding 0,2 mm 0,0 Year 0

8005 00 00 Tin foil (whether or not printed or backed with paper, paperboard, plastics or
similar backing materials), of a thickness (excluding any backing) not exceeding 0,2
mm; tin powders and flakes

0,0 Year 0

8006 00 00 Tin tubes, pipes and tube or pipe fittings (for example, couplings, elbows, sleeves) 0,0 Year 0

8007 00 00 Other articles of tin 0,0 Year 0

81 OTHER BASE METALS; CERMETS; ARTICLES THEREOF

8101 Tungsten (wolfram) and articles thereof, including waste and scrap:

8101 10 00 � Powders 5,0 Year 3

� Other:

8101 94 00 � � Unwrought tungsten, including bars and rods obtained simply by sintering 5,0 Year 3

8101 95 00 � � Bars and rods, other than those obtained simply by sintering, profiles, plates,
sheets, strip and foil

2,1 Year 3

8101 96 00 � � Wire 2,1 Year 3

8101 97 00 � � Waste and scrap 0,0 Year 0
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8101 99 00 � � Other 2,4 Year 3

8102 Molybdenum and articles thereof, including waste and scrap:

8102 10 00 � Powders 4,0 Year 3

� Other:

8102 94 00 � � Unwrought molybdenum, including bars and rods obtained simply by
sintering

3,0 Year 3

8102 95 00 � � Bars and rods, other than those obtained simply by sintering, profiles, plates,
sheets, strip and foil

1,5 Year 3

8102 96 00 � � Wire 4,5 Year 3

8102 97 00 � � Waste and scrap 0,0 Year 0

8102 99 00 � � Other 2,4 Year 3

8103 Tantalum and articles thereof, including waste and scrap:

8103 20 00 � Unwrought tantalum, including bars and rods obtained simply by sintering;
powders

0,0 Year 0

8103 30 00 � Waste and scrap 0,0 Year 0

8103 90 � Other

8103 90 10 � � Bars and rods, other than those obtained simply by sintering, profiles, wire,
plates, sheets, strip and foil

0,0 Year 0

8103 90 90 � � Other 0,0 Year 0

8104 Magnesium and articles thereof, including waste and scrap

� Unwrought magnesium

8104 11 00 � � Containing at least 99,8 % by weight of magnesium 5,3 Year 3

8104 19 00 � � Other 4,0 Year 3

8104 20 00 � Waste and scrap 0,0 Year 0

8104 30 00 � Raspings, turnings and granules, graded according to size; powders 0,0 Year 0

8104 90 00 � Other 0,0 Year 0

8105 Cobalt mattes and other intermediate products of cobalt metallurgy; cobalt and
articles thereof, including waste and scrap:

8105 20 00 � Cobalt mattes and other intermediate products of cobalt metallurgy; unwrought
cobalt; powders

0,0 Year 0

8105 30 00 � Waste and scrap 0,0 Year 0

8105 90 00 � Other 0,0 Year 0

8106 00 Bismuth and articles thereof, including waste and scrap

8106 00 10 � Unwrought bismuth; waste and scrap; powders 0,0 Year 0

8106 00 90 � Other 0,0 Year 0

8107 Cadmium and articles thereof, including waste and scrap:

8107 20 00 � Unwrought cadmium; powders 3,0 Year 3

8107 30 00 � Waste and scrap 0,0 Year 0

8107 90 00 � Other 0,0 Year 0

8108 Titanium and articles thereof, including waste and scrap:
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8108 20 00 � Unwrought titanium; powders 5,0 Year 3

8108 30 00 � Waste and scrap 5,0 Year 3

8108 90 � Other:

8108 90 10 � � Tubes and pipes, with attached fittings, suitable for conducting gases or
liquids, for use in civil aircraft

0,0 Year 0

� � Other

8108 90 30 � � � Bars, rods, profiles and wire 3,5 Year 3

8108 90 50 � � � Plates, sheets, strip and foil 3,5 Year 3

8108 90 70 � � � Tubes and pipes 3,5 Year 3

8108 90 90 � � � Other 3,5 Year 3

8109 Zirconium and articles thereof, including waste and scrap:

8109 20 00 � Unwrought zirconium; powders 5,0 Year 3

8109 30 00 � Waste and scrap 0,0 Year 0

8109 90 00 � Other 5,5 Year 3

8110 Antimony and articles thereof, including waste and scrap:

8110 10 00 � Unwrought antimony; powders 7,0 Year 3

8110 20 00 � Waste and scrap 0,0 Year 0

8110 90 00 � Other 2,4 Year 3

8111 00 Manganese and articles thereof, including waste and scrap:

� Unwrought manganese; waste and scrap; powders:

8111 00 11 � � Unwrought manganese; powders 0,0 Year 0

8111 00 19 � � Waste and scrap 0,0 Year 0

8111 00 90 � Other 1,5 Year 3

8112 Beryllium, chromium, germanium, vanadium, gallium, hafnium, indium, niobium
(columbium), rhenium and thallium, and articles of these metals, including waste
and scrap:

� Beryllium:

8112 12 00 � � Unwrought; powders 0,0 Year 0

8112 13 00 � � Waste and scrap 0,0 Year 0

8112 19 00 � � Other 0,0 Year 0

� Chromium:

8112 21 � � Unwrought; powders:

8112 21 10 � � � Alloys containing more than 10 % by weight of nickel 0,0 Year 0

8112 21 90 � � � Other 3,0 Year 3

8112 22 00 � � Waste and scrap 0,0 Year 0

8112 29 00 � � Other 1,5 Year 3

8112 30 � Germanium:

8112 30 20 � � Unwrought; powders 4,5 Year 3
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8112 30 40 � � Waste and scrap 0,0 Year 0

8112 30 90 � � Other 3,5 Year 3

8112 40 � Vanadium

� � Unwrought; waste and scrap; powders

8112 40 11 � � � Unwrought; powders 0,0 Year 0

8112 40 19 � � � Waste and scrap 0,0 Year 0

8112 40 90 � � Other 0,0 Year 0

� Thallium:

8112 51 00 � � Unwrought; powders 1,5 Year 0

8112 52 00 � � Waste and scrap 0,0 Year 0

8112 59 00 � � Other 3,0 Year 0

� Other:

8112 92 � � Unwrought; waste and scrap; powders

8112 92 10 � � � Hafnium (celtium) 3,0 Year 3

� � � Niobium (columbium); rhenium:

8112 92 31 � � � � Unwrought; powders 3,0 Year 3

8112 92 39 � � � � Waste and scrap 0,0 Year 0

� � � Gallium; indium:

8112 92 50 � � � � Waste and scrap 0,0 Year 0

� � � � Other:

8112 92 81 � � � � � Indium 2,0 Year 0

8112 92 89 � � � � � Gallium 1,5 Year 0

8112 99 � � Other:

8112 99 10 � � � Hafnium (celtium) 2,4 Year 3

8112 99 30 � � � Niobium (columbium); rhenium 5,5 Year 3

8112 99 80 � � � Gallium; indium 0,0 Year 0

8113 00 Cermets and articles thereof, including waste and scrap

8113 00 20 � Unwrought 4,0 Year 3

8113 00 40 � Waste and scrap 0,0 Year 0

8113 00 90 � Other 1,5 Year 3

82 TOOLS, IMPLEMENTS, CUTLERY, SPOONS AND FORKS, OF BASE METAL;
PARTS THEREOF OF BASE METAL

8201 Hand tools, the following: spades, shovels, mattocks, picks, hoes, forks and rakes;
axes, bill hooks and similar hewing tools; secateurs and pruners of any kind;
scythes, sickles, hay knives, hedge shears, timber wedges and other tools of a kind
used in agriculture, horticulture or forestry

8201 10 00 � Spades and shovels 0,0 Year 0

8201 20 00 � Forks 0,0 Year 0

8201 30 00 � Mattocks, picks, hoes and rakes 0,0 Year 0
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8201 40 00 � Axes, bill hooks and similar hewing tools 0,0 Year 0

8201 50 00 � Secateurs and similar one-handed pruners and shears (including poultry shears) 0,0 Year 0

8201 60 00 � Hedge shears, two-handed pruning shears and similar two-handed shears 0,0 Year 0

8201 90 00 � Other hand tools of a kind used in agriculture, horticulture or forestry 0,0 Year 0

8202 Hand saws; blades for saws of all kinds (including slitting, slotting or toothless saw
blades)

8202 10 00 � Hand saws 0,0 Year 0

8202 20 00 � Band saw blades 0,0 Year 0

� Circular saw blades (including slitting or slotting saw blades)

8202 31 00 � � With working part of steel 0,0 Year 0

8202 39 00 � � Other, including parts 0,0 Year 0

8202 40 00 � Chain saw blades 0,0 Year 0

� Other saw blades

8202 91 00 � � Straight saw blades, for working metal 0,0 Year 0

8202 99 � � Other

� � � With working part of steel

8202 99 11 � � � � For working metal 0,0 Year 0

8202 99 19 � � � � For working other materials 0,0 Year 0

8202 99 90 � � � With working part of other materials 0,0 Year 0

8203 Files, rasps, pliers (including cutting pliers), pincers, tweezers, metal cutting shears,
pipe-cutters, bolt croppers, perforating punches and similar hand tools

8203 10 00 � Files, rasps and similar tools 0,0 Year 0

8203 20 � Pliers (including cutting pliers), pincers, tweezers and similar tools

8203 20 10 � � Tweezers 0,0 Year 0

8203 20 90 � � Other 0,0 Year 0

8203 30 00 � Metal cutting shears and similar tools 0,0 Year 0

8203 40 00 � Pipe-cutters, bolt croppers, perforating punches and similar tools 0,0 Year 0

8204 Hand-operated spanners and wrenches (including torque meter wrenches but not
including tap wrenches); interchangeable spanner sockets, with or without handles

� Hand-operated spanners and wrenches

8204 11 00 � � Non-adjustable 0,0 Year 0

8204 12 00 � � Adjustable 0,0 Year 0

8204 20 00 � Interchangeable spanner sockets, with or without handles 0,0 Year 0

8205 Hand tools (including glaziers' diamonds), not elsewhere specified or included;
blow lamps; vices, clamps and the like, other than accessories for and parts of,
machine tools; anvils; portable forges; hand or pedal-operated grinding wheels with
frameworks

8205 10 00 � Drilling, threading or tapping tools 0,0 Year 0

8205 20 00 � Hammers and sledge hammers 0,0 Year 0

8205 30 00 � Planes, chisels, gouges and similar cutting tools for working wood 0,0 Year 0
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8205 40 00 � Screwdrivers 0,0 Year 0

� Other hand tools (including glaziers' diamonds)

8205 51 00 � � Household tools 0,0 Year 0

8205 59 � � Other

8205 59 10 � � � Tools for masons, moulders, cement workers, plasterers and painters 0,0 Year 0

8205 59 30 � � � Cartridge operated riveting, wallplugging, etc., tools 0,0 Year 0

8205 59 90 � � � Other 0,0 Year 0

8205 60 00 � Blow lamps 0,0 Year 0

8205 70 00 � Vices, clamps and the like 0,0 Year 0

8205 80 00 � Anvils; portable forges; hand or pedal-operated grinding wheels with
frameworks

0,0 Year 0

8205 90 00 � Sets of articles of two or more of the foregoing subheadings 0,0 Year 0

8206 00 00 Tools of two or more of headings 8202 to 8205, put up in sets for retail sale 0,0 Year 0

8207 Interchangeable tools for hand tools, whether or not power-operated, or for
machine-tools (for example, for pressing, stamping, punching, tapping, threading,
drilling, boring, broaching, milling, turning or screw driving), including dies for
drawing or extruding metal, and rock drilling or earth boring tools

� Rock drilling or earth boring tools

8207 13 00 � � With working part of cermets 0,0 Year 0

8207 19 � � Other, including parts

8207 19 10 � � � With working part of diamond or agglomerated diamond 0,0 Year 0

8207 19 90 � � � Other 0,0 Year 0

8207 20 � Dies for drawing or extruding metal

8207 20 10 � � With working part of diamond or agglomerated diamond 0,0 Year 0

8207 20 90 � � With working part of other materials 0,0 Year 0

8207 30 � Tools for pressing, stamping or punching

8207 30 10 � � For working metal 0,0 Year 0

8207 30 90 � � Other 0,0 Year 0

8207 40 � Tools for tapping or threading

� � For working metal

8207 40 10 � � � Tools for tapping 0,0 Year 0

8207 40 30 � � � Tools for threading 0,0 Year 0

8207 40 90 � � Other 0,0 Year 0

8207 50 � Tools for drilling, other than for rock drilling

8207 50 10 � � With working part of diamond or agglomerated diamond 0,0 Year 0

� � With working part of other materials

8207 50 30 � � � Masonry drills 0,0 Year 0

� � � Other

� � � � For working metal, with working part
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8207 50 50 � � � � � Of cermets 0,0 Year 0

8207 50 60 � � � � � Of high speed steel 0,0 Year 0

8207 50 70 � � � � � Of other materials 0,0 Year 0

8207 50 90 � � � � Other 0,0 Year 0

8207 60 � Tools for boring or broaching

8207 60 10 � � With working part of diamond or agglomerated diamond 0,0 Year 0

� � With working part of other materials

� � � Tools for boring

8207 60 30 � � � � For working metal 0,0 Year 0

8207 60 50 � � � � Other 0,0 Year 0

� � � Tools for broaching

8207 60 70 � � � � For working metal 0,0 Year 0

8207 60 90 � � � � Other 0,0 Year 0

8207 70 � Tools for milling

� � For working metal, with working part

8207 70 10 � � � Of cermets 0,0 Year 0

� � � Of other materials

8207 70 31 � � � � Shank type 0,0 Year 0

8207 70 35 � � � � Hobs 0,0 Year 0

8207 70 38 � � � � Other 0,0 Year 0

8207 70 90 � � Other 0,0 Year 0

8207 80 � Tools for turning

� � For working metal, with working part

8207 80 11 � � � Of cermets 0,0 Year 0

8207 80 19 � � � Of other materials 0,0 Year 0

8207 80 90 � � Other 0,0 Year 0

8207 90 � Other interchangeable tools

8207 90 10 � � With working part of diamond or agglomerated diamond 0,0 Year 0

� � With working part of other materials

8207 90 30 � � � Screwdriver bits 0,0 Year 0

8207 90 50 � � � Gear-cutting tools 0,0 Year 0

� � � Other, with working part

� � � � Of cermets

8207 90 71 � � � � � For working metal 0,0 Year 0

8207 90 78 � � � � � Other 0,0 Year 0

� � � � Of other materials

8207 90 91 � � � � � For working metal 0,0 Year 0
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8207 90 99 � � � � � Other 0,0 Year 0

8208 Knives and cutting blades, for machines or for mechanical appliances

8208 10 00 � For metal working 0,0 Year 0

8208 20 00 � For wood working 0,0 Year 0

8208 30 � For kitchen appliances or for machines used by the food industry

8208 30 10 � � Circular knives 0,0 Year 0

8208 30 90 � � Other 0,0 Year 0

8208 40 00 � For agricultural, horticultural or forestry machines 0,0 Year 0

8208 90 00 � Other 0,0 Year 0

8209 00 Plates, sticks, tips and the like for tools, unmounted, of cermets

8209 00 20 � Indexable inserts 0,0 Year 0

8209 00 80 � Other 0,0 Year 0

8210 00 00 Hand-operated mechanical appliances, weighing 10 kg or less, used in the
preparation, conditioning or serving of food or drink

0,0 Year 0

8211 Knives with cutting blades, serrated or not (including pruning knives), other than
knives of heading 8208, and blades therefor

8211 10 00 � Sets of assorted articles 2,9 Year 3

� Other

8211 91 � � Table knives having fixed blades

8211 91 30 � � � Table knives with handle and blade of stainless steel 2,9 Year 3

8211 91 80 � � � Other 2,9 Year 3

8211 92 00 � � Other knives having fixed blades 2,9 Year 3

8211 93 00 � � Knives having other than fixed blades 2,9 Year 3

8211 94 00 � � Blades 2,3 Year 3

8211 95 00 � � Handles of base metal 0,0 Year 0

8212 Razors and razor blades (including razor blade blanks in strips)

8212 10 � Razors

8212 10 10 � � Safety razors with non-replaceable blades 0,0 Year 0

8212 10 90 � � Other 0,0 Year 0

8212 20 00 � Safety razor blades, including razor blade blanks in strips 0,0 Year 0

8212 90 00 � Other parts 0,0 Year 0

8213 00 00 Scissors, tailors' shears and similar shears, and blades therefor 0,0 Year 0

8214 Other articles of cutlery (for example, hair clippers, butchers' or kitchen cleavers,
choppers and mincing knives, paper knives); manicure or pedicure sets and
instruments (including nail files)

8214 10 00 � Paper knives, letter openers, erasing knives, pencil sharpeners and blades
therefor

0,0 Year 0

8214 20 00 � Manicure or pedicure sets and instruments (including nail files) 0,0 Year 0

8214 90 00 � Other 0,0 Year 0
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8215 Spoons, forks, ladles, skimmers, cake-servers, fish-knives, butter-knives, sugar tongs
and similar kitchen or tableware

8215 10 � Sets of assorted articles containing at least one article plated with precious metal

8215 10 20 � � Containing only articles plated with precious metal 1,2 Year 3

� � Other

8215 10 30 � � � Of stainless steel 2,9 Year 3

8215 10 80 � � � Other 1,2 Year 3

8215 20 � Other sets of assorted articles

8215 20 10 � � Of stainless steel 2,9 Year 3

8215 20 90 � � Other 1,2 Year 3

� Other

8215 91 00 � � Plated with precious metal 1,2 Year 3

8215 99 � � Other

8215 99 10 � � � Of stainless steel 2,9 Year 3

8215 99 90 � � � Other 1,2 Year 3

83 MISCELLANEOUS ARTICLES OF BASE METAL

8301 Padlocks and locks (key, combination or electrically operated), of base metal; clasps
and frames with clasps, incorporating locks, of base metal; keys for any of the
foregoing articles, of base metal

8301 10 00 � Padlocks 0,0 Year 0

8301 20 00 � Locks of a kind used for motor vehicles 0,0 Year 0

8301 30 00 � Locks of a kind used for furniture 0,0 Year 0

8301 40 � Other locks

� � Locks of a kind used for doors of buildings

8301 40 11 � � � Cylinder 0,0 Year 0

8301 40 19 � � � Other 0,0 Year 0

8301 40 90 � � Other locks 0,0 Year 0

8301 50 00 � Clasps and frames with clasps, incorporating locks 0,0 Year 0

8301 60 00 � Parts 0,0 Year 0

8301 70 00 � Keys presented separately 0,0 Year 0

8302 Base metal mountings, fittings and similar articles suitable for furniture, doors,
staircases, windows, blinds, coachwork, saddlery, trunks, chests, caskets or the like;
base metal hat-racks, hat-pegs, brackets and similar fixtures; castors with
mountings of base metal; automatic door closers of base metal

8302 10 � Hinges

8302 10 10 � � For use in civil aircraft 0,0 Year 0

8302 10 90 � � Other 0,0 Year 0

8302 20 � Castors

8302 20 10 � � For use in civil aircraft 0,0 Year 0

8302 20 90 � � Other 0,0 Year 0
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8302 30 00 � Other mountings, fittings and similar articles suitable for motor vehicles 0,0 Year 0

� Other mountings, fittings and similar articles

8302 41 00 � � Suitable for buildings 0,0 Year 0

8302 42 � � Other, suitable for furniture

8302 42 10 � � � For use in civil aircraft 0,0 Year 0

8302 42 90 � � � Other 0,0 Year 0

8302 49 � � Other

8302 49 10 � � � For use in civil aircraft 0,0 Year 0

8302 49 90 � � � Other 0,0 Year 0

8302 50 00 � Hat-racks, hat-pegs, brackets and similar fixtures 0,0 Year 0

8302 60 � Automatic door closers

8302 60 10 � � For use in civil aircraft 0,0 Year 0

8302 60 90 � � Other 0,0 Year 0

8303 00 Armoured or reinforced safes, strong-boxes and doors and safe deposit lockers for
strong-rooms, cash or deed boxes and the like, of base metal

8303 00 10 � Armoured or reinforced safes and strong-boxes 0,0 Year 0

8303 00 30 � Armoured or reinforced doors and safe deposit lockers for strong-rooms 0,0 Year 0

8303 00 90 � Cash or deed boxes and the like 0,0 Year 0

8304 00 00 Filing cabinets, card-index cabinets, paper trays, paper rests, pen trays, office-stamp
stands and similar office or desk equipment, of base metal, other than office
furniture of heading 9403

0,0 Year 0

8305 Fittings for loose-leaf binders or files, letter clips, letter corners, paper clips,
indexing tags and similar office articles, of base metal; staples in strips (for
example, for offices, upholstery, packaging), of base metal

8305 10 00 � Fittings for loose-leaf binders or files 0,0 Year 0

8305 20 00 � Staples in strips 0,0 Year 0

8305 90 00 � Other, including parts 0,0 Year 0

8306 Bells, gongs and the like, non-electric, of base metal; statuettes and other
ornaments, of base metal; photograph, picture or similar frames, of base metal;
mirrors of base metal

8306 10 00 � Bells, gongs and the like 0,0 Year 0

� Statuettes and other ornaments

8306 21 00 � � Plated with precious metal 0,0 Year 0

8306 29 � � Other

8306 29 10 � � � Of copper 0,0 Year 0

8306 29 90 � � � Of other base metal 0,0 Year 0

8306 30 00 � Photograph, picture or similar frames; mirrors 0,0 Year 0

8307 Flexible tubing of base metal, with or without fittings

8307 10 � Of iron or steel

8307 10 10 � � With fittings attached, for use in civil aircraft 0,0 Year 0
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8307 10 90 � � Other 0,0 Year 0

8307 90 � Of other base metal

8307 90 10 � � With fittings attached, for use in civil aircraft 0,0 Year 0

8307 90 90 � � Other 0,0 Year 0

8308 Clasps, frames with clasps, buckles, buckle-clasps, hooks, eyes, eyelets and the like,
of base metal, of a kind used for clothing, footwear, awnings, handbags, travel
goods or other made-up articles, tubular or bifurcated rivets, of base metal; beads
and spangles of base metal

8308 10 00 � Hooks, eyes and eyelets 0,0 Year 0

8308 20 00 � Tubular or bifurcated rivets 0,0 Year 0

8308 90 00 � Other, including parts 0,0 Year 0

8309 Stoppers, caps and lids (including crown corks, screw caps and pouring stoppers),
capsules for bottles, threaded bungs, bung covers, seals and other packing
accessories, of base metal

8309 10 00 � Crown corks 0,0 Year 0

8309 90 � Other

8309 90 10 � � Capsules of lead; capsules of aluminium of a diameter exceeding 21 mm 0,0 Year 0

8309 90 90 � � Other 0,0 Year 0

8310 00 00 Sign-plates, name-plates, address-plates and similar plates, numbers, letters and
other symbols, of base metal, excluding those of heading 9405

0,0 Year 0

8311 Wire, rods, tubes, plates, electrodes and similar products, of base metal or of metal
carbides, coated or cored with flux material, of a kind used for soldering, brazing,
welding or deposition of metal or of metal carbides; wire and rods, of
agglomerated base metal powder, used for metal spraying

8311 10 � Coated electrodes of base metal, for electric arc-welding

8311 10 10 � � Welding electrodes cored with iron or steel and coated with refractory
material

0,0 Year 0

8311 10 90 � � Other 0,0 Year 0

8311 20 00 � Cored wire of base metal, for electric arc-welding 0,0 Year 0

8311 30 00 � Coated rods and cored wire, of base metal, for soldering, brazing or welding by
flame

0,0 Year 0

8311 90 00 � Other, including parts 0,0 Year 0

84 NUCLEAR REACTORS, BOILERS, MACHINERY AND MECHANICAL APPLIANCES;
PARTS THEREOF

8401 Nuclear reactors; fuel elements (cartridges), non-irradiated, for nuclear reactors;
machinery and apparatus for isotopic separation

8401 10 00 � Nuclear reactors (Euratom) 2,2 Year 3

8401 20 00 � Machinery and apparatus for isotopic separation, and parts thereof (Euratom) 0,0 Year 0

8401 30 00 � Fuel elements (cartridges), non-irradiated (Euratom) 0,0 Year 0

8401 40 00 � Parts of nuclear reactors (Euratom) 0,0 Year 0

8402 Steam or other vapour generating boilers (other than central heating hot water
boilers capable
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8402 11 00 � � Watertube boilers with a steam production exceeding 45 tonnes per hour 0,0 Year 0

8402 12 00 � � Watertube boilers with a steam production not exceeding 45 tonnes per
hour

0,0 Year 0

8402 19 � � Other vapour generating boilers, including hybrid boilers

8402 19 10 � � � Firetube boilers 0,0 Year 0

8402 19 90 � � � Other 0,0 Year 0

8402 20 00 � Super-heated water boilers 0,0 Year 0

8402 90 00 � Parts 0,0 Year 0

8403 Central heating boilers other than those of heading 8402

8403 10 � Boilers

8403 10 10 � � Of cast iron 0,0 Year 0

8403 10 90 � � Other 0,0 Year 0

8403 90 � Parts

8403 90 10 � � Of cast iron 0,0 Year 0

8403 90 90 � � Other 0,0 Year 0

8404 Auxiliary plant for use with boilers of heading 8402 or 8403 (for example,
economizers, super-heaters, soot removers, gas recoverers); condensers for steam or
other vapour power units

8404 10 00 � Auxiliary plant for use with boilers of heading 8402 or 8403 0,0 Year 0

8404 20 00 � Condensers for steam or other vapour power units 0,0 Year 0

8404 90 00 � Parts 0,0 Year 0

8405 Producer gas or water gas generators, with or without their purifiers; acetylene gas
generators and similar water process gas generators, with or without their purifiers

8405 10 00 � Producer gas or water gas generators, with or without their purifiers; acetylene
gas generators and similar water process gas generators, with or without their
purifiers

0,0 Year 0

8405 90 00 � Parts 0,0 Year 0

8406 Steam turbines and other vapour turbines

8406 10 00 � Turbines for marine propulsion 0,0 Year 0

� Other turbines

8406 81 � � Of an output exceeding 40 MW

8406 81 10 � � � Steam turbines for electricity generation 0,0 Year 0

8406 81 90 � � � Other 0,0 Year 0

8406 82 � � Of an output not exceeding 40 MW

� � � Steam turbines for electricity generation, of a power

8406 82 11 � � � � Not exceeding 10 MW 0,0 Year 0

8406 82 19 � � � � Exceeding 10 MW 0,0 Year 0

8406 82 90 � � � Other 0,0 Year 0

8406 90 � Parts

8406 90 10 � � Stator blades, rotors and their blades 0,0 Year 0
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8406 90 90 � � Other 0,0 Year 0

8407 Spark-ignition reciprocating or rotary internal combustion piston engines

8407 10 � Aircraft engines

8407 10 10 � � For use in civil aircraft 0,0 Year 0

8407 10 90 � � Other 0,0 Year 0

� Marine propulsion engines

8407 21 � � Outboard motors

8407 21 10 � � � Of a cylinder capacity not exceeding 325 cm3 2,1 Year 3

� � � Of a cylinder capacity exceeding 325 cm3

8407 21 91 � � � � Of a power not exceeding 30 kW 0,0 Year 0

8407 21 99 � � � � Of a power exceeding 30 kW 0,0 Year 0

8407 29 � � Other

8407 29 20 � � � Of a power not exceeding 200 kW 0,0 Year 0

8407 29 80 � � � Of a power exceeding 200 kW 0,0 Year 0

� Reciprocating piston engines of a kind used for the propulsion of vehicles of
Chapter 87

8407 31 00 � � Of a cylinder capacity not exceeding 50 cm3 0,0 Year 0

8407 32 � � Of a cylinder capacity exceeding 50 cm3 but not exceeding 250 cm3

8407 32 10 � � � Of a cylinder capacity exceeding 50 cm3 but not exceeding 125 cm3 0,0 Year 0

8407 32 90 � � � Of a cylinder capacity exceeding 125 cm3 but not exceeding 250 cm3 0,0 Year 0

8407 33 � � Of a cylinder capacity exceeding 250 cm3 but not exceeding 1 000 cm3

8407 33 10 � � � For the industrial assembly of: pedestrian-controlled tractors of subheading
8701 10; motor vehicles of headings 8703, 8704 and 8705

0,0 Year 0

8407 33 90 � � � Other 0,0 Year 0

8407 34 � � Of a cylinder capacity exceeding 1 000 cm3

8407 34 10 � � � For the industrial assembly of: pedestrian-controlled tractors of subheading
8701 10; motor vehicles of heading 8703; motor vehicles of heading
8704 with an engine of a cylinder capacity of less than 2 800 cm3; motor
vehicles of heading 8705

0,0 Year 0

� � � Other

8407 34 30 � � � � Used 0,0 Year 0

� � � � New, of a cylinder capacity

8407 34 91 � � � � � Not exceeding 1 500 cm3 0,0 Year 0

8407 34 99 � � � � � Exceeding 1 500 cm3 0,0 Year 0

8407 90 � Other engines

8407 90 10 � � Of a cylinder capacity not exceeding 250 cm3 0,0 Year 0

� � Of a cylinder capacity exceeding 250 cm3

8407 90 50 � � � For the industrial assembly of: pedestrian-controlled tractors of subheading
8701 10; motor vehicles of heading 8703; motor vehicles of heading
8704 with an engine of a cylinder capacity of less than 2 800 cm3; motor
vehicles of heading 8705

0,0 Year 0

� � � Other
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8407 90 80 � � � � Of a power not exceeding 10 kW 0,0 Year 0

8407 90 90 � � � � Of a power exceeding 10 kW 0,0 Year 0

8408 Compression-ignition internal combustion piston engines (diesel or semi-diesel
engines)

8408 10 � Marine propulsion engines

� � Used

8408 10 11 � � � For sea-going vessels of headings 8901 to 8906, tugs of subheading
8904 00 10 and warships of subheading 8906 00 10

0,0 Year 0

8408 10 19 � � � Other 0,0 Year 0

� � New, of a power

� � � Not exceeding 15 kW

8408 10 22 � � � � For sea-going vessels of headings 8901 to 8906, tugs of subheading
8904 00 10 and warships of subheading 8906 00 10

0,0 Year 0

8408 10 24 � � � � Other 0,0 Year 0

� � � Exceeding 15 kW but not exceeding 50 kW

8408 10 26 � � � � For sea-going vessels of headings 8901 to 8906, tugs of subheading
8904 00 10 and warships of subheading 8906 00 10

0,0 Year 0

8408 10 28 � � � � Other 0,0 Year 0

� � � Exceeding 50 kW but not exceeding 100 kW

8408 10 31 � � � � For sea-going vessels of headings 8901 to 8906, tugs of subheading
8904 00 10 and warships of subheading 8906 00 10

0,0 Year 0

8408 10 39 � � � � Other 0,0 Year 0

� � � Exceeding 100 kW but not exceeding 200 kW

8408 10 41 � � � � For sea-going vessels of headings 8901 to 8906, tugs of subheading
8904 00 10 and warships of subheading 8906 00 10

0,0 Year 0

8408 10 49 � � � � Other 0,0 Year 0

� � � Exceeding 200 kW but not exceeding 300 kW

8408 10 51 � � � � For sea-going vessels of headings 8901 to 8906, tugs of subheading
8904 00 10 and warships of subheading 8906 00 10

0,0 Year 0

8408 10 59 � � � � Other 0,0 Year 0

� � � Exceeding 300 kW buut not exceeding 500 kW

8408 10 61 � � � � For sea-going vessels of headings 8901 to 8906, tugs of subheading
8904 00 10 and warships of subheading 8906 00 10

0,0 Year 0

8408 10 69 � � � � Other 0,0 Year 0

� � � Exceeding 500 kW but not exceeding 1 000 kW

8408 10 71 � � � � For sea-going vessels of headings 8901 to 8906, tugs of subheading
8904 00 10 and warships of subheading 8906 00 10

0,0 Year 0

8408 10 79 � � � � Other 0,0 Year 0

� � � Exceeding 1 000 kW but not exceeding 5 000 kW

8408 10 81 � � � � For sea-going vessels of headings 8901 to 8906, tugs of subheading
8904 00 10 and warships of subheading 8906 00 10

0,0 Year 0
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8408 10 89 � � � � Other 0,0 Year 0

� � � Exceeding 5 000 kW

8408 10 91 � � � � For sea-going vessels of headings 8901 to 8906, tugs of subheading
8904 00 10 and warships of subheading 8906 00 10

0,0 Year 0

8408 10 99 � � � � Other 0,0 Year 0

8408 20 � Engines of a kind used for the propulsion of vehicles of Chapter 87

8408 20 10 � � For the industrial assembly of: pedestrian-controlled tractors of subheading
8701 10; motor vehicles of heading 8703; motor vehicles of heading 8704
with an engine of a cylinder capacity of less than 2 500 cm3; motor vehicles
of heading 8705

0,0 Year 0

� � Other

� � � For wheeled agricultural or forestry tractors, of a power

8408 20 31 � � � � Not exceeding 50 kW 0,0 Year 0

8408 20 35 � � � � Exceeding 50 kW but not exceeding 100 kW 0,0 Year 0

8408 20 37 � � � � Exceeding 100 kW 0,0 Year 0

� � � For other vehicles of Chapter 87, of a power

8408 20 51 � � � � Not exceeding 50 kW 0,0 Year 0

8408 20 55 � � � � Exceeding 50 kW but not exceeding 100 kW 0,0 Year 0

8408 20 57 � � � � Exceeding 100 kW but not exceeding 200 kW 0,0 Year 0

8408 20 99 � � � � Exceeding 200 kW 0,0 Year 0

8408 90 � Other engines

8408 90 10 � � For use in civil aircraft 0,0 Year 0

� � Other

8408 90 21 � � � For rail traction 0,0 Year 0

� � � Other

8408 90 29 � � � � Used 0,0 Year 0

� � � � New, of a power

8408 90 31 � � � � � Not exceeding 15 kW 0,0 Year 0

8408 90 33 � � � � � Exceeding 15 kW but not exceeding 30 kW 0,0 Year 0

8408 90 36 � � � � � Exceeding 30 kW but not exceeding 50 kW 0,0 Year 0

8408 90 37 � � � � � Exceeding 50 kW but not exceeding 100 kW 0,0 Year 0

8408 90 51 � � � � � Exceeding 100 kW but not exceeding 200 kW 0,0 Year 0

8408 90 55 � � � � � Exceeding 200 kW but not exceeding 300 kW 0,0 Year 0

8408 90 57 � � � � � Exceeding 300 kW but not exceeding 500 kW 0,0 Year 0

8408 90 71 � � � � � Exceeding 500 kW but not exceeding 1 000 kW 0,0 Year 0

8408 90 75 � � � � � Exceeding 1 000 kW but not exceeding 5 000 kW 0,0 Year 0

8408 90 99 � � � � � Exceeding 5 000 kW 0,0 Year 0
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8409 Parts suitable for use solely or principally with the engines of heading 8407 or
8408

8409 10 � For aircraft engines

8409 10 10 � � For engines for use in civil aircraft 0,0 Year 0

8409 10 90 � � Other 0,0 Year 0

� Other

8409 91 00 � � Suitable for use solely or principally with spark-ignition internal combustion
piston engines

0,0 Year 0

8409 99 00 � � Other 0,0 Year 0

8410 Hydraulic turbines, water wheels, and regulators therefor

� Hydraulic turbines and water wheels

8410 11 00 � � Of a power not exceeding 1 000 kW 0,0 Year 0

8410 12 00 � � Of a power exceeding 1 000 kW but not exceeding 10 000 kW 0,0 Year 0

8410 13 00 � � Of a power exceeding 10 000 kW 0,0 Year 0

8410 90 � Parts, including regulators

8410 90 10 � � Of cast iron or cast steel 0,0 Year 0

8410 90 90 � � Other 0,0 Year 0

8411 Turbo-jets, turbo-propellers and other gas turbines

� Turbo-jets

8411 11 � � Of a thrust not exceeding 25 kN

8411 11 10 � � � For use in civil aircraft 0,0 Year 0

8411 11 90 � � � Other 0,0 Year 0

8411 12 � � Of a thrust exceeding 25 kN

� � � For use in civil aircraft

8411 12 11 � � � � Of a thrust exceeding 25 kN but not exceeding 44 kN 0,0 Year 0

8411 12 13 � � � � Of a thrust exceeding 44 kN but not exceeding 132 kN 0,0 Year 0

8411 12 19 � � � � Of a thrust exceeding 132 kN 0,0 Year 0

8411 12 90 � � � Other 0,0 Year 0

� Turbo-propellers

8411 21 � � Of a power not exceeding 1 100 kW

8411 21 10 � � � For use in civil aircraft 0,0 Year 0

8411 21 90 � � � Other 0,0 Year 0

8411 22 � � Of a power exceeding 1 100 kW

� � � For use in civil aircraft

8411 22 11 � � � � Of a power exceeding 1 100 kW but not exceeding 3 730 kW 0,0 Year 0

8411 22 19 � � � � Of a power exceeding 3 730 kW 0,0 Year 0

8411 22 90 � � � Other 0,0 Year 0

� Other gas turbines
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8411 81 � � Of a power not exceeding 5 000 kW

8411 81 10 � � � For use in civil aircraft 0,0 Year 0

8411 81 90 � � � Other 0,0 Year 0

8411 82 � � Of a power exceeding 5 000 kW

8411 82 10 � � � For use in civil aircraft 0,0 Year 0

� � � Other

8411 82 91 � � � � Of a power exceeding 5 000 kW but not exceeding 20 000 kW 0,0 Year 0

8411 82 93 � � � � Of a power exceeding 20 000 kW but not exceeding 50 000 kW 0,0 Year 0

8411 82 99 � � � � Of a power exceeding 50 000 kW 0,0 Year 0

� Parts

8411 91 � � Of turbo-jets or turbo-propellers

8411 91 10 � � � For use in civil aircraft 0,0 Year 0

8411 91 90 � � � Other 0,0 Year 0

8411 99 � � Other

8411 99 10 � � � Of gas turbines, for use in civil aircraft 0,0 Year 0

8411 99 90 � � � Other 0,0 Year 0

8412 Other engines and motors

8412 10 � Reaction engines other than turbo-jets

8412 10 10 � � For use in civil aircraft 0,0 Year 0

8412 10 90 � � Other 0,0 Year 0

� Hydraulic power engines and motors

8412 21 � � Linear acting (cylinders)

8412 21 10 � � � For use in civil aircraft 0,0 Year 0

� � � Other

8412 21 91 � � � � Hydraulic systems 0,0 Year 0

8412 21 99 � � � � Other 0,0 Year 0

8412 29 � � Other

8412 29 10 � � � For use in civil aircraft 0,0 Year 0

� � � Other

8412 29 50 � � � � Hydraulic systems 0,0 Year 0

� � � � Other

8412 29 91 � � � � � Hydraulic fluid power motors 0,0 Year 0

8412 29 99 � � � � � Other 0,0 Year 0

� Pneumatic power engines and motors

8412 31 � � Linear acting (cylinders)

8412 31 10 � � � For use in civil aircraft 0,0 Year 0

8412 31 90 � � � Other 0,0 Year 0
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8412 39 � � Other

8412 39 10 � � � For use in civil aircraft 0,0 Year 0

8412 39 90 � � � Other 0,0 Year 0

8412 80 � Other

8412 80 10 � � Steam or other vapour power engines 0,0 Year 0

� � Other

8412 80 91 � � � For use in civil aircraft 0,0 Year 0

8412 80 99 � � � Other 0,0 Year 0

8412 90 � Parts

8412 90 10 � � For use in civil aircraft 0,0 Year 0

� � Other

8412 90 30 � � � Of reaction engines other than turbo-jets 0,0 Year 0

8412 90 50 � � � Of hydraulic power engines and motors 0,0 Year 0

8412 90 90 � � � Other 0,0 Year 0

8413 Pumps for liquids, whether or not fitted with a measuring device; liquid elevators

� Pumps fitted or designed to be fitted with a measuring device

8413 11 00 � � Pumps for dispensing fuel or lubricants, of the type used in filling-stations or
in garages

0,0 Year 0

8413 19 � � Other

8413 19 10 � � � For use in civil aircraft 0,0 Year 0

8413 19 90 � � � Other 0,0 Year 0

8413 20 � Hand pumps, other than those of subheading 8413 11 or 8413 19

8413 20 10 � � For use in civil aircraft 0,0 Year 0

8413 20 90 � � Other 0,0 Year 0

8413 30 � Fuel, lubricating or cooling medium pumps for internal combustion piston
engines

8413 30 10 � � For use in civil aircraft 0,0 Year 0

� � Other

8413 30 91 � � � Injection pumps 0,0 Year 0

8413 30 99 � � � Other 0,0 Year 0

8413 40 00 � Concrete pumps 0,0 Year 0

8413 50 � Other reciprocating positive displacement pumps

8413 50 10 � � For use in civil aircraft 0,0 Year 0

� � Other

8413 50 30 � � � Hydraulic units 0,0 Year 0

8413 50 50 � � � Dosing and proportioning pumps 0,0 Year 0

� � � Other

� � � � Piston pumps
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8413 50 71 � � � � � Hydraulic fluid power 0,0 Year 0

8413 50 79 � � � � � Other 0,0 Year 0

8413 50 90 � � � � Other 0,0 Year 0

8413 60 � Other rotary positive displacement pumps

8413 60 10 � � For use in civil aircraft 0,0 Year 0

� � Other

8413 60 30 � � � Hydraulic units 0,0 Year 0

� � � Other

� � � � Gear pumps

8413 60 41 � � � � � Hydraulic fluid power 0,0 Year 0

8413 60 49 � � � � � Other 0,0 Year 0

� � � � Vane pumps

8413 60 51 � � � � � Hydraulic fluid power 0,0 Year 0

8413 60 59 � � � � � Other 0,0 Year 0

8413 60 60 � � � � Screw pumps 0,0 Year 0

8413 60 90 � � � � Other 0,0 Year 0

8413 70 � Other centrifugal pumps

8413 70 10 � � For use in civil aircraft 0,0 Year 0

� � Other

� � � Submersible pumps

8413 70 21 � � � � Single-stage 0,0 Year 0

8413 70 29 � � � � Multi-stage 0,0 Year 0

8413 70 30 � � � Glandless impeller pumps for heating systems and warm water supply 0,0 Year 0

� � � Other, with a discharge outlet diameter

8413 70 40 � � � � Not exceeding 15 mm 0,0 Year 0

� � � � Exceeding 15 mm

8413 70 50 � � � � � Channel impeller pumps and side channel pumps 0,0 Year 0

� � � � � Radial flow pumps

� � � � � � Single-stage

� � � � � � � With single entry impeller

8413 70 61 � � � � � � � � Monobloc 0,0 Year 0

8413 70 69 � � � � � � � � Other 0,0 Year 0

8413 70 70 � � � � � � � With more than one entry impeller 0,0 Year 0

8413 70 80 � � � � � � Multi-stage 0,0 Year 0

� � � � � Other centrifugal pumps

8413 70 91 � � � � � � Single-stage 0,0 Year 0



HS Heading 2002 Description Base Category

8413 70 99 � � � � � � Multi-stage 0,0 Year 0

� Other pumps; liquid elevators

8413 81 � � Pumps

8413 81 10 � � � For use in civil aircraft 0,0 Year 0

8413 81 90 � � � Other 0,0 Year 0

8413 82 00 � � Liquid elevators 0,0 Year 0

� Parts

8413 91 � � Of pumps

8413 91 10 � � � For use in civil aircraft 0,0 Year 0

8413 91 90 � � � Other 0,0 Year 0

8413 92 00 � � Of liquid elevators 0,0 Year 0

8414 Air or vacuum pumps, air or other gas compressors and fans; ventilating or
recycling hoods incorporating a fan, whether or not fitted with filters

8414 10 � Vacuum pumps

8414 10 10 � � For use in civil aircraft 0,0 Year 0

8414 10 20 � � For use in semiconductor production 0,0 Year 0

� � Other

8414 10 30 � � � Rotary piston pumps, sliding vane rotary pumps, molecular drag pumps
and Roots pumps

0,0 Year 0

� � � Other

8414 10 50 � � � � Diffusion pumps, cryopumps and adsorption pumps 0,0 Year 0

8414 10 80 � � � � Other 0,0 Year 0

8414 20 � Hand-or foot-operated air pumps

8414 20 10 � � For use in civil aircraft 0,0 Year 0

� � Other

8414 20 91 � � � Hand pumps for cycles 0,0 Year 0

8414 20 99 � � � Other 0,0 Year 0

8414 30 � Compressors of a kind used in refrigerating equipment

8414 30 10 � � For use in civil aircraft 0,0 Year 0

� � Other

8414 30 30 � � � Of a power not exceeding 0,4 kW 0,0 Year 0

� � � Of a power exceeding 0,4 kW

8414 30 91 � � � � Hermetic or semi-hermetic 0,0 Year 0

8414 30 99 � � � � Other 0,0 Year 0

8414 40 � Air compressors mounted on a wheeled chassis for towing

8414 40 10 � � Giving a flow per minute not exceeding 2 m3 0,0 Year 0
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8414 40 90 � � Giving a flow per minute exceeding 2 m3 0,0 Year 0

� Fans

8414 51 � � Table, floor, wall, window, ceiling or roof fans, with a self-contained electric
motor of an output not exceeding 125 W

8414 51 10 � � � For use in civil aircraft 0,0 Year 0

8414 51 90 � � � Other 0,0 Year 0

8414 59 � � Other

8414 59 10 � � � For use in civil aircraft 0,0 Year 0

� � � Other

8414 59 30 � � � � Axial fans 0,0 Year 0

8414 59 50 � � � � Centrifugal fans 0,0 Year 0

8414 59 90 � � � � Other 0,0 Year 0

8414 60 00 � Hoods having a maximum horizontal side not exceeding 120 cm 0,0 Year 0

8414 80 � Other

8414 80 10 � � For use in civil aircraft 0,0 Year 0

� � Other

� � � Turbo-compressors

8414 80 21 � � � � Single-stage 0,0 Year 0

8414 80 29 � � � � Multi-stage 0,0 Year 0

� � � Reciprocating displacement compressors, having a gauge pressure capacity
of

� � � � Not exceeding 15 bar, giving a flow per hour

8414 80 31 � � � � � Not exceeding 60 m3 0,0 Year 0

8414 80 39 � � � � � Exceeding 60 m3 0,0 Year 0

� � � � Exceeding 15 bar, giving a flow per hour

8414 80 41 � � � � � Not exceeding 120 m3 0,0 Year 0

8414 80 49 � � � � � Exceeding 120 m3 0,0 Year 0

� � � Rotary displacement compressors

8414 80 60 � � � � Single-shaft 0,0 Year 0

� � � � Multi-shaft

8414 80 71 � � � � � Screw compressors 0,0 Year 0

8414 80 79 � � � � � Other 0,0 Year 0

8414 80 90 � � � Other 0,0 Year 0

8414 90 � Parts:

8414 90 10 � � For use in civil aircraft 0,0 Year 0

8414 90 90 � � Other 0,0 Year 0

8415 Air conditioning machines, comprising a motor-driven fan and elements for
changing the temperature and humidity, including those machines in which the
humidity cannot be separately regulated:
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8415 10 � Window or wall types, self-contained or �split-system�:

8415 10 10 � � Self-contained 0,0 Year 0

8415 10 90 � � Split-system 0,0 Year 0

8415 20 00 � Of a kind used for persons, in motor vehicules 0,0 Year 0

� Other

8415 81 � � Incorporating a refrigerating unit and a valve for reversal of the cooling/heat
cycle (reversible heat pumps):

8415 81 10 � � � For use in civil aircraft 0,0 Year 0

8415 81 90 � � � Other 0,0 Year 0

8415 82 � � Other, incorporating a refrigerating unit:

8415 82 10 � � � For use in civil aircraft 0,0 Year 0

8415 82 80 � � � Other 0,0 Year 0

8415 83 � � Not incorporating a refrigerating unit

8415 83 10 � � � For use in civil aircraft 0,0 Year 0

8415 83 90 � � � Other 0,0 Year 0

8415 90 � Parts

8415 90 10 � � Of air conditioning machines of subheading 8415 81, 8415 82 or 8415 83,
for use in civil aircraft

0,0 Year 0

8415 90 90 � � Other 0,0 Year 0

8416 Furnace burners for liquid fuel, for pulverized solid fuel or for gas; mechanical
stokers, including their mechanical grates, mechanical ash dischargers and similar
appliances

8416 10 � Furnace burners for liquid fuel

8416 10 10 � � Incorporating an automatic control device 0,0 Year 0

8416 10 90 � � Other 0,0 Year 0

8416 20 � Other furnace burners, including combination burners

8416 20 10 � � Only for gas, monobloc, incorporating a ventilator and a control device 0,0 Year 0

8416 20 90 � � Other 0,0 Year 0

8416 30 00 � Mechanical stokers, including their mechanical grates, mechanical ash
dischargers and similar appliances

0,0 Year 0

8416 90 00 � Parts 0,0 Year 0

8417 Industrial or laboratory furnaces and ovens, including incinerators, non-electric

8417 10 00 � Furnaces and ovens for the roasting, melting or other heat-treatment of ores,
pyrites or of metals

0,0 Year 0

8417 20 � Bakery ovens, including biscuit ovens

8417 20 10 � � Tunnel ovens 0,0 Year 0

8417 20 90 � � Other 0,0 Year 0

8417 80 � Other

8417 80 10 � � Furnaces and ovens for the incineration of rubbish 0,0 Year 0

8417 80 20 � � Tunnel ovens and muffle furnaces for firing ceramic products 0,0 Year 0
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8417 80 80 � � Other 0,0 Year 0

8417 90 00 � Parts 0,0 Year 0

8418 Refrigerators, freezers and other refrigerating or freezing equipment, electric or
other; heat pumps other than air conditioning machines of heading 8415

8418 10 � Combined refrigerator-freezers, fitted with separate external doors

8418 10 10 � � For use in civil aircraft 0,0 Year 0

� � Other

8418 10 91 � � � Of a capacity exceeding 340 litres 0,0 Year 0

8418 10 99 � � � Other 0,0 Year 0

� Refrigerators, household type

8418 21 � � Compression-type

8418 21 10 � � � Of a capacity exceeding 340 litres 0,0 Year 0

� � � Other

8418 21 51 � � � � Table model 0,0 Year 0

8418 21 59 � � � � Building-in type 0,0 Year 0

� � � � Other, of a capacity

8418 21 91 � � � � � Not exceeding 250 litres 0,0 Year 0

8418 21 99 � � � � � Exceeding 250 litres but not exceeding 340 litres 0,0 Year 0

8418 22 00 � � Absorption-type, electrical 0,0 Year 0

8418 29 00 � � Other 0,0 Year 0

8418 30 � Freezers of the chest type, not exceeding 800 litres capacity

8418 30 10 � � For use in civil aircraft 0,0 Year 0

� � Other

8418 30 91 � � � Of a capacity not exceeding 400 litres 0,0 Year 0

8418 30 99 � � � Of a capacity exceeding 400 litres but not exceeding 800 litres 0,0 Year 0

8418 40 � Freezers of the upright type, not exceeding 900 litres capacity

8418 40 10 � � For use in civil aircraft 0,0 Year 0

� � Other

8418 40 91 � � � Of a capacity not exceeding 250 litres 0,0 Year 0

8418 40 99 � � � Of a capacity exceeding 250 litres but not exceeding 900 litres 0,0 Year 0

8418 50 � Other refrigerating or freezing chests, cabinets, display counters, show-cases and
similar refrigerating or freezing furniture

� � Refrigerated show-cases and counters (incorporating a refrigerating unit or
evaporator)

8418 50 11 � � � For frozen food storage 0,0 Year 0

8418 50 19 � � � Other 0,0 Year 0

� � Other refrigerating furniture

8418 50 91 � � � For deep-freezing, other than that of subheadings 8418 30 and 8418 40 0,0 Year 0
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8418 50 99 � � � Other 0,0 Year 0

� Other refrigerating or freezing equipment; heat pumps

8418 61 � � Compression type units whose condensers are heat exchangers

8418 61 10 � � � For use in civil aircraft 0,0 Year 0

8418 61 90 � � � Other 0,0 Year 0

8418 69 � � Other

8418 69 10 � � � For use in civil aircraft 0,0 Year 0

� � � Other

8418 69 91 � � � � Absorption heat pumps 0,0 Year 0

8418 69 99 � � � � Other 0,0 Year 0

� Parts

8418 91 00 � � Furniture designed to receive refrigerating or freezing equipment 0,0 Year 0

8418 99 � � Other

8418 99 10 � � � Evaporators and condensers, excluding those for refrigerators of the
household type

0,0 Year 0

8418 99 90 � � � Other 0,0 Year 0

8419 Machinery, plant or laboratory equipment, whether or not electrically heated
(excluding furnaces, ovens, and other equipment of heading 8514), for the
treatment of materials by a process involving a change of temperature such as
heating, cooking, roasting, distilling, rectifying, sterilizing, pasteurizing, steaming,
drying, evaporating, vapourizing, condensing or cooling, other than machinery or
plant of a kind used for domestic purposes; instantaneous or storage water heaters,
non-electric:

� Instantaneous or storage water heaters, non-electric

8419 11 00 � � Instantaneous gas water heaters 0,0 Year 0

8419 19 00 � � Other 0,0 Year 0

8419 20 00 � Medical, surgical or laboratory sterilizers 0,0 Year 0

� Dryers

8419 31 00 � � For agricultural products 0,0 Year 0

8419 32 00 � � For wood, paper pulp, paper or paperboard 0,0 Year 0

8419 39 � � Other:

8419 39 10 � � � For ceramic articles 0,0 Year 0

8419 39 90 � � � Other 0,0 Year 0

8419 40 00 � Distilling or rectifying plant 0,0 Year 0

8419 50 � Heat exchange units

8419 50 10 � � For use in civil aircraft 0,0 Year 0

8419 50 90 � � Other 0,0 Year 0

8419 60 00 � Machinery for liquefying air or other gases 0,0 Year 0

� Other machinery, plant and equipment

8419 81 � � For making hot drinks or for cooking or heating food
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8419 81 10 � � � For use in civil aircraft 0,0 Year 0

� � � Other

8419 81 91 � � � � Percolators and other appliances for making coffee and other hot
drinks

0,0 Year 0

8419 81 99 � � � � Other 0,0 Year 0

8419 89 � � Other

8419 89 10 � � � Cooling towers and similar plant for direct cooling (without a separating
wall) by means of recirculated water

0,0 Year 0

8419 89 15 � � � Apparatus for rapid heating of semiconductor wafers 0,0 Year 0

8419 89 20 � � � Apparatus for chemical vapour deposition on semiconductor wafers 0,0 Year 0

8419 89 25 � � � Apparatus for physical vapour deposition by electronic beam or
evaporation on semiconductor wafers

0,0 Year 0

8419 89 27 � � � Apparatus for chemical vapour deposition on LCD substrates 0,0 Year 0

8419 89 30 � � � Vacuum-vapour plant for the deposition of metal 0,0 Year 0

8419 89 98 � � � Other 0,0 Year 0

8419 90 � Parts

8419 90 10 � � Of heat exchange units, for use in civil aircraft 0,0 Year 0

8419 90 25 � � Of sterilizers of subheading 8419 20 00 and of apparatus of subheading
8419 89 15, 8419 89 20 or 8419 89 25

0,0 Year 0

8419 90 50 � � Of apparatus of subheading 8419 89 27 0,0 Year 0

8419 90 80 � � Other 0,0 Year 0

8420 Calendering or other rolling machines, other than for metals or glass, and cylinders
therefor

8420 10 � Calendering or other rolling machines

8420 10 10 � � Of a kind used in the textile industry 0,0 Year 0

8420 10 30 � � Of a kind used in the paper industry 0,0 Year 0

8420 10 50 � � Of a kind used in the rubber or plastics industries 0,0 Year 0

8420 10 90 � � Other 0,0 Year 0

� Parts

8420 91 � � Cylinders

8420 91 10 � � � Of cast iron 0,0 Year 0

8420 91 80 � � � Other 0,0 Year 0

8420 99 00 � � Other 0,0 Year 0

8421 Centrifuges, including centrifugal dryers; filtering or purifying machinery and
apparatus, for liquids or gases

� Centrifuges, including centrifugal dryers

8421 11 00 � � Cream separators 0,0 Year 0

8421 12 00 � � Clothes-dryers 0,0 Year 0

8421 19 � � Other
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8421 19 10 � � � For use in civil aircraft 0,0 Year 0

� � � Other

8421 19 91 � � � � Centrifuges of a kind used in laboratories 0,0 Year 0

8421 19 94 � � � � Centrifuges of a kind used in the manufacture of semiconductor wafers 0,0 Year 0

8421 19 99 � � � � Other 0,0 Year 0

� Filtering or purifying machinery and apparatus for liquids

8421 21 � � For filtering or purifying water

8421 21 10 � � � For use in civil aircraft 0,0 Year 0

8421 21 90 � � � Other 0,0 Year 0

8421 22 00 � � For filtering or purifying beverages other than water 0,0 Year 0

8421 23 � � Oil or petrol-filters for internal combustion engines

8421 23 10 � � � For use in civil aircraft 0,0 Year 0

8421 23 90 � � � Other 0,0 Year 0

8421 29 � � Other

8421 29 10 � � � For use in civil aircraft 0,0 Year 0

8421 29 90 � � � Other 0,0 Year 0

� Filtering or purifying machinery and apparatus for gases

8421 31 � � Intake air filters for internal combustion engines

8421 31 10 � � � For use in civil aircraft 0,0 Year 0

8421 31 90 � � � Other 0,0 Year 0

8421 39 � � Other

8421 39 10 � � � For use in civil aircraft 0,0 Year 0

� � � Other

8421 39 30 � � � � Machinery and apparatus for filtering or purifying air 0,0 Year 0

� � � � Machinery and apparatus for filtering or purifying other gases

8421 39 51 � � � � � By a liquid process 0,0 Year 0

8421 39 71 � � � � � By a catalytic process 0,0 Year 0

8421 39 98 � � � � � Other 0,0 Year 0

� Parts

8421 91 � � Of centrifuges, including centrifugal dryers

8421 91 10 � � � Of apparatus of subheading 8421 19 94 0,0 Year 0

8421 91 30 � � � Of spinners for coating photographic emulsions on LCD substrates of
subheading 8421 19 99

0,0 Year 0

8421 91 90 � � � Other 0,0 Year 0

8421 99 00 � � Other 0,0 Year 0
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8422 Dish washing machines; machinery for cleaning or drying bottles or other
containers; machinery for filling, closing, sealing or labelling bottles, cans, boxes,
bags or other containers; machinery for capsuling bottles, jars, tubes and similar
containers; other packing or wrapping machinery (including heat-shrink wrapping
machinery); machinery for aerating beverages

� Dish washing machines

8422 11 00 � � Of the household type 0,0 Year 0

8422 19 00 � � Other 0,0 Year 0

8422 20 00 � Machinery for cleaning or drying bottles or other containers 0,0 Year 0

8422 30 00 � Machinery for filling, closing, sealing or labelling bottles, cans, boxes, bags or
other containers; machinery for capsuling bottles, jars, tubes and similar
containers; machinery for aerating beverages

0,0 Year 0

8422 40 00 � Other packing or wrapping machinery (including heat-shrink wrapping
machinery)

0,0 Year 0

8422 90 � Parts:

8422 90 10 � � Of dish washing machines 0,0 Year 0

8422 90 90 � � Other 0,0 Year 0

8423 Weighing machinery (excluding balances of a sensitivity of 5 cg or better),
including weight operated counting or checking machines; weighing machine
weights of all kinds

8423 10 � Personal weighing machines, including baby scales; household scales

8423 10 10 � � Household scales 0,0 Year 0

8423 10 90 � � Other 0,0 Year 0

8423 20 00 � Scales for continuous weighing of goods on conveyors 0,0 Year 0

8423 30 00 � Constant weight scales and scales for discharging a predetermined weight of
material into a bag or container, including hopper scales

0,0 Year 0

� Other weighing machinery

8423 81 � � Having a maximum weighing capacity not exceeding 30 kg

8423 81 10 � � � Check weighers and automatic control machines operating by reference to
a pre-determined weight

0,0 Year 0

8423 81 30 � � � Machinery for weighing and labelling pre-packaged goods 0,0 Year 0

8423 81 50 � � � Shop-scales 0,0 Year 0

8423 81 90 � � � Other 0,0 Year 0

8423 82 � � Having a maximum weighing capacity exceeding 30 kg but not exceeding
5 000 kg

8423 82 10 � � � Check weighers and automatic control machines operating by reference to
a pre-determined weight

0,0 Year 0

8423 82 90 � � � Other 0,0 Year 0

8423 89 � � Other

8423 89 10 � � � Weighbridges 0,0 Year 0

8423 89 90 � � � Other 0,0 Year 0

8423 90 00 � Weighing machine weights of all kinds; parts of weighing machinery 0,0 Year 0
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8424 Mechanical appliances (whether or not hand-operated) for projecting, dispersing or
spraying liquids or powders; fire extinguishers, whether or not charged; spray guns
and similar appliances; steam or sand blasting machines and similar jet projecting
machines

8424 10 � Fire extinguishers, whether or not charged

8424 10 10 � � For use in civil aircraft 0,0 Year 0

� � Other

8424 10 91 � � � Of a weight not exceeding 21 kg 0,0 Year 0

8424 10 99 � � � Other 0,0 Year 0

8424 20 00 � Spray guns and similar appliances 0,0 Year 0

8424 30 � Steam or sand blasting machines and similar jet projecting machines:

� � Water cleaning appliances, with built-in motor

8424 30 01 � � � With heating device 0,0 Year 0

� � � Other, of an engine power

8424 30 05 � � � � Not exceeding 7,5 kW 0,0 Year 0

8424 30 09 � � � � Exceeding 7,5 kW 0,0 Year 0

� � Other machines

8424 30 10 � � � Compressed air operated 0,0 Year 0

8424 30 90 � � � Other 0,0 Year 0

� Other appliances

8424 81 � � Agricultural or horticultural

8424 81 10 � � � Watering appliances 0,0 Year 0

� � � Other

8424 81 30 � � � � Portable appliances 0,0 Year 0

� � � � Other

8424 81 91 � � � � � Sprayers and powder distributors designed to be mounted on or
drawn by [agricultural] tractors

0,0 Year 0

8424 81 99 � � � � � Other 0,0 Year 0

8424 89 � � Other

8424 89 20 � � � Spraying appliances for etching, stripping or cleaning semiconductor
wafers

0,0 Year 0

8424 89 30 � � � Deflash machines for cleaning the metal leads of semiconductor packages
prior to the electroplating process

0,0 Year 0

8424 89
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8425 Pulley tackle and hoists other than skip hoists; winches and capstans; jacks

� Pulley tackle and hoists other than skip hoists or hoists of a kind used for
raising vehicles

8425 11 � � Powered by electric motor

8425 11 10 � � � For use in civil aircraft 0,0 Year 0

8425 11 90 � � � Other 0,0 Year 0

8425 19 � � Other

8425 19 10 � � � For use in civil aircraft 0,0 Year 0

� � � Other

8425 19 91 � � � � Manually operated chain hoists 0,0 Year 0

8425 19 99 � � � � Other 0,0 Year 0

8425 20 00 � Pit-head winding gear; winches specially designed for use underground 0,0 Year 0

� Other winches; capstans

8425 31 � � Powered by electric motor

8425 31 10 � � � For use in civil aircraft 0,0 Year 0

8425 31 90 � � � Other 0,0 Year 0

8425 39 � � Other

8425 39 10 � � � For use in civil aircraft 0,0 Year 0

� � � Other

8425 39 91 � � � � Powered by internal combustion piston engines 0,0 Year 0

8425 39 99 � � � � Other 0,0 Year 0

� Jacks; hoists of a kind used for raising vehicles

8425 41 00 � � Built-in jacking systems of a type used in garages 0,0 Year 0

8425 42 � � Other jacks and hoists, hydraulic

8425 42 10 � � � For use in civil aircraft 0,0 Year 0

8425 42 90 � � � Other 0,0 Year 0

8425 49 � � Other

8425 49 10 � � � For use in civil aircraft 0,0 Year 0

8425 49 90 � � � Other 0,0 Year 0

8426 Ships' derricks; cranes, including cable cranes; mobile lifting frames, straddle
carriers and works trucks fitted with a crane

� Overhead travelling cranes, transporter cranes, gantry cranes, bridge cranes,
mobile lifting frames and straddle carriers

8426 11 00 � � Overhead travelling cranes on fixed support 0,0 Year 0

8426 12 00 � � Mobile lifting frames on tyres and straddle carriers 0,0 Year 0

8426 19 00 � � Other 0,0 Year 0

8426 20 00 � Tower cranes 0,0 Year 0
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8426 30 00 � Portal or pedestal jib cranes 0,0 Year 0

� Other machinery, self-propelled

8426 41 00 � � On tyres 0,0 Year 0

8426 49 00 � � Other 0,0 Year 0

� Other machinery

8426 91 � � Designed for mounting on road vehicles

8426 91 10 � � � Hydraulic cranes designed for the loading and unloading of the vehicle 0,0 Year 0

8426 91 90 � � � Other 0,0 Year 0

8426 99 � � Other

8426 99 10 � � � For use in civil aircraft 0,0 Year 0

8426 99 90 � � � Other 0,0 Year 0

8427 Fork-lift trucks; other works trucks fitted with lifting or handling equipment

8427 10 � Self-propelled trucks powered by an electric motor

8427 10 10 � � With a lifting height of 1 m or more 0,0 Year 0

8427 10 90 � � Other 0,0 Year 0

8427 20 � Other self-propelled trucks

� � With a lifting height of 1 m or more

8427 20 11 � � � Rough terrain fork-lift and other stacking trucks 0,0 Year 0

8427 20 19 � � � Other 0,0 Year 0

8427 20 90 � � Other 0,0 Year 0

8427 90 00 � Other trucks 0,0 Year 0

8428 Other lifting, handling, loading or unloading machinery (for example, lifts,
escalators, conveyors, teleferics)

8428 10 � Lifts and skip hoists

8428 10 10 � � For use in civil aircraft 0,0 Year 0

� � Other

8428 10 91 � � � Electrically operated 0,0 Year 0

8428 10 99 � � � Other 0,0 Year 0

8428 20 � Pneumatic elevators and conveyors

8428 20 10 � � For use in civil aircraft 0,0 Year 0

� � Other

8428 20 30 � � � Specially designed for use in agriculture 0,0 Year 0

� � � Other

8428 20 91 � � � � For bulk materials 0,0 Year 0

8428 20 99 � � � � Other 0,0 Year 0

� Other continuous-action elevators and conveyors, for goods or materials

8428 31 00 � � Specially designed for underground use 0,0 Year 0
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8428 32 00 � � Other, bucket type 0,0 Year 0

8428 33 � � Other, belt type

8428 33 10 � � � For use in civil aircraft 0,0 Year 0

8428 33 90 � � � Other 0,0 Year 0

8428 39 � � Other

8428 39 10 � � � For use in civil aircraft 0,0 Year 0

� � � Other

8428 39 91 � � � � Roller conveyors 0,0 Year 0

8428 39 93 � � � � Automated material handling machines for transport, handling and
storage of semiconductor wafers, wafer cassettes, wafer boxes and
other material for semiconductor devices

0,0 Year 0

8428 39 98 � � � � Other 0,0 Year 0

8428 40 00 � Escalators and moving walkways 0,0 Year 0

8428 50 00 � Mine wagon pushers, locomotive or wagon traversers, wagon tippers and
similar railway wagon handling equipment

0,0 Year 0

8428 60 00 � Teleferics, chair-lifts, ski-draglines; traction mechanisms for funiculars 0,0 Year 0

8428 90 � Other machinery

8428 90 10 � � For use in civil aircraft 0,0 Year 0

� � Other

8428 90 30 � � � Rolling-mill machinery; roller tables for feeding and removing products;
tilters and manipulators for ingots, balls, bars and slabs

0,0 Year 0

� � � Other

� � � � Loaders specially designed for use in agriculture

8428 90 71 � � � � � Designed for attachment to agricultural tractors 0,0 Year 0

8428 90 79 � � � � � Other 0,0 Year 0

� � � � Other

8428 90 91 � � � � � Mechanical loaders for bulk material 0,0 Year 0

8428 90 98 � � � � � Other 0,0 Year 0

8429 Self-propelled bulldozers, angledozers, graders, levellers, scrapers, mechanical
shovels, excavators, shovel loaders, tamping machines and road rollers

� Bulldozers and angledozers

8429 11 00 � � Track laying 0,0 Year 0

8429 19 00 � � Other 0,0 Year 0

8429 20 00 � Graders and levellers 0,0 Year 0

8429 30 00 � Scrapers 0,0 Year 0

8429 40 � Tamping machines and road rollers

� � Road rollers

8429 40 10 � � � Vibratory 0,0 Year 0

8429 40 30 � � � Other 0,0 Year 0



HS Heading 2002 Description Base Category

8429 40 90 � � Tamping machines 0,0 Year 0

� Mechanical shovels, excavators and shovel loaders

8429 51 � � Front-end shovel loaders

8429 51 10 � � � Loaders specially designed for underground use 0,0 Year 0

� � � Other

8429 51 91 � � � � Crawler shovel loaders 0,0 Year 0

8429 51 99 � � � � Other 0,0 Year 0

8429 52 � � Machinery with a 360° revolving superstructure

8429 52 10 � � � Track-laying excavators 0,0 Year 0

8429 52 90 � � � Other 0,0 Year 0

8429 59 00 � � Other 0,0 Year 0

8430 Other moving, grading, levelling, scraping, excavating, tamping, compacting,
extracting or boring machinery, for earth, minerals or ores; pile-drivers and
pile-extractors; snow-ploughs and snow-blowers

8430 10 00 � Pile-drivers and pile-extractors 0,0 Year 0

8430 20 00 � Snow-ploughs and snow-blowers 0,0 Year 0

� Coal or rock cutters and tunnelling machinery

8430 31 00 � � Self-propelled 0,0 Year 0

8430 39 00 � � Other 0,0 Year 0

� Other boring or sinking machinery

8430 41 00 � � Self-propelled 0,0 Year 0

8430 49 00 � � Other 0,0 Year 0

8430 50 00 � Other machinery, self-propelled 0,0 Year 0

� Other machinery, not self-propelled

8430 61 00 � � Tamping or compacting machinery 0,0 Year 0

8430 69 00 � � Other 0,0 Year 0

8431 Parts suitable for use solely or principally with the machinery of headings 8425 to
8430

8431 10 00 � Of machinery of heading 8425 0,0 Year 0

8431 20 00 � Of machinery of heading 8427 0,0 Year 0

� Of machinery of heading 8428

8431 31 00 � � Of lifts, skip hoists or escalators 0,0 Year 0

8431 39 � � Other

8431 39 10 � � � Of rolling-mill machinery of subheading 8428 90 30 0,0 Year 0

8431 39 90 � � � Other 0,0 Year 0

� Of machinery of heading 8426, 8429 or 8430

8431 41
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8431 43 00 � � Parts for boring or sinking machinery of subheading 8430 41 or 8430 49 0,0 Year 0

8431 49 � � Other

8431 49 20 � � � Of cast iron or cast steel 0,0 Year 0

8431 49 80 � � � Other 0,0 Year 0

8432 Agricultural, horticultural or forestry machinery for soil preparation or cultivation;
lawn or sports-ground rollers

8432 10 � Ploughs

8432 10 10 � � Mouldboard 0,0 Year 0

8432 10 90 � � Other 0,0 Year 0

� Harrows, scarifiers, cultivators, weeders and hoes

8432 21 00 � � Disc harrows 0,0 Year 0

8432 29 � � Other

8432 29 10 � � � Scarifiers and cultivators 0,0 Year 0

8432 29 30 � � � Harrows 0,0 Year 0

8432 29 50 � � � Rotovators 0,0 Year 0

8432 29 90 � � � Other 0,0 Year 0

8432 30 � Seeders, planters and transplanters

� � Seeders

8432 30 11 � � � Central driven precision spacing seeders 0,0 Year 0

8432 30 19 � � � Other 0,0 Year 0

8432 30 90 � � Planters and transplanters 0,0 Year 0

8432 40 � Manure spreaders and fertilizer distributors

8432 40 10 � � Mineral or chemical fertilizer distribution 0,0 Year 0

8432 40 90 � � Other 0,0 Year 0

8432 80 00 � Other machinery 0,0 Year 0

8432 90 00 � Parts 0,0 Year 0

8433 Harvesting or threshing machinery, including straw or fodder balers; grass or hay
mowers; machines for cleaning, sorting or grading eggs, fruit or other agricultural
produce, other than machinery of heading 8437

� Mowers for lawns, parks or sports grounds

8433 11 � � Powered, with the cutting device rotating in a horizontal plane

8433 11 10 � � � Electric 0,0 Year 0

� � � Other

� � � � Self-propelled

8433 11 51 � � � � � With a seat 0,0 Year 0

8433 11 59 � � � � � Other 0,0 Year 0

8433 11 90 � � � � Other 0,0 Year 0
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8433 19 � � Other

� � � With motor

8433 19 10 � � � � Electric 0,0 Year 0

� � � � Other

� � � � � Self-propelled

8433 19 51 � � � � � � With a seat 0,0 Year 0

8433 19 59 � � � � � � Other 0,0 Year 0

8433 19 70 � � � � � Other 0,0 Year 0

8433 19 90 � � � Without motor 0,0 Year 0

8433 20 � Other mowers, including cutter bars for tractor mounting

8433 20 10 � � With motor 0,0 Year 0

� � Other

� � � Designed to be carried on or hauled by a tractor

8433 20 51 � � � � With the cutting device rotating in a horizontal plane 0,0 Year 0

8433 20 59 � � � � Other 0,0 Year 0

8433 20 90 � � � Other 0,0 Year 0

8433 30 � Other haymaking machinery

8433 30 10 � � Turners, side delivery rakes, and tedders 0,0 Year 0

8433 30 90 � � Other 0,0 Year 0

8433 40 � Straw or fodder balers, including pick-up balers

8433 40 10 � � Pick-up balers 0,0 Year 0

8433 40 90 � � Other 0,0 Year 0

� Other harvesting machinery; threshing machinery

8433 51 00 � � Combine harvester-threshers 0,0 Year 0

8433 52 00 � � Other threshing machinery 0,0 Year 0

8433 53 � � Root or tuber harvesting machines

8433 53 10 � � � Potato-diggers and potato harvesters 0,0 Year 0

8433 53 30 � � � Beet-topping machines and beet harvesters 0,0 Year 0

8433 53 90 � � � Other 0,0 Year 0

8433 59 � � Other

� � � Forage harvesters

8433 59 11 � � � � Self-propelled 0,0 Year 0

8433 59 19 � � � � Other 0,0 Year 0

8433 59 30 � � � Grape harvesters 0,0 Year 0

8433 59 80 � � � Other 0,0 Year 0

8433 60 00 � Machines for cleaning, sorting or grading eggs, fruit or other agricultural
produce

0,0 Year 0

8433 90 00 � Parts 0,0 Year 0
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8434 Milking machines and dairy machinery

8434 10 00 � Milking machines 0,0 Year 0

8434 20 00 � Dairy machinery 0,0 Year 0

8434 90 00 � Parts 0,0 Year 0

8435 Presses, crushers and similar machinery used in the manufacture of wine, cider,
fruit juices or similar beverages

8435 10 00 � Machinery 0,0 Year 0

8435 90 00 � Parts 0,0 Year 0

8436 Other agricultural, horticultural, forestry, poultry-keeping or bee-keeping
machinery, including germination plant fitted with mechanical or thermal
equipment; poultry incubators and brooders

8436 10 00 � Machinery for preparing animal feedingstuffs 0,0 Year 0

� Poultry-keeping machinery; poultry incubators and brooders

8436 21 00 � � Poultry incubators and brooders 0,0 Year 0

8436 29 00 � � Other 0,0 Year 0

8436 80 � Other machinery

8436 80 10 � � Forestry machinery 0,0 Year 0

� � Other

8436 80 91 � � � Automatic drinking bowls 0,0 Year 0

8436 80 99 � � � Other 0,0 Year 0

� Parts

8436 91 00 � � Of poultry-keeping machinery or poultry incubators and brooders 0,0 Year 0

8436 99 00 � � Other 0,0 Year 0

8437 Machines for cleaning, sorting or grading seed, grain or dried leguminous
vegetables; machinery used in the milling industry or for the working of cereals or
dried leguminous vegetables, other than farm-type machinery

8437 10 00 � Machines for cleaning, sorting or grading seed, grain or dried leguminous
vegetables

0,0 Year 0

8437 80 00 � Other machinery 0,0 Year 0

8437 90 00 � Parts 0,0 Year 0

8438 Machinery, not specified or included elsewhere in this chapter, for the industrial
preparation or manufacture of food or drink, other than machinery for the
extraction or preparation of animal or fixed vegetable fats or oils

8438 10 � Bakery machinery and machinery for the manufacture of macaroni, spaghetti or
similar products

8438 10 10 � � Bakery machinery 0,0 Year 0

8438 10 90 � � Machinery for the manufacture of macaroni, spaghetti or similar products 0,0 Year 0

8438 20 00 � Machinery for the manufacture of confectionery, cocoa or chocolate 0,0 Year 0

8438 30 00 � Machinery for sugar manufacture 0,0 Year 0

8438 40 00 � Brewery machinery 0,0 Year 0

8438 50 00 � Machinery for the preparation of meat or poultry 0,0 Year 0
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8438 60 00 � Machinery for the preparation of fruits, nuts or vegetables 0,0 Year 0

8438 80 � Other machinery

8438 80 10 � � For the preparation of tea or coffee 0,0 Year 0

� � Other

8438 80 91 � � � For the preparation or manufacture of drink 0,0 Year 0

8438 80 99 � � � Other 0,0 Year 0

8438 90 00 � Parts 0,0 Year 0

8439 Machinery for making pulp of fibrous cellulosic material or for making or finishing
paper or paperboard

8439 10 00 � Machinery for making pulp of fibrous cellulosic material 0,0 Year 0

8439 20 00 � Machinery for making paper or paperboard 0,0 Year 0

8439 30 00 � Machinery for finishing paper or paperboard 0,0 Year 0

� Parts

8439 91 � � Of machinery for making pulp of fibrous cellulosic material

8439 91 10 � � � Of cast iron or cast steel 0,0 Year 0

8439 91 90 � � � Other 0,0 Year 0

8439 99 � � Other

8439 99 10 � � � Of cast iron or cast steel 0,0 Year 0

8439 99 90 � � � Other 0,0 Year 0

8440 Book-binding machinery, including book-sewing machines

8440 10 � Machinery

8440 10 10 � � Folding machines 0,0 Year 0

8440 10 20 � � Collating machines and gathering machines 0,0 Year 0

8440 10 30 � � Sewing, wire stitching and stapling machines 0,0 Year 0

8440 10 40 � � Unsewn (perfect) binding machines 0,0 Year 0

8440 10 90 � � Other 0,0 Year 0

8440 90 00 � Parts 0,0 Year 0

8441 Other machinery for making up paper pulp, paper or paperboard, including
cutting machines of all kinds

8441 10 � Cutting machines

8441 10 10 � � Combined reel slitting and re-reeling machines 0,0 Year 0

8441 10 20 � � Other slitting and cross cutting machines 0,0 Year 0

8441 10 30 � � Guillotines 0,0 Year 0

8441 10 40 � � Three-knife trimmers 0,0 Year 0

8441 10 80 � � Other 0,0 Year 0

8441 20 00 � Machines for making bags, sacks or envelopes 0,0 Year 0

8441 30 00 � Machines for making cartons, boxes, cases, tubes, drums or similar containers,
other than by moulding

0,0 Year 0
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8441 40 00 � Machines for moulding articles in paper pulp, paper or paperboard 0,0 Year 0

8441 80 00 � Other machinery 0,0 Year 0

8441 90 � Parts

8441 90 10 � � Of cutting machines 0,0 Year 0

8441 90 90 � � Other 0,0 Year 0

8442 Machinery, apparatus and equipment (other than the machine-tools of headings
8456 to 8465), for type-founding or type-setting, for preparing or making printing
blocks, plates, cylinders or other printing components; printing type, blocks, plates,
cylinders and other printing components; blocks, plates, cylinders and lithographic
stones, prepared for printing purposes (for example, planed, grained or polished)

8442 10 00 � Phototype-setting and composing machines 0,0 Year 0

8442 20 � Machinery, apparatus and equipment for type-setting or composing by other
processes, with or without founding device

8442 20 10 � � For founding and setting (for example, linotypes, monotypes, intertypes) 0,0 Year 0

8442 20 90 � � Other 0,0 Year 0

8442 30 00 � Other machinery, apparatus and equipment 0,0 Year 0

8442 40 00 � Parts of the foregoing machinery, apparatus or equipment 0,0 Year 0

8442 50 � Printing type, blocks, plates, cylinders and other printing components; blocks,
plates, cylinders and lithographic stones, prepared for printing purposes (for
example, planed, grained or polished)

� � With printing image

8442 50 21 � � � For relief printing 0,0 Year 0

8442 50 23 � � � For planographic printing 0,0 Year 0

8442 50 29 � � � Other 0,0 Year 0

8442 50 80 � � Other 0,0 Year 0

8443 Printing machinery used for printing by means of the printing type, blocks, plates,
cylinders and other printing components of heading 8442; ink-jet printing
machines, other than those of heading 8471; machines for uses ancillary to
printing:

� Offset printing machinery

8443 11 00 � � Reel fed 0,0 Year 0

8443 12 00 � � Sheet fed, office type (sheet size not exceeding 22 × 36 cm) 0,0 Year 0

8443 19 � � Other

� � � Sheet fed

8443 19 10 � � � � Used 0,0 Year 0

� � � � New, taking sheets of a size

8443 19 31 � � � � � Not exceeding 52 × 74 cm 0,0 Year 0

8443 19 35 � � � � � Exceeding 52 × 74 cm but not exceeding 74 × 107 cm 0,0 Year 0

8443 19 39 � � � � � Exceeding 74 × 107 cm 0,0 Year 0

8443 19 90 � � � Other 0,0 Year 0

� Letterpress printing machinery, excluding flexographic printing

8443 21 00 � � Reel fed 0,0 Year 0
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8443 29 00 � � Other 0,0 Year 0

8443 30 00 � Flexographic printing machinery 0,0 Year 0

8443 40 00 � Gravure printing machinery 0,0 Year 0

� Other printing machinery

8443 51 00 � � Ink-jet printing machines 0,0 Year 0

8443 59 � � Other

8443 59 20 � � � For printing textile materials 0,0 Year 0

� � � Other

8443 59 40 � � � � For use in the production of semiconductors 0,0 Year 0

8443 59 70 � � � � Other 0,0 Year 0

8443 60 00 � Machines for uses ancillary to printing 0,0 Year 0

8443 90 � Parts

8443 90 05 � � For use in the production of semiconductors 0,0 Year 0

� � Other

8443 90 10 � � � Of cast iron or cast steel 0,0 Year 0

8443 90 80 � � � Other 0,0 Year 0

8444 00 Machines for extruding, drawing, texturing or cutting man-made textile materials

8444 00 10 � Machines for extruding 0,0 Year 0

8444 00 90 � Other 0,0 Year 0

8445 Machines for preparing textile fibres; spinning, doubling or twisting machines and
other machinery for producing textile yarns; textile reeling or winding (including
weft-winding) machines and machines for preparing textile yarns for use on the
machines of heading 8446 or 8447

� Machines for preparing textile fibres

8445 11 00 � � Carding machines 0,0 Year 0

8445 12 00 � � Combing machines 0,0 Year 0

8445 13 00 � � Drawing or roving machines 0,0 Year 0

8445 19 00 � � Other 0,0 Year 0

8445 20 00 � Textile spinning machines 0,0 Year 0

8445 30 � Textile doubling or twisting machines

8445 30 10 � � Textile doubling machines 0,0 Year 0

8445 30 90 � � Textile twisting machines 0,0 Year 0

8445 40 00 � Textile winding (including weft-winding) or reeling machines 0,0 Year 0

8445 90 00 � Other 0,0 Year 0

8446 Weaving machines (looms)

8446 10 00 � For weaving fabrics of a width not exceeding 30 cm 0,0 Year 0

� For weaving fabrics of a width exceeding 30 cm, shuttle type

8446 21 00 � � Power looms 0,0 Year 0
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8446 29 00 � � Other 0,0 Year 0

8446 30 00 � For weaving fabrics of a width exceeding 30 cm, shuttleless type 0,0 Year 0

8447 Knitting machines, stitch-bonding machines and machines for making gimped
yarn, tulle, lace, embroidery, trimmings, braid or net and machines for tufting

� Circular knitting machines

8447 11 � � With cylinder diameter not exceeding 165 mm

8447 11 10 � � � Working with latch needles 0,0 Year 0

8447 11 90 � � � Other 0,0 Year 0

8447 12 � � With cylinder diameter exceeding 165 mm

8447 12 10 � � � Working with latch needles 0,0 Year 0

8447 12 90 � � � Other 0,0 Year 0

8447 20 � Flat knitting machines; stitch-bonding machines

8447 20 10 � � Hand operated 0,0 Year 0

� � Other

8447 20 92 � � � Warp knitting machines (including Raschel type); stitch-bonding machines 0,0 Year 0

8447 20 98 � � � Other 0,0 Year 0

8447 90 00 � Other 0,0 Year 0

8448 Auxiliary machinery for use with machines of heading 8444, 8445, 8446 or 8447
(for example, dobbies, Jacquards, automatic stop motions, shuttle changing
mechanisms); parts and accessories suitable for use solely or principally with the
machines of this heading or of heading 8444, 8445, 8446 or 8447 (for example,
spindles and spindle flyers, card clothing, combs, extruding nipples, shuttles, healds
and heald-frames, hosiery needles)

� Auxiliary machinery for machines of heading 8444, 8445, 8446 or 8447

8448 11 00 � � Dobbies and Jacquards; card reducing, copying, punching or assembling
machines for use therewith

0,0 Year 0

8448 19 00 � � Other 0,0 Year 0

8448 20 � Parts and accessories of machines of heading 8444 or of their auxiliary
machinery

8448 20 10 � � Of cast iron or cast steel 0,0 Year 0

8448 20 90 � � Other 0,0 Year 0

� Parts and accessories of machines of heading 8445 or of their auxiliary
machinery

8448 31 00 � � Card clothing 0,0 Year 0

8448 32 00 � � Of machines for preparing textile fibres, other than card clothing 0,0 Year 0

8448 33 � � Spindles, spindle flyers, spinning rings and ring travellers

8448 33 10 � � � Spindles and spindle flyers 0,0 Year 0

8448 33 90 � � � Spinning rings and ring travellers 0,0 Year 0

8448 39 00 � � Other 0,0 Year 0

� Parts and accessories of weaving machines (looms) or of their auxiliary
machinery

8448 41 00 � � Shuttles 0,0 Year 0
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8448 42 00 � � Reeds for looms, healds and heald-frames 0,0 Year 0

8448 49 00 � � Other 0,0 Year 0

� Parts and accessories of machines of heading 8447 or of their auxiliary
machinery

8448 51 � � Sinkers, needles and other articles used in forming stitches

8448 51 10 � � � Sinkers 0,0 Year 0

8448 51 90 � � � Other 0,0 Year 0

8448 59 00 � � Other 0,0 Year 0

8449 00 00 Machinery for the manufacture or finishing of felt or non-wovens in the piece or
in shapes, including machinery for making felt hats; blocks for making hats

0,0 Year 0

8450 Household or laundry-type washing machines, including machines which both
wash and dry

� Machines, each of a dry linen capacity not exceeding 10 kg

8450 11 � � Fully-automatic machines

� � � Each of a dry linen capacity not exceeding 6 kg

8450 11 11 � � � � Front-loading machines 0,0 Year 0

8450 11 19 � � � � Top-loading machines 0,0 Year 0

8450 11 90 � � � Each of a dry linen capacity exceeding 6kg but not exceeding 10kg 0,0 Year 0

8450 12 00 � � Other machines, with built-in centrifugal drier 0,0 Year 0

8450 19 00 � � Other 0,0 Year 0

8450 20 00 � Machines, each of a dry linen capacity exceeding 10 kg 0,0 Year 0

8450 90 00 � Parts 0,0 Year 0

8451 Machinery (other than machines of heading 8450) for washing, cleaning, wringing,
drying, ironing, pressing (including fusing presses), bleaching, dyeing, dressing,
finishing, coating or impregnating textile yarns, fabrics or made-up textile articles
and machines for applying the paste to the base fabric or other support used in the
manufacture of floor coverings such as linoleum; machines for reeling, unreeling,
folding, cutting or pinking textile fabrics

8451 10 00 � Dry-cleaning machines 0,0 Year 0

� Drying machines

8451 21 � � Each of a dry linen capacity not exceeding 10 kg

8451 21 10 � � � Each of a dry linen capacity not exceeding 6kg 0,0 Year 0

8451 21 90 � � � Each of a dry linen capacity exceeding 6kg but not exceeding 10kg 0,0 Year 0

8451 29 00 � � Other 0,0 Year 0

8451 30 � Ironing machines and presses (including fusing presses)

� � Electrically heated, of a power

8451 30 10 � � � Not exceeding 2 500 W 0,0 Year 0

8451 30 30 � � � Exceeding 2 500 W 0,0 Year 0

8451 30 80 � � Other 0,0 Year 0

8451 40 00 � Washing, bleaching or dyeing machines 0,0 Year 0

8451 50 00 � Machines for reeling, unreeling, folding, cutting or pinking textile fabrics 0,0 Year 0
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8451 80 � Other machinery

8451 80 10 � � Machines used in the manufacture of linoleum or other floor coverings for
applying the paste to the base fabric or other support

0,0 Year 0

8451 80 30 � � Machines for dressing or finishing 0,0 Year 0

8451 80 80 � � Other 0,0 Year 0

8451 90 00 � Parts 0,0 Year 0

8452 Sewing machines, other than book-sewing machines of heading 8440; furniture,
bases and covers specially designed for sewing machines; sewing machine needles

8452 10 � Sewing machines of the household type

� � Sewing machines (lock-stitch only), with heads of a weight not exceeding 16
kg without motor or 17 kg including the motor; sewing machine heads
(lock-stitch only), of a weight not exceeding 16 kg without motor or 17 kg
including the motor

8452 10 11 � � � Sewing machines having a value (not including frames, tables or furniture)
of more than EUR 65 each

0,0 Year 0

8452 10 19 � � � Other 0,0 Year 0

8452 10 90 � � Other sewing machines and other sewing machine heads 0,0 Year 0

� Other sewing machines

8452 21 00 � � Automatic units 0,0 Year 0

8452 29 00 � � Other 0,0 Year 0

8452 30 � Sewing machine needles

8452 30 10 � � With single flat shank 0,0 Year 0

8452 30 90 � � Other 0,0 Year 0

8452 40 00 � Furniture, bases and covers for sewing machines and parts thereof 0,0 Year 0

8452 90 00 � Other parts of sewing machines 0,0 Year 0

8453 Machinery for preparing, tanning or working hides, skins or leather or for making
or repairing footwear or other articles of hides, skins or leather, other than sewing
machines

8453 10 00 � Machinery for preparing, tanning or working hides, skins or leather 0,0 Year 0

8453 20 00 � Machinery for making or repairing footwear 0,0 Year 0

8453 80 00 � Other machinery 0,0 Year 0

8453 90 00 � Parts 0,0 Year 0

8454 Converters, ladles, ingot moulds and casting machines, of a kind used in metallurgy
or in metal foundries

8454 10 00 � Converters 0,0 Year 0

8454 20 00 � Ingot moulds and ladles 0,0 Year 0

8454 30 � Casting machines

8454 30 10 � � For casting under pressure 0,0 Year 0

8454 30 90 � � Other 0,0 Year 0

8454 90 00 � Parts 0,0 Year 0
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8455 Metal-rolling mills and rolls therefor

8455 10 00 � Tube mills 0,0 Year 0

� Other rolling mills

8455 21 00 � � Hot or combination hot and cold 0,0 Year 0

8455 22 00 � � Cold 0,0 Year 0

8455 30 � Rolls for rolling mills

8455 30 10 � � Of cast iron 0,0 Year 0

� � Of open-die forged steel

8455 30 31 � � � Hot-rolling work-rolls; hot-rolling and cold-rolling back-up rolls 0,0 Year 0

8455 30 39 � � � Cold-rolling work-rolls 0,0 Year 0

8455 30 90 � � Of cast or wrought steel 0,0 Year 0

8455 90 00 � Other parts 0,0 Year 0

8456 Machine-tools for working any material by removal of material, by laser or other
light or photon beam, ultrasonic, electro-discharge, electro-chemical, electron
beam, ionic-beam or plasma arc processes

8456 10 � Operated by laser or other light or photon beam processes

8456 10 10 � � Of a kind used in the manufacture of semiconductor wafers or devices 0,0 Year 0

8456 10 90 � � Other 0,0 Year 0

8456 20 00 � Operated by ultrasonic processes 0,0 Year 0

8456 30 � Operated by electro-discharge processes

� � Numerically controlled

8456 30 11 � � � Wire-cut 0,0 Year 0

8456 30 19 � � � Other 0,0 Year 0

8456 30 90 � � Other 0,0 Year 0

� Other

8456 91 00 � � For dry-etching patterns on semiconductor materials 0,0 Year 0

8456 99 � � Other

8456 99 10 � � � Focused ion beam milling machines for producing or repairing masks and
reticles for patterns on semiconductor devices

0,0 Year 0

8456 99 30 � � � Apparatus for stripping or cleaning semiconductor wafers 0,0 Year 0

8456 99 50 � � � Apparatus for dry-etching patterns on LCD substrates 0,0 Year 0

8456 99 80 � � � Other 0,0 Year 0

8457 Machining centres, unit construction machines (single station) and multi-station
transfer machines, for working metal

8457 10 � Machining centres

8457 10 10 � � Horizontal 0,0 Year 0

8457 10 90 � � Other 0,0 Year 0

8457 20 00 � Unit construction machines (single station) 0,0 Year 0

8457 30 � Multi-station transfer machines
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8457 30 10 � � Numerically controlled 0,0 Year 0

8457 30 90 � � Other 0,0 Year 0

8458 Lathes (including turning centres) for removing metal

� Horizontal lathes

8458 11 � � Numerically controlled

8458 11 20 � � � Turning centres 0,0 Year 0

� � � Automatic lathes

8458 11 41 � � � � Single spindle 0,0 Year 0

8458 11 49 � � � � Multi-spindle 0,0 Year 0

8458 11 80 � � � Other 0,0 Year 0

8458 19 � � Other

8458 19 20 � � � Centre lathes (engine or tool-room) 0,0 Year 0

8458 19 40 � � � Automatic lathes 0,0 Year 0

8458 19 80 � � � Other 0,0 Year 0

� Other lathes

8458 91 � � Numerically controlled

8458 91 20 � � � Turning centres 0,0 Year 0

8458 91 80 � � � Other 0,0 Year 0

8458 99 00 � � Other 0,0 Year 0

8459 Machine-tools (including way-type unit head machines) for drilling, boring, milling,
threading or tapping by removing metal, other than lathes (including turning
centres) of heading 8458

8459 10 00 � Way-type unit head machines 0,0 Year 0

� Other drilling machines

8459 21 00 � � Numerically controlled 0,0 Year 0

8459 29 00 � � Other 0,0 Year 0

� Other boring-milling machines

8459 31 00 � � Numerically controlled 0,0 Year 0

8459 39 00 � � Other 0,0 Year 0

8459 40 � Other boring machines

8459 40 10 � � Numerically controlled 0,0 Year 0

8459 40 90 � � Other 0,0 Year 0

� Milling machines, knee-type

8459 51 00 � � Numerically controlled 0,0 Year 0

8459 59 00 � � Other 0,0 Year 0

� Other milling machines

8459 61 � � Numerically controlled

8459 61 10 � � � Tool milling machines 0,0 Year 0
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8459 61 90 � � � Other 0,0 Year 0

8459 69 � � Other

8459 69 10 � � � Tool milling machines 0,0 Year 0

8459 69 90 � � � Other 0,0 Year 0

8459 70 00 � Other threading or tapping machines 0,0 Year 0

8460 Machine-tools for deburring, sharpening, grinding, honing, lapping, polishing or
otherwise finishing metal or cermets by means of grinding stones, abrasives or
polishing products, other than gear cutting, gear grinding or gear finishing
machines of heading 8461

� Flat-surface grinding machines, in which the positioning in any one axis can be
set up to an accuracy of at least 0,01 mm

8460 11 00 � � Numerically controlled 0,0 Year 0

8460 19 00 � � Other 0,0 Year 0

� Other grinding machines, in which the positioning in any one axis can be set
up to an accuracy of at least 0,01 mm

8460 21 � � Numerically controlled

� � � For cylindrical surfaces

8460 21 11 � � � � Internal cylindrical grinding machines 0,0 Year 0

8460 21 15 � � � � Centreless grinding machines 0,0 Year 0

8460 21 19 � � � � Other 0,0 Year 0

8460 21 90 � � � Other 0,0 Year 0

8460 29 � � Other

� � � For cylindrical surfaces

8460 29 11 � � � � Internal cylindrical grinding machines 0,0 Year 0

8460 29 19 � � � � Other 0,0 Year 0

8460 29 90 � � � Other 0,0 Year 0

� Sharpening (tool or cutter grinding) machines

8460 31 00 � � Numerically controlled 0,0 Year 0

8460 39 00 � � Other 0,0 Year 0

8460 40 � Honing or lapping machines

8460 40 10 � � Numerically controlled 0,0 Year 0

8460 40 90 � � Other 0,0 Year 0

8460 90 � Other

8460 90 10 � � Fitted with a micrometric adjusting system, in which the positioning in any
one axis can be set up to an accuracy of at least 0,01 mm

0,0 Year 0

8460 90 90 � � Other 0,0 Year 0

8461 Machine-tools for planing, shaping, slotting, broaching, gear cutting, gear grinding
or gear finishing, sawing, cutting-off and other machine-tools working by
removing metal or cermets, not elsewhere specified or included

8461 20 00 � Shaping or slotting machines 0,0 Year 0

8461 30 � Broaching machines
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8461 30 10 � � Numerically controlled 0,0 Year 0

8461 30 90 � � Other 0,0 Year 0

8461 40 � Gear cutting, gear grinding or gear finishing machines

� � Gear cutting machines (including abrasive gear cutting machines)

� � � For cutting cylindrical gears

8461 40 11 � � � � Numerically controlled 0,0 Year 0

8461 40 19 � � � � Other 0,0 Year 0

� � � For cutting other gears

8461 40 31 � � � � Numerically controlled 0,0 Year 0

8461 40 39 � � � � Other 0,0 Year 0

� � Gear-finishing machines

� � � Fitted with a micrometric adjusting system, in which the positioning in
any one axis can be set up to an accuracy of at least 0,01 mm

8461 40 71 � � � � Numerically controlled 0,0 Year 0

8461 40 79 � � � � Other 0,0 Year 0

8461 40 90 � � � Other 0,0 Year 0

8461 50 � Sawing or cutting-off machines

� � Sawing machines

8461 50 11 � � � Circular saws 0,0 Year 0

8461 50 19 � � � Other 0,0 Year 0

8461 50 90 � � Cutting-off machines 0,0 Year 0

8461 90 00 � Other 0,0 Year 0

8462 Machine-tools (including presses) for working metal by forging, hammering or
die-stamping; machine-tools (including presses) for working metal by bending,
folding, straightening, flattening, shearing, punching or notching; presses for
working metal or metal carbides, not specified above

8462 10 � Forging or die-stamping machines (including presses) and hammers

8462 10 10 � � Numerically controlled 0,0 Year 0

8462 10 90 � � Other 0,0 Year 0

� Bending, folding, straightening or flattening machines (including presses)

8462 21 � � Numerically controlled

8462 21 05 � � � Of a kind used in the manufacture of semiconductor devices 0,0 Year 0

� � � Other

8462 21 10 � � � � For working flat products 0,0 Year 0

8462 21 80 � � � � Other 0,0 Year 0

8462 29 � � Other

8462 29 05 � � � Of a kind used in the manufacture of semiconductor devices 0,0 Year 0

� � � Other
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8462 29 10 � � � � For working flat products 0,0 Year 0

� � � � Other

8462 29 91 � � � � � Hydraulic 0,0 Year 0

8462 29 98 � � � � � Other 0,0 Year 0

� Shearing machines (including presses), other than combined punching and
shearing machines

8462 31 00 � � Numerically controlled 0,0 Year 0

8462 39 � � Other

8462 39 10 � � � For working flat products 0,0 Year 0

� � � Other

8462 39 91 � � � � Hydraulic 0,0 Year 0

8462 39 99 � � � � Other 0,0 Year 0

� Punching or notching machines (including presses), including combined
punching and shearing machines

8462 41 � � Numerically controlled

8462 41 10 � � � For working flat products 0,0 Year 0

8462 41 90 � � � Other 0,0 Year 0

8462 49 � � Other

8462 49 10 � � � For working flat products 0,0 Year 0

8462 49 90 � � � Other 0,0 Year 0

� Other

8462 91 � � Hydraulic presses

8462 91 10 � � � Presses for moulding metallic powders by sintering or presses for
compressing scrap metal into bales

0,0 Year 0

� � � Other

8462 91 50 � � � � Numerically controlled 0,0 Year 0

8462 91 90 � � � � Other 0,0 Year 0

8462 99 � � Other

8462 99 10 � � � Presses for moulding metallic powders by sintering or presses for
compressing scrap metal into bales

0,0 Year 0

� � � Other

8462 99 50 � � � � Numerically controlled 0,0 Year 0

8462 99 90 � � � � Other 0,0 Year 0

8463 Other machine-tools for working metal or cermets, without removing material

8463 10 � Draw-benches for bars, tubes, profiles, wire or the like

8463 10 10 � � Draw-benches for wire 0,0 Year 0

8463 10 90 � � Other 0,0 Year 0

8463 20 00 � Thread-rolling machines 0,0 Year 0

8463 30 00 � Machines for working wire 0,0 Year 0
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8463 90 00 � Other 0,0 Year 0

8464 Machine-tools for working stone, ceramics, concrete, asbestos-cement or like
mineral materials or for cold-working glass

8464 10 � Sawing machines

8464 10 10 � � For sawing monocrystal semiconductor boules into slices, or wafers into
chips

0,0 Year 0

8464 10 90 � � Other 0,0 Year 0

8464 20 � Grinding or polishing machines

8464 20 05 � � For working semiconductor wafers 0,0 Year 0

� � For working glass

8464 20 11 � � � Optical glass 0,0 Year 0

8464 20 19 � � � Other 0,0 Year 0

8464 20 20 � � For working ceramics 0,0 Year 0

8464 20 95 � � Other 0,0 Year 0

8464 90 � Other

8464 90 10 � � For scribing or scoring semiconductor wafers 0,0 Year 0

8464 90 20 � � For working ceramics 0,0 Year 0

8464 90 80 � � Other 0,0 Year 0

8465 Machine-tools (including machines for nailing, stapling, glueing or otherwise
assembling) for working wood, cork, bone, hard rubber, hard plastics or similar
hard materials

8465 10 � Machines which can carry out different types of machining operations without
tool change between such operations

8465 10 10 � � With manual transfer of workpiece between each operation 0,0 Year 0

8465 10 90 � � With automatic transfer of workpiece between each operation 0,0 Year 0

� Other

8465 91 � � Sawing machines

8465 91 10 � � � Band saws 0,0 Year 0

8465 91 20 � � � Circular saws 0,0 Year 0

8465 91 90 � � � Other 0,0 Year 0

8465 92 00 � � Planing, milling or moulding (by cutting) machines 0,0 Year 0

8465 93 00 � � Grinding, sanding or polishing machines 0,0 Year 0

8465 94 00 � � Bending or assembling machines 0,0 Year 0

8465 95 00 � � Drilling or morticing machines 0,0 Year 0

8465 96 00 � � Splitting, slicing or paring machines 0,0 Year 0

8465 99 � � Other

8465 99 10 � � � Lathes 0,0 Year 0

8465 99 90 � � � Other 0,0 Year 0
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8466 Parts and accessories suitable for use solely or principally with the machines of
headings 8456 to 8465, including work or tool holders, self-opening dieheads,
dividing heads and other special attachments for machine-tools; tool holders for
any type of tool for working in the hand

8466 10 � Tool holders and self-opening dieheads

� � Tool holders

8466 10 10 � � � Arbors, collets and sleeves 0,0 Year 0

� � � Other

8466 10 31 � � � � For lathes 0,0 Year 0

8466 10 39 � � � � Other 0,0 Year 0

8466 10 90 � � Self-opening dieheads 0,0 Year 0

8466 20 � Work holders

8466 20 10 � � Jigs and fixtures for specific applications; sets of standard jig and fixture
components.

0,0 Year 0

� � Other

8466 20 91 � � � For lathes 0,0 Year 0

8466 20 99 � � � Other 0,0 Year 0

8466 30 00 � Dividing heads and other special attachments for machine-tools 0,0 Year 0

� Other

8466 91 � � For machines of heading 8464

8466 91 15 � � � For machines of subheading 8464 10 10, 8464 20 05 or 8464 90 10 0,0 Year 0

� � � Other

8466 91 20 � � � � Of cast iron or cast steel 0,0 Year 0

8466 91 95 � � � � Other 0,0 Year 0

8466 92 � � For machines of heading 8465

8466 92 20 � � � Of cast iron or cast steel 0,0 Year 0

8466 92 80 � � � Other 0,0 Year 0

8466 93 � � For machines of headings 8456 to 8461

8466 93 15 � � � For machines and apparatus of subheading 8456 10 10, 8456 91 00,
8456 99 10 or 8456 99 30

0,0 Year 0

8466 93 17 � � � For apparatus of subheading 8456 99 50 0,0 Year 0

8466 93 95 � � � Other 0,0 Year 0

8466 94 � � For machines of heading 8462 or 8463

8466 94 10 � � � For machines of subheading 8462 21 05 or 8462 29 05 0,0 Year 0

8466 94 90 � � � Other 0,0 Year 0

8467 Tools for working in the hand, pneumatic, hydraulic or with self-contained electric
or non-electric motor:

� Pneumatic

8467 11 � � Rotary type (including combined rotary-percussion)

8467 11 10 � � � Metal working 0,0 Year 0
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8467 11 90 � � � Other 0,0 Year 0

8467 19 00 � � Other 0,0 Year 0

� With self-contained electric motor:

8467 21 � � Drills of all kinds:

8467 21 10 � � � Capable of operation without an external source of power 0,0 Year 0

� � � Other:

8467 21 91 � � � � Electropneumatic 0,0 Year 0

8467 21 99 � � � � Other 0,0 Year 0

8467 22 � � Saws:

8467 22 10 � � � Chainsaws 0,0 Year 0

8467 22 30 � � � Circular saws 0,0 Year 0

8467 22 90 � � � Other 0,0 Year 0

8467 29 � � Other:

8467 29 10 � � � Of a kind used for working textile materials 0,0 Year 0

� � � Other:

8467 29 30 � � � � Capable of operation without an external source of power 0,0 Year 0

� � � � Other:

� � � � � Grinders and sanders:

8467 29 51 � � � � � � Angle grinders 0,0 Year 0

8467 29 53 � � � � � � Belt sanders 0,0 Year 0

8467 29 59 � � � � � � Other 0,0 Year 0

8467 29 70 � � � � � Planers 0,0 Year 0

8467 29 80 � � � � � Hedge trimmers and lawn edge cutters 0,0 Year 0

8467 29 90 � � � � � Other 0,0 Year 0

� Other tools:

8467 81 00 � � Chain saws 0,0 Year 0

8467 89 00 � � Other 0,0 Year 0

� Parts:

8467 91 00 � � Of chain saws 0,0 Year 0

8467 92 00 � � Of pneumatic tools 0,0 Year 0

8467 99 00 � � Other 0,0 Year 0

8468 Machinery and apparatus for soldering, brazing or welding, whether or not capable
of cutting, other than those of heading 8515; gas-operated surface tempering
machines and appliances

8468 10 00 � Hand-held blow pipes 0,0 Year 0

8468 20 00 � Other gas-operated machinery and apparatus 0,0 Year 0

8468 80 00 � Other machinery and apparatus 0,0 Year 0

8468 90 00 � Parts 0,0 Year 0
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8469 Typewriters other than printers of heading 8471; word-processing machines

� Automatic typewriters and word-processing machines

8469 11 00 � � Word-processing machines 0,0 Year 0

8469 12 00 � � Automatic typewriters 0,0 Year 0

8469 20 00 � Other typewriters, electric 0,0 Year 0

8469 30 00 � Other typewriters, non-electric 0,0 Year 0

8470 Calculating machines and pocket-size data recording, reproducing and displaying
machines with calculating functions; accounting machines, postage-franking
machines, ticket-issuing machines and similar machines, incorporating a calculating
device; cash registers

8470 10 00 � Electronic calculators capable of operation without an external source of electric
power and pocket-size data recording, reproducing and displaying machines
with calculating functions

0,0 Year 0

� Other electronic calculating machines

8470 21 00 � � Incorporating a printing device 0,0 Year 0

8470 29 00 � � Other 0,0 Year 0

8470 30 00 � Other calculating machines 0,0 Year 0

8470 40 00 � Accounting machines 0,0 Year 0

8470 50 00 � Cash registers 0,0 Year 0

8470 90 00 � Other 0,0 Year 0

8471 Automatic data processing machines and units thereof; magnetic or optical readers,
machines for transcribing data onto data media in coded form and machines for
processing such data, not elsewhere specified or included

8471 10 � Analogue or hybrid automatic data processing machines

8471 10 10 � � For use in civil aircraft 0,0 Year 0

8471 10 90 � � Other 0,0 Year 0

8471 30 00 � Portable digital automatic data processing machines, weighing not more than
10 kg, consisting of at least a central processing unit, a keyboard and a display

0,0 Year 0

� Other digital automatic data processing machines

8471 41 � � Comprising in the same housing at least a central processing unit and an
input and output unit, whether or not combined

8471 41 10 � � � For use in civil aircraft 0,0 Year 0

8471 41 90 � � � Other 0,0 Year 0

8471 49 � � Other, presented in the form of systems

8471 49 10 � � � For use in civil aircraft 0,0 Year 0

8471 49 90 � � � Other 0,0 Year 0

8471 50 � Digital processing units other than those of subheading 8471 41 or 8471 49,
whether or not containing in the same housing one or two of the following
types of unit: storage units, input units, output units:

8471 50 10 � � For use in civil aircraft 0,0 Year 0

8471 50 90 � � Other 0,0 Year 0

8471 60 � Input or output units, whether or not containing storage units in the same
housing
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8471 60 10 � � For use in civil aircraft 0,0 Year 0

� � Other

8471 60 40 � � � Printers 0,0 Year 0

8471 60 50 � � � Keyboards 0,0 Year 0

8471 60 90 � � � Other 0,0 Year 0

8471 70 � Storage units

8471 70 10 � � For use in civil aircraft 0,0 Year 0

� � Other

8471 70 40 � � � Central storage units 0,0 Year 0

� � � Other

� � � � Disk storage units

8471 70 51 � � � � � Optical, including magneto-optical 0,0 Year 0

� � � � � Other

8471 70 53 � � � � � � Hard disk drives 0,0 Year 0

8471 70 59 � � � � � � Other 0,0 Year 0

8471 70 60 � � � � Magnetic tape storage units 0,0 Year 0

8471 70 90 � � � � Other 0,0 Year 0

8471 80 00 � Other units of automatic data processing machines 0,0 Year 0

8471 90 00 � Other 0,0 Year 0

8472 Other office machines (for example, hectograph or stencil duplicating machines,
addressing machines, automatic banknote dispensers, coin-sorting machines,
coin-counting or wrapping machines, pencil-sharpening machines, perforating or
stapling machines)

8472 10 00 � Duplicating machines 0,0 Year 0

8472 20 00 � Addressing machines and address plate embossing machines 0,0 Year 0

8472 30 00 � Machines for sorting or folding mail or for inserting mail in envelopes or bands,
machines for opening, closing or sealing mail and machines for affixing or
cancelling postage stamps

0,0 Year 0

8472 90 � Other

8472 90 10 � � Coin-sorting, coin-counting or coin-wrapping machines 0,0 Year 0

8472 90 30 � � Automatic teller machines 0,0 Year 0

8472 90 80 � � Other 0,0 Year 0

8473 Parts and accessories (other than covers, carrying cases and the like) suitable for
use solely or principally with machines of headings 8469 to 8472

8473 10 � Parts and accessories of the machines of heading 8469

� � Electronic assemblies

8473 10 11 � � � Of machines of subheading 8469 11 00 0,0 Year 0

8473 10 19 � � � Other 0,0 Year 0

8473 10 90 � � Other 0,0 Year 0

� Parts and accessories of the machines of heading 8470

8473 21 � � Of the electronic calculating machines of subheading 8470 10, 8470 21 or
8470 29

8473 21 10 � � � Electronic assemblies 0,0 Year 0
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8473 21 90 � � � Other 0,0 Year 0

8473 29 � � Other

8473 29 10 � � � Electronic assemblies 0,0 Year 0

8473 29 90 � � � Other 0,0 Year 0

8473 30 � Parts and accessories of the machines of heading 8471

8473 30 10 � � Electronic assemblies 0,0 Year 0

8473 30 90 � � Other 0,0 Year 0

8473 40 � Parts and accessories of the machines of heading 8472

� � Electronic assemblies

8473 40 11 � � � Of machines of subheading 8472 90 30 0,0 Year 0

8473 40 19 � � � Other 0,0 Year 0

8473 40 90 � � Other 0,0 Year 0

8473 50 � Parts and accessories equally suitable for use with machines of two or more of
the headings Nos 8469 to 8472

8473 50 10 � � Electronic assemblies 0,0 Year 0

8473 50 90 � � Other 0,0 Year 0

8474 Machinery for sorting, screening, separating, washing, crushing, grinding, mixing
or kneading earth, stone, ores or other mineral substances, in solid (including
powder or paste) form; machinery for agglomerating, shaping or moulding solid
mineral fuels, ceramic paste, unhardened cements, plastering materials or other
mineral products in powder or paste form; machines for forming foundry moulds
of sand

8474 10 00 � Sorting, screening, separating or washing machines 0,0 Year 0

8474 20 � Crushing or grinding machines

8474 20 10 � � For mineral substances of a kind used in the ceramics industry 0,0 Year 0

8474 20 90 � � Other 0,0 Year 0

� Mixing or kneading machines

8474 31 00 � � Concrete or mortar mixers 0,0 Year 0

8474 32 00 � � Machines for mixing mineral substances with bitumen 0,0 Year 0

8474 39 � � Other

8474 39 10 � � � Machinery for mixing or kneading mineral substances of a kind used in
the ceramics industry

0,0 Year 0

8474 39 90 � � � Other 0,0 Year 0

8474 80 � Other machinery

8474 80 10 � � Machinery for agglomerating, shaping or moulding ceramic paste 0,0 Year 0

8474 80 90 � � Other 0,0 Year 0

8474 90 � Parts

8474 90 10 � � Of cast iron or cast steel 0,0 Year 0

8474 90 90 � � Other 0,0 Year 0

8475 Machines for assembling electric or electronic lamps, tubes or valves or flashbulbs,
in glass envelopes; machines for manufacturing or hot working glass or glassware

8475 10 00 � Machines for assembling electric or electronic lamps, tubes or valves or
flashbulbs, in glass envelopes

0,0 Year 0

� Machines for manufacturing or hot working glass or glassware
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8475 21 00 � � Machines for making optical fibres and preforms thereof 0,0 Year 0

8475 29 00 � � Other 0,0 Year 0

8475 90 00 � Parts 0,0 Year 0

8476 Automatic goods-vending machines (for example, postage stamp, cigarette, food or
beverage machines), including money-changing machines

� Automatic beverage-vending machines

8476 21 00 � � Incorporating heating or refrigerating devices 0,0 Year 0

8476 29 00 � � Other 0,0 Year 0

� Other machines

8476 81 00 � � Incorporating heating or refrigerating devices 0,0 Year 0

8476 89 00 � � Other 0,0 Year 0

8476 90 00 � Parts 0,0 Year 0

8477 Machinery for working rubber or plastics or for the manufacture of products from
these materials, not specified or included elsewhere in this chapter

8477 10 � Injection-moulding machines

8477 10 10 � � Encapsulation equipment for assembly of semiconductor devices 0,0 Year 0

8477 10 90 � � Other 0,0 Year 0

8477 20 00 � Extruders 0,0 Year 0

8477 30 00 � Blow-moulding machines 0,0 Year 0

8477 40 00 � Vacuum-moulding machines and other thermoforming machines 0,0 Year 0

� Other machinery for moulding or otherwise forming

8477 51 00 � � For moulding or retreading pneumatic tyres or for moulding or otherwise
forming inner tubes

0,0 Year 0

8477 59 � � Other

8477 59 05 � � � Encapsulation equipment for assembly of semiconductor devices 0,0 Year 0

� � � Other

8477 59 10 � � � � Presses 0,0 Year 0

8477 59 80 � � � � Other 0,0 Year 0

8477 80 � Other machinery

� � Machines for the manufacture of foam products

8477 80 11 � � � Machines for processing reactive resins 0,0 Year 0

8477 80 19 � � � Other 0,0 Year 0

� � Other:

8477 80 91 � � � Size reduction equipment 0,0 Year 0

8477 80 93 � � � Mixer, kneaders and agitators 0,0 Year 0

8477 80 95 � � � Cutting, splitting and peeling machines 0,0 Year 0

8477 80 99 � � � Other 0,0 Year 0

8477 90 � Parts

8477 90 05 � � For machines of subheadings 8477 10 10 and 8477 59 05 0,0 Year 0

� � Other

8477 90 10 � � � Of cast iron or cast steel 0,0 Year 0
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8477 90 80 � � � Other 0,0 Year 0

8478 Machinery for preparing or making up tobacco, not specified or included elsewhere
in this chapter

8478 10 00 � Machinery 0,0 Year 0

8478 90 00 � Parts 0,0 Year 0

8479 Machines and mechanical appliances having individual functions, not specified or
included elsewhere in this chapter

8479 10 00 � Machinery for public works, building or the like 0,0 Year 0

8479 20 00 � Machinery for the extraction or preparation of animal or fixed vegetable fats or
oils

0,0 Year 0

8479 30 � Presses for the manufacture of particle board or fibre building board of wood or
other ligneous materials and other machinery for treating wood or cork

8479 30 10 � � Presses 0,0 Year 0

8479 30 90 � � Other 0,0 Year 0

8479 40 00 � Rope or cable-making machines 0,0 Year 0

8479 50 00 � Industrial robots, not elsewhere specified or included 0,0 Year 0

8479 60 00 � Evaporative air coolers 0,0 Year 0

� Other machines and mechanical appliances

8479 81 00 � � For treating metal, including electric wire coil-winders 0,0 Year 0

8479 82 00 � � Mixing, kneading, crushing, grinding, screening, sifting, homogenizing,
emulsifying or stirring machines

0,0 Year 0

8479 89 � � Other

8479 89 10 � � � The following goods, for use in civil aircraft: Hydropneumatic batteries;
Mechanical actuators for thrust reversers; Toilet units specially designed;
Air humidifiers and dehumidifiers; Servo-mechanisms, non-electric;
Non-electric starter motors; Pneumatic starters for turbo-jets, turbo-jets,
turbo-propellers and other gas turbines; Windscreen wipers, non-electric;
Propeller regulators, non-electric

0,0 Year 0

� � � Other

8479 89 30 � � � � Mobile hydraulic powered mine roof supports 0,0 Year 0

8479 89 60 � � � � Central greasing systems 0,0 Year 0

8479 89 65 � � � � Apparatus for growing or pulling monocrystal semiconductor boules 0,0 Year 0

8479 89 70 � � � � Apparatus for epitaxial deposition on semiconductor wafers 0,0 Year 0

8479 89 73 � � � � Apparatus for wet etching, developing, stripping or cleaning
semiconductor wafers or flat panel display substrates

0,0 Year 0

8479 89 77 � � � � Die attach apparatus and tape automated bonders for assembly of
semiconductor devices

0,0 Year 0

8479 89 79 � � � � Encapsulation equipment for assembly of semiconductor devices 0,0 Year 0

8479 89 91 � � � � Machines for glazing and decorating ceramic products 0,0 Year 0

8479 89 98 � � � � Other 0,0 Year 0

8479 90 � Parts

8479 90 10 � � For use in civil aircraft 0,0 Year 0

� � Other

8479 90 50 � � � Of machines of subheading 8479 89 65, 8479 89 70, 8479 89 73,
8479 89 77 or 8479 89 79

0,0 Year 0

� � � Other
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8479 90 92 � � � � Of cast iron or cast steel 0,0 Year 0

8479 90 97 � � � � Other 0,0 Year 0

8480 Moulding boxes for metal foundry; mould bases; moulding patterns; moulds for
metal (other than ingot moulds), metal carbides, glass, mineral materials, rubber or
plastics

8480 10 00 � Moulding boxes for metal foundry 0,0 Year 0

8480 20 00 � Mould bases 0,0 Year 0

8480 30 � Moulding patterns

8480 30 10 � � Of wood 0,0 Year 0

8480 30 90 � � Other 0,0 Year 0

� Moulds for metal or metal carbides

8480 41 00 � � Injection or compression types 0,0 Year 0

8480 49 00 � � Other 0,0 Year 0

8480 50 00 � Moulds for glass 0,0 Year 0

8480 60 � Moulds for mineral materials

8480 60 10 � � Compression types 0,0 Year 0

8480 60 90 � � Other 0,0 Year 0

� Moulds for rubber or plastics

8480 71 � � Injection or compression types

8480 71 10 � � � Of a kind used in the manufacture of semiconductor devices 0,0 Year 0

8480 71 90 � � � Other 0,0 Year 0

8480 79 00 � � Other 0,0 Year 0

8481 Taps, cocks, valves and similar appliances for pipes, boiler shells, tanks, vats or the
like, including pressure-reducing valves and thermostatically controlled valves

8481 10 � Pressure-reducing valves

8481 10 05 � � Combined with filters or lubricators 0,0 Year 0

� � Other

8481 10 19 � � � Of cast iron or steel 0,0 Year 0

8481 10 99 � � � Other 0,0 Year 0

8481 20 � Valves for oleohydraulic or pneumatic transmissions

8481 20 10 � � Valves for the control of oleohydraulic power transmission 0,0 Year 0

8481 20 90 � � Valves for the control of pneumatic power transmission 0,0 Year 0

8481 30 � Check non-return valves

8481 30 91 � � Of cast iron or steel 0,0 Year 0

8481 30 99 � � Other 0,0 Year 0

8481 40 � Safety or relief valves

8481 40 10 � � Of cast iron or steel 0,0 Year 0

8481 40 90 � � Other 0,0 Year 0

8481 80 � Other appliances

� � Taps, cocks and valves for sinks, wash basins, bidets, water cisterns, baths
and similar fixtures
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8481 80 11 � � � Mixing valves 0,0 Year 0

8481 80 19 � � � Other 0,0 Year 0

� � Central heating radiator valves

8481 80 31 � � � Thermostatic valves 0,0 Year 0

8481 80 39 � � � Other 0,0 Year 0

8481 80 40 � � Valves for pneumatic tyres and inner-tubes 0,0 Year 0

� � Other

� � � Process control valves

8481 80 51 � � � � Temperature regulators 0,0 Year 0

8481 80 59 � � � � Other 0,0 Year 0

� � � Other

� � � � Gate valves

8481 80 61 � � � � � Of cast iron 0,0 Year 0

8481 80 63 � � � � � Of steel 0,0 Year 0

8481 80 69 � � � � � Other 0,0 Year 0

� � � � Globe valves

8481 80 71 � � � � � Of cast iron 0,0 Year 0

8481 80 73 � � � � � Of steel 0,0 Year 0

8481 80 79 � � � � � Other 0,0 Year 0

8481 80 81 � � � � Ball and plug valves 0,0 Year 0

8481 80 85 � � � � Butterfly valves 0,0 Year 0

8481 80 87 � � � � Diaphragm valves 0,0 Year 0

8481 80 99 � � � � Other 0,0 Year 0

8481 90 00 � Parts 0,0 Year 0

8482 Ball or roller bearings

8482 10 � Ball bearings

8482 10 10 � � With greatest external diameter not exceeding 30 mm 0,0 Year 0

8482 10 90 � � Other 0,0 Year 0

8482 20 00 � Tapered roller bearings, including cone and tapered roller assemblies 0,0 Year 0

8482 30 00 � Spherical roller bearings 0,0 Year 0

8482 40 00 � Needle roller bearings 0,0 Year 0

8482 50 00 � Other cylindrical roller bearings 0,0 Year 0

8482 80 00 � Other, including combined ball/roller bearings 0,0 Year 0

� Parts

8482 91 � � Balls, needles and rollers

8482 91 10 � � � Tapered rollers 0,0 Year 0

8482 91 90 � � � Other 0,0 Year 0

8482 99 00 � � Other 0,0 Year 0
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8483 Transmission shafts (including cam shafts and crank shafts) and cranks; bearing
housings and plain shaft bearings; gears and gearing; ball or roller screws; gear
boxes and other speed changers, including torque converters; flywheels and pulleys,
including pulley blocks; clutches and shaft couplings (including universal joints)

8483 10 � Transmission shafts (including cam shafts and crank shafts) and cranks

8483 10 10 � � For use in civil aircraft 0,0 Year 0

� � Other

� � � Cranks and crank shafts

8483 10 41 � � � � Of cast iron or cast steel 0,0 Year 0

8483 10 51 � � � � Of open-die forged steel 0,0 Year 0

8483 10 57 � � � � Other 0,0 Year 0

8483 10 60 � � � Articulated shafts 0,0 Year 0

8483 10 80 � � � Other 0,0 Year 0

8483 20 � Bearing housings, incorporating ball or roller bearings

8483 20 10 � � Of a kind used in aircraft and spacecraft 0,0 Year 0

8483 20 90 � � Other 0,0 Year 0

8483 30 � Bearing housings, not incorporating ball or roller bearings; plain shaft bearings

8483 30 10 � � For use in civil aircraft 0,0 Year 0

� � Other

� � � Bearing housings

8483 30 31 � � � � For ball or roller bearings 0,0 Year 0

8483 30 39 � � � � Other 0,0 Year 0

8483 30 90 � � � Plain shaft bearings 0,0 Year 0

8483 40 � Gears and gearing, other than toothed wheels, chain sprockets and other
transmission elements presented separately; ball or roller screws; gear boxes and
other speed changers, including torque converters

8483 40 10 � � For use in civil aircraft 0,0 Year 0

� � Other

� � � Gears and gearing (other than friction gears)

8483 40 82 � � � � Spur and helical 0,0 Year 0

8483 40 83 � � � � Bevel and bevel/spur 0,0 Year 0

8483 40 84 � � � � Worm gear 0,0 Year 0

8483 40 85 � � � � Other 0,0 Year 0

8483 40 92 � � � Ball or roller screws 0,0 Year 0

� � � Gear boxes and other speed changers

8483 40 94 � � � � Gear boxes 0,0 Year 0

8483 40 96 � � � � Other 0,0 Year 0

8483 40 98 � � � Other 0,0 Year 0

8483 50 � Flywheels and pulleys, including pulley blocks
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8483 50 10 � � Pulleys for use in civil aircraft 0,0 Year 0

� � Other

8483 50 91 � � � Of cast iron or cast steel 0,0 Year 0

8483 50 99 � � � Other 0,0 Year 0

8483 60 � Clutches and shaft couplings (including universal joints)

8483 60 10 � � For use in civil aircraft 0,0 Year 0

� � Other

8483 60 91 � � � Of cast iron or cast steel 0,0 Year 0

8483 60 99 � � � Other 0,0 Year 0

8483 90 � Toothed wheels, chain sprockets and other transmission elements presented
separately; parts

8483 90 10 � � For use in civil aircraft 0,0 Year 0

� � Other:

8483 90 30 � � � Parts of bearing housings 0,0 Year 0

� � � Other:

8483 90 92 � � � � Of cast iron or cast steel 0,0 Year 0

8483 90 98 � � � � Other 0,0 Year 0

8484 Gaskets and similar joints of metal sheeting combined with other material or of
two or more layers of metal; sets or assortments of gaskets and similar joints,
dissimilar in composition, put up in pouches, envelopes or similar packings;
mechanical seals

8484 10 � Gaskets and similar joints of metal sheeting combined with other material or of
two or more layers of metal

8484 10 10 � � For use in civil aircraft 0,0 Year 0

8484 10 90 � � Other 0,0 Year 0

8484 20 00 � Mechanical seals 0,0 Year 0

8484 90 � Other

8484 90 10 � � For use in civil aircraft 0,0 Year 0

8484 90 90 � � Other 0,0 Year 0

8485 Machinery parts, not containing electrical connectors, insulators, coils, contacts or
other electrical features, not specified or included elsewhere in this chapter

8485 10 � Ships' or boats' propellers and blades therefor

8485 10 10 � � Of bronze 0,0 Year 0

8485 10 90 � � Other 0,0 Year 0

8485 90 � Other

8485 90 10 � � Of non-malleable cast iron 0,0 Year 0

8485 90 30 � � Of malleable cast iron 0,0 Year 0

� � Of iron or steel

8485 90 51 � � � Of cast steel 0,0 Year 0

8485 90 53 � � � Of open-die forged iron or steel 0,0 Year 0

8485 90 55 � � � Of closed-die forged iron or steel 0,0 Year 0

8485 90 59 � � � Other 0,0 Year 0

8485 90 80 � � Other 0,0 Year 0



HS Heading 2002 Description Base Category

85 ELECTRICAL MACHINERY AND EQUIPMENT AND PARTS THEREOF; SOUND
RECORDERS AND REPRODUCERS, TELEVISION IMAGE AND SOUND
RECORDERS AND REPRODUCERS, AND PARTS AND ACCESSORIES OF SUCH
ARTICLES

8501 Electric motors and generators (excluding generating sets)

8501 10 � Motors of an output not exceeding 37,5 W

8501 10 10 � � Synchronous motors of an output not exceeding 18 W 0,0 Year 0

� � Other

8501 10 91 � � � Universal AC/DC motors 0,0 Year 0

8501 10 93 � � � AC motors 0,0 Year 0

8501 10 99 � � � DC motors 0,0 Year 0

8501 20 � Universal AC/DC motors of an output exceeding 37,5 W

8501 20 10 � � Of an output exceeding 735 W but not exceeding 150 kW, for use in civil
aircraft

0,0 Year 0

8501 20 90 � � Other 0,0 Year 0

� Other DC motors; DC generators

8501 31 � � Of an output not exceeding 750 W

8501 31 10 � � � Motors of an output exceeding 735 W, DC generators, for use in civil
aircraft

0,0 Year 0

8501 31 90 � � � Other 0,0 Year 0

8501 32 � � Of an output exceeding 750 W but not exceeding 75 kW

8501 32 10 � � � For use in civil aircraft 0,0 Year 0

� � � Other

8501 32 91 � � � � Of an output exceeding 750 W but not exceeding 7,5 kW 0,0 Year 0

8501 32 99 � � � � Of an output exceeding 7,5 kW but not exceeding 75 kW 0,0 Year 0

8501 33 � � Of an output exceeding 75 kW but not exceeding 375 kW

8501 33 10 � � � Motors of an output not exceeding 150 kW and generators, for use in
civil aircraft

0,0 Year 0

8501 33 90 � � � Other 0,0 Year 0

8501 34 � � Of an output exceeding 375 kW

8501 34 10 � � � Generators for use in civil aircraft 0,0 Year 0

� � � Other

8501 34 50 � � � � Traction motors 0,0 Year 0

� � � � Other, of an output

8501 34 91 � � � � � Exceeding 375 kW but not exceeding 750 kW 0,0 Year 0

8501 34 99 � � � � � Exceeding 750 kW 0,0 Year 0

8501 40 � Other AC motors, single-phase

8501 40 10 � � Of an output exceeding 735 W but not exceeding 150 kW, for use in civil
aircraft

0,0 Year 0

� � Other
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8501 40 91 � � � Of an output not exceeding 750 W 0,0 Year 0

8501 40 99 � � � Of an output exceeding 750 W 0,0 Year 0

� Other AC motors, multi-phase

8501 51 � � Of an output not exceeding 750 W

8501 51 10 � � � Of an output exceeding 735 W, for use in civil aircraft 0,0 Year 0

8501 51 90 � � � Other 0,0 Year 0

8501 52 � � Of an output exceeding 750 W but not exceeding 75 kW

8501 52 10 � � � For use in civil aircraft 0,0 Year 0

� � � Other

8501 52 91 � � � � Of an output exceeding 750 W but not exceeding 7,5 kW 0,0 Year 0

8501 52 93 � � � � Of an output exceeding 7,5 kW but not exceeding 37 kW 0,0 Year 0

8501 52 99 � � � � Of an output exceeding 37 kW but not exceeding 75 kW 0,0 Year 0

8501 53 � � Of an output exceeding 75 kW

8501 53 10 � � � Of an output not exceeding 150 kW, for use in civil aircraft 0,0 Year 0

� � � Other

8501 53 50 � � � � Traction motors 0,0 Year 0

� � � � Other, of an output

8501 53 92 � � � � � Exceeding 75 kW but not exceeding 375 kW 0,0 Year 0

8501 53 94 � � � � � Exceeding 375 kW but not exceeding 750 kW 0,0 Year 0

8501 53 99 � � � � � Exceeding 750 kW 0,0 Year 0

� AC generators (alternators)

8501 61 � � Of an output not exceeding 75 kVA

8501 61 10 � � � For use in civil aircraft 0,0 Year 0

� � � Other

8501 61 91 � � � � Of an output not exceeding 7,5 kVA 0,0 Year 0

8501 61 99 � � � � Of an output exceeding 7,5 kVA but not exceeding 75 kVA 0,0 Year 0

8501 62 � � Of an output exceeding 75 kVA but not exceeding 375 kVA

8501 62 10 � � � For use in civil aircraft 0,0 Year 0

8501 62 90 � � � Other 0,0 Year 0

8501 63 � � Of an output exceeding 375 kVA but not exceeding 750 kVA

8501 63 10 � � � For use in civil aircraft 0,0 Year 0

8501 63 90 � � � Other 0,0 Year 0

8501 64 00 � � Of an output exceeding 750 kVA 0,0 Year 0

8502 Electric generating sets and rotary converters

� Generating sets with compression-ignition internal combustion piston engines
(diesel or semi-diesel engines)

8502 11 � � Of an output not exceeding 75 kVA
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8502 11 10 � � � For use in civil aircraft 0,0 Year 0

� � � Other

8502 11 91 � � � � Of an output not exceeding 7,5 kVA 0,0 Year 0

8502 11 99 � � � � Of an output exceeding 7,5 kVA but not exceeding 75 kVA 0,0 Year 0

8502 12 � � Of an output exceeding 75 kVA but not exceeding 375 kVA

8502 12 10 � � � For use in civil aircraft 0,0 Year 0

8502 12 90 � � � Other 0,0 Year 0

8502 13 � � Of an output exceeding 375 kVA

8502 13 10 � � � For use in civil aircraft 0,0 Year 0

� � � Other

8502 13 91 � � � � Of an output exceeding 375 kVA but not exceeding 750 kVA 0,0 Year 0

8502 13 93 � � � � Of an output exceeding 750 kVA but not exceeding 2 000 kVA 0,0 Year 0

8502 13 98 � � � � Of an output exceeding 2 000 kVA 0,0 Year 0

8502 20 � Generating sets with spark-ignition internal combustion piston engines

8502 20 10 � � For use in civil aircraft 0,0 Year 0

� � Other

8502 20 91 � � � Of an output not exceeding 7,5 kVA 0,0 Year 0

8502 20 92 � � � Of an output exceeding 7,5 kVA but not exceeding 375 kVA 0,0 Year 0

8502 20 94 � � � Of an output exceeding 375 kVA but not exceeding 750 kVA 0,0 Year 0

8502 20 98 � � � Of an output exceeding 750 kVA 0,0 Year 0

� Other generating sets

8502 31 � � Wind-powered:

8502 31 10 � � � For use in civil aircraft 0,0 Year 0

8502 31 90 � � � Other 0,0 Year 0

8502 39 � � Other

8502 39 10 � � � For use in civil aircraft 0,0 Year 0

� � � Other

8502 39 91 � � � � Turbo-generators 0,0 Year 0

8502 39 99 � � � � Other 0,0 Year 0

8502 40 � Electric rotary converters

8502 40 10 � � For use in civil aircraft 0,0 Year 0

8502 40 90 � � Other 0,0 Year 0

8503 00 Parts suitable for use solely or principally with the machines of heading 8501 or
8502

8503 00 10 � Non-magnetic retaining rings 0,0 Year 0

� Other

8503 00 91 � � Of cast iron or cast steel 0,0 Year 0

8503 00 99 � � Other 0,0 Year 0
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8504 Electrical transformers, static converters (for example, rectifiers) and inductors

8504 10 � Ballasts for discharge lamps or tubes

8504 10 10 � � For use in civil aircraft 0,0 Year 0

� � Other

8504 10 91 � � � Inductors, whether or not connected with a capacitor 0,0 Year 0

8504 10 99 � � � Other 0,0 Year 0

� Liquid dielectric transformers

8504 21 00 � � Having a power handling capacity not exceeding 650 kVA 0,0 Year 0

8504 22 � � Having a power handling capacity exceeding 650 kVA but not exceeding
10 000 kVA

8504 22 10 � � � Exceeding 650 kVA but not exceeding 1 600 kVA 0,0 Year 0

8504 22 90 � � � Exceeding 1 600 kVA but not exceeding 10 000 kVA 0,0 Year 0

8504 23 00 � � Having a power handling capacity exceeding 10 000 kVA 0,0 Year 0

� Other transformers

8504 31 � � Having a power handling capacity not exceeding 1 kVA

8504 31 10 � � � For use in civil aircraft 0,0 Year 0

� � � Other

� � � � Measuring transformers

8504 31 31 � � � � � For voltage measurement 0,0 Year 0

8504 31 39 � � � � � Other 0,0 Year 0

8504 31 90 � � � � Other 0,0 Year 0

8504 32 � � Having a power handling capacity exceeding 1 kVA but not exceeding 16
kVA

8504 32 10 � � � For use in civil aircraft 0,0 Year 0

� � � Other

8504 32 30 � � � � Measuring transformers 0,0 Year 0

8504 32 90 � � � � Other 0,0 Year 0

8504 33 � � Having a power handling capacity exceeding 16 kVA but not exceeding 500
kVA

8504 33 10 � � � For use in civil aircraft 0,0 Year 0

8504 33 90 � � � Other 0,0 Year 0

8504 34 00 � � Having a power handling capacity exceeding 500 kVA 0,0 Year 0

8504 40 � Static converters

8504 40 10 � � For use in civil aircraft 0,0 Year 0

� � Other

8504 40 20 � � � Of a kind used with telecommunication apparatus, automatic data
processing machines and units thereof

0,0 Year 0

� � � Other

8504 40 50 � � � � Polycrystalline semiconductor rectifiers 0,0 Year 0

� � � � Other
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8504 40 93 � � � � � Accumulator chargers 0,0 Year 0

� � � � � Other

8504 40 94 � � � � � � Rectifiers 0,0 Year 0

� � � � � � Inverters

8504 40 96 � � � � � � � Having a power handling capacity not exceeding 7,5 kVA 0,0 Year 0

8504 40 97 � � � � � � � Having a power handling capacity exceeding 7,5 kVA 0,0 Year 0

8504 40 99 � � � � � � Other 0,0 Year 0

8504 50 � Other inductors

8504 50 10 � � For use in civil aircraft 0,0 Year 0

� � Other

8504 50 30 � � � Of a kind used with telecommunication apparatus and for power supplies
for automatic data processing machines and units thereof

0,0 Year 0

8504 50 80 � � � Other 0,0 Year 0

8504 90 � Parts

� � Of transformers and inductors

8504 90 05 � � � Electronic assemblies of machines of subheading 8504 50 30 0,0 Year 0

� � � Other

8504 90 11 � � � � Ferrite cores 0,0 Year 0

8504 90 18 � � � � Other 0,0 Year 0

� � Of static converters

8504 90 91 � � � Electronic assemblies of machines of subheading 8504 40 20 0,0 Year 0

8504 90 99 � � � Other 0,0 Year 0

8505 Electro-magnets; permanent magnets and articles intended to become permanent
magnets after magnetization; electro-magnetic or permanent magnet chucks,
clamps and similar holding devices; electro-magnetic couplings, clutches and
brakes; electro-magnetic lifting heads

� Permanent magnets and articles intended to become permanent magnets after
magnetization

8505 11 00 � � Of metal 0,0 Year 0

8505 19 � � Other

8505 19 10 � � � Permanent magnets of agglomerated ferrite 0,0 Year 0

8505 19 90 � � � Other 0,0 Year 0

8505 20 00 � Electro-magnetic couplings, clutches and brakes 0,0 Year 0

8505 30 00 � Electro-magnetic lifting heads 0,0 Year 0

8505 90 � Other, including parts

8505 90 10 � � Electro-magnets 0,0 Year 0

8505 90 30 � � Electro-magnetic or permanent magnet chucks, clamps and similar holding
devices

0,0 Year 0

8505 90 90 � � Parts 0,0 Year 0
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8506 Primary cells and primary batteries

8506 10 � Manganese dioxide

� � Alkaline

8506 10 11 � � � Cylindrical cells 0,0 Year 0

8506 10 15 � � � Button cells 0,0 Year 0

8506 10 19 � � � Other 0,0 Year 0

� � Other

8506 10 91 � � � Cylindrical cells 0,0 Year 0

8506 10 95 � � � Button cells 0,0 Year 0

8506 10 99 � � � Other 0,0 Year 0

8506 30 � Mercuric oxide

8506 30 10 � � Cylindrical cells 0,0 Year 0

8506 30 30 � � Button cells 0,0 Year 0

8506 30 90 � � Other 0,0 Year 0

8506 40 � Silver oxide

8506 40 10 � � Cylindrical cells 0,0 Year 0

8506 40 30 � � Button cells 0,0 Year 0

8506 40 90 � � Other 0,0 Year 0

8506 50 � Lithium

8506 50 10 � � Cylindrical cells 0,0 Year 0

8506 50 30 � � Button cells 0,0 Year 0

8506 50 90 � � Other 0,0 Year 0

8506 60 � Air-zinc

8506 60 10 � � Cylindrical cells 0,0 Year 0

8506 60 30 � � Button cells 0,0 Year 0

8506 60 90 � � Other 0,0 Year 0

8506 80 � Other primary cells and primary batteries:

8506 80 05 � � Dry zinc-carbon batteries of a voltage of 5,5 V or more but not exceeding
6,5 V

0,0 Year 0

� � Other

8506 80 11 � � � Cylindrical cells 0,0 Year 0

8506 80 15 � � � Button cells 0,0 Year 0

8506 80 90 � � � Other 0,0 Year 0

8506 90 00 � Parts 0,0 Year 0

8507 Electric accumulators, including separators therefor, whether or not rectangular
(including square)

8507 10 � Lead-acid, of a kind used for starting piston engines



HS Heading 2002 Description Base Category

8507 10 10 � � For use in civil aircraft 0,0 Year 0

� � Other

� � � Of a weight not exceeding 5 kg

8507 10 31 � � � � Working with liquid electrolyte 0,0 Year 0

8507 10 39 � � � � Other 0,0 Year 0

� � � Of a weight exceeding 5 kg

8507 10 81 � � � � Working with liquid electrolyte 0,0 Year 0

8507 10 89 � � � � Other 0,0 Year 0

8507 20 � Other lead-acid accumulators

8507 20 10 � � For use in civil aircraft 0,0 Year 0

� � Other

� � � Traction accumulators

8507 20 31 � � � � Working with liquid electrolyte 0,0 Year 0

8507 20 39 � � � � Other 0,0 Year 0

� � � Other

8507 20 81 � � � � Working with liquid electrolyte 0,0 Year 0

8507 20 89 � � � � Other 0,0 Year 0

8507 30 � Nickel-cadmium

8507 30 10 � � For use in civil aircraft 0,0 Year 0

� � Other

8507 30 91 � � � Hermetically sealed 0,0 Year 0

� � � Other

8507 30 93 � � � � Traction accumulators 0,0 Year 0

8507 30 98 � � � � Other 0,0 Year 0

8507 40 � Nickel-iron

8507 40 10 � � For use in civil aircraft 0,0 Year 0

8507 40 90 � � Other 0,0 Year 0

8507 80 � Other accumulators

8507 80 10 � � For use in civil aircraft 0,0 Year 0

� � Other

8507 80 91 � � � Nickel-hydride 0,0 Year 0

8507 80 99 � � � Other 0,0 Year 0

8507 90 � Parts

8507 90 10 � � For use in civil aircraft 0,0 Year 0

� � Other

8507 90 91 � � � Plates for accumulators 0,0 Year 0

8507 90 93 � � � Separators 0,0 Year 0
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8507 90 98 � � � Other 0,0 Year 0

8509 Electro-mechanical domestic appliances, with self-contained electric motor

8509 10 � Vacuum cleaners, including dry and wet vacuum cleaners:

8509 10 10 � � For a voltage of 110 volts or more 0,0 Year 0

8509 10 90 � � For a voltage of less than 110 volts 0,0 Year 0

8509 20 00 � Floor polishers 0,0 Year 0

8509 30 00 � Kitchen waste disposers 0,0 Year 0

8509 40 00 � Food grinders and mixers; fruit or vegetable juice extractors 0,0 Year 0

8509 80 00 � Other appliances 0,0 Year 0

8509 90 � Parts

8509 90 10 � � Of vacuum cleaners or floor polishers 0,0 Year 0

8509 90 90 � � Of appliances falling within subheadings 8509 10 10, 8509 10 90 or
8509 20 00

0,0 Year 0

8510 Shavers, hair clippers and hair-removing appliances, with self-contained electric
motor

8510 10 00 � Shavers 0,0 Year 0

8510 20 00 � Hair clippers 0,0 Year 0

8510 30 00 � Hair-removing appliances 0,0 Year 0

8510 90 00 � Parts 0,0 Year 0

8511 Electrical ignition or starting equipment of a kind used for spark-ignition or
compression-ignition internal combustion engines (for example, ignition magnetos,
magneto-dynamos, ignition coils, sparking plugs and glow plugs, starter motors);
generators (for example, dynamos, alternators) and cut-outs of a kind used in
conjunction with such engines

8511 10 � Sparking plugs

8511 10 10 � � For use in civil aircraft 0,0 Year 0

8511 10 90 � � Other 0,0 Year 0

8511 20 � Ignition magnetos; magneto-dynamos; magnetic flywheels

8511 20 10 � � For use in civil aircraft 0,0 Year 0

8511 20 90 � � Other 0,0 Year 0

8511 30 � Distributors; ignition coils

8511 30 10 � � For use in civil aircraft 0,0 Year 0

8511 30 90 � � Other 0,0 Year 0

8511 40 � Starter motors and dual purpose starter-generators

8511 40 10 � � For use in civil aircraft 0,0 Year 0

8511 40 90 � � Other 0,0 Year 0

8511 50 � Other generators

8511 50 10 � � For use in civil aircraft 0,0 Year 0

8511 50 90 � � Other 0,0 Year 0

8511 80 � Other equipment
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8511 80 10 � � For use in civil aircraft 0,0 Year 0

8511 80 90 � � Other 0,0 Year 0

8511 90 00 � Parts 0,0 Year 0

8512 Electrical lighting or signalling equipment (excluding articles of heading 8539),
windscreen wipers, defrosters and demisters, of a kind used for cycles or motor
vehicles

8512 10 00 � Lighting or visual signalling equipment of a kind used on bicycles 0,0 Year 0

8512 20 00 � Other lighting or visual signalling equipment 0,0 Year 0

8512 30 00 � Sound signalling equipment 0,0 Year 0

8512 40 00 � Windscreen wipers, defrosters and demisters 0,0 Year 0

8512 90 00 � Parts 0,0 Year 0

8513 Portable electric lamps designed to function by their own source of energy (for
example, dry batteries, accumulators, magnetos), other than lighting equipment of
heading 8512

8513 10 00 � Lamps 0,0 Year 0

8513 90 00 � Parts 0,0 Year 0

8514 Industrial or laboratory electric furnaces and ovens (including theose functioning
by induction or dielectric loss) ; other industrial or laboratory equipment for the
heat treatment of materials by induction or dielectric loss

8514 10 � Resistance heated furnaces and ovens

8514 10 05 � � For the manufacture of semiconductor devices on semiconductor wafers 0,0 Year 0

� � Other

8514 10 10 � � � Bakery and biscuit ovens 0,0 Year 0

8514 10 80 � � � Other 0,0 Year 0

8514 20 � Furnaces and ovens functioning by induction or dielectric loss

8514 20 05 � � For the manufacture of semiconductor devices on semiconductor wafers 0,0 Year 0

� � Other

8514 20 10 � � � Induction furnaces and ovens 0,0 Year 0

8514 20 80 � � � Dielectric furnaces and ovens 0,0 Year 0

8514 30 � Other furnaces and ovens

� � Infra-red radiation ovens

8514 30 11 � � � For the manufacture of semiconductor devices on semiconductor wafers 0,0 Year 0

8514 30 19 � � � Other 0,0 Year 0

� � Other

8514 30 91 � � � For the manufacture of semiconductor devices on semiconductor wafers 0,0 Year 0

8514 30 99 � � � Other 0,0 Year 0

8514 40 00 � Other equipment for the heat treatment of materials by induction or dielectric
loss

0,0 Year 0

8514 90 � Parts

8514 90 20 � � Of machines of subheading 8514 10 05, 8514 20 05, 8514 30 11 or
8514 30 91

0,0 Year 0
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8514 90 80 � � Other 0,0 Year 0

8515 Electric (including electrically heated gas), laser or other light or photon beam,
ultrasonic, electron beam, magnetic pulse or plasma arc soldering, brazing or
welding machines and apparatus, whether or not capable of cutting; electric
machines and apparatus for hot spraying of metals or cermets

� Brazing or soldering machines and apparatus

8515 11 00 � � Soldering irons and guns 0,0 Year 0

8515 19 00 � � Other 0,0 Year 0

� Machines and apparatus for resistance welding of metal

8515 21 00 � � Fully or partly automatic 0,0 Year 0

8515 29 � � Other

8515 29 10 � � � For butt welding 0,0 Year 0

8515 29 90 � � � Other 0,0 Year 0

� Machines and apparatus for arc (including plasma arc) welding of metals

8515 31 00 � � Fully or partly automatic 0,0 Year 0

8515 39 � � Other

� � � For manual welding with coated electrodes, complete with welding or
cutting devices, and consigned with

8515 39 13 � � � � Transformers 0,0 Year 0

8515 39 18 � � � � Generators or rotary converters or static converters, rectifiers or
rectifying apparatus

0,0 Year 0

8515 39 90 � � � Other 0,0 Year 0

8515 80 � Other machines and apparatus

8515 80 05 � � Wire bonders of a kind used for the manufacture of semiconductor devices 0,0 Year 0

� � Other

� � � For treating metals

8515 80 11 � � � � For welding 0,0 Year 0

8515 80 19 � � � � Other 0,0 Year 0

� � � Other

8515 80 91 � � � � For resistance welding of plastics 0,0 Year 0

8515 80 99 � � � � Other 0,0 Year 0

8515 90 � Parts

8515 90 10 � � For machines of subheading 8515 80 05 0,0 Year 0

8515 90 90 � � Other 0,0 Year 0

8516 Electric instantaneous or storage water heaters and immersion heaters; electric
space heating apparatus and soil heating apparatus; electro-thermic hair-dressing
apparatus (for example, hair dryers, hair curlers, curling tong heaters) and hand
dryers; electric smoothing irons; other electro-thermic appliances of a kind used for
domestic purposes; electric heating resistors, other than those of heading 8545

8516 10 � Electric instantaneous or storage water heaters and immersion heaters

� � Water heaters
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8516 10 11 � � � Instantaneous water heaters 0,0 Year 0

8516 10 19 � � � Other 0,0 Year 0

� � Immersion heaters

8516 10 91 � � � Of a kind used for domestic purposes 0,0 Year 0

8516 10 99 � � � Other 0,0 Year 0

� Electric space-heating apparatus and electric soil-heating apparatus

8516 21 00 � � Storage heating radiators 0,0 Year 0

8516 29 � � Other

8516 29 10 � � � Liquid-filled radiators 0,0 Year 0

8516 29 50 � � � Convection heaters 0,0 Year 0

� � � Other

8516 29 91 � � � � With built-in fan 0,0 Year 0

8516 29 99 � � � � Other 0,0 Year 0

� Electro-thermic hair-dressing or hand-drying apparatus

8516 31 � � Hair dryers

8516 31 10 � � � Drying hoods 0,0 Year 0

8516 31 90 � � � Other 0,0 Year 0

8516 32 00 � � Other hair-dressing apparatus 0,0 Year 0

8516 33 00 � � Hand-drying apparatus 0,0 Year 0

8516 40 � Electric smoothing irons

8516 40 10 � � Steam smoothing irons 0,0 Year 0

8516 40 90 � � Other 0,0 Year 0

8516 50 00 � Microwave ovens 1,5 Year 3

8516 60 � Other ovens; cookers, cooking plates, boiling rings; grillers and roasters

8516 60 10 � � Cookers (incorporating at least an oven and a hob) 0,0 Year 0

� � Cooking plates, boiling rings and hobs

8516 60 51 � � � Hobs for building-in 0,0 Year 0

8516 60 59 � � � Other 0,0 Year 0

8516 60 70 � � Grillers and roasters 0,0 Year 0

8516 60 80 � � Ovens for building-in 0,0 Year 0

8516 60 90 � � Other 0,0 Year 0

� Other electro-thermic appliances

8516 71 00 � � Coffee or tea makers 0,0 Year 0

8516 72 00 � � Toasters 0,0 Year 0

8516 79 � � Other

8516 79 10 � � � Plate warmers 0,0 Year 0

8516 79 20 � � � Deep fat fryers 0,0 Year 0
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8516 79 80 � � � Other 0,0 Year 0

8516 80 � Electric heating resistors

8516 80 10 � � Assembled only with a simple insulated former and electrical connections,
used for anti-icing or de-icing, for use in civil aircraft

0,0 Year 0

� � Other

8516 80 91 � � � Assembled with an insulated former 0,0 Year 0

8516 80 99 � � � Other 0,0 Year 0

8516 90 00 � Parts 0,0 Year 0

8517 Electrical apparatus for line telephony or line telegraphy, including line telephone
sets with cordless handsets and telecommunication apparatus for carrier-current
line systems or for digital line systems; videophones

� Telephone sets; videophones

8517 11 00 � � Line telephone sets with cordless handsets 0,0 Year 0

8517 19 � � Other

8517 19 10 � � � Videophones 0,0 Year 0

8517 19 90 � � � Other 0,0 Year 0

� Facsimile machines and teleprinters

8517 21 00 � � Facsimile machines 0,0 Year 0

8517 22 00 � � Teleprinters 0,0 Year 0

8517 30 00 � Telephonic or telegraphic switching apparatus 0,0 Year 0

8517 50 � Other apparatus, for carrier-current line systems or for digital line systems

8517 50 10 � � For carrier-current line systems 0,0 Year 0

8517 50 90 � � Other 0,0 Year 0

8517 80 � Other apparatus

8517 80 10 � � Entry-phone systems 0,0 Year 0

8517 80 90 � � Other 0,0 Year 0

8517 90 � Parts

� � Of apparatus for carrier-current line systems of subheading 8517 50 10

8517 90 11 � � � Electronic assemblies 0,0 Year 0

8517 90 19 � � � Other 0,0 Year 0

� � Other

8517 90 82 � � � Electronic assemblies 0,0 Year 0

8517 90 88 � � � Other 0,0 Year 0

8518 Microphones and stands therefor; loudspeakers, whether or not mounted in their
enclosures; headphones and earphones, whether or not combined with a
microphone, and sets consisting of a microphone and one or more loudspeakers;
audio-frequency electric amplifiers; electric sound amplifier sets:

8518 10 � Microphones and stands therefor

8518 10 10 � � For use in civil aircraft 0,0 Year 0

� � Other



HS Heading 2002 Description Base Category

8518 10 20 � � � Microphones having a frequency range of 300 Hz to 3,4 KHz, of a
diameter not exceeding 10 mm and a height not exceeding 3 mm, of a
kind used for telecommunications

0,0 Year 0

8518 10 80 � � � Other 0,0 Year 0

� Loudspeakers, whether or not mounted in their enclosures

8518 21 � � Single loudspeakers, mounted in their enclosures

8518 21 10 � � � For use in civil aircraft 0,0 Year 0

8518 21 90 � � � Other 0,0 Year 0

8518 22 � � Multiple loudspeakers, mounted in the same enclosure

8518 22 10 � � � For use in civil aircraft 0,0 Year 0

8518 22 90 � � � Other 0,0 Year 0

8518 29 � � Other

8518 29 10 � � � For use in civil aircraft 0,0 Year 0

� � � Other

8518 29 20 � � � � Loudspeakers having a frequency range of 300 Hz to 3,4 KHz, of a
diameter not exceeding 50 mm, of a kind used for telecommunications

0,0 Year 0

8518 29 80 � � � � Other 0,0 Year 0

8518 30 Headphones and earphones, whether or not combined with microphone, and sets
consisting of a microphone and one or more loudspeakers:

8518 30 10 � � For use in civil aircraft 0,0 Year 0

� � Other

8518 30 20 � � � Line telephone handsets 0,0 Year 0

8518 30 80 � � � Other 0,0 Year 0

8518 40 � Audio-frequency electric amplifiers

8518 40 10 � � For use in civil aircraft 0,0 Year 0

� � Other

8518 40 30 � � � Telephonic and measurement amplifiers 0,0 Year 0

� � � Other

8518 40 91 � � � � With only one channel 0,0 Year 0

8518 40 99 � � � � Other 0,0 Year 0

8518 50 � Electric sound amplifier sets

8518 50 10 � � For use in civil aircraft 0,0 Year 0

8518 50 90 � � Other 0,0 Year 0

8518 90 00 � Parts 0,0 Year 0

8519 Turntables (record-decks), record-players, cassette-players and other sound
reproducing apparatus, not incorporating a sound recording device

8519 10 00 � Coin-or disc-operated record-players 2,5 Year 3

� Other record-players

8519 21 00 � � Without loudspeaker 0,0 Year 0
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8519 29 00 � � Other 0,0 Year 0

� Turntables (record-decks)

8519 31 00 � � With automatic record-changing mechanism 0,0 Year 0

8519 39 00 � � Other 0,0 Year 0

8519 40 00 � Transcribing machines 1,5 Year 3

� Other sound reproducing apparatus

8519 92 00 � � Pocket-size cassette-players 0,0 Year 0

8519 93 � � Other, cassette-type

� � � Of a kind used in motor vehicles

8519 93 31 � � � � With an analogue and digital reading system 5,5 Year 3

8519 93 39 � � � � Other 0,0 Year 0

� � � Other

8519 93 81 � � � � With an analogue and digital reading system 5,5 Year 3

8519 93 89 � � � � Other 0,0 Year 0

8519 99 � � Other

� � � With laser reading system

8519 99 12 � � � � Of a kind used in motor vehicles, of a type using discs of a diameter
not exceeding 6,5 cm

5,5 Year 3

8519 99 18 � � � � Other 6,0 Year 3

8519 99 90 � � � Other 0,0 Year 0

8520 Magnetic tape recorders and other sound recording apparatus, whether or not
incorporating a sound reproducing device

8520 10 00 � Dictating machines not capable of operating without an external source of
power

0,0 Year 0

8520 20 00 � Telephone answering machines 0,0 Year 0

� Other magnetic tape recorders incorporating sound reproducing apparatus

8520 32 � � Digital audio type

� � � Cassette-type

� � � � With built-in amplifier and one or more built-in loudspeakers

8520 32 11 � � � � � Capable of operating without an external source of power 0,0 Year 0

8520 32 19 � � � � � Other 0,0 Year 0

8520 32 30 � � � � Pocket-size recorders 0,0 Year 0

8520 32 50 � � � � Other 0,0 Year 0

� � � Other

8520 32 91 � � � � Using magnetic tapes on reels, allowing sound recording or
reproduction either at a single speed of 19 cm per second or at several
speeds if those comprise only 19 cm per second and lower speeds

0,0 Year 0

8520 32 99 � � � � Other 3,5 Year 3

8520 33 � � Other, cassette-type

� � � With built-in amplifier and one or more built-in loudspeakers
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8520 33 11 � � � � Capable of operating without an external source of power 0,0 Year 0

8520 33 19 � � � � Other 0,0 Year 0

8520 33 30 � � � Pocket-size recorders 0,0 Year 0

8520 33 90 � � � Other 0,0 Year 0

8520 39 � � Other

8520 39 10 � � � Using magnetic tapes on reels, allowing sound recording or reproduction
either at a single speed of 19 cm per second or at several speeds if those
comprise only 19 cm per second and lower speeds

0,0 Year 0

8520 39 90 � � � Other 3,5 Year 3

8520 90 � Other

8520 90 10 � � For use in civil aircraft 0,0 Year 0

8520 90 90 � � Other 0,0 Year 0

8521 Video recording or reproducing apparatus, whether or not incorporating a video
tuner

8521 10 � Magnetic tape-type

8521 10 10 � � For use in civil aircraft 0,0 Year 0

� � Other

8521 10 30 � � � Using tape of a width not exceeding 1,3 cm and allowing recording or
reproduction at a tape speed not exceeding 50 mm per second

9,8 Year 3

8521 10 80 � � � Other 4,5 Year 3

8521 90 00 � Other 9,8 Year 3

8522 Parts and accessories suitable for use solely or principally with the apparatus of
headings 8519 to 8521

8522 10 00 � Pick-up cartridges 0,0 Year 0

8522 90 � Other

8522 90 10 � � Assemblies and sub-assemblies consisting of two or more parts or pieces
fastened or joined together, for apparatus falling within subheading 8520 90,
for use in civil aircraft

0,0 Year 0

� � Other

8522 90 30 � � � Styli; diamonds, sapphires and other precious or semi-precious stones
(natural, synthetic or reconstructed) for styli, whether or not mounted

0,0 Year 0

� � � Other

� � � � Electronic assemblies

8522 90 51 � � � � � Of apparatus of subheading 8520 20 00 0,0 Year 0

8522 90 59 � � � � � Other 0,0 Year 0

8522 90 93 � � � � Single cassette-deck assemblies with a total thickness not exceeding 53
mm, of a kind used in the manufacture of sound recording and
reproducing apparatus

0,0 Year 0

8522 90 98 � � � � Other 0,0 Year 0

8523 Prepared unrecorded media for sound recording or similar recording of other
phenomena, other than products of Chapter 37

� Magnetic tapes
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8523 11 00 � � Of a width not exceeding 4 mm 0,0 Year 0

8523 12 00 � � Of a width exceeding 4 mm but not exceeding 6,5 mm 0,0 Year 0

8523 13 00 � � Of a width exceeding 6,5 mm 0,0 Year 0

8523 20 � Magnetic discs

8523 20 10 � � Rigid 0,0 Year 0

8523 20 90 � � Other 0,0 Year 0

8523 30 00 � Cards incorporating a magnetic stripe 0,0 Year 0

8523 90 00 � Other 0,0 Year 0

8524 Records, tapes and other recorded media for sound or other similarly recorded
phenomena, including matrices and masters for the production of records, but
excluding products of Chapter 37

8524 10 00 � Gramophone records 0,0 Year 0

� Discs for laser reading systems

8524 31 00 � � For reproducing phenomena other than sound or image 0,0 Year 0

8524 32 � � For reproducing sound only:

8524 32 10 � � � Of a diameter not exceeding 6,5 cm 0,0 Year 0

8524 32 90 � � � Of a diameter exceeding 6,5 cm 0,0 Year 0

8524 39 � � Other

8524 39 10 � � � For reproducing representations of instructions, data, sound, and image
recorded in a machine readable binary form, and capable of being
manipulated or providing interactivity to a user, by means of an
automatic data processing machine

0,0 Year 0

� � � Other:

8524 39 20 � � � � Digital versatile discs (DVD) 0,0 Year 0

8524 39 80 � � � � Other 0,0 Year 0

8524 40 00 � Magnetic tapes for reproducing phenomena other than sound or image 0,0 Year 0

� Other magnetic tapes

8524 51 00 � � Of a width not exceeding 4 mm 0,0 Year 0

8524 52 00 � � Of a width exceeding 4 mm but not exceeding 6,5 mm 0,0 Year 0

8524 53 00 � � Of a width exceeding 6,5 mm 0,0 Year 0

8524 60 00 � Cards incorporating a magnetic stripe 0,0 Year 0

� Other

8524 91 00 � � For reproducing phenomena other than sound or image 0,0 Year 0

8524 99 � � Other

8524 99 10 � � � For reproducing representations of instructions, data, sound, and image
recorded in a machine readable binary form, and capable of being
manipulated or providing interactivity to a user, by means of an
automatic data processing machine

0,0 Year 0

8524 99 90 � � � Other 0,0 Year 0
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8525 Transmission apparatus for radio-telephony, radio-telegraphy, radio-broadcasting or
television, whether or not incorporating reception apparatus or sound recording or
reproducing apparatus; television cameras; still image video cameras and other
video camera recorders; digital cameras:

8525 10 � Transmission apparatus

8525 10 10 � � Radio-telegraphic or radio-telephonic apparatus, for use in civil aircraft 0,0 Year 0

� � Other

8525 10 50 � � � Radio-telegraphic or radio-telephonic apparatus 0,0 Year 0

8525 10 80 � � � Other 0,0 Year 0

8525 20 � Transmission apparatus incorporating reception apparatus

8525 20 10 � � Radio-telegraphic or radio-telephonic apparatus, for use in civil aircraft 0,0 Year 0

� � Other

8525 20 91 � � � For cellular networks (mobile telephones) 0,0 Year 0

8525 20 99 � � � Other 0,0 Year 0

8525 30 � Television cameras

8525 30 10 � � With 3 or more camera tubes 0,0 Year 0

8525 30 90 � � Other 1,4 Year 3

8525 40 � Still image video cameras and other video camera recorders; digital cameras:

� � Still image video cameras; digital cameras:

8525 40 11 � � � Digital 0,0 Year 0

8525 40 19 � � � Other 1,4 Year 3

� � Other video camera recorders:

8525 40 91 � � � Only able to record sound and images taken by the television camera 1,4 Year 3

8525 40 99 � � � Other 4,9 Year 3

8526 Radar apparatus, radio navigational aid apparatus and radio remote control
apparatus

8526 10 � Radar apparatus

8526 10 10 � � For use in civil aircraft 0,0 Year 0

8526 10 90 � � Other 0,0 Year 0

� Other

8526 91 � � Radio navigational aid apparatus

� � � For use in civil aircraft

8526 91 11 � � � � Radio navigational receivers 0,0 Year 0

8526 91 19 � � � � Other 0,0 Year 0

8526 91 90 � � � Other 0,0 Year 0

8526 92 � � Radio remote control apparatus

8526 92 10 � � � For use in civil aircraft 0,0 Year 0

8526 92 90 � � � Other 0,0 Year 0
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8527 Reception apparatus for radio-telephony, radio-telegraphy or radio-broadcasting,
whether or not combined, in the same housing, with sound recording or
reproducing apparatus or a clock

� Radio-broadcast receivers capable of operating without an external source of
power, including apparatus capable of receiving also radio-telephony or
radio-telegraphy

8527 12 � � Pocket-size radio cassette-players

8527 12 10 � � � With an analogue and digital reading system 9,8 Year 3

8527 12 90 � � � Other 6,5 Year 3

8527 13 � � Other apparatus combined with sound recording or reproducing apparatus

8527 13 10 � � � With laser reading system 8,4 Year 3

� � � Other

8527 13 91 � � � � Of the cassette-type with an analogue and digital reading system 9,8 Year 3

8527 13 99 � � � � Other 6,5 Year 3

8527 19 00 � � Other 0,0 Year 0

� Radio-broadcast receivers not capable of operating without an external source of
power, of a kind used in motor vehicles, including apparatus capable of
receiving also radio-telephony or radio-telegraphy

8527 21 � � Combined with sound recording or reproducing apparatus

� � � Capable of receiving and decoding digital Radio Data System signals

8527 21 20 � � � � With laser reading system 9,8 Year 3

� � � � Other

8527 21 52 � � � � � Of the cassette-type with an analogue and digital reading system 9,8 Year 3

8527 21 59 � � � � � Other 6,5 Year 3

� � � Other

8527 21 70 � � � � With laser reading system 9,8 Year 3

� � � � Other

8527 21 92 � � � � � Of the cassette-type with an analogue and digital reading system 9,8 Year 3

8527 21 98 � � � � � Other 6,5 Year 3

8527 29 00 � � Other 8,4 Year 3

� Other radio-broadcast receivers, including apparatus capable of receiving also
radio-telephony or radio-telegraphy

8527 31 � � Combined with sound recording or reproducing apparatus

� � � With in the same housing one or more loudspeakers

8527 31 11 � � � � Of the cassette-type with an analogue and digital reading system 9,8 Year 3

8527 31 19 � � � � Other 6,5 Year 3

� � � Other

8527 31 91 � � � � With laser reading system 8,4 Year 3

� � � � Other

8527 31 93 � � � � � Of the cassette-type with an analogue and digital reading system 9,8 Year 3
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8527 31 98 � � � � � Other 6,5 Year 3

8527 32 � � Not combined with sound recording or reproducing apparatus but combined
with a clock

8527 32 10 � � � Alarm clock radios 0,0 Year 0

8527 32 90 � � � Other 5,5 Year 3

8527 39 � � Other

8527 39 20 � � � Without built-in amplifier 5,5 Year 3

8527 39 80 � � � With built-in amplifier 5,5 Year 3

8527 90 � Other apparatus

8527 90 10 � � For radio-telephony or radio-telegraphy, for use in civil aircraft 0,0 Year 0

� � Other

8527 90 92 � � � Portable receivers for calling, alerting or paging 0,0 Year 0

8527 90 98 � � � Other 5,8 Year 3

8528 Reception apparatus for television, whether or not incorporating radio-broadcast
receivers or sound or video recording or reproducing apparatus; video monitors
and video projectors

� Reception apparatus for television, whether or not incorporating radio-broadcast
receivers or sound or video recording or reproducing apparatus

8528 12 � � Colour

8528 12 10 � � � Television projection equipment 9,8 Year 3

8528 12 20 � � � Apparatus incorporating a video recorder or reproducer 9,8 Year 3

� � � Other

� � � � With integral tube

� � � � � With a screen width/height ratio less than 1,5, with a diagonal
measurement of the screen

8528 12 52 � � � � � � Not exceeding 42 cm 9,8 Year 3

8528 12 54 � � � � � � Exceeding 42 cm but not exceeding 52 cm 9,8 Year 3

8528 12 56 � � � � � � Exceeding 52 cm but not exceeding 72 cm 9,8 Year 3

8528 12 58 � � � � � � Exceeding 72 cm 9,8 Year 3

� � � � � Other

� � � � � � With scanning parameters not exceeding 625 lines, with a
diagonal measurement of the screen

8528 12 62 � � � � � � � Not exceeding 75 cm 9,8 Year 3

8528 12 66 � � � � � � � Exceeding 75 cm 9,8 Year 3

� � � � � � With scanning parameters exceeding 625 lines

8528 12 72 � � � � � � � With a vertical resolution of less than 700 lines 9,8 Year 3

8528 12 76 � � � � � � � With a vertical resolution of 700 lines or more 9,8 Year 3

� � � � Other

� � � � � With screen

8528 12 81 � � � � � � With a screen width/height ratio less than 1,5 9,8 Year 3
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8528 12 89 � � � � � � Other 9,8 Year 3

� � � � � Without screen

� � � � � � Video tuners

8528 12 90 � � � � � � � Electronic assemblies for incorporation into automatic data
processing machines

0,0 Year 0

8528 12 91 � � � � � � � Apparatus with a microprocessor-based device incorporating a
modem for gaining access to the internet, and having a
function of interactive information exchange, capable of
receiving television signals (�set-top boxes with
communication function�)

0,0 Year 0

� � � � � � � Other

8528 12 94 � � � � � � � � Digital (including mixed digital and analogue) 9,8 Year 0

8528 12 95 � � � � � � � � Other 9,8 Year 3

8528 12 98 � � � � � � Other 9,8 Year 3

8528 13 00 � � Black and white or other monochrome 0,0 Year 0

� Video monitors

8528 21 � � Colour

� � � With cathode-ray tube

8528 21 14 � � � � With a screen width/height ratio less than 1,5 9,8 Year 3

� � � � Other

8528 21 16 � � � � � With scanning parameters not exceeding 625 lines 9,8 Year 3

8528 21 18 � � � � � With scanning parameters exceeding 625 lines 9,8 Year 3

8528 21 90 � � � Other 9,8 Year 3

8528 22 00 � � Black and white or other monochrome 9,8 Year 3

8528 30 � Video projectors

8528 30 05 � � Operating by means of flat panel display (for example, a liquid crystal
device), capable of displaying digital information generated by an automatic
data processing machine

0,0 Year 0

� � Other

8528 30 20 � � � Colour 9,8 Year 3

8528 30 90 � � � Black and white or other monochrome 0,0 Year 0

8529 Parts suitable for use solely or principally with the apparatus of headings 8525 to
8528

8529 10 � Aerials and aerial reflectors of all kinds; parts suitable for use therewith

8529 10 10 � � For use in civil aircraft 0,0 Year 0

� � Other

� � � Aerials

8529 10 15 � � � � Aerials for radio-telegraphic or radio-telephonic apparatus 0,0 Year 0

8529 10 20 � � � � Telescopic and whip-type aerials for portable apparatus or for
apparatus for fitting in motor vehicles

1,5 Year 3

� � � � Outside aerials for radio or television broadcast receivers
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8529 10 31 � � � � � For reception via satellite 0,0 Year 0

8529 10 39 � � � � � Other 0,0 Year 0

8529 10 40 � � � � Inside aerials for radio or television broadcast receivers, including
built-in types

0,0 Year 0

8529 10 45 � � � � Other 0,0 Year 0

8529 10 70 � � � Aerial filters and separators 0,0 Year 0

8529 10 90 � � � Other 0,0 Year 0

8529 90 � Other

8529 90 10 � � Assemblies and sub-assemblies consisting of two or more parts or pieces
fastened or joined together, for apparatus falling within subheadings
8526 10 10, 8526 91 11, 8526 91 19 and 8526 92 10, for use in civil
aircraft

0,0 Year 0

� � Other

8529 90 40 � � � Parts of apparatus falling within subheadings 8525 10 50, 8525 20 91,
8525 20 99, 8525 40 11 and 8527 90 92

0,0 Year 0

� � � Other

� � � � Cabinets and cases

8529 90 51 � � � � � Of wood 0,0 Year 0

8529 90 59 � � � � � Of other materials 0,0 Year 0

8529 90 72 � � � � Electronic assemblies 0,0 Year 0

� � � � Other

8529 90 81 � � � � � For television cameras of subheading 8525 30 and apparatus of
headings 8527 and 8528

1,5 Year 3

8529 90 88 � � � � � Other 0,0 Year 0

8530 Electrical signalling, safety or traffic control equipment for railways, tramways,
roads, inland waterways parking facilities, port installations or airfields (other than
those of heading 8608)

8530 10 00 � Equipment for railways or tramways 0,0 Year 0

8530 80 00 � Other equipment 0,0 Year 0

8530 90 00 � Parts 0,0 Year 0

8531 Electric sound or visual signalling apparatus (for example, bells, sirens, indicator
panels, burglar or fire alarms), other than those of heading 8512 or 8530

8531 10 � Burglar or fire alarms and similar apparatus

8531 10 10 � � For use in civil aircraft 0,0 Year 0

� � Other

8531 10 20 � � � Of a kind used for motor vehicles 0,0 Year 0

8531 10 30 � � � Of a kind used for buildings 0,0 Year 0

8531 10 80 � � � Other 0,0 Year 0

8531 20 � Indicator panels incorporating liquid crystal devices (LCD) or light emitting
diodes (LED)

8531 20 10 � � For use in civil aircraft 0,0 Year 0

� �
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8531 20 30 � � � Incorporating light emitting diodes (LED) 0,0 Year 0

� � � Incorporating liquid crystal devices (LCD)

8531 20 50 � � � � Incorporating active matrix liquid crystal devices (LCD) 0,0 Year 0

8531 20 80 � � � � Other 0,0 Year 0

8531 80 � Other apparatus

8531 80 10 � � For use in civil aircraft 0,0 Year 0

� � Other

8531 80 30 � � � Flat panel display devices 0,0 Year 0

8531 80 80 � � � Other 0,0 Year 0

8531 90 � Parts

8531 90 20 � � Of apparatus of subheadings 8531 20 and 8531 80 30 0,0 Year 0

8531 90 80 � � Other 0,0 Year 0

8532 Electrical capacitors, fixed, variable or adjustable (pre-set)

8532 10 00 � Fixed capacitors designed for use in 50/60 Hz circuits and having a reactive
power handling capacity of not less than 0,5 kvar (power capacitors)

0,0 Year 0

� Other fixed capacitors

8532 21 00 � � Tantalum 0,0 Year 0

8532 22 00 � � Aluminium electrolytic 0,0 Year 0

8532 23 00 � � Ceramic dielectric, single layer 0,0 Year 0

8532 24 00 � � Ceramic dielectric, multilayer 0,0 Year 0

8532 25 00 � � Dielectric of paper or plastics 0,0 Year 0

8532 29 00 � � Other 0,0 Year 0

8532 30 00 � Variable or adjustable (pre-set) capacitors 0,0 Year 0

8532 90 00 � Parts 0,0 Year 0

8533 Electrical resistors (including rheostats and potentiometers), other than heating
resistors

8533 10 00 � Fixed carbon resistors, composition or film types 0,0 Year 0

� Other fixed resistors

8533 21 00 � � For a power handling capacity not exceeding 20 W 0,0 Year 0

8533 29 00 � � Other 0,0 Year 0

� Wirewound variable resistors, including rheostats and potentiometers

8533 31 00 � � For a power handling capacity not exceeding 20 W 0,0 Year 0

8533 39 00 � � Other 0,0 Year 0

8533 40 � Other variable resistors, including rheostats and potentiometers

8533 40 10 � � For a power handling capacity not exceeding 20 W 0,0 Year 0

8533 40 90 � � Other 0,0 Year 0

8533 90 00 � Parts 0,0 Year 0

8534 00 Printed circuits

� Consisting only of conductor elements and contacts
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8534 00 11 � � Multilayer circuits 0,0 Year 0

8534 00 19 � � Other 0,0 Year 0

8534 00 90 � With other passive elements 0,0 Year 0

8535 Electrical apparatus for switching or protecting electrical circuits, or for making
connections to or in electrical circuits (for example, switches, fuses, lightning
arresters, voltage limiters, surge suppressors, plugs, junction boxes), for a voltage
exceeding 1 000 V

8535 10 00 � Fuses 0,0 Year 0

� Automatic circuit breakers

8535 21 00 � � For a voltage of less than 72,5 kV 0,0 Year 0

8535 29 00 � � Other 0,0 Year 0

8535 30 � Isolating switches and make-and-break switches

8535 30 10 � � For a voltage of less than 72,5 kV 0,0 Year 0

8535 30 90 � � Other 0,0 Year 0

8535 40 00 � Lightning arresters, voltage limiters and surge suppressors 0,0 Year 0

8535 90 00 � Other 0,0 Year 0

8536 Electrical apparatus for switching or protecting electrical circuits, or for making
connections to or in electrical circuits (for example, switches, relays, fuses, surge
suppressors, plugs, sockets, lamp-holders, junction boxes), for a voltage not
exceeding 1 000 V

8536 10 � Fuses

8536 10 10 � � For a current not exceeding 10 A 0,0 Year 0

8536 10 50 � � For a current exceeding 10 A but not exceeding 63 A 0,0 Year 0

8536 10 90 � � For a current exceeding 63 A 0,0 Year 0

8536 20 � Automatic circuit breakers

8536 20 10 � � For a current not exceeding 63 A 0,0 Year 0

8536 20 90 � � For a current exceeding 63 A 0,0 Year 0

8536 30 � Other apparatus for protecting electrical circuits

8536 30 10 � � For a current not exceeding 16 A 0,0 Year 0

8536 30 30 � � For a current exceeding 16 A but not exceeding 125 A 0,0 Year 0

8536 30 90 � � For a current exceeding 125 A 0,0 Year 0

� Relays

8536 41 � � For a voltage not exceeding 60 V

8536 41 10 � � � For a current not exceeding 2 A 0,0 Year 0

8536 41 90 � � � For a current exceeding 2 A 0,0 Year 0

8536 49 00 � � Other 0,0 Year 0

8536 50 � Other switches

8536 50 03 � � Electronic AC switches consisting of optically coupled input and output
circuits (insulated thyristor AC switches)

0,0 Year 0

8536 50 05 � � Electronic switches, including temperature protected electronic switches,
consisting of a transistor and a logic chip (chip-on-chip technology)

0,0 Year 0
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8536 50 07 � � Electromechanical snap-action switches for a current not exceeding 11 A 0,0 Year 0

� � Other

� � � For a voltage not exceeding 60 V

8536 50 11 � � � � Push-button switches 0,0 Year 0

8536 50 15 � � � � Rotary switches 0,0 Year 0

8536 50 19 � � � � Other 0,0 Year 0

8536 50 80 � � � Other 0,0 Year 0

� Lamp-holders, plugs and sockets

8536 61 � � Lamp-holders

8536 61 10 � � � Edison lamp-holders 0,0 Year 0

8536 61 90 � � � Other 0,0 Year 0

8536 69 � � Other

8536 69 10 � � � For co-axial cables 0,0 Year 0

8536 69 30 � � � For printed circuits 0,0 Year 0

8536 69 90 � � � Other 0,0 Year 0

8536 90 � Other apparatus

8536 90 01 � � Prefabricated elements for electrical circuits 0,0 Year 0

8536 90 10 � � Connections and contact elements for wire and cables 0,0 Year 0

8536 90 20 � � Wafer probers 0,0 Year 0

8536 90 85 � � Other 0,0 Year 0

8537 Boards, panels, consoles, desks, cabinets and other bases, equipped with two or
more apparatus of heading 8535 or 8536, for electric control or the distribution of
electricity, including those incorporating instruments or apparatus of Chapter 90,
and numerical control apparatus, other than switching apparatus of heading 8517

8537 10 � For a voltage not exceeding 1 000 V

8537 10 10 � � Numerical control panels with built-in automatic data processing machine 0,0 Year 0

� � Other

8537 10 91 � � � Programmable memory controllers 0,0 Year 0

8537 10 99 � � � Other 0,0 Year 0

8537 20 � For a voltage exceeding 1 000 V

8537 20 91 � � For a voltage exceeding 1 000 V but not exceeding 72,5 kV 0,0 Year 0

8537 20 99 � � For a voltage exceeding 72,5 kV 0,0 Year 0

8538 Parts suitable for use solely or principally with the apparatus of heading 8535,
8536 or 8537

8538 10 00 � Boards, panels, consoles, desks, cabinets and other bases for the goods of
heading 8537, not equipped with their apparatus

0,0 Year 0

8538 90 � Other

� � For wafer probers of subheading 8536 90 20

8538 90 11 � � � Electronic assemblies 0,0 Year 0
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8538 90 19 � � � Other 0,0 Year 0

� � Other

8538 90 91 � � � Electronic assemblies 0,0 Year 0

8538 90 99 � � � Other 0,0 Year 0

8539 Electric filament or discharge lamps, including sealed-beam lamp units and
ultraviolet or infra-red lamps; arc-lamps

8539 10 � Sealed beam lamp units

8539 10 10 � � For use in civil aircraft 0,0 Year 0

8539 10 90 � � Other 0,0 Year 0

� Other filament lamps, excluding ultraviolet or infra-red lamps

8539 21 � � Tungsten halogen

8539 21 30 � � � Of a kind used for motor-cycles or other motor vehicles 0,0 Year 0

� � � Other, for a voltage

8539 21 92 � � � � Exceeding 100 V 0,0 Year 0

8539 21 98 � � � � Not exceeding 100 V 0,0 Year 0

8539 22 � � Other, of a power not exceeding 200 W and for a voltage exceeding 100 V

8539 22 10 � � � Reflector lamps 0,0 Year 0

8539 22 90 � � � Other 0,0 Year 0

8539 29 � � Other

8539 29 30 � � � Of a kind used for motor-cycles or other motor vehicles 0,0 Year 0

� � � Other, for a voltage

8539 29 92 � � � � Exceeding 100 V 0,0 Year 0

8539 29 98 � � � � Not exceeding 100 V 0,0 Year 0

� Discharge lamps, other than ultraviolet lamps

8539 31 � � Fluorescent, hot cathode

8539 31 10 � � � With double ended cap 0,0 Year 0

8539 31 90 � � � Other 0,0 Year 0

8539 32 � � Mercury or sodium vapour lamps; metal halide lamps

8539 32 10 � � � Mercury vapour lamps 0,0 Year 0

8539 32 50 � � � Sodium vapour lamps 0,0 Year 0

8539 32 90 � � � Metal halide lamps 0,0 Year 0

8539 39 00 � � Other 0,0 Year 0

� Ultra-violet or infra-red lamps; arc-lamps

8539 41 00 � � Arc-lamps 0,0 Year 0

8539 49 � � Other

8539 49 10 � � � Ultra-violet lamps 0,0 Year 0

8539 49 30 � � � Infra-red lamps 0,0 Year 0
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8539 90 � Parts

8539 90 10 � � Lamp bases 0,0 Year 0

8539 90 90 � � Other 0,0 Year 0

8540 Thermionic, cold cathode or photocathode valves and tubes (for example, vacuum
or vapour or gas filled valves and tubes, mercury arc rectifying valves and tubes,
cathode-ray tubes, television camera tubes)

� Cathode-ray television picture tubes, including video monitor cathode-ray tubes

8540 11 � � Colour

� � � With a screen width/height ratio less than 1,5, with a diagonal
measurement of the screen

8540 11 11 � � � � Not exceeding 42 cm 9,8 Year 3

8540 11 13 � � � � Exceeding 42 cm but not exceeding 52 cm 9,8 Year 3

8540 11 15 � � � � Exceeding 52 cm but not exceeding 72 cm 9,8 Year 3

8540 11 19 � � � � Exceeding 72 cm 9,8 Year 3

� � � Other, with a diagonal measurement of the screen

8540 11 91 � � � � Not exceeding 75 cm 9,8 Year 3

8540 11 99 � � � � Exceeding 75 cm 9,8 Year 3

8540 12 00 � � Black and white or other monochrome 4,0 Year 3

8540 20 � Television camera tubes; image converters and intensifiers; other photo-cathode
tubes

8540 20 10 � � Television camera tubes 0,0 Year 0

8540 20 80 � � Other 0,0 Year 0

8540 40 00 � Data/graphic display tubes, colour, with a phosphor dot screen pitch smaller
than 0,4 mm

0,0 Year 0

8540 50 00 � Data/graphic display tubes, black and white or other monochrome 0,0 Year 0

8540 60 00 � Other cathode-ray tubes 0,0 Year 0

� Microwave tubes (for example, magnetrons, klystrons, travelling wave tubes,
carcinotrons), excluding grid-controlled tubes

8540 71 00 � � Magnetrons 0,0 Year 0

8540 72 00 � � Klystrons 0,0 Year 0

8540 79 00 � � Other 0,0 Year 0

� Other valves and tubes

8540 81 00 � � Receiver or amplifier valves and tubes 0,0 Year 0

8540 89 00 � � Other 0,0 Year 0

� Parts

8540 91 00 � � Of cathode-ray tubes 0,0 Year 0

8540 99 00 � � Other 0,0 Year 0

8541 Diodes, transistors and similar semiconductor devices; photosensitive
semiconductor devices, including photovoltaic cells whether or not assembled in
modules or made-up into panels; light-emitting diodes; mounted piezo-electric
crystals
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8541 10 00 � Diodes, other than photosensitive or light-emitting diodes 0,0 Year 0

� Transistors, other than photosensitive transistors

8541 21 00 � � With a dissipation rate of less than 1 W 0,0 Year 0

8541 29 00 � � Other 0,0 Year 0

8541 30 00 � Thyristors, diacs and triacs, other than photosensitive devices 0,0 Year 0

8541 40 � Photosensitive semiconductor devices, including photovoltaic cells whether or
not assembled in modules or made-up into panels; light-emitting diodes

8541 40 10 � � Light-emitting diodes, including laser diodes 0,0 Year 0

8541 40 90 � � Other 0,0 Year 0

8541 50 00 � Other semiconductor devices 0,0 Year 0

8541 60 00 � Mounted piezo-electric crystals 0,0 Year 0

8541 90 00 � Parts 0,0 Year 0

8542 Electronic integrated circuits and microassemblies:

8542 10 00 � Cards incorporating an electronic integrated circuit (�smart� cards) 0,0 Year 0

� Monolithic integrated circuits:

8542 21 � � Digital:

� � � Metal oxide semiconductors (MOS technology):

8542 21 01 � � � � Wafers not yet cut into chips 0,0 Year 0

8542 21 05 � � � � Chips 0,0 Year 0

� � � � Other:

� � � � � Memories:

� � � � � � Dynamic random-access memories (D-RAMs):

8542 21 11 � � � � � � � With a storage capacity not exceeding 4 Mbits 0,0 Year 0

8542 21 13 � � � � � � � With a storage capacity exceeding 4 Mbits but not exceeding
16 Mbits

0,0 Year 0

8542 21 15 � � � � � � � With a storage capacity exceeding 16 Mbits but not exceeding
64 Mbits

0,0 Year 0

8542 21 17 � � � � � � � With a storage capacity exceeding 64 Mbits 0,0 Year 0

8542 21 20 � � � � � � Static random-access memories (S-RAMs), including cache
random-access memories (cache-RAMs)

0,0 Year 0

8542 21 25 � � � � � � UV erasable, programmable, read only memories (EPROMs) 0,0 Year 0

� � � � � � Electrically erasable, programmable, read only memories (E2
PROMs), including FLASH E2 PROMs:

� � � � � � � FLASH E2 PROMs:

8542 21 31 � � � � � � � � With a storage capacity not exceeding 4 Mbits 0,0 Year 0

8542 21 33 � � � � � � � � With a storage capacity exceeding 4 Mbits but not
exceeding 16 Mbits

0,0 Year 0

8542 21 35 � � � � � � � � With a storage capacity exceeding 16 Mbits but not
exceeding 32 Mbits

0,0 Year 0

8542 21 37 � � � � � � � � With a storage capacity exceeding 32 Mbits 0,0 Year 0
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8542 21 39 � � � � � � � Other 0,0 Year 0

8542 21 41 � � � � � � Other memories 0,0 Year 0

8542 21 45 � � � � � Microprocessors 0,0 Year 0

8542 21 50 � � � � � Microcontrollers and microcomputers 0,0 Year 0

� � � � � Other:

8542 21 61 � � � � � � Microperipherals 0,0 Year 0

8542 21 69 � � � � � � Other 0,0 Year 0

� � � Other:

8542 21 71 � � � � Wafers not yet cut into chips 0,0 Year 0

8542 21 73 � � � � Chips 0,0 Year 0

� � � � Other:

8542 21 81 � � � � � Memories 0,0 Year 0

8542 21 83 � � � � � Microprocessors 0,0 Year 0

8542 21 85 � � � � � Microcontrollers and microcomputers 0,0 Year 0

� � � � � Other:

8542 21 91 � � � � � � Microperipherals 0,0 Year 0

8542 21 99 � � � � � � Other 0,0 Year 0

8542 29 � � Other:

8542 29 10 � � � Wafers not yet cut into chips 0,0 Year 0

8542 29 20 � � � Chips 0,0 Year 0

� � � Other:

8542 29 30 � � � � Amplifiers 0,0 Year 0

8542 29 50 � � � � Voltage and current regulators 0,0 Year 0

8542 29 60 � � � � Control circuits 0,0 Year 0

8542 29 70 � � � � Interface circuits; interface circuits capable of performing control
functions

0,0 Year 0

8542 29 90 � � � � Other 0,0 Year 0

8542 60 00 � Hybrid integrated circuits 0,0 Year 0

8542 70 00 � Electronic microassemblies 0,0 Year 0

8542 90 00 � Parts 0,0 Year 0

8543 Electrical machines and apparatus, having individual functions, not specified or
included elsewhere in this chapter

� Particle accelerators

8543 11 00 � � Ion implanters for doping semiconductor materials 0,0 Year 0

8543 19 00 � � Other 0,0 Year 0

8543 20 00 � Signal generators 0,0 Year 0

8543 30 � Machines and apparatus for electroplating, electrolysis or electrophoresis
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8543 30 20 � � Apparatus for wet etching, developing, stripping or cleaning semiconductor
wafers or flat panel display substrates

0,0 Year 0

8543 30 80 � � Other 0,0 Year 0

8543 40 00 � Electric fence energisers 0,0 Year 0

� Other machines and apparatus

8543 81 00 � � Proximity cards and tags 0,0 Year 0

8543 89 � � Other

8543 89 10 � � � Flight recorders, electric synchros and transducers, defrosters and
demisters with electric resistors, for use in civil aircraft

0,0 Year 0

� � � Other

8543 89 15 � � � � Electrical machines with translation or dictionary functions 0,0 Year 0

8543 89 20 � � � � Aerial amplifiers 0,0 Year 0

� � � � Sunbeds, sunlamps and similar suntanning equipment

� � � � � For fluorescent tubes using ultraviolet A rays

8543 89 51 � � � � � � With a maximum tube length of 100 cm 0,0 Year 0

8543 89 55 � � � � � � Other 0,0 Year 0

8543 89 59 � � � � � Other 0,0 Year 0

8543 89 65 � � � � Apparatus for physical deposition on semiconductor wafers 0,0 Year 0

8543 89 73 � � � � Encapsulation equipment for assembly of semiconductor devices 0,0 Year 0

8543 89 75 � � � � Apparatus for physical deposition by sputtering on LCD substrates 0,0 Year 0

8543 89 79 � � � � Upgrade kits, for automatic data processing machines and units
thereof, put up for retail sale, consisting of, at least, speakers and/or
microphone, and an electronic assembly that enables the automatic
data processing machine and units thereof to process audio signals
(sound cards)

0,0 Year 0

8543 89 95 � � � � Other 0,0 Year 0

8543 90 � Parts

8543 90 10 � � Assemblies and sub-assemblies consisting of two or more parts or pieces
fastened or joined together, for flight recorders, for use in civil aircraft

0,0 Year 0

8543 90 20 � � Electronic assemblies for incorporation into automatic data processing
machines

0,0 Year 0

8543 90 30 � � Of apparatus of subheading 8543 11 00, 8543 30 20, 8543 89 65 or
8543 89 73

0,0 Year 0

8543 90 40 � � Of apparatus of subheading 8543 89 75 0,0 Year 0

8543 90 80 � � Other 0,0 Year 0

8544 Insulated (including enamelled or anodised) wire, cable (including coaxial cable)
and other insulated electric conductors, whether or not fitted with connectors;
optical fibre cables, made-up of individually sheathed fibres, whether or not
assembled with electric conductors or fitted with connectors

� Winding wire

8544 11 � � Of copper

8544 11 10 � � � Lacquered or enamelled 0,0 Year 0

8544 11 90 � � � Other 0,0 Year 0
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8544 19 � � Other

8544 19 10 � � � Lacquered or enamelled 0,0 Year 0

8544 19 90 � � � Other 0,0 Year 0

8544 20 00 � Coaxial cable and other coaxial electric conductors 0,0 Year 0

8544 30 � Ignition wiring sets and other wiring sets of a kind used in vehicles, aircraft or
ships

8544 30 10 � � For use in civil aircraft 0,0 Year 0

8544 30 90 � � Other 0,0 Year 0

� Other electric conductors, for a voltage not exceeding 80 V

8544 41 � � Fitted with connectors

8544 41 10 � � � Of a kind used for telecommunications 0,0 Year 0

8544 41 90 � � � Other 0,0 Year 0

8544 49 � � Other

8544 49 20 � � � Of a kind used for telecommunications 0,0 Year 0

8544 49 80 � � � Other 0,0 Year 0

� Other electric conductors, for a voltage exceeding 80 V but not exceeding
1 000 V

8544 51 � � Fitted with connectors

8544 51 10 � � � Of a kind used for telecommunications 0,0 Year 0

8544 51 90 � � � Other 0,0 Year 0

8544 59 � � Other

8544 59 10 � � � Wire and cables, with individual conductor wires of a diameter exceeding
0,51 mm

0,0 Year 0

� � � Other

8544 59 20 � � � � For a voltage of 1 000 V 0,0 Year 0

8544 59 80 � � � � For a voltage exceeding 80 V but less than 1 000 V 0,0 Year 0

8544 60 � Other electric conductors, for a voltage exceeding 1 000 V

8544 60 10 � � With copper conductors 0,0 Year 0

8544 60 90 � � With other conductors 0,0 Year 0

8544 70 00 � Optical fibre cables 0,0 Year 0

8545 Carbon electrodes, carbon brushes, lamp carbons, battery carbons and other
articles of graphite or other carbon, with or without metal, of a kind used for
electrical purposes

� Electrodes

8545 11 00 � � Of a kind used for furnaces 0,0 Year 0

8545 19 � � Other

8545 19 10 � � � Electrodes for electrolysis installations 0,0 Year 0

8545 19 90 � � � Other 0,0 Year 0
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8545 20 00 � Brushes 0,0 Year 0

8545 90 � Other

8545 90 10 � � Heating resistors 0,0 Year 0

8545 90 90 � � Other 0,0 Year 0

8546 Electrical insulators of any material

8546 10 00 � Of glass 0,0 Year 0

8546 20 � Of ceramics

8546 20 10 � � With no metal parts 0,0 Year 0

� � With metal parts

8546 20 91 � � � For overhead power transmission or traction lines 0,0 Year 0

8546 20 99 � � � Other 0,0 Year 0

8546 90 � Other

8546 90 10 � � Of plastics 0,0 Year 0

8546 90 90 � � Other 0,0 Year 0

8547 Insulating fittings for electrical machines, appliances or equipment, being fittings
wholly of insulating material apart from any minor components of metal (for
example, threaded sockets) incorporated during moulding solely for purposes of
assembly, other than insulators of heading 8546; electrical conduit tubing and
joints therefor, of base metal lined with insulating material

8547 10 � Insulating fittings of ceramics

8547 10 10 � � Containing 80 % or more by weight of metallic oxides 0,0 Year 0

8547 10 90 � � Other 0,0 Year 0

8547 20 00 � Insulating fittings of plastics 0,0 Year 0

8547 90 00 � Other 0,0 Year 0

8548 Waste and scrap of primary cells, primary batteries and electric accumulators; spent
primary cells, spent primary batteries and spent electric accumulators; electrical
parts of machinery or apparatus, not specified or included elsewhere in this chapter

8548 10 � Waste and scrap of primary cells, primary batteries and electric accumulators;
spent primary cells, spent primary batteries and spent electric accumulators

8548 10 10 � � Spent primary cells, spent primary batteries 0,0 Year 0

� � Spent electric accumulators

8548 10 21 � � � Lead-acid accumulators 0,0 Year 0

8548 10 29 � � � Other 0,0 Year 0

� � Waste and scrap of primary cells, primary batteries and electric accumulators

8548 10 91 � � � Containing lead 0,0 Year 0

8548 10 99 � � � Other 0,0 Year 0

8548 90 � Other

8548 90 10 � � Memories in multicombinational forms such as stack D-RAMs and modules 0,0 Year 0

8548 90 90 � � Other 0,0 Year 0
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86 RAILWAY OR TRAMWAY LOCOMOTIVES, ROLLING-STOCK AND PARTS
THEREOF; RAILWAY OR TRAMWAY TRACK FIXTURES AND FITTINGS AND
PARTS THEREOF; MECHANICAL (INCLUDING ELECTRO-MECHANICAL) TRAFFIC
SIGNALLING EQUIPMENT OF ALL KINDS

8601 Rail locomotives powered from an external source of electricity or by electric
accumulators

8601 10 00 � Powered from an external source of electricity 0,0 Year 0

8601 20 00 � Powered by electric accumulators 0,0 Year 0

8602 Other rail locomotives; locomotive tenders

8602 10 00 � Diesel-electric locomotives 0,0 Year 0

8602 90 00 � Other 0,0 Year 0

8603 Self-propelled railway or tramway coaches, vans and trucks, other than those of
heading 8604

8603 10 00 � Powered from an external source of electricity 0,0 Year 0

8603 90 00 � Other 0,0 Year 0

8604 00 00 Railway or tramway maintenance or service vehicles, whether or not self-propelled
(for example, workshops, cranes, ballast tampers, trackliners, testing coaches and
track inspection vehicles)

0,0 Year 0

8605 00 00 Railway or tramway passenger coaches, not self-propelled; luggage vans, post office
coaches and other special purpose railway or tramway coaches, not self-propelled
(excluding those of heading 8604)

0,0 Year 0

8606 Railway or tramway goods vans and wagons, not self-propelled

8606 10 00 � Tank wagons and the like 0,0 Year 0

8606 20 00 � Insulated or refrigerated vans and wagons, other than those of subheading
8606 10

0,0 Year 0

8606 30 00 � Self-discharging vans and wagons, other than those of subheading 8606 10 or
8606 20

0,0 Year 0

� Other

8606 91 � � Covered and closed

8606 91 10 � � � Specially designed for the transport of highly radioactive materials
(Euratom)

0,0 Year 0

8606 91 90 � � � Other 0,0 Year 0

8606 92 00 � � Open, with non-removable sides of a height exceeding 60 cm 0,0 Year 0

8606 99 00 � � Other 0,0 Year 0

8607 Parts of railway or tramway locomotives or rolling-stock

� Bogies, bissel-bogies, axles and wheels, and parts thereof

8607 11 00 � � Driving bogies and bissel-bogies 0,0 Year 0

8607 12 00 � � Other bogies and bissel-bogies 0,0 Year 0

8607 19 � � Other, including parts

� � � Axles, assembled or not; wheels and parts thereof

8607 19 01 � � � � Of cast iron or cast steel 0,0 Year 0

8607 19 11 � � � � Of closed-die forged steel 0,0 Year 0

8607 19 18 � � � � Other 0,0 Year 0

� � � Parts of bogies, bissel-bogies and the like
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8607 19 91 � � � � Of cast iron or cast steel 0,0 Year 0

8607 19 99 � � � � Other 0,0 Year 0

� Brakes and parts thereof

8607 21 � � Air brakes and parts thereof

8607 21 10 � � � Of cast iron or cast steel 0,0 Year 0

8607 21 90 � � � Other 0,0 Year 0

8607 29 � � Other

8607 29 10 � � � Of cast iron or cast steel 0,0 Year 0

8607 29 90 � � � Other 0,0 Year 0

8607 30 � Hooks and other coupling devices, buffers, and parts thereof

8607 30 01 � � Of cast iron or cast steel 0,0 Year 0

8607 30 99 � � Other 0,0 Year 0

� Other

8607 91 � � Of locomotives

8607 91 10 � � � Axle-boxes and parts thereof 0,0 Year 0

� � � Other

8607 91 91 � � � � Of cast iron or cast steel 0,0 Year 0

8607 91 99 � � � � Other 0,0 Year 0

8607 99 � � Other

8607 99 10 � � � Axle-boxes and parts thereof 0,0 Year 0

8607 99 30 � � � Bodies and parts thereof 0,0 Year 0

8607 99 50 � � � Chassis and parts thereof 0,0 Year 0

8607 99 90 � � � Other 0,0 Year 0

8608 00 Railway or tramway track fixtures and fittings; mechanical (including
electromechanical) signalling, safety or traffic control equipment for railways,
tramways, roads, inland waterways, parking facilities, port installations or airfields;
parts of the foregoing

8608 00 10 � Equipment for railways or tramways 0,0 Year 0

8608 00 30 � Other equipment 0,0 Year 0

8608 00 90 � Parts 0,0 Year 0

8609 00 Containers (including containers for the transport of fluids) specially designed and
equipped for carriage by one or more modes of transport

8609 00 10 � Containers with an anti-radiation lead covering, for the transport of radioactive
materials (Euratom)

0,0 Year 0

8609 00 90 � Other 0,0 Year 0

87 VEHICLES OTHER THAN RAILWAY OR TRAMWAY ROLLING-STOCK, AND
PARTS AND ACCESSORIES THEREOF

8701 Tractors (other than tractors of heading 8709)

8701 10 00 � Pedestrian-controlled tractors 0,0 Year 0

8701 20 � Road tractors for semi-trailers
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8701 20 10 � � New 0,0 Year 0

8701 20 90 � � Used 0,0 Year 0

8701 30 � Track-laying tractors

8701 30 10 � � Snowgroomers 0,0 Year 0

8701 30 90 � � Other 0,0 Year 0

8701 90 � Other

� � Agricultural tractors (excluding pedestrian-controlled tractors) and forestry
tractors, wheeled

� � � New, of an engine power

8701 90 11 � � � � Not exceeding 18 kW 0,0 Year 0

8701 90 20 � � � � Exceeding 18 kW but not exceeding 37 kW 0,0 Year 0

8701 90 25 � � � � Exceeding 37 kW but not exceeding 59 kW 0,0 Year 0

8701 90 31 � � � � Exceeding 59 kW but not exceeding 75 kW 0,0 Year 0

8701 90 35 � � � � Exceeding 75 kW but not exceeding 90 kW 0,0 Year 0

8701 90 39 � � � � Exceeding 90 kW 0,0 Year 0

8701 90 50 � � � Used 0,0 Year 0

8701 90 90 � � Other 0,0 Year 0

8702 Motor vehicles for the transport of ten or more persons, including the driver

8702 10 � With compression-ignition internal combustion piston engine (diesel or
semi-diesel)

� � Of a cylinder capacity exceeding 2 500 cm3

8702 10 11 � � � New 11,2 Year 3

8702 10 19 � � � Used 11,2 Year 3

� � Of a cylinder capacity not exceeding 2 500 cm3

8702 10 91 � � � New 6,5 Year 3

8702 10 99 � � � Used 6,5 Year 3

8702 90 � Other

� � With spark-ignition internal combustion piston engine

� � � Of a cylinder capacity exceeding 2 800 cm3

8702 90 11 � � � � New 11,2 Year 3

8702 90 19 � � � � Used 11,2 Year 3

� � � Of a cylinder capacity not exceeding 2 800 cm3

8702 90 31 � � � � New 6,5 Year 3

8702 90 39 � � � � Used 6,5 Year 3

8702 90 90 � � With other engines 6,5 Year 3

8703 Motor cars and other motor vehicles principally designed for the transport of
persons (other than those of heading 8702), including station wagons and racing
cars

8703 10 � Vehicles specially designed for travelling on snow; golf cars and similar vehicles
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8703 10 11 � � Vehicles specially designed for travelling on snow, with compression-ignition
internal combustion piston engine (diesel or semi-diesel), or with
spark-ignition internal combustion piston engine

1,5 Year 3

8703 10 18 � � Other 6,5 Year 3

� Other vehicles, with spark-ignition internal combustion reciprocating piston
engine

8703 21 � � Of a cylinder capacity not exceeding 1 000 cm3

8703 21 10 � � � New 6,5 Year 3

8703 21 90 � � � Used 6,5 Year 3

8703 22 � � Of a cylinder capacity exceeding 1 000 cm3 but not exceeding 1 500 cm3

8703 22 10 � � � New 6,5 Year 3

8703 22 90 � � � Used 6,5 Year 3

8703 23 � � Of a cylinder capacity exceeding 1 500 cm3 but not exceeding 3 000 cm3

� � � New

8703 23 11 � � � � Motor caravans 6,5 Year 3

8703 23 19 � � � � Other 6,5 Year 3

8703 23 90 � � � Used 6,5 Year 3

8703 24 � � Of a cylinder capacity exceeding 3 000 cm3

8703 24 10 � � � New 6,5 Year 3

8703 24 90 � � � Used 6,5 Year 3

� Other vehicles, with compression-ignition internal combustion piston engine
(diesel or semi-diesel)

8703 31 � � Of a cylinder capacity not exceeding 1 500 cm3

8703 31 10 � � � New 6,5 Year 3

8703 31 90 � � � Used 6,5 Year 3

8703 32 � � Of a cylinder capacity exceeding 1 500 cm3 but not exceeding 2 500 cm3

� � � New

8703 32 11 � � � � Motor caravans 6,5 Year 3

8703 32 19 � � � � Other 6,5 Year 3

8703 32 90 � � � Used 6,5 Year 3

8703 33 � � Of a cylinder capacity exceeding 2 500 cm3

� � � New

8703 33 11 � � � � Motor caravans 6,5 Year 3

8703 33 19 � � � � Other 6,5 Year 3

8703 33 90 � � � Used 6,5 Year 3

8703 90 � Other

8703 90 10 � � With electric motors 6,5 Year 3

8703 90 90 � � Other 6,5 Year 3

8704 Motor vehicles for the transport of goods

8704 10 � Dumpers designed for off-highway use
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8704 10 10 � � With compression-ignition internal combustion piston engine (diesel or
semi-diesel), or with spark-ignition internal combustion piston engine

0,0 Year 0

8704 10 90 � � Other 0,0 Year 0

� Other, with compression-ignition internal combustion piston engine (diesel or
semi-diesel)

8704 21 � � Of a gross vehicle weight not exceeding 5 tonnes

8704 21 10 � � � Specially designed for the transport of highly radioactive materials
(Euratom)

0,0 Year 0

� � � Other

� � � � With engines of a cylinder capacity exceeding 2 500 cm3

8704 21 31 � � � � � New 15,4 Year 3

8704 21 39 � � � � � Used 15,4 Year 3

� � � � With engines of a cylinder capacity not exceeding 2 500 cm3

8704 21 91 � � � � � New 6,5 Year 3

8704 21 99 � � � � � Used 6,5 Year 3

8704 22 � � Of a gross vehicle weight exceeding 5 tonnes but not exceeding 20 tonnes

8704 22 10 � � � Specially designed for the transport of highly radioactive materials
(Euratom)

0,0 Year 0

� � � Other

8704 22 91 � � � � New 15,4 Year 3

8704 22 99 � � � � Used 15,4 Year 3

8704 23 � � Of a gross vehicle weight exceeding 20 tonnes

8704 23 10 � � � Specially designed for the transport of highly radioactive materials
(Euratom)

0,0 Year 0

� � � Other

8704 23 91 � � � � New 15,4 Year 3

8704 23 99 � � � � Used 15,4 Year 3

� Other, with spark-ignition internal combustion piston engine

8704 31 � � Of a gross vehicle weight not exceeding 5 tonnes

8704 31 10 � � � Specially designed for the transport of highly radioactive materials
(Euratom)

0,0 Year 0

� � � Other

� � � � With engines of a cylinder capacity exceeding 2 800 cm3

8704 31 31 � � � � � New 15,4 Year 3

8704 31 39 � � � � � Used 15,4 Year 3

� � � � With engines of a cylinder capacity not exceeding 2 800 cm3

8704 31 91 � � � � � New 6,5 Year 3

8704 31 99 � � � � � Used 6,5 Year 3

8704 32 � � Of a gross vehicle weight exceeding 5 tonnes
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8704 32 10 � � � Specially designed for the transport of highly radioactive materials
(Euratom)

0,0 Year 0

� � � Other

8704 32 91 � � � � New 15,4 Year 3

8704 32 99 � � � � Used 15,4 Year 3

8704 90 00 � Other 6,5 Year 3

8705 Special purpose motor vehicles, other than those principally designed for the
transport of persons or goods (for example, breakdown lorries, crane lorries,
fire-fighting vehicles, concrete-mixer lorries, road sweeper lorries, spraying lorries,
mobile workshops, mobile radiological units)

8705 10 00 � Crane lorries 0,0 Year 0

8705 20 00 � Mobile drilling derricks 0,0 Year 0

8705 30 00 � Fire fighting-vehicles 0,0 Year 0

8705 40 00 � Concrete-mixer lorries 0,0 Year 0

8705 90 � Other

8705 90 10 � � Breakdown lorries 0,0 Year 0

8705 90 30 � � Concrete-pumping vehicles 0,0 Year 0

8705 90 90 � � Other 0,0 Year 0

8706 00 Chassis fitted with engines, for the motor vehicles of headings 8701 to 8705

� Chassis for tractors falling within heading 8701; chassis for motor vehicles
falling within heading 8702, 8703 or 8704 with either a compression-ignition
internal combustion piston engine (diesel or semi-diesel), of a cylinder capacity
exceeding 2 500 cm3 or with a spark-ignition internal combustion piston engine
of a cylinder capacity exceeding 2 800 cm3

8706 00 11 � � For vehicles of heading 8702 or 8704 13,3 Year 3

8706 00 19 � � Other 2,5 Year 3

� Other

8706 00 91 � � For vehicles of heading 8703 0,0 Year 0

8706 00 99 � � Other 6,5 Year 3

8707 Bodies (including cabs), for the motor vehicles of headings 8701 to 8705

8707 10 � For the vehicles of heading 8703

8707 10 10 � � For industrial assembly purposes 0,0 Year 0

8707 10 90 � � Other 0,0 Year 0

8707 90 � Other

8707 90 10 � � For the industrial assembly of: Pedestrian-controlled tractors falling within
subheading 8701 10; Vehicles of heading 8704 with either a
compression-ignition internal combustion piston engine (diesel or
semi-diesel), of a cylinder capacity not exceeding 2 500 cm3 or with
spark-ignition internal combustion piston engine of a cylinder capacity not
exceeding 2 800 cm3; Special purpose motor vehicles of heading 8705

0,0 Year 0

8707 90 90 � � Other 0,0 Year 0

8708 Parts and accessories of the motor vehicles of headings 8701 to 8705
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8708 10 � Bumpers and parts thereof

8708 10 10 � � For the industrial assembly of: Vehicles of heading 8702; Vehicles of heading
8704 with either a compression-ignition internal combustion piston engine
(diesel or semi-diesel), of a cylinder capacity not exceeding 2 500 cm3 or
with a spark-ignition internal combustion piston engine of a cylinder
capacity not exceeding 2 800 cm3; Vehicles of heading 8705

0,0 Year 0

8708 10 90 � � Other 0,0 Year 0

� Other parts and accessories of bodies (including cabs)

8708 21 � � Safety seat belts

8708 21 10 � � � For the industrial assembly of: Vehicles of heading 8703; Vehicles of
heading 8704 with either a compression-ignition internal combustion
piston engine (diesel or semi-diesel), of a cylinder capacity not exceeding
2 500 cm3 or with a spark-ignition internal combustion piston engine of
a cylinder capacity not exceeding 2 800 cm3; Vehicles of heading 8705

0,0 Year 0

8708 21 90 � � � Other 0,0 Year 0

8708 29 � � Other

8708 29 10 � � � For the industrial assembly of: Pedestrian-controlled tractors falling within
subheading 8701 10; Vehicles of heading 8703; Vehicles of heading 8704
with either a compression-ignition internal combustion piston engine
(diesel or semi-diesel), of a cylinder capacity not exceeding 2 500 cm3 or
with a spark-ignition internal combustion piston engine of a cylinder
capacity not exceeding 2 800 cm3; Vehicles of heading 8705

0,0 Year 0

8708 29 90 � � � Other 0,0 Year 0

� Brakes and servo-brakes and parts thereof

8708 31 � � Mounted brake linings

8708 31 10 � � � For the industrial assembly of: Pedestrian-controlled tractors falling within
subheading 8701 10; Vehicles of heading 8703; Vehicles of heading 8704
with either a compression-ignition internal combustion piston engine
(diesel or semi-diesel), of a cylinder capacity not exceeding 2 500 cm3 or
with a spark-ignition internal combustion piston engine of a cylinder
capacity not exceeding 2 800 cm3; Vehicles of heading 8705

0,0 Year 0

� � � Other

8708 31 91 � � � � For disc brakes 0,0 Year 0

8708 31 99 � � � � Other 0,0 Year 0

8708 39 � � Other

8708 39 10 � � � For the industrial assembly of: Pedestrian-controlled tractors falling within
subheading 8701 10; Vehicles of heading 8703; Vehicles of heading 8704
with either a compression-ignition internal combustion piston engine
(diesel or semi-diesel), of a cylinder capacity not exceeding 2 500 cm3 or
with a spark-ignition internal combustion piston engine of a cylinder
capacity not exceeding 2 800 cm3; Vehicles of heading 8705

0,0 Year 0

8708 39 90 � � � Other 0,0 Year 0

8708 40 � Gear boxes

8708 40 10 � � For the industrial assembly of: Pedestrian-controlled tractors falling within
subheading 8701 10; Vehicles of heading 8703; Vehicles of heading 8704
with either a compression-ignition internal combustion piston engine (diesel
or semi-diesel), of a cylinder capacity not exceeding 2 500 cm3 or with a
spark-ignition internal combustion piston engine of a cylinder capacity not
exceeding 2 800 cm3; Vehicles of heading 8705

0,0 Year 0

8708 40 90 � � Other 0,0 Year 0
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8708 50 � Drive-axles with differential, whether or not provided with other transmission
components

8708 50 10 � � For the industrial assembly of: Vehicles of heading 8703; Vehicles of heading
8704 with either a compression-ignition internal combustion piston engine
(diesel or semi-diesel), of a cylinder capacity not exceeding 2 500 cm3 or
with a spark-ignition internal combustion piston engine of a cylinder
capacity not exceeding 2 800 cm3; Vehicles of heading 8705

0,0 Year 0

8708 50 90 � � Other 0,0 Year 0

8708 60 � Non-driving axles and parts thereof

8708 60 10 � � For the industrial assembly of: Vehicles of heading 8703; Vehicles of heading
8704 with either a compression-ignition internal combustion piston engine
(diesel or semi-diesel), of a cylinder capacity not exceeding 2 500 cm3 or
with a spark-ignition internal combustion piston engine of a cylinder
capacity not exceeding 2 800 cm3; Vehicles of heading 8705

0,0 Year 0

� � Other

8708 60 91 � � � Of closed-die forged steel 0,0 Year 0

8708 60 99 � � � Other 0,0 Year 0

8708 70 � Road wheels and parts and accessories thereof

8708 70 10 � � For the industrial assembly of: Pedestrian-controlled tractors falling within
subheading 8701 10; Vehicles of heading 8703; Vehicles of heading 8704
with either a compression-ignition internal combustion piston engine (diesel
or semi-diesel), with a cylinder capacity not exceeding 2 500 cm3 or with a
spark-ignition internal combustion piston engine with a cylinder capacity not
exceeding 2 800 cm3; Vehicles of heading 8705

0,0 Year 0

� � Other

8708 70 50 � � � Wheels of aluminium; parts and accessories of wheels, of aluminium 0,0 Year 0

8708 70 91 � � � Wheel centres in star form, cast in one piece, of iron or steel 0,0 Year 0

8708 70 99 � � � Other 0,0 Year 0

8708 80 � Suspension shock-absorbers

8708 80 10 � � For the industrial assembly of: Vehicles of heading 8703; Vehicles of heading
8704 with either a compression-ignition internal combustion piston engine
(diesel or semi-diesel), of a cylinder capacity not exceeding 2 500 cm3 or
with a spark-ignition internal combustion piston engine of a cylinder
capacity not exceeding 2 800 cm3; Vehicles of heading 8705

0,0 Year 0

8708 80 90 � � Other 0,0 Year 0

� Other parts and accessories

8708 91 � � Radiators

8708 91 10 � � � For the industrial assembly of: Pedestrian-controlled tractors falling within
subheading 8701 10; Vehicles of heading 8703; Vehicles of heading 8704
with either a compression-ignition internal combustion piston engine
(diesel or semi-diesel), of a cylinder capacity not exceeding 2 500 cm3 or
with a spark-ignition internal combustion piston engine of a cylinder
capacity not exceeding 2 800 cm3; Vehicles of heading 8705

0,0 Year 0

8708 91 90 � � � Other 0,0 Year 0

8708 92 � � Silencers and exhaust pipes

8708 92 10 � � � For the industrial assembly of: Pedestrian-controlled tractors falling within
subheading 8701 10; Vehicles of heading 8703; Vehicles of heading 8704
with either a compression-ignition internal combustion piston engine
(diesel or semi-diesel), of a cylinder capacity not exceeding 2 500 cm3 or
with a spark-ignition internal combustion piston engine of a cylinder
capacity not exceeding 2 800 cm3; Vehicles of heading 8705

0,0 Year 0
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8708 92 90 � � � Other 0,0 Year 0

8708 93 � � Clutches and parts thereof

8708 93 10 � � � For the industrial assembly of: Pedestrian-controlled tractors falling within
subheading 8701 10; Vehicles of heading 8703; Vehicles of heading 8704
with either a compression-ignition internal combustion piston engine
(diesel or semi-diesel), of a cylinder capacity not exceeding 2 500 cm3 or
with a spark-ignition internal combustion piston engine of a cylinder
capacity not exceeding 2 800 cm3; Vehicles of heading 8705

0,0 Year 0

8708 93 90 � � � Other 0,0 Year 0

8708 94 � � Steering wheels, steering columns and steering boxes

8708 94 10 � � � For the industrial assembly of: Vehicles of heading 8703; Vehicles of
heading 8704 with either a compression-ignition internal combustion
piston engine (diesel or semi-diesel), of a cylinder capacity not exceeding
2 500 cm3 or with a spark-ignition internal combustion piston engine of
a cylinder capacity not exceeding 2 800 cm3; Vehicles of heading 8705

0,0 Year 0

8708 94 90 � � � Other 0,0 Year 0

8708 99 � � Other

� � � For the industrial assembly of: Pedestrian-controlled tractors falling within
subheading 8701 10; Vehicles of heading 8703; Vehicles of heading 8704
with either a compression-ignition internal combustion piston engine
(diesel or semi-diesel), of a cylinder capacity not exceeding 2 500 cm3 or
with a spark-ignition internal combustion piston engine of a cylinder
capacity not exceeding 2 800 cm3; Vehicles of heading 8705

8708 99 11 � � � � Airbags with inflator system 0,0 Year 0

8708 99 19 � � � � Other 0,0 Year 0

� � � Other

8708 99 30 � � � � Anti roll bars 0,0 Year 0

8708 99 50 � � � � Other torsion bars 0,0 Year 0

� � � � Other

8708 99 92 � � � � � Of closed-die forged steel 0,0 Year 0

8708 99 98 � � � � � Other 0,0 Year 0

8709 Works trucks, self-propelled, not fitted with lifting or handling equipment, of the
type used in factories, warehouses, dock areas or airports for short distance
transport of goods; tractors of the type used on railway station platforms; parts of
the foregoing vehicles

� Vehicles

8709 11 � � Electrical

8709 11 10 � � � Specially designed for the transport of highly radioactive materials
(Euratom)

0,0 Year 0

8709 11 90 � � � Other 0,0 Year 0

8709 19 � � Other

8709 19 10 � � � Specially designed for the transport of highly radioactive materials
(Euratom)

0,0 Year 0

8709 19 90 � � � Other 0,0 Year 0

8709 90 00 � Parts 0,0 Year 0

8710 00 00 Tanks and other armoured fighting vehicles, motorized, whether or not fitted with
weapons, and parts of such vehicles

0,0 Year 0
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8711 Motor-cycles (including mopeds) and cycles fitted with an auxiliary motor, with or
without side-cars; side-cars

8711 10 00 � With reciprocating internal combustion piston engine of a cylinder capacity not
exceeding 50 cm3

4,5 Year 3

8711 20 � With reciprocating internal combustion piston engine of a cylinder capacity
exceeding 50 cm3 but not exceeding 250 cm3

8711 20 10 � � Scooters 4,5 Year 3

� � Other, of a cylinder capacity

8711 20 91 � � � Exceeding 50 cm3 but not exceeding 80 cm3 4,5 Year 3

8711 20 93 � � � Exceeding 80 cm3 but not exceeding 125 cm3 4,5 Year 3

8711 20 98 � � � Exceeding 125 cm3 but not exceeding 250 cm3 4,5 Year 3

8711 30 � With reciprocating internal combustion piston engine of a cylinder capacity
exceeding 250 cm3 but not exceeding 500 cm3

8711 30 10 � � Of a cylinder capacity exceeding 250 cm3 but not exceeding 380 cm3 2,5 Year 3

8711 30 90 � � Of a cylinder capacity exceeding 380 cm3 but not exceeding 500 cm3 2,5 Year 3

8711 40 00 � With reciprocating internal combustion piston engine of a cylinder capacity
exceeding 500 cm3 but not exceeding 800 cm3

2,5 Year 3

8711 50 00 � With reciprocating internal combustion piston engine of a cylinder capacity
exceeding 800 cm3

2,5 Year 3

8711 90 00 � Other 2,5 Year 3

8712 00 Bicycles and other cycles (including delivery tricycles), not motorized

8712 00 10 � Without ball bearings 10,5 Year 3

� Other

8712 00 30 � � Bicycles 10,5 Year 3

8712 00 80 � � Other 10,5 Year 3

8713 Carriages for disable persons, whether or not motorized or otherwise mechanically
propelled

8713 10 00 � Not mechanically propelled 0,0 Year 0

8713 90 00 � Other 0,0 Year 0

8714 Parts and accessories of vehicles of headings 8711 to 8713

� Of motor-cycles (including mopeds)

8714 11 00 � � Saddles 0,0 Year 0

8714 19 00 � � Other 0,0 Year 0

8714 20 00 � Carriages for disable persons 0,0 Year 0

� Other

8714 91 � � Frames and forks, and parts thereof

8714 91 10 � � � Frames 1,2 Year 3

8714 91 30 � � � Front forks 1,2 Year 3

8714 91 90 � � � Parts 1,2 Year 3

8714 92 � � Wheel rims and spokes

8714 92 10 � � � Rims 1,2 Year 3
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8714 92 90 � � � Spokes 1,2 Year 3

8714 93 � � Hubs, other than coaster braking hubs and hub brakes, and free-wheel
sprocket-wheels

8714 93 10 � � � Hubs without free-wheel or braking device 1,2 Year 3

8714 93 90 � � � Free-wheel sprocket-wheels 1,2 Year 3

8714 94 � � Brakes, including coaster braking hubs and hub brakes, and parts thereof

8714 94 10 � � � Coaster braking hubs and hub brakes 1,2 Year 3

8714 94 30 � � � Other brakes 1,2 Year 3

8714 94 90 � � � Parts 1,2 Year 3

8714 95 00 � � Saddles 1,2 Year 3

8714 96 � � Pedals and crank-gear, and parts thereof

8714 96 10 � � � Pedals 1,2 Year 3

8714 96 30 � � � Crank-gear 1,2 Year 3

8714 96 90 � � � Parts 1,2 Year 3

8714 99 � � Other

8714 99 10 � � � Handlebars 1,2 Year 3

8714 99 30 � � � Luggage carriers 1,2 Year 3

8714 99 50 � � � Derailleur gears 1,2 Year 3

8714 99 90 � � � Other; parts 1,2 Year 3

8715 00 Baby carriages and parts thereof

8715 00 10 � Baby carriages 0,0 Year 0

8715 00 90 � Parts 0,0 Year 0

8716 Trailers and semi-trailers; other vehicles, not mechanically propelled; parts thereof

8716 10 � Trailers and semi-trailers of the caravan type, for housing or camping

8716 10 10 � � Folding caravans 0,0 Year 0

� � Other, of a weight

8716 10 91 � � � Not exceeding 750 kg 0,0 Year 0

8716 10 94 � � � Exceeding 750 kg but not exceeding 1 600 kg 0,0 Year 0

8716 10 96 � � � Exceeding 1 600 kg but not exceeding 3 500 kg 0,0 Year 0

8716 10 99 � � � Exceeding 3 500 kg 0,0 Year 0

8716 20 00 � Self-loading or self-unloading trailers and semi-trailers for agricultural purposes 0,0 Year 0

� Other trailers and semi-trailers for the transport of goods

8716 31 00 � � Tanker trailers and tanker semi-trailers 0,0 Year 0

8716 39 � � Other

8716 39 10 � � � Specially designed for the transport of highly radioactive materials
(Euratom)

0,0 Year 0

� � � Other

� � � � New
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8716 39 30 � � � � � Semi-trailers 0,0 Year 0

� � � � � Other

8716 39 51 � � � � � � With a single axle 0,0 Year 0

8716 39 59 � � � � � � Other 0,0 Year 0

8716 39 80 � � � � Used 0,0 Year 0

8716 40 00 � Other trailers and semi-trailers 0,0 Year 0

8716 80 00 � Other vehicles 0,0 Year 0

8716 90 � Parts

8716 90 10 � � Chassis 0,0 Year 0

8716 90 30 � � Bodies 0,0 Year 0

8716 90 50 � � Axles 0,0 Year 0

8716 90 90 � � Other parts 0,0 Year 0

88 AIRCRAFT, SPACECRAFT, AND PARTS THEREOF

8801 Balloons and dirigibles; gliders, hang gliders and other non-powered aircraft

8801 10 � Gliders and hang gliders

8801 10 10 � � For civil use 0,0 Year 0

8801 10 90 � � Other 0,0 Year 0

8801 90 � Other

8801 90 10 � � For civil use 0,0 Year 0

� � Other

8801 90 91 � � � Balloons and dirigibles 0,0 Year 0

8801 90 99 � � � Other 0,0 Year 0

8802 Other aircraft (for example, helicopters, aeroplanes); spacecraft (including satellites)
and suborbital and spacecraft launch vehicles

� Helicopters

8802 11 � � Of an unladen weight not exceeding 2 000 kg

8802 11 10 � � � Civil helicopters 0,0 Year 0

8802 11 90 � � � Other 0,0 Year 0

8802 12 � � Of an unladen weight exceeding 2 000 kg

8802 12 10 � � � Civil helicopters 0,0 Year 0

8802 12 90 � � � Other 0,0 Year 0

8802 20 � Aeroplanes and other aircraft, of an unladen weight not exceeding 2 000 kg

8802 20 10 � � Civil aircraft 0,0 Year 0

8802 20 90 � � Other 0,0 Year 0

8802 30 � Aeroplanes and other aircraft, of an unladen weight exceeding 2 000 kg but not
exceeding 15 000 kg

8802 30 10 � � Civil aircraft 0,0 Year 0

8802 30 90 � � Other 0,0 Year 0

8802 40 � Aeroplanes and other aircraft, of an unladen weight exceeding 15 000 kg
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8802 40 10 � � Civil aircraft 0,0 Year 0

8802 40 90 � � Other 0,0 Year 0

8802 60 � Spacecraft (including satellites) and suborbital and spacecraft launch vehicles

8802 60 10 � � Spacecraft (including satellites) 0,0 Year 0

8802 60 90 � � Suborbital and spacecraft launch vehicles 0,0 Year 0

8803 Parts of goods of heading 8801 or 8802

8803 10 � Propellers and rotors and parts thereof

8803 10 10 � � For use in civil aircraft 0,0 Year 0

8803 10 90 � � Other 0,0 Year 0

8803 20 � Under-carriages and parts thereof

8803 20 10 � � For use in civil aircraft 0,0 Year 0

8803 20 90 � � Other 0,0 Year 0

8803 30 � Other parts of aeroplanes or helicopters

8803 30 10 � � For use in civil aircraft 0,0 Year 0

8803 30 90 � � Other 0,0 Year 0

8803 90 � Other

8803 90 10 � � Of kites 0,0 Year 0

8803 90 20 � � Of spacecraft (including satellites) 0,0 Year 0

8803 90 30 � � Of suborbital and spacecraft launch vehicles 0,0 Year 0

� � Other

8803 90 91 � � � For use in civil aircraft and gliders 0,0 Year 0

8803 90 98 � � � Other 0,0 Year 0

8804 00 00 Parachutes (including dirigible parachutes and paragliders) and rotochutes; parts
thereof and accessories thereto

0,0 Year 0

8805 Aircraft launching gear; deck-arrestor or similar gear; ground flying trainers; parts
of the foregoing articles

8805 10 � Aircraft launching gear and parts thereof; deck-arrestor or similar gear and parts
thereof

8805 10 10 � � Aircraft launching gear and parts thereof 0,0 Year 0

8805 10 90 � � Other 0,0 Year 0

� Ground flying trainers and parts thereof:

8805 21 00 � � Air combat simulators and parts thereof 0,0 Year 0

8805 29 � � Other:

8805 29 10 � � � For civil use 0,0 Year 0

8805 29 90 � � � Other 0,0 Year 0

89 SHIPS, BOATS AND FLOATING STRUCTURES

8901 Cruise ships, excursion boats, ferry-boats, cargo ships, barges and similar vessels for
the transport of persons or goods

8901 10 � Cruise ships, excursion boats and similar vessels principally designed for the
transport of persons; ferry-boats of all kinds
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8901 10 10 � � Sea-going 0,0 Year 0

8901 10 90 � � Other 0,0 Year 0

8901 20 � Tankers

8901 20 10 � � Sea-going 0,0 Year 0

8901 20 90 � � Other 0,0 Year 0

8901 30 � Refrigerated vessels, other than those of subheading 8901 20

8901 30 10 � � Sea-going 0,0 Year 0

8901 30 90 � � Other 0,0 Year 0

8901 90 � Other vessels for the transport of goods and other vessels for the transport of
both persons and goods

8901 90 10 � � Sea-going 0,0 Year 0

� � Other

8901 90 91 � � � Not mechanically propelled 0,0 Year 0

8901 90 99 � � � Mechanically propelled 0,0 Year 0

8902 00 Fishing vessels; factory ships and other vessels for processing or preserving fishery
products

� Sea-going

8902 00 12 � � Of a gross tonnage exceeding 250 0,0 Year 0

8902 00 18 � � Of a gross tonnage not exceeding 250 0,0 Year 0

8902 00 90 � Other 0,0 Year 0

8903 Yachts and other vessels for pleasure or sports; rowing boats and canoes

8903 10 � Inflatable

8903 10 10 � � Of a weight not exceeding 100 kg each 0,0 Year 0

8903 10 90 � � Other 0,0 Year 0

� Other

8903 91 � � Sailboats, with or without auxiliary motor

8903 91 10 � � � Sea-going 0,0 Year 0

� � � Other

8903 91 91 � � � � Of a weight not exceeding 100 kg each 0,0 Year 0

� � � � Other

8903 91 93 � � � � � Of a length not exceeding 7,5 m 0,0 Year 0

8903 91 99 � � � � � Of a length exceeding 7,5 m 0,0 Year 0

8903 92 � � Motor-boats, other than outboard motor-boats

8903 92 10 � � � Sea-going 0,0 Year 0

� � � Other

8903 92 91 � � � � Of a length not exceeding 7,5 m 0,0 Year 0

8903 92 99 � � � � Of a length exceeding 7,5 m 0,0 Year 0

8903 99 � � Other
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8903 99 10 � � � Of a weight not exceeding 100 kg each 0,0 Year 0

� � � Other

8903 99 91 � � � � Of a length not exceeding 7,5 m 0,0 Year 0

8903 99 99 � � � � Of a length exceeding 7,5 m 0,0 Year 0

8904 00 Tugs and pusher craft

8904 00 10 � Tugs 0,0 Year 0

� Pusher craft

8904 00 91 � � Sea-going 0,0 Year 0

8904 00 99 � � Other 0,0 Year 0

8905 Light-vessels, fire-floats, dredgers, floating cranes, and other vessels the navigability
of which is subsidiary to their main function; floating docks; floating or
submersible drilling or production platforms

8905 10 � Dredgers

8905 10 10 � � Sea-going 0,0 Year 0

8905 10 90 � � Other 0,0 Year 0

8905 20 00 � Floating or submersible drilling or production platforms 0,0 Year 0

8905 90 � Other

8905 90 10 � � Sea-going 0,0 Year 0

8905 90 90 � � Other 0,0 Year 0

8906 Other vessels, including warships and lifeboats other than rowing boats:

8906 10 00 � Warships 0,0 Year 0

8906 90 � Other:

8906 90 10 � � Sea-going 0,0 Year 0

� � Other:

8906 90 91 � � � Of a weight not exceeding 100 kg each 0,0 Year 0

8906 90 99 � � � Other 0,0 Year 0

8907 Other floating structures (for example, rafts, tanks, coffer-dams, landing-stages,
buoys and beacons)

8907 10 00 � Inflatable rafts 0,0 Year 0

8907 90 00 � Other 0,0 Year 0

8908 00 00 Vessels and other floating structures for breaking up 0,0 Year 0

90 OPTICAL, PHOTOGRAPHIC, CINEMATOGRAPHIC, MEASURING, CHECKING,
PRECISION, MEDICAL OR SURGICAL INSTRUMENTS AND APPARATUS; PARTS
AND ACCESSORIES THEREOF

9001 Optical fibres and optical fibre bundles; optical fibre cables other than those of
heading 8544; sheets and plates of polarizing material; lenses (including contact
lenses), prisms, mirrors and other optical elements, of any material, unmounted,
other than such elements of glass not optically worked

9001 10 � Optical fibres, optical fibre bundles and cables

9001 10 10 � � Image conductor cables 0,0 Year 0

9001 10 90 � � Other 0,0 Year 0

9001 20 00 � Sheets and plates of polarising material 0,0 Year 0
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9001 30 00 � Contact lenses 0,0 Year 0

9001 40 � Spectacle lenses of glass

9001 40 20 � � Not for the correction of vision 0,0 Year 0

� � For the correction of vision

� � � Both sides finished

9001 40 41 � � � � Single focal 0,0 Year 0

9001 40 49 � � � � Other 0,0 Year 0

9001 40 80 � � � Other 0,0 Year 0

9001 50 � Spectacle lenses of other materials

9001 50 20 � � Not for the correction of vision 0,0 Year 0

� � For the correction of vision

� � � Both sides finished

9001 50 41 � � � � Single focal 0,0 Year 0

9001 50 49 � � � � Other 0,0 Year 0

9001 50 80 � � � Other 0,0 Year 0

9001 90 � Other

9001 90 10 � � For use in civil aircraft 0,0 Year 0

9001 90 90 � � Other 0,0 Year 0

9002 Lenses, prisms, mirrors and other optical elements, of any material, mounted, being
parts of or fittings for instruments or apparatus, other than such elements of glass
not optically worked

� Objective lenses

9002 11 00 � � For cameras, projectors or photographic enlargers or reducers 2,3 Year 3

9002 19 00 � � Other 2,3 Year 3

9002 20 00 � Filters 2,3 Year 3

9002 90 � Other

9002 90 10 � � For use in civil aircraft 0,0 Year 0

9002 90 90 � � Other 2,3 Year 3

9003 Frames and mountings for spectacles, goggles or the like, and parts thereof

� Frames and mountings

9003 11 00 � � Of plastics 0,0 Year 0

9003 19 � � Of other materials

9003 19 10 � � � Of precious metal or of rolled precious metal 0,0 Year 0

9003 19 30 � � � Of base metal 0,0 Year 0

9003 19 90 � � � Of other materials 0,0 Year 0

9003 90 00 � Parts 0,0 Year 0

9004 Spectacles, goggles and the like, corrective, protective or other

9004 10 � Sunglasses
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9004 10 10 � � With lenses optically worked 0,0 Year 0

� � Other

9004 10 91 � � � With lenses of plastics 0,0 Year 0

9004 10 99 � � � Other 0,0 Year 0

9004 90 � Other

9004 90 10 � � With lenses of plastics 0,0 Year 0

9004 90 90 � � Other 0,0 Year 0

9005 Binoculars, monoculars, other optical telescopes, and mountings therefor; other
astronomical instruments and mountings therefor, but not including instruments
for radio-astronomy

9005 10 00 � Binoculars 0,0 Year 0

9005 80 00 � Other instruments 0,0 Year 0

9005 90 00 � Parts and accessories (including mountings) 0,0 Year 0

9006 Photographic (other than cinematographic) cameras; photographic flashlight
apparatus and flashbulbs other than discharge lamps of heading 8539

9006 10 � Cameras of a kind used for preparing printing plates or cylinders

9006 10 10 � � Pattern generating apparatus of a kind used for producing masks or reticles
from photoresist coated substrates

0,0 Year 0

9006 10 90 � � Other 0,0 Year 0

9006 20 00 � Cameras of a kind used for recording documents on microfilm, microfiche or
other microforms

0,0 Year 0

9006 30 00 � Cameras specially designed for underwater use, for aerial survey or for medical
or surgical examination of internal organs; comparison cameras for forensic or
criminological purposes

0,0 Year 0

9006 40 00 � Instant print cameras 0,0 Year 0

� Other cameras

9006 51 00 � � With a through-the-lens viewfinder (single lens reflex (SLR)), for roll film of a
width not exceeding 35 mm

0,0 Year 0

9006 52 00 � � Other, for roll film of a width less than 35 mm 0,0 Year 0

9006 53 � � Other, for roll film of a width of 35 mm

9006 53 10 � � � Disposable cameras 0,0 Year 0

9006 53 90 � � � Other 0,0 Year 0

9006 59 00 � � Other 0,0 Year 0

� Photographic flashlight apparatus and flashbulbs

9006 61 00 � � Discharge lamp (�electronic�) flashlight apparatus 0,0 Year 0

9006 62 00 � � Flashbulbs, flashcubes and the like 0,0 Year 0

9006 69 00 � � Other 0,0 Year 0

� Parts and accessories

9006 91 � � For cameras

9006 91 10 � � � Of apparatus of subheading 9006 10 10 0,0 Year 0

9006 91 90 � � � Other 0,0 Year 0
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9006 99 00 � � Other 0,0 Year 0

9007 Cinematographic cameras and projectors, whether or not incorporating sound
recording or reproducing apparatus

� Cameras

9007 11 00 � � For film of less than 16 mm width or for double-8 mm film 0,0 Year 0

9007 19 00 � � Other 0,0 Year 0

9007 20 00 � Projectors 0,0 Year 0

� Parts and accessories

9007 91 00 � � For cameras 0,0 Year 0

9007 92 00 � � For projectors 0,0 Year 0

9008 Image projectors, other than cinematographic; photographic (other than
cinematographic) enlargers and reducers

9008 10 00 � Slide projectors 0,0 Year 0

9008 20 00 � Microfilm, microfiche or other microform readers, whether or not capable of
producing copies

0,0 Year 0

9008 30 00 � Other image projectors 0,0 Year 0

9008 40 00 � Photographic (other than cinematographic) enlargers and reducers 0,0 Year 0

9008 90 00 � Parts and accessories 0,0 Year 0

9009 Photocopying apparatus incorporating an optical system or of the contact type and
thermo-copying apparatus

� Electrostatic photocopying apparatus

9009 11 00 � � Operating by reproducing the original image directly onto the copy (direct
process)

0,0 Year 0

9009 12 00 � � Operating by reproducing the original image via an intermediate onto the
copy (indirect process)

2,5 Year 3

� Other photocopying apparatus

9009 21 00 � � Incorporating an optical system 0,0 Year 0

9009 22 00 � � Of the contact type 0,0 Year 0

9009 30 00 � Thermo-copying apparatus 0,0 Year 0

� Parts and accessories:

9009 91 00 � � Automatic document feeders 0,0 Year 0

9009 92 00 � � Paper feeders 0,0 Year 0

9009 93 00 � � Sorters 0,0 Year 0

9009 99 00 � � Other 0,0 Year 0

9010 Apparatus and equipment for photographic (including cinematographic)
laboratories (including apparatus for the projection or drawing of circuit patterns
on sensitised semi-conductor materials), not specified or included elsewhere in this
chapter; negatoscopes; projection screens

9010 10 00 � Apparatus and equipment for automatically developing photographic (including
cinematographic) film or paper in rolls or for automatically exposing developed
film to rolls of photographic paper

0,0 Year 0

� Apparatus for the projection or drawing of circuit patterns on sensitised
semiconductor materials
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9010 41 00 � � Direct write-on-wafer apparatus 0,0 Year 0

9010 42 00 � � Step and repeat aligners 0,0 Year 0

9010 49 00 � � Other 0,0 Year 0

9010 50 � Other apparatus and equipment for photographic (including cinematographic)
laboratories; negatoscopes

9010 50 10 � � Apparatus for the projection or drawing of circuit patterns on sensitised flat
panel display substrates

0,0 Year 0

9010 50 90 � � Other 0,0 Year 0

9010 60 00 � Projection screens 0,0 Year 0

9010 90 � Parts and accessories

9010 90 10 � � Of apparatus of subheading 9010 41 10, 9010 42 00, 9010 49 00 or
9010 50 10

0,0 Year 0

9010 90 90 � � Other 0,0 Year 0

9011 Compound optical microscopes, including those for photomicrography,
cinephotomicrography or microprojection

9011 10 � Stereoscopic microscopes

9011 10 10 � � Fitted with equipment specifically designed for the handling and transport of
semiconductor wafers or reticles

0,0 Year 0

9011 10 90 � � Other 2,3 Year 3

9011 20 � Other microscopes, for photomicrography, cinephotomicrography or
microprojection

9011 20 10 � � Photomicrographic microscopes fitted with equipment specifically designed
for the handling and transport of semiconductor wafers or reticles

0,0 Year 0

9011 20 90 � � Other 2,3 Year 3

9011 80 00 � Other microscopes 2,3 Year 3

9011 90 � Parts and accessories

9011 90 10 � � Of apparatus of subheading 9011 10 10 or 9011 20 10 0,0 Year 0

9011 90 90 � � Other 2,3 Year 3

9012 Microscopes other than optical microscopes; diffraction apparatus

9012 10 � Microscopes other than optical microscopes; diffraction apparatus:

9012 10 10 � � Electron microscopes fitted with equipment specifically designed for the
handling and transport of semiconductor wafers or reticles

0,0 Year 0

9012 10 90 � � Other 0,0 Year 0

9012 90 � Parts and accessories

9012 90 10 � � Of apparatus of subheading 9012 10 10 0,0 Year 0

9012 90 90 � � Other 0,0 Year 0

9013 Liquid crystal devices not constituting articles provided for more specifically in
other headings; lasers, other than laser diodes; other optical appliances and
instruments, not specified or included elsewhere in this chapter

9013 10 00 � Telescopic sights for fitting to arms; periscopes; telescopes designed to form
parts of machines, appliances, instruments or apparatus of this chapter or
Section XVI

1,2 Year 3

9013 20 00 � Lasers, other than laser diodes 1,2 Year 3
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9013 80 � Other devices, appliances and instruments

� � Liquid crystal devices

9013 80 20 � � � Active matrix liquid crystal devices 0,0 Year 0

9013 80 30 � � � Other 0,0 Year 0

9013 80 90 � � Other 1,2 Year 3

9013 90 � Parts and accessories

9013 90 10 � � For liquid crystal devices (LCD) 0,0 Year 0

9013 90 90 � � Other 1,2 Year 3

9014 Direction finding compasses; other navigational instruments and appliances

9014 10 � Direction finding compasses

9014 10 10 � � For use in civil aircraft 0,0 Year 0

9014 10 90 � � Other 0,0 Year 0

9014 20 � Instruments and appliances for aeronautical or space navigation (other than
compasses)

� � For use in civil aircraft

9014 20 13 � � � Inertial navigation systems 0,0 Year 0

9014 20 18 � � � Other 0,0 Year 0

9014 20 90 � � Other 0,0 Year 0

9014 80 00 � Other instruments and appliances 0,0 Year 0

9014 90 � Parts and accessories

9014 90 10 � � Of instruments of subheadings 9014 10 and 9014 20 for use in civil aircraft 0,0 Year 0

9014 90 90 � � Other 0,0 Year 0

9015 Surveying (including photogrammetrical surveying), hydrographic, oceanographic,
hydrological, meteorological or geophysical instruments and appliances, excluding
compasses; rangefinders

9015 10 � Rangefinders

9015 10 10 � � Electronic 0,0 Year 0

9015 10 90 � � Other 0,0 Year 0

9015 20 � Theodolites and tachymeters (tacheometers)

9015 20 10 � � Electronic 0,0 Year 0

9015 20 90 � � Other 0,0 Year 0

9015 30 � Levels

9015 30 10 � � Electronic 0,0 Year 0

9015 30 90 � � Other 0,0 Year 0

9015 40 � Photogrammetrical, surveying instruments and appliances

9015 40 10 � � Electronic 0,0 Year 0

9015 40 90 � � Other 0,0 Year 0

9015 80 � Other instruments and appliances

� � Electronic
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9015 80 11 � � � Meteorological, hydrological and geophysical instruments and apparatus 0,0 Year 0

9015 80 19 � � � Other 0,0 Year 0

� � Other

9015 80 91 � � � Instruments and appliances used in geodesy, topography, surveying or
levelling; hydrographic instruments

0,0 Year 0

9015 80 93 � � � Meteorological, hydrological and geophysical instruments and apparatus 0,0 Year 0

9015 80 99 � � � Other 0,0 Year 0

9015 90 00 � Parts and accessories 0,0 Year 0

9016 00 Balances of a sensitivity of 5 cg or better, with or without weights

9016 00 10 � Balances 0,0 Year 0

9016 00 90 � Parts and accessories 0,0 Year 0

9017 Drawing, marking-out or mathematical calculating instruments (for example,
drafting machines, pantographs, protractors, drawing sets, slide rules, disc
calculators); instruments for measuring length, for use in the hand (for example,
measuring rods and tapes, micrometers, callipers), not specified or included
elsewhere in this chapter

9017 10 � Drafting tables and machines, whether or not automatic

9017 10 10 � � Plotters 0,0 Year 0

9017 10 90 � � Other 0,0 Year 0

9017 20 � Other drawing, marking-out or mathematical calculating instruments

9017 20 05 � � Plotters 0,0 Year 0

� � Other drawing instruments

9017 20 11 � � � Drawing sets 0,0 Year 0

9017 20 19 � � � Other 0,0 Year 0

� � Marking-out instruments

9017 20 31 � � � Pattern generating apparatus of a kind used for producing masks or
reticles from photoresist coated substrates

0,0 Year 0

9017 20 39 � � � Other 0,0 Year 0

9017 20 90 � � Mathematical calculating instruments (including slide rules, disc calculators
and the like)

0,0 Year 0

9017 30 � Micrometers, callipers and gauges

9017 30 10 � � Micrometers and callipers 0,0 Year 0

9017 30 90 � � Other (excluding gauges without adjustable devices of heading 9031) 0,0 Year 0

9017 80 � Other instruments

9017 80 10 � � Measuring rods and tapes and divided scales 0,0 Year 0

9017 80 90 � � Other 0,0 Year 0

9017 90 � Parts and accessories

9017 90 10 � � For apparatus of subheading 9017 20 31 0,0 Year 0

9017 90 90 � � Other 0,0 Year 0
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9018 Instruments and appliances used in medical, surgical, dental or veterinary sciences,
including scintigraphic apparatus, other electro-medical apparatus and sight-testing
instruments

� Electro-diagnostic apparatus (including apparatus for functional exploratory
examination or for checking physiological parameters)

9018 11 00 � � Electro-cardiographs 0,0 Year 0

9018 12 00 � � Ultrasonic scanning apparatus 0,0 Year 0

9018 13 00 � � Magnetic resonance imaging apparatus 0,0 Year 0

9018 14 00 � � Scintigraphic apparatus 0,0 Year 0

9018 19 � � Other

9018 19 10 � � � Monitoring apparatus for simultaneous monitoring of two or more
parameters

0,0 Year 0

9018 19 90 � � � Other 0,0 Year 0

9018 20 00 � Ultra-violet or infra-red ray apparatus 0,0 Year 0

� Syringes, needles, catheters, cannulae and the like

9018 31 � � Syringes, with or without needles

9018 31 10 � � � Of plastics 0,0 Year 0

9018 31 90 � � � Other 0,0 Year 0

9018 32 � � Tubular metal needles and needles for sutures

9018 32 10 � � � Tubular metal needles 0,0 Year 0

9018 32 90 � � � Needles for sutures 0,0 Year 0

9018 39 00 � � Other 0,0 Year 0

� Other instruments and appliances, used in dental sciences

9018 41 00 � � Dental drill engines, whether or not combined on a single base with other
dental equipment

0,0 Year 0

9018 49 � � Other

9018 49 10 � � � Burrs, discs, drills and brushes, for use in dental drills 0,0 Year 0

9018 49 90 � � � Other 0,0 Year 0

9018 50 � Other ophthalmic instruments and appliances

9018 50 10 � � Non-optical 0,0 Year 0

9018 50 90 � � Optical 0,0 Year 0

9018 90 � Other instruments and appliances

9018 90 10 � � Instruments and apparatus for measuring blood-pressure 0,0 Year 0

9018 90 20 � � Endoscopes 0,0 Year 0

9018 90 30 � � Renal dialysis equipment (artificial kidneys, kidney machines and dialysers) 0,0 Year 0

� � Diathermic apparatus

9018 90 41 � � � Ultrasonic 0,0 Year 0

9018 90 49 � � � Other 0,0 Year 0

9018 90 50 � � Transfusion apparatus 0,0 Year 0
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9018 90 60 � � Anaesthetic apparatus and instruments 0,0 Year 0

9018 90 70 � � Ultrasonic lithotripsy instruments 0,0 Year 0

9018 90 75 � � Apparatus for nerve stimulation 0,0 Year 0

9018 90 85 � � Other 0,0 Year 0

9019 Mechano-therapy appliances; massage apparatus; psychological aptitude-testing
apparatus; ozone therapy, oxygen therapy, aerosol therapy, artificial respiration or
other therapeutic respiration apparatus

9019 10 � Mechano-therapy appliances; massage apparatus; psychological aptitude-testing
apparatus

9019 10 10 � � Electrical vibratory-massage apparatus 0,0 Year 0

9019 10 90 � � Other 0,0 Year 0

9019 20 00 � Ozone therapy, oxygen therapy, aerosol therapy, artificial respiration or other
therapeutic respiration apparatus

0,0 Year 0

9020 00 Other breathing appliances and gas masks, excluding protective masks having
neither mechanical parts nor replaceable filters

9020 00 10 � Breathing appliances and gas masks (excluding parts thereof), for use in civil
aircraft

0,0 Year 0

9020 00 90 � Other 0,0 Year 0

9021 Orthopaedic appliances, including crutches, surgical belts and trusses; splints and
other fracture appliances; artificial parts of the body; hearing aids and other
appliances which are worn or carried, or implanted in the body, to compensate for
a defect or disability:

9021 10 � Orthopaedic or fracture appliances:

9021 10 10 � � � Orthopaedic appliances 0,0 Year 0

9021 10 90 � � � Splints and other fracture appliances 0,0 Year 0

� Artificial teeth and dental fittings:

9021 21 � � Artificial teeth:

9021 21 10 � � � Of plastics 0,0 Year 0

9021 21 90 � � � Of other materials 0,0 Year 0

9021 29 00 � � Other 0,0 Year 0

� Other artificial parts of the body:

9021 31 00 � � Artificial joints 0,0 Year 0

9021 39 � � Other:

9021 39 10 � � � Ocular prostheses 0,0 Year 0

9021 39 90 � � � Other 0,0 Year 0

9021 40 00 � Hearing aids, excluding parts and accessories 0,0 Year 0

9021 50 00 � Pacemakers for stimulating heart muscles, excluding parts and accessories 0,0 Year 0

9021 90 � Other

9021 90 10 � � Parts and accessories of hearing aids 0,0 Year 0
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9021 90 90 � � Other 0,0 Year 0

9022 Apparatus based on the use of X-rays or of alpha, beta or gamma radiations,
whether or not for medical, surgical, dental or veterinary uses, including
radiography or radiotherapy apparatus, X-ray tubes and other X-ray generators,
high tension generators, control panels and desks, screens, examination or
treatment tables, chairs and the like

� Apparatus based on the use of X-rays, whether or not for medical, surgical,
dental or veterinary uses, including radiography or radiotherapy apparatus

9022 12 00 � � Computed tomography apparatus 0,0 Year 0

9022 13 00 � � Other, for dental uses 0,0 Year 0

9022 14 00 � � Other, for medical, surgical or veterinary uses 0,0 Year 0

9022 19 00 � � For other uses 0,0 Year 0

� Apparatus based on the use of alpha, beta or gamma radiations, whether or not
for medical, surgical, dental or veterinary uses, including radiography or
radiotherapy apparatus

9022 21 00 � � For medical, surgical, dental or veterinary uses 0,0 Year 0

9022 29 00 � � For other uses 0,0 Year 0

9022 30 00 � X-ray tubes 0,0 Year 0

9022 90 � Other, including parts and accessories

9022 90 10 � � X-ray fluorescent screens and X-ray intensifying screens; anti-scatter shields
and grids

0,0 Year 0

9022 90 90 � � Other 0,0 Year 0

9023 00 Instruments, apparatus and models, designed for demonstrational purposes (for
example, in education or exhibitions), unsuitable for other uses

9023 00 10 � Of a type used for teaching physics, chemistry or technical subjects 0,0 Year 0

9023 00 80 � Other 0,0 Year 0

9024 Machines and appliances for testing the hardness, strength, compressibility,
elasticity or other mechanical properties of materials (for example, metals, wood,
textiles, paper, plastics)

9024 10 � Machines and appliances for testing metals

9024 10 10 � � Electronic 0,0 Year 0

� � Other

9024 10 91 � � � Universal or for tensile tests 0,0 Year 0

9024 10 93 � � � For hardness tests 0,0 Year 0

9024 10 99 � � � Other 0,0 Year 0

9024 80 � Other machines and appliances

9024 80 10 � � Electronic 0,0 Year 0

� � Other

9024 80 91 � � � For testing textiles, paper or paperboard 0,0 Year 0

9024 80 99 � � � Other 0,0 Year 0

9024 90 00 � Parts and accessories 0,0 Year 0
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9025 Hydrometers and similar floating instruments, thermometers, pyrometers,
barometers, hygrometers and psychrometers, recording or not, and any
combination of these instruments

� Thermometers and pyrometers, not combined with other instruments

9025 11 � � Liquid-filled, for direct reading

9025 11 10 � � � For use in civil aircraft 0,0 Year 0

� � � Other

9025 11 91 � � � � Clinical or veterinary thermometers 0,0 Year 0

9025 11 99 � � � � Other 0,0 Year 0

9025 19 � � Other

9025 19 10 � � � For use in civil aircraft 0,0 Year 0

� � � Other

9025 19 91 � � � � Electronic 0,0 Year 0

9025 19 99 � � � � Other 0,0 Year 0

9025 80 � Other instruments

9025 80 15 � � For use in civil aircraft 0,0 Year 0

� � Other

9025 80 20 � � � Barometers, not combined with other instruments 0,0 Year 0

� � � Other

9025 80 91 � � � � Electronic 0,0 Year 0

9025 80 99 � � � � Other 0,0 Year 0

9025 90 � Parts and accessories

9025 90 10 � � For use in civil aircraft 0,0 Year 0

9025 90 90 � � Other 0,0 Year 0

9026 Instruments and apparatus for measuring or checking the flow, level, pressure or
other variables of liquids or gases (for example, flow meters, level gauges,
manometers, heat meters), excluding instruments and apparatus of heading 9014,
9015, 9028 or 9032

9026 10 � For measuring or checking the flow or level of liquids

9026 10 10 � � For use in civil aircraft 0,0 Year 0

� � Other

� � � Electronic

9026 10 51 � � � � Flow meters 0,0 Year 0

9026 10 59 � � � � Other 0,0 Year 0

� � � Other

9026 10 91 � � � � Flow meters 0,0 Year 0

9026 10 99 � � � � Other 0,0 Year 0

9026 20 � For measuring or checking pressure

9026 20 10 � � For use in civil aircraft 0,0 Year 0

� � Other
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9026 20 30 � � � Electronic 0,0 Year 0

� � � Other

9026 20 50 � � � � Spiral or metal diaphragm type pressure gauges 0,0 Year 0

9026 20 90 � � � � Other 0,0 Year 0

9026 80 � Other instruments or apparatus

9026 80 10 � � For use in civil aircraft 0,0 Year 0

� � Other

9026 80 91 � � � Electronic 0,0 Year 0

9026 80 99 � � � Other 0,0 Year 0

9026 90 � Parts and accessories

9026 90 10 � � For use in civil aircraft 0,0 Year 0

9026 90 90 � � Other 0,0 Year 0

9027 Instruments and apparatus for physical or chemical analysis (for example,
polarimeters, refractometers, spectrometers, gas or smoke analysis apparatus);
instruments and apparatus for measuring or checking viscosity, porosity,
expansion, surface tension or the like; instruments and apparatus for measuring or
checking quantities of heat, sound or light (including exposure meters); microtomes

9027 10 � Gas or smoke analysis apparatus

9027 10 10 � � Electronic 0,0 Year 0

9027 10 90 � � Other 0,0 Year 0

9027 20 00 � Chromatographs and electrophoresis instruments 0,0 Year 0

9027 30 00 � Spectrometers, spectrophotometers and spectrographs using optical radiations
(UV, visible, IR)

0,0 Year 0

9027 40 00 � Exposure meters 0,0 Year 0

9027 50 00 � Other instruments and apparatus using optical radiations (UV, visible, IR) 0,0 Year 0

9027 80 � Other instruments and apparatus

� � Electronic

9027 80 11 � � � pH meters, rH meters and other apparatus for measuring conductivity 0,0 Year 0

9027 80 13 � � � Apparatus for performing measurements of the physical properties of
semiconductor materials or of LCD substrates or associated insulating and
conducting layers during the semiconductor wafer production process or
the LCD production process

0,0 Year 0

9027 80 17 � � � Other 0,0 Year 0

� � Other

9027 80 91 � � � Viscometers, porosimeters and expansion meters 0,0 Year 0

9027 80 93 � � � Apparatus for performing measurements of the physical properties of
semiconductor materials or of LCD substrates or associated insulating and
conducting layers during the semiconductor wafer production process or
the LCD production process

0,0 Year 0

9027 80 97 � � � Other 0,0 Year 0

9027 90 � Microtomes; parts and accessories

9027 90 10 � � Microtomes 0,0 Year 0
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� � Parts and accessories

9027 90 50 � � � Of apparatus of subheadings 9027 20 to 9027 80 0,0 Year 0

9027 90 80 � � � Of microtomes or of gas or smoke analysis apparatus 0,0 Year 0

9028 Gas, liquid or electricity supply or production meters, including calibrating meters
therefor

9028 10 00 � Gas meters 0,0 Year 0

9028 20 00 � Liquid meters 0,0 Year 0

9028 30 � Electricity meters

� � For alternating current

9028 30 11 � � � For single-phase 0,0 Year 0

9028 30 19 � � � For multi-phase 0,0 Year 0

9028 30 90 � � Other 0,0 Year 0

9028 90 � Parts and accessories

9028 90 10 � � For electricity meters 0,0 Year 0

9028 90 90 � � Other 0,0 Year 0

9029 Revolution counters, production counters, taximeters, milometers, pedometers and
the like; speed indicators and tachometers, other than those of heading 9014 or
9015; stroboscopes

9029 10 � Revolution counters, production counters, taximeters, milometers, pedometers
and the like

9029 10 10 � � Electric or electronic revolution counters, for use in civil aircraft 0,0 Year 0

9029 10 90 � � Other 0,0 Year 0

9029 20 � Speed indicators and tachometers; stroboscopes

� � Speed indicators and tachometers

9029 20 10 � � � For use in civil aircraft 0,0 Year 0

� � � Other

9029 20 31 � � � � Speed indicators for vehicles 0,0 Year 0

9029 20 39 � � � � Other 0,0 Year 0

9029 20 90 � � Stroboscopes 0,0 Year 0

9029 90 � Parts and accessories

9029 90 10 � � Of revolution counters, speed indicators and tachometers, for use in civil
aircraft

0,0 Year 0

9029 90 90 � � Other 0,0 Year 0

9030 Oscilloscopes, spectrum analysers and other instruments and apparatus for
measuring or checking electrical quantities, excluding meters of heading 9028;
instruments and apparatus for measuring or detecting alpha, beta, gamma, X-ray,
cosmic or other ionizing radiations

9030 10 � Instruments and apparatus for measuring or detecting ionizing radiations

9030 10 10 � � For use in civil aircraft 0,0 Year 0

9030 10 90 � � Other 0,0 Year 0

9030 20 � Cathode-ray oscilloscopes and cathode-ray oscillographs
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9030 20 10 � � For use in civil aircraft 0,0 Year 0

9030 20 90 � � Other 0,0 Year 0

� Other instruments and apparatus, for measuring or checking voltage, current,
resistance or power, without a recording device

9030 31 � � Multimeters

9030 31 10 � � � For use in civil aircraft 0,0 Year 0

9030 31 90 � � � Other 0,0 Year 0

9030 39 � � Other

9030 39 10 � � � For use in civil aircraft 0,0 Year 0

� � � Other

9030 39 30 � � � � Electronic 0,0 Year 0

� � � � Other

9030 39 91 � � � � � Voltmeters 0,0 Year 0

9030 39 99 � � � � � Other 0,0 Year 0

9030 40 � Other instruments and apparatus, specially designed for telecommunications (for
example, cross-talk meters, gain measuring instruments, distortion factor meters,
psophometers)

9030 40 10 � � For use in civil aircraft 0,0 Year 0

9030 40 90 � � Other 0,0 Year 0

� Other instruments and apparatus

9030 82 00 � � For measuring or checking semiconductor wafers or devices 0,0 Year 0

9030 83 � � Other, with a recording device

9030 83 10 � � � For use in civil aircraft 0,0 Year 0

9030 83 90 � � � Other 0,0 Year 0

9030 89 � � Other

9030 89 10 � � � For use in civil aircraft 0,0 Year 0

� � � Other

9030 89 92 � � � � Electronic 0,0 Year 0

9030 89 99 � � � � Other 0,0 Year 0

9030 90 � Parts and accessories

9030 90 10 � � For use in civil aircraft 0,0 Year 0

� � Other

9030 90 20 � � � For apparatus of subheading 9030 82 00 0,0 Year 0

9030 90 80 � � � Other 0,0 Year 0

9031 Measuring or checking instruments, appliances and machines, not specified or
included elsewhere in this chapter; profile projectors

9031 10 00 � Machines for balancing mechanical parts 0,0 Year 0

9031 20 00 � Test benches 0,0 Year 0
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9031 30 00 � Profile projectors 0,0 Year 0

� Other optical instruments and appliances

9031 41 00 � � For inspecting semiconductor wafers or devices or for inspecting photomasks
or reticles used in manufacturing semiconductor devices

0,0 Year 0

9031 49 00 � � Other 0,0 Year 0

9031 80 � Other instruments, appliances and machines

9031 80 10 � � For use in civil aircraft 0,0 Year 0

� � Other

� � � Electronic

� � � � For measuring or checking geometrical quantities

9031 80 32 � � � � � For inspecting semiconductor wafers or devices or for inspecting
photomasks or reticles used in manufacturing semiconductor
devices

0,0 Year 0

9031 80 34 � � � � � Other 0,0 Year 0

9031 80 39 � � � � Other 0,0 Year 0

� � � Other

9031 80 91 � � � � For measuring or checking geometrical quantities 0,0 Year 0

9031 80 99 � � � � Other 0,0 Year 0

9031 90 � Parts and accessories

9031 90 10 � � Of instruments, appliances and machines of subheading 9031 80, for use in
civil aircraft

0,0 Year 0

� � Other

9031 90 20 � � � For apparatus of subheading 9031 41 00 or for optical instruments and
appliances for measuring surface particulate contamination on
semiconductor wafers of subheading 9031 49 00

0,0 Year 0

9031 90 30 � � � For apparatus of subheading 9031 80 32 0,0 Year 0

9031 90 80 � � � Other 0,0 Year 0

9032 Automatic regulating or controlling instruments and apparatus

9032 10 � Thermostats

9032 10 10 � � For use in civil aircraft 0,0 Year 0

� � Other

9032 10 30 � � � Electronic 0,0 Year 0

� � � Other

9032 10 91 � � � � With electrical triggering device 0,0 Year 0

9032 10 99 � � � � Other 0,0 Year 0

9032 20 � Manostats

9032 20 10 � � For use in civil aircraft 0,0 Year 0

9032 20 90 � � Other 0,0 Year 0

� Other instruments and apparatus

9032 81 � � Hydraulic or pneumatic
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9032 81 10 � � � For use in civil aircraft 0,0 Year 0

9032 81 90 � � � Other 0,0 Year 0

9032 89 � � Other

9032 89 10 � � � For use in civil aircraft 0,0 Year 0

9032 89 90 � � � Other 0,0 Year 0

9032 90 � Parts and accessories

9032 90 10 � � For use in civil aircraft 0,0 Year 0

9032 90 90 � � Other 0,0 Year 0

9033 00 00 Parts and accessories (not specified or included elsewhere in this chapter) for
machines, appliances, instruments or apparatus of Chapter 90

0,0 Year 0

91 CLOCKS AND WATCHES AND PARTS THEREOF

9101 Wrist-watches, pocket-watches and other watches, including stop-watches, with
case of precious metal or of metal clad with precious metal

� Wrist-watches, electrically operated, whether or not incorporating a stop-watch
facility

9101 11 00 � � With mechanical display only 0,0 Year 0

9101 12 00 � � With opto-electronic display only 0,0 Year 0

9101 19 00 � � Other 0,0 Year 0

� Other wrist-watches, whether or not incorporating a stop-watch facility

9101 21 00 � � With automatic winding 0,0 Year 0

9101 29 00 � � Other 0,0 Year 0

� Other

9101 91 00 � � Electrically operated 0,0 Year 0

9101 99 00 � � Other 0,0 Year 0

9102 Wrist-watches, pocket-watches and other watches, including stop-watches, other
than those of heading 9101

� Wrist-watches, electrically operated, whether or not incorporating a stop-watch
facility

9102 11 00 � � With mechanical display only 0,0 Year 0

9102 12 00 � � With opto-electronic display only 0,0 Year 0

9102 19 00 � � Other 0,0 Year 0

� Other wrist-watches, whether or not incorporating a stop-watch facility

9102 21 00 � � With automatic winding 0,0 Year 0

9102 29 00 � � Other 0,0 Year 0

� Other

9102 91 00 � � Electrically operated 0,0 Year 0

9102 99 00 � � Other 0,0 Year 0

9103 Clocks with watch movements, excluding clocks of heading 9104

9103 10 00 � Electrically operated 1,2 Year 3
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9103 90 00 � Other 1,2 Year 3

9104 00 Instrument panel clocks and clocks of a similar type for vehicles, aircraft, spacecraft
or vessels

9104 00 10 � For use in civil aircraft 0,0 Year 0

9104 00 90 � Other 0,0 Year 0

9105 Other clocks

� Alarm clocks

9105 11 00 � � Electrically operated 1,2 Year 3

9105 19 00 � � Other 0,0 Year 0

� Wall clocks

9105 21 00 � � Electrically operated 1,2 Year 3

9105 29 00 � � Other 0,0 Year 0

� Other

9105 91 00 � � Electrically operated 1,2 Year 3

9105 99 � � Other

9105 99 10 � � � Table-top or mantelpiece clocks 0,0 Year 0

9105 99 90 � � � Other 0,0 Year 0

9106 Time of day recording apparatus and apparatus for measuring, recording or
otherwise indicating intervals of time, with clock or watch movement or with
synchronous motor (for example, time-registers, time-recorders)

9106 10 00 � Time-registers; time-recorders 1,2 Year 3

9106 20 00 � Parking meters 1,2 Year 3

9106 90 � Other

9106 90 10 � � Process-timers, stop-clocks and the like 1,2 Year 3

9106 90 90 � � Other 1,2 Year 3

9107 00 00 Time switches, with clock or watch movement or with synchronous motor 1,2 Year 3

9108 Watch movements, complete and assembled

� Electrically operated

9108 11 00 � � With mechanical display only or with a device to which a mechanical display
can be incorporated

1,2 Year 3

9108 12 00 � � With opto-electronic display only 1,2 Year 3

9108 19 00 � � Other 1,2 Year 3

9108 20 00 � With automatic winding 1,5 Year 3

9108 90 00 � Other 1,5 Year 3

9109 Clock movements, complete and assembled

� Electrically operated

9109 11 00 � � Of alarm clocks 1,2 Year 3

9109 19 � � Other

9109 19 10 � � � Of a width or diameter not exceeding 50 mm, for use in civil aircraft 0,0 Year 0



HS Heading 2002 Description Base Category

9109 19 90 � � � Other 1,2 Year 3

9109 90 � Other

9109 90 10 � � Of a width or diameter not exceeding 50 mm, for use in civil aircraft 0,0 Year 0

9109 90 90 � � Other 1,2 Year 3

9110 Complete watch or clock movements, unassembled or partly assembled (movement
sets); incomplete watch or clock movements, assembled; rough watch or clock
movements

� Of watches

9110 11 � � Complete movements, unassembled or partly assembled (movement sets)

9110 11 10 � � � With balance-wheel and hairspring 1,5 Year 3

9110 11 90 � � � Other 1,2 Year 3

9110 12 00 � � Incomplete movements, assembled 0,0 Year 0

9110 19 00 � � Rough movements 1,2 Year 3

9110 90 00 � Other 0,0 Year 0

9111 Watch cases and parts thereof

9111 10 00 � Cases of precious metal or of metal clad with precious metal 0,0 Year 0

9111 20 � Cases of base metal, whether or not gold-or silver-plated

9111 20 10 � � Gold-or silver-plated 0,0 Year 0

9111 20 90 � � Other 0,0 Year 0

9111 80 00 � Other cases 0,0 Year 0

9111 90 00 � Parts 0,0 Year 0

9112 Clock cases and cases of a similar type for other goods of this chapter, and parts
thereof:

9112 20 00 � Cases 0,0 Year 0

9112 90 00 � Parts 0,0 Year 0

9113 Watch straps, watch bands and watch bracelets, and parts thereof

9113 10 � Of precious metal or of metal clad with precious metal

9113 10 10 � � Of precious metal 0,0 Year 0

9113 10 90 � � Of metal clad with precious metal 0,0 Year 0

9113 20 00 � Of base metal, whether or not gold-or silver-plated 2,1 Year 3

9113 90 � Other

9113 90 10 � � Of leather or of composition leather 2,1 Year 3

9113 90 30 � � Of plastic materials 2,1 Year 3

9113 90 90 � � Other 2,1 Year 3

9114 Other clock or watch parts

9114 10 00 � Springs, including hair-springs 0,0 Year 0

9114 20 00 � Jewels 0,0 Year 0
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9114 30 00 � Dials 0,0 Year 0

9114 40 00 � Plates and bridges 0,0 Year 0

9114 90 00 � Other 0,0 Year 0

92 MUSICAL INSTRUMENTS; PARTS AND ACCESSORIES OF SUCH ARTICLES

9201 Pianos, including automatic pianos; harpsichords and other keyboard stringed
instruments

9201 10 � Upright pianos

9201 10 10 � � New 0,0 Year 0

9201 10 90 � � Used 0,0 Year 0

9201 20 00 � Grand pianos 0,0 Year 0

9201 90 00 � Other 0,0 Year 0

9202 Other string musical instruments (for example, guitars, violins, harps)

9202 10 � Played with a bow

9202 10 10 � � Violins 0,0 Year 0

9202 10 90 � � Other 0,0 Year 0

9202 90 � Other

9202 90 10 � � Harps 0,0 Year 0

9202 90 30 � � Guitars 0,0 Year 0

9202 90 90 � � Other 0,0 Year 0

9203 00 Keyboard pipe organs; harmoniums and similar keyboard instruments with free
metal reeds

9203 00 10 � Keyboard pipe organs 0,0 Year 0

9203 00 90 � Other 0,0 Year 0

9204 Accordions and similar instruments; mouth organs

9204 10 00 � Accordions and similar instruments 0,0 Year 0

9204 20 00 � Mouth organs 0,0 Year 0

9205 Other wind musical instruments (for example, clarinets, trumpets, bagpipes)

9205 10 00 � Brass-wind instruments 0,0 Year 0

9205 90 00 � Other 0,0 Year 0

9206 00 00 Percussion musical instruments (for example, drums, xylophones, cymbals,
castanets, maracas)

0,0 Year 0

9207 Musical instruments, the sound of which is produced, or must be amplified,
electrically (for example, organs, guitars, accordions)

9207 10 � Keyboard instruments, other than accordions

9207 10 10 � � Organs 0,0 Year 0

9207 10 30 � � Digital-pianos 0,0 Year 0

9207 10 50 � � Synthesizers 0,0 Year 0

9207 10 80 � � Other 0,0 Year 0

9207 90 � Other
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9207 90 10 � � Guitars 0,0 Year 0

9207 90 90 � � Other 0,0 Year 0

9208 Musical boxes, fairground organs, mechanical street organs, mechanical singing
birds, musical saws and other musical instruments not falling within any other
heading of this chapter; decoy calls of all kinds; whistles, call horns and other
mouth-blown sound signalling instruments

9208 10 00 � Musical boxes 0,0 Year 0

9208 90 00 � Other 0,0 Year 0

9209 Parts (for example, mechanisms for musical boxes) and accessories (for example,
cards, discs and rolls for mechanical instruments) of musical instruments;
metronomes, tuning forks and pitch pipes of all kinds

9209 10 00 � Metronomes, tuning forks and pitch pipes 0,0 Year 0

9209 20 00 � Mechanisms for musical boxes 0,0 Year 0

9209 30 00 � Musical instrument strings 0,0 Year 0

� Other

9209 91 00 � � Parts and accessories for pianos 0,0 Year 0

9209 92 00 � � Parts and accessories for the musical instruments of heading 9202 0,0 Year 0

9209 93 00 � � Parts and accessories for the musical instruments of heading 9203 0,0 Year 0

9209 94 00 � � Parts and accessories for the musical instruments of heading 9207 0,0 Year 0

9209 99 � � Other

9209 99 30 � � � Parts and accessories for the musical instruments of heading 9205 0,0 Year 0

9209 99 70 � � � Other 0,0 Year 0

93 ARMS AND AMMUNITION; PARTS AND ACCESSORIES THEREOF

9301 Military weapons, other than revolvers, pistols and the arms of heading 9307:

� Artillery weapons (for example, guns, howitzers and mortars):

9301 11 00 � � Self-propelled 0,0 Year 0

9301 19 00 � � Other 0,0 Year 0

9301 20 00 � Rocket launchers; flame-throwers; grenade launchers; torpedo tubes and similar
projectors

0,0 Year 0

9301 90 00 � Other 0,0 Year 0

9302 00 Revolvers and pistols, other than those of heading 9303 or 9304

9302 00 10 � 9 mm calibre and higher 2,7 Year 3

9302 00 90 � Other 2,7 Year 3

9303 Other firearms and similar devices which operate by the firing of an explosive
charge (for example, sporting shotguns and rifles, muzzle-loading firearms, Very
pistols and other devices designed to project only signal flares, pistols and revolvers
for firing blank ammunition, captive-bolt humane killers, line-throwing guns)

9303 10 00 � Muzzle-loading firearms 3,2 Year 3

9303 20 � Other sporting, hunting or target-shooting shotguns, including combination
shotgun-rifles

9303 20 10 � � Single-barrelled, smooth bore 3,2 Year 3
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9303 20 95 � � Other 3,2 Year 3

9303 30 00 � Other sporting, hunting or target-shooting rifles 3,2 Year 3

9303 90 00 � Other 3,2 Year 3

9304 00 00 Other arms (for example, spring, air or gas guns and pistols, truncheons), excluding
those of heading 9307

3,2 Year 3

9305 Parts and accessories of articles of headings 9301 to 9304

9305 10 00 � Of revolvers or pistols 3,2 Year 3

� Of shotguns or rifles of heading 9303

9305 21 00 � � Shotgun barrels 2,7 Year 3

9305 29 � � Other

9305 29 30 � � � Roughly shaped gun stock blocks 2,7 Year 3

9305 29 95 � � � Other 2,7 Year 3

� Other:

9305 91 00 � � Of military weapons of heading 9301 0,0 Year 0

9305 99 00 � � Other 2,7 Year 3

9306 Bombs, grenades, torpedoes, mines, missiles and similar munitions of war and parts
thereof; cartridges and other ammunition and projectiles and parts thereof,
including shot and cartridge wads

9306 10 00 � Cartridges for riveting or similar tools or for captive-bolt humane killers and
parts thereof

2,7 Year 3

� Shotgun cartridges and parts thereof; air gun pellets

9306 21 00 � � Cartridges 2,7 Year 3

9306 29 � � Other

9306 29 40 � � � Cases 2,7 Year 3

9306 29 70 � � � Other 2,7 Year 3

9306 30 � Other cartridges and parts thereof

9306 30 10 � � For revolvers and pistols falling within heading 9302 and for
sub-machine-guns falling within heading 9301

2,7 Year 3

� � Other

9306 30 30 � � � For military weapons 1,7 Year 0

� � � Other

9306 30 91 � � � � Centrefire cartridges 2,7 Year 3

9306 30 93 � � � � Rimfire cartridges 2,7 Year 3

9306 30 98 � � � � Other 2,7 Year 3

9306 90 � Other

9306 90 10 � � For military purposes 1,7 Year 0

9306 90 90 � � Other 2,7 Year 3

9307 00 00 Swords, cutlasses, bayonets, lances and similar arms and parts thereof and
scabbards and sheaths therefor

1,7 Year 0
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94 FURNITURE; BEDDING, MATTRESSES, MATTRESS SUPPORTS, CUSHIONS AND
SIMILAR STUFFED FURNISHINGS; LAMPS AND LIGHTING FITTINGS, NOT
ELSEWHERE SPECIFIED OR INCLUDED; ILLUMINATED SIGNS, ILLUMINATED
NAME-PLATES AND THE LIKE; PREFABRICATED BUILDINGS

9401 Seats (other than those of heading 9402), whether or not convertible into beds,
and parts thereof

9401 10 � Seats of a kind used for aircraft

9401 10 10 � � Not leather covered, for use in civil aircraft 0,0 Year 0

9401 10 90 � � Other 0,0 Year 0

9401 20 00 � Seats of a kind used for motor vehicles 0,0 Year 0

9401 30 � Swivel seats with variable height adjustment

9401 30 10 � � Upholstered, with backrest and fitted with castors or glides 0,0 Year 0

9401 30 90 � � Other 0,0 Year 0

9401 40 00 � Seats other than garden seats or camping equipment, convertible into beds 0,0 Year 0

9401 50 00 � Seats of cane, osier, bamboo or similar materials 0,0 Year 0

� Other seats, with wooden frames

9401 61 00 � � Upholstered 0,0 Year 0

9401 69 00 � � Other 0,0 Year 0

� Other seats, with metal frames

9401 71 00 � � Upholstered 0,0 Year 0

9401 79 00 � � Other 0,0 Year 0

9401 80 00 � Other seats 0,0 Year 0

9401 90 � Parts

9401 90 10 � � Of seats of a kind used for aircraft 0,0 Year 0

� � Other

9401 90 30 � � � Of wood 0,0 Year 0

9401 90 80 � � � Other 0,0 Year 0

9402 Medical, surgical, dental or veterinary furniture (for example, operating tables,
examination tables, hospital beds with mechanical fittings, dentists' chairs); barbers'
chairs and similar chairs, having rotating as well as both reclining and elevating
movements; parts of the foregoing articles

9402 10 00 � Dentists', barbers' or similar chairs and parts thereof 0,0 Year 0

9402 90 00 � Other 0,0 Year 0

9403 Other furniture and parts thereof

9403 10 � Metal furniture of a kind used in offices

9403 10 10 � � Drawing tables (other than those of heading 9017) 0,0 Year 0

� � Other

� � � Not exceeding 80 cm in height

9403 10 51 � � � � Desks 0,0 Year 0

9403 10 59 � � � � Other 0,0 Year 0

� � � Exceeding 80 cm in height
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9403 10 91 � � � � Cupboards with doors, shutters or flaps 0,0 Year 0

9403 10 93 � � � � Filing, card-index and other cabinets 0,0 Year 0

9403 10 99 � � � � Other 0,0 Year 0

9403 20 � Other metal furniture

9403 20 10 � � For use in civil aircraft 0,0 Year 0

� � Other

9403 20 91 � � � Beds 0,0 Year 0

9403 20 99 � � � Other 0,0 Year 0

9403 30 � Wooden furniture of a kind used in offices

� � Not exceeding 80 cm in height

9403 30 11 � � � Desks 0,0 Year 0

9403 30 19 � � � Other 0,0 Year 0

� � Exceeding 80 cm in height

9403 30 91 � � � Cupboards with doors, shutters or flaps; filing, card-index and other
cabinets

0,0 Year 0

9403 30 99 � � � Other 0,0 Year 0

9403 40 � Wooden furniture of a kind used in the kitchen

9403 40 10 � � Fitted kitchen units 0,0 Year 0

9403 40 90 � � Other 0,0 Year 0

9403 50 00 � Wooden furniture of a kind used in the bedroom 0,0 Year 0

9403 60 � Other wooden furniture

9403 60 10 � � Wooden furniture of a kind used in the dining room and the living room 0,0 Year 0

9403 60 30 � � Wooden furniture of a kind used in shops 0,0 Year 0

9403 60 90 � � Other wooden furniture 0,0 Year 0

9403 70 � Furniture of plastics

9403 70 10 � � For use in civil aircraft 0,0 Year 0

9403 70 90 � � Other 0,0 Year 0

9403 80 00 � Furniture of other materials, including cane, osier, bamboo or similar materials 0,0 Year 0

9403 90 � Parts

9403 90 10 � � Of metal 0,0 Year 0

9403 90 30 � � Of wood 0,0 Year 0

9403 90 90 � � Of other materials 0,0 Year 0

9404 Mattress supports; articles of bedding and similar furnishing (for example,
mattresses, quilts, eiderdowns, cushions, pouffes and pillows) fitted with springs or
stuffed or internally fitted with any material or of cellular rubber or plastics,
whether or not covered

9404 10 00 � Mattress supports 0,0 Year 0

� Mattresses

9404 21 � � Of cellular rubber or plastics, whether or not covered
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9404 21 10 � � � Of rubber 0,0 Year 0

9404 21 90 � � � Of plastics 0,0 Year 0

9404 29 � � Of other materials

9404 29 10 � � � Spring interior 0,0 Year 0

9404 29 90 � � � Other 0,0 Year 0

9404 30 00 � Sleeping bags 0,0 Year 0

9404 90 � Other

9404 90 10 � � Filled with feathers or down 0,0 Year 0

9404 90 90 � � Other 0,0 Year 0

9405 Lamps and lighting fittings including searchlights and spotlights and parts thereof,
not elsewhere specified or included; illuminated signs, illuminated name-plates and
the like, having a permanently fixed light source, and parts thereof not elsewhere
specified or included

9405 10 � Chandeliers and other electric ceiling or wall lighting fittings, excluding those of
a kind used for lighting public open spaces or thoroughfares

9405 10 10 � � Of base metal or of plastics, for use in civil aircraft 0,0 Year 0

� � Other

� � � Of plastics

9405 10 21 � � � � Of a kind used with filament lamps 1,2 Year 3

9405 10 29 � � � � Other 1,2 Year 3

9405 10 30 � � � Of ceramic materials 1,2 Year 3

9405 10 50 � � � Of glass 0,0 Year 0

� � � Of other materials

9405 10 91 � � � � Of a kind used with filament lamps 0,0 Year 0

9405 10 99 � � � � Other 0,0 Year 0

9405 20 � Electric table, desk, bedside or floor-standing lamps

� � Of plastics

9405 20 11 � � � Of a kind used for filament lamps 1,2 Year 3

9405 20 19 � � � Other 1,2 Year 3

9405 20 30 � � Of ceramic materials 1,2 Year 3

9405 20 50 � � Of glass 0,0 Year 0

� � Of other materials

9405 20 91 � � � Of a kind used for filament lamps 0,0 Year 0

9405 20 99 � � � Other 0,0 Year 0

9405 30 00 � Lighting sets of a kind used for Christmas trees 0,0 Year 0

9405 40 � Other electric lamps and lighting fittings

9405 40 10 � � Searchlights and spotlights 0,0 Year 0

� � Other

� � � Of plastics
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9405 40 31 � � � � Of a kind used for filament lamps 1,2 Year 3

9405 40 35 � � � � Of a kind used for tubular fluorescent lamps 1,2 Year 3

9405 40 39 � � � � Other 1,2 Year 3

� � � Of other materials

9405 40 91 � � � � Of a kind used for filament lamps 0,0 Year 0

9405 40 95 � � � � Of a kind used for tubular fluorescent lamps 0,0 Year 0

9405 40 99 � � � � Other 0,0 Year 0

9405 50 00 � Non-electrical lamps and lighting fittings 0,0 Year 0

9405 60 � Illuminated signs, illuminated name-plates and the like

9405 60 10 � � Illuminated signs, illuminated name-plates and the like, of base metal or of
plastics, for use in civil aircraft

0,0 Year 0

� � Other

9405 60 91 � � � Of plastics 1,2 Year 3

9405 60 99 � � � Of other materials 0,0 Year 0

� Parts

9405 91 � � Of glass

� � � Articles for electrical lighting fittings (excluding searchlights and
spotlights)

9405 91 11 � � � � Facetted glass, plates, balls, pear-shaped drops, flower-shaped pieces,
pendants and similar articles for trimming chandeliers

2,2 Year 3

9405 91 19 � � � � Other (for example, diffusers, ceiling lights, bowls, cups, lamp-shades,
globes, tulip-shaped pieces)

2,2 Year 3

9405 91 90 � � � Other 0,0 Year 0

9405 92 � � Of plastics

9405 92 10 � � � Parts of the articles of subheading 9405 10 or 9405 60, for use in civil
aircraft

0,0 Year 0

9405 92 90 � � � Other 1,2 Year 3

9405 99 � � Other

9405 99 10 � � � Parts of the articles of subheading9405 10 or 9405 60, of base metal, for
use in civil aircraft

0,0 Year 0

9405 99 90 � � � Other 0,0 Year 0

9406 00 Prefabricated buildings

9406 00 10 � Of wood 0,0 Year 0

� Of iron or steel

9406 00 31 � � Greenhouses 0,0 Year 0

9406 00 39 � � Other 0,0 Year 0

9406 00 90 � Of other materials 0,0 Year 0

95 TOYS, GAMES AND SPORTS REQUISITES; PARTS AND ACCESSORIES THEREOF

9501 00 Wheeled toys designed to be ridden by children (for example, tricycles, scooters,
pedal cars); dolls' carriages

9501 00 10 � Dolls' carriages 0,0 Year 0
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9501 00 90 � Other 0,0 Year 0

9502 Dolls representing only human beings

9502 10 � Dolls, whether or not dressed

9502 10 10 � � Of plastics 0,0 Year 0

9502 10 90 � � Of other materials 0,0 Year 0

� Parts and accessories

9502 91 00 � � Garments and accessories therefor, footwear and headgear 0,0 Year 0

9502 99 00 � � Other 0,0 Year 0

9503 Other toys; reduced-size (�scale�) models and similar recreational models, working
or not; puzzles of all kinds

9503 10 � Electric trains, including tracks, signals and other accessories therefor

9503 10 10 � � Reduced size (�scale�) models 0,0 Year 0

9503 10 90 � � Other 0,0 Year 0

9503 20 � Reduced-size (�scale�) model assembly kits, whether or not working models,
excluding those of subheading 9503 10

9503 20 10 � � Of plastics 0,0 Year 0

9503 20 90 � � Of other materials 0,0 Year 0

9503 30 � Other construction sets and constructional toys

9503 30 10 � � Of wood 0,0 Year 0

9503 30 30 � � Of plastics 1,2 Year 3

9503 30 90 � � Of other materials 0,0 Year 0

� Toys representing animals or non-human creatures

9503 41 00 � � Stuffed 1,2 Year 3

9503 49 � � Other

9503 49 10 � � � Of wood 0,0 Year 0

9503 49 30 � � � Of plastics 0,0 Year 0

9503 49 90 � � � Of other materials 0,0 Year 0

9503 50 00 � Toy musical instruments and apparatus 0,0 Year 0

9503 60 � Puzzles

9503 60 10 � � Of wood 0,0 Year 0

9503 60 90 � � Other 1,2 Year 3

9503 70 00 � Other toys, put up in sets or outfits 1,2 Year 3

9503 80 � Other toys and models, incorporating a motor

9503 80 10 � � Of plastics 1,2 Year 3

9503 80 90 � � Of other materials 0,0 Year 0

9503 90 � Other

9503 90 10 � � Toy weapons 0,0 Year 0

� � Other

� � � Of plastics
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9503 90 32 � � � � Not mechanically operated 1,2 Year 3

9503 90 34 � � � � Other 1,2 Year 3

9503 90 35 � � � Of rubber 0,0 Year 0

9503 90 37 � � � Of textile materials 0,0 Year 0

� � � Of metal

9503 90 51 � � � � Die-cast miniature models 1,2 Year 3

9503 90 55 � � � � Other 0,0 Year 0

9503 90 99 � � � Of other materials 0,0 Year 0

9504 Articles for funfair, table or parlour games, including pintables, billiards, special
tables for casino games and automatic bowling alley equipment

9504 10 00 � Video games of a kind used with a television receiver 0,0 Year 0

9504 20 � Articles and accessories for billiards

9504 20 10 � � Billiard tables (with or without legs) 0,0 Year 0

9504 20 90 � � Other 0,0 Year 0

9504 30 Other games, operated by coins, banknotes (paper currency), discs or other similar
articles, other than bowling alley equipment:

9504 30 10 � � Games with screen 0,0 Year 0

� � Other games

9504 30 30 � � � Flipper 0,0 Year 0

9504 30 50 � � � Other 0,0 Year 0

9504 30 90 � � Parts 0,0 Year 0

9504 40 00 � Playing cards 0,0 Year 0

9504 90 � Other

9504 90 10 � � Electric car racing sets, having the character of competitive games 0,0 Year 0

9504 90 90 � � Other 0,0 Year 0

9505 Festive, carnival or other entertainment articles, including conjuring tricks and
novelty jokes

9505 10 � Articles for Christmas festivities

9505 10 10 � � Of glass 0,0 Year 0

9505 10 90 � � Of other materials 0,0 Year 0

9505 90 00 � Other 0,0 Year 0

9506 Articles and equipment for general physical exercise, gymnastics, athletics, other
sports (including table-tennis) or outdoor games, not specified or included
elsewhere in this chapter; swimming pools and paddling pools

� Snow-skis and other snow-ski equipment

9506 11 � � Skis

9506 11 10 � � � Cross-country skis 0,0 Year 0

� � � Downhill skis

9506 11 21 � � � � Monoskis and snowboards 0,0 Year 0

9506 11 29 � � � � Other 0,0 Year 0
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9506 11 80 � � � Other skis 0,0 Year 0

9506 12 00 � � Ski-fastenings (ski-bindings) 0,0 Year 0

9506 19 00 � � Other 0,0 Year 0

� Water-skis, surfboards, sailboards and other water-sport equipment

9506 21 00 � � Sailboards 0,0 Year 0

9506 29 00 � � Other 0,0 Year 0

� Golf clubs and other golf equipment

9506 31 00 � � Clubs, complete 0,0 Year 0

9506 32 00 � � Balls 0,0 Year 0

9506 39 � � Other

9506 39 10 � � � Parts of golf clubs 0,0 Year 0

9506 39 90 � � � Other 0,0 Year 0

9506 40 � Articles and equipment for table-tennis

9506 40 10 � � Bats, balls and nets 0,0 Year 0

9506 40 90 � � Other 0,0 Year 0

� Tennis, badminton or similar rackets, whether or not strung

9506 51 00 � � Lawn-tennis rackets, whether or not strung 0,0 Year 0

9506 59 00 � � Other 0,0 Year 0

� Balls, other than golf balls and table-tennis balls

9506 61 00 � � Lawn-tennis balls 0,0 Year 0

9506 62 � � Inflatable

9506 62 10 � � � Of leather 0,0 Year 0

9506 62 90 � � � Other 0,0 Year 0

9506 69 � � Other

9506 69 10 � � � Cricket and polo balls 0,0 Year 0

9506 69 90 � � � Other 0,0 Year 0

9506 70 � Ice skates and roller skates, including skating boots with skates attached

9506 70 10 � � Ice skates 0,0 Year 0

9506 70 30 � � Roller skates 0,0 Year 0

9506 70 90 � � Parts and accessories 0,0 Year 0

� Other

9506 91 � � Articles and equipment for general physical exercise, gymnastics or athletics

9506 91 10 � � � Exercising apparatus with adjustable resistance mechanisms 0,0 Year 0

9506 91 90 � � � Other 0,0 Year 0

9506 99 � � Other

9506 99 10 � � � Cricket and polo equipment, other than balls 0,0 Year 0

9506 99 90 � � � Other 0,0 Year 0
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9507 Fishing rods, fish-hooks and other line fishing tackle; fish landing nets, butterfly
nets and similar nets; decoy �birds� (other than those of heading 9208 or 9705) and
similar hunting or shooting requisites

9507 10 00 � Fishing rods 0,0 Year 0

9507 20 � Fish-hooks, whether or not snelled

9507 20 10 � � Fish-hooks, not snelled 0,0 Year 0

9507 20 90 � � Other 0,0 Year 0

9507 30 00 � Fishing reels 0,0 Year 0

9507 90 00 � Other 0,0 Year 0

9508 Roundabouts, swings, shooting galleries and other fairground amusements;
travelling circuses and travelling menageries; travelling theatres:

9508 10 00 � Travelling circuses and travelling menageries 0,0 Year 0

9508 90 00 � Other 0,0 Year 0

96 MISCELLANEOUS MANUFACTURED ARTICLES

9601 Worked ivory, bone, tortoise-shell, horn, antlers, coral, mother-of-pearl and other
animal carving material, and articles of these materials (including articles obtained
by moulding)

9601 10 00 � Worked ivory and articles of ivory 0,0 Year 0

9601 90 � Other

9601 90 10 � � Worked coral (natural or agglomerated), and articles of coral 0,0 Year 0

9601 90 90 � � Other 0,0 Year 0

9602 00 00 Worked vegetable or mineral carving material and articles of these materials;
moulded or carved articles of wax, of stearin, of natural gums or natural resins or
of modelling pastes, and other moulded or carved articles, not elsewhere specified
or included; worked, unhardened gelatin (except gelatin of heading 3503) and
articles of unhardened gelatin

0,0 Year 0

9603 Brooms, brushes (including brushes constituting parts of machines, appliances or
vehicles), hand-operated mechanical floor sweepers, not motorized, mops and
feather dusters; prepared knots and tufts for broom or brush making; paint pads
and rollers; squeegees (other than roller squeegees)

9603 10 00 � Brooms and brushes, consisting of twigs or other vegetable materials bound
together, with or without handles

0,0 Year 0

� Tooth brushes, shaving brushes, hair brushes, nail brushes, eyelash brushes and
other toilet brushes for use on the person, including such brushes constituting
parts of appliances

9603 21 00 � � Tooth brushes, including dental-plate brushes 0,0 Year 0

9603 29 � � Other

9603 29 30 � � � Hair brushes 0,0 Year 0

9603 29 80 � � � Other 0,0 Year 0

9603 30 � Artists' brushes, writing brushes and similar brushes for the application of
cosmetics

9603 30 10 � � Artists' and writing brushes 0,0 Year 0

9603 30 90 � � Brushes for the application of cosmetics 0,0 Year 0

9603 40 � Paint, distemper, varnish or similar brushes (other than brushes of subheading
9603 30); paint pads and rollers

9603 40 10 � � Paint, distemper, varnish or similar brushes 0,0 Year 0
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9603 40 90 � � Paint pads and rollers 0,0 Year 0

9603 50 00 � Other brushes constituting parts of machines, appliances or vehicles 0,0 Year 0

9603 90 � Other

9603 90 10 � � Hand-operated mechanical floor sweepers, not motorized 0,0 Year 0

� � Other

9603 90 91 � � � Road-sweeping brushes; household type brooms and brushes, including
shoe brushes and clothes brushes; brushes for grooming animals

0,0 Year 0

9603 90 99 � � � Other 0,0 Year 0

9604 00 00 Hand sieves and hand riddles 0,0 Year 0

9605 00 00 Travel sets for personal toilet, sewing or shoe or clothes cleaning 0,0 Year 0

9606 Buttons, press-fasteners, snap-fasteners and press-studs, button moulds and other
parts of these articles; button blanks

9606 10 00 � Press-fasteners, snap-fasteners and press-studs and parts therefor 0,0 Year 0

� Buttons

9606 21 00 � � Of plastics, not covered with textile material 0,0 Year 0

9606 22 00 � � Of base metal, not covered with textile material 0,0 Year 0

9606 29 00 � � Other 0,0 Year 0

9606 30 00 � Button moulds and other parts of buttons; button blanks 0,0 Year 0

9607 Slide fasteners and parts thereof

� Slide fasteners

9607 11 00 � � Fitted with chain scoops of base metal 0,0 Year 0

9607 19 00 � � Other 0,0 Year 0

9607 20 � Parts

9607 20 10 � � Of base metal, including narrow strips mounted with chain scoops of base
metal

0,0 Year 0

9607 20 90 � � Other 0,0 Year 0

9608 Ball point pens; felt-tipped and other porous-tipped pens and markers; fountain
pens, stylograph pens and other pens; duplicating stylos; propelling or sliding
pencils; pen-holders, pencil-holders and similar holders; parts (including caps and
clips) of the foregoing articles, other than those of heading 9609

9608 10 � Ball point pens

9608 10 10 � � With liquid ink (rolling ball pens) 0,0 Year 0

� � Other

9608 10 30 � � � With body or cap of precious metal or rolled precious metal 0,0 Year 0

� � � Other

9608 10 91 � � � � With replaceable refill 0,0 Year 0

9608 10 99 � � � � Other 0,0 Year 0

9608 20 00 � Felt-tipped and other porous-tipped pens and markers 0,0 Year 0

� Fountain pens, stylograph pens and other pens

9608 31 00 � � Indian ink drawing pens 0,0 Year 0

9608 39 � � Other
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9608 39 10 � � � With body or cap of precious metal or rolled precious metal 0,0 Year 0

9608 39 90 � � � Other 0,0 Year 0

9608 40 00 � Propelling or sliding pencils 0,0 Year 0

9608 50 00 � Sets of articles from two or more of the foregoing subheadings 0,0 Year 0

9608 60 � Refills for ball-point pens, comprising the ball point and ink-reservoir

9608 60 10 � � With liquid ink (for rolling-ball pens) 0,0 Year 0

9608 60 90 � � Other 0,0 Year 0

� Other

9608 91 00 � � Pen nibs and nib points 0,0 Year 0

9608 99 � � Other

9608 99 10 � � � Pen-holders, pencil-holders and similar holders 0,0 Year 0

� � � Other

9608 99 92 � � � � Of metal 0,0 Year 0

9608 99 98 � � � � Other 0,0 Year 0

9609 Pencils (other than pencils of heading 9608), crayons, pencil leads, pastels, drawing
charcoals, writing or drawing chalks and tailors' chalks

9609 10 � Pencils and crayons, with leads encased in a rigid sheath

9609 10 10 � � With �leads� of graphite 0,0 Year 0

9609 10 90 � � Other 0,0 Year 0

9609 20 00 � Pencil leads, black or coloured 0,0 Year 0

9609 90 � Other

9609 90 10 � � Pastels and drawing charcoals 0,0 Year 0

9609 90 90 � � Other 0,0 Year 0

9610 00 00 Slates and boards, with writing or drawing surfaces, whether or not framed 0,0 Year 0

9611 00 00 Date, sealing or numbering stamps, and the like (including devices for printing or
embossing labels), designed for operating in the hand; hand-operated composing
sticks and hand printing sets incorporating such composing sticks

0,0 Year 0

9612 Typewriter or similar ribbons, inked or otherwise prepared for giving impressions,
whether or not on spools or in cartridges; ink-pads, whether or not inked, with or
without boxes

9612 10 � Ribbons

9612 10 10 � � Of plastics 0,0 Year 0

9612 10 20 � � Of man-made fibres, measuring less than 30 mm in width, permanently put
in plastic or metal cartridges of a kind used in automatic typewriters,
automatic data processing equipment and other machines

0,0 Year 0

9612 10 80 � � Other 0,0 Year 0

9612 20 00 � Ink-pads 0,0 Year 0

9613 Cigarette lighters and other lighters, whether or not mechanical or electrical, and
parts thereof other than flints and wicks

9613 10 00 � Pocket lighters, gas fuelled, non-refillable 0,0 Year 0

9613 20 � Pocket lighters, gas fuelled, refillable

9613 20 10 � � With electrical ignition system 0,0 Year 0



HS Heading 2002 Description Base Category

9613 20 90 � � With other ignition system 0,0 Year 0

9613 80 00 � Other lighters 0,0 Year 0

9613 90 00 � Parts 0,0 Year 0

9614 Smoking pipes (including pipe bowls) and cigar or cigarette holders, and parts
thereof

9614 20 � Pipes and pipe bowls

9614 20 20 � � Roughly shaped blocks of wood or root, for the manufacture of pipes 0,0 Year 0

9614 20 80 � � Other 0,0 Year 0

9614 90 00 � Other 0,0 Year 0

9615 Combs, hair-slides and the like; hairpins, curling pins, curling grips, hair-curlers
and the like, other than those of heading 8516, and parts thereof

� Combs, hair-slides and the like

9615 11 00 � � Of hard rubber or plastics 0,0 Year 0

9615 19 00 � � Other 0,0 Year 0

9615 90 00 � Other 0,0 Year 0

9616 Scent sprays and similar toilet sprays, and mounts and heads therefor;
powder-puffs and pads for the application of cosmetics or toilet preparations

9616 10 � Scent sprays and similar toilet sprays, and mounts and heads therefor

9616 10 10 � � Toilet sprays 0,0 Year 0

9616 10 90 � � Mounts and heads 0,0 Year 0

9616 20 00 � Powder-puffs and pads for the application of cosmetics or toilet preparations 0,0 Year 0

9617 00 Vacuum flasks and other vacuum vessels, complete with cases; parts thereof other
than glass inners

� Vacuum flasks and other vacuum vessels, complete with cases, having a capacity

9617 00 11 � � Not exceeding 0,75 litre 0,0 Year 0

9617 00 19 � � Exceeding 0,75 litre 0,0 Year 0

9617 00 90 � Parts (other than glass inners) 0,0 Year 0

9618 00 00 Tailors' dummies and other lay figures; automata and other animated displays used
for shop window dressing

0,0 Year 0

97 WORKS OF ART, COLLECTORS' PIECES AND ANTIQUES

9701 Paintings, drawings and pastels, executed entirely by hand, other than drawings of
heading 4906 and other than hand-painted or hand-decorated manufactured
articles; collages and similar decorative plaques

9701 10 00 � Paintings, drawings and pastels 0,0 Year 0

9701 90 00 � Other 0,0 Year 0

9702 00 00 Original engravings, prints and lithographs 0,0 Year 0

9703 00 00 Original sculptures and statuary, in any material 0,0 Year 0

9704 00 00 Postage or revenue stamps, stamp-postmarks, first-day covers, postal stationery
(stamped paper), and the like, used or unused, other than those of heading 4907

0,0 Year 0

9705 00 00 Collections and collectors' pieces of zoological, botanical, mineralogical,
anatomical, historical, archaeological, palaeontological, ethnographic or numismatic
interest

0,0 Year 0

9706 00 00 Antiques of an age exceeding 100 years 0,0 Year 0

t90295
Maskinskriven text
(1) Nuvarande tull på import till gemenskapen av produkter med ursprung i Chile. Denna tull följer av införlivandeti associeringsavtalet av den tull som tillämpas för Chile inom ramen för Allmänna preferenssystemet.

t90295
Maskinskriven text
(11) Denna tull gäller endast produkter som inte omfattas av en kvot. Beslut nr 2/2006 (2006/792/EG).



Tillägg

(som avses i avsnitt 2 i bilaga I)

KN-nummer Varuslag Konventionell tullsats
(autonom tullsats)

0702 00 00 Tomater, färska eller kylda

� Under tiden 1 januari till 31 mars:

� � Med ett ingångspris per 100 kg netto på:

� � � Minst 84,6 EUR 8,8

� � � Minst 82,9 EUR men mindre än 84,6 EUR 8,8 + 1,7 EUR/100 kg/netto

� � � Minst 81,2 EUR men mindre än 82,9 EUR 8,8 + 3,4 EUR/100 kg/netto

� � � Minst 79,5 EUR men mindre än 81,2 EUR 8,8 + 5,1 EUR/100 kg/netto

� � � Minst 77,8 EUR men mindre än 79,5 EUR 8,8 + 6,8 EUR/100 kg/netto

� � � Mindre än 77,8 EUR 8,8 + 29,8 EUR/100 kg/netto

� Under tiden 1 till 30 april:

� � Med ett ingångspris per 100 kg netto på:

� � � Minst 112,6 EUR 8,8

� � � Minst 110,3 EUR men mindre än 112,6 EUR 8,8 + 2,3 EUR/100 kg/netto

� � � Minst 108,1 EUR men mindre än 110,3 EUR 8,8 + 4,5 EUR/100 kg/netto

� � � Minst 105,8 EUR men mindre än 108,1 EUR 8,8 + 6,8 EUR/100 kg/netto

� � � Minst 103,6 EUR men mindre än 105,8 EUR 8,8 + 9 EUR/100 kg/netto

� � � Mindre än 103,6 EUR 8,8 + 29,8 EUR/100 kg/netto

� Under tiden 1 till 14 maj:

� � Med ett ingångspris per 100 kg netto på:

� � � Minst 72,6 EUR 8,8

� � � Minst 71,1 EUR men mindre än 72,6 EUR 8,8 + 1,5 EUR/100 kg/netto

� � � Minst 69,7 EUR men mindre än 71,1 EUR 8,8 + 2,9 EUR/100 kg/netto

� � � Minst 68,2 EUR men mindre än 69,7 EUR 8,8 + 4,4 EUR/100 kg/netto

� � � Minst 66,8 EUR men mindre än 68,2 EUR 8,8 + 5,8 EUR/100 kg/netto

� � � Mindre än 66,8 EUR 8,8 + 29,8 EUR/100 kg/netto



KN-nummer Varuslag Konventionell tullsats
(autonom tullsats)

� Under tiden 15 till 31 maj:

� � Med ett ingångspris per 100 kg netto på:

� � � Minst 72,6 EUR 14,4

� � � Minst 71,1 EUR men mindre än 72,6 EUR 14,4 + 1,5 EUR/100 kg/netto

� � � Minst 69,7 EUR men mindre än 71,1 EUR 14,4 + 2,9 EUR/100 kg/netto

� � � Minst 68,2 EUR men mindre än 69,7 EUR 14,4 + 4,4 EUR/100 kg/netto

� � � Minst 66,8 EUR men mindre än 68,2 EUR 14,4 + 5,8 EUR/100 kg/netto

� � � Mindre än 66,8 EUR 14,4 + 29,8 EUR/100 kg/netto

� Under tiden 1 juni till 30 september:

� � Med ett ingångspris per 100 kg netto på:

� � � Minst 52,6 EUR 14,4

� � � Minst 51,5 EUR men mindre än 52,6 EUR 14,4 + 1,1 EUR/100 kg/netto

� � � Minst 50,5 EUR men mindre än 51,5 EUR 14,4 + 2,1 EUR/100 kg/netto

� � � Minst 49,4 EUR men mindre än 50,5 EUR 14,4 + 3,2 EUR/100 kg/netto

� � � Minst 48,4 EUR men mindre än 49,4 EUR 14,4 + 4,2 EUR/100 kg/netto

� � � Mindre än 48,4 EUR 14,4 + 29,8 EUR/100 kg/netto

� Under tiden 1 till 31 oktober:

� � Med ett ingångspris per 100 kg netto på:

� � � Minst 62,6 EUR 14,4

� � � Minst 61,3 EUR men mindre än 62,6 EUR 14,4 + 1,3 EUR/100 kg/netto

� � � Minst 60,1 EUR men mindre än 61,3 EUR 14,4 + 2,5 EUR/100 kg/netto

� � � Minst 58,8 EUR men mindre än 60,1 EUR 14,4 + 3,8 EUR/100 kg/netto

� � � Minst 57,6 EUR men mindre än 58,8 EUR 14,4 + 5 EUR/100 kg/netto

� � � Mindre än 57,6 EUR 14,4 + 29,8 EUR/100 kg/netto

� Under tiden 1 november till 20 december:

� � Med ett ingångspris per 100 kg netto på:

� � � Minst 62,6 EUR 8,8

� � � Minst 61,3 EUR men mindre än 62,6 EUR 8,8 + 1,3 EUR/100 kg/netto

� � � Minst 60,1 EUR men mindre än 61,3 EUR 8,8 + 2,5 EUR/100 kg/netto



KN-nummer Varuslag Konventionell tullsats
(autonom tullsats)

� � � Minst 58,8 EUR men mindre än 60,1 EUR 8,8 + 3,8 EUR/100 kg/netto

� � � Minst 57,6 EUR men mindre än 58,8 EUR 8,8 + 5 EUR/100 kg/netto

� � � Mindre än 57,6 EUR 8,8 + 29,8 EUR/100 kg/netto

� Under tiden 21 till 31 december:

� � Med ett ingångspris per 100 kg netto på:

� � � Minst 67,6 EUR 8,8

� � � Minst 66,2 EUR men mindre än 67,6 EUR 8,8 + 1,4 EUR/100 kg/netto

� � � Minst 64,9 EUR men mindre än 66,2 EUR 8,8 + 2,7 EUR/100 kg/netto

� � � Minst 63,5 EUR men mindre än 64,9 EUR 8,8 + 4,1 EUR/100 kg/netto

� � � Minst 62,2 EUR men mindre än 63,5 EUR 8,8 + 5,4 EUR/100 kg/netto

� � � Mindre än 62,2 EUR 8,8 + 29,8 EUR/100 kg/netto

0707 00 05 Gurkor, färska eller kylda

� � Under tiden 1 januari till slutet av februari:

� � � Med ett ingångspris per 100 kg netto på:

� � � � Minst 67,5 EUR 12,8

� � � � Minst 66,2 EUR men mindre än 67,5 EUR 12,8 + 1,3 EUR/100 kg/netto

� � � � Minst 64,8 EUR men mindre än 66,2 EUR 12,8 + 2,7 EUR/100 kg/netto

� � � � Minst 63,5 EUR men mindre än 64,8 EUR 12,8 + 4 EUR/100 kg/netto

� � � � Minst 62,1 EUR men mindre än 63,5 EUR 12,8 + 5,4 EUR/100 kg/netto

� � � � Mindre än 62,1 EUR 12,8 + 37,8 EUR/100 kg/netto

� � Under tiden 1 mars till 30 april:

� � � Med ett ingångspris per 100 kg netto på:

� � � � Minst 110,5 EUR 12,8

� � � � Minst 108,3 EUR men mindre än 110,5 EUR 12,8 + 2,2 EUR/100 kg/netto

� � � � Minst 106,1 EUR men mindre än 108,3 EUR 12,8 + 4,4 EUR/100 kg/netto

� � � � Minst 103,9 EUR men mindre än 106,1 EUR 12,8 + 6,6 EUR/100 kg/netto

� � � � Minst 101,7 EUR men mindre än 103,9 EUR 12,8 + 8,8 EUR/100 kg/netto

� � � � Mindre än 101,7 EUR 12,8 + 37,8 EUR/100 kg/netto



KN-nummer Varuslag Konventionell tullsats
(autonom tullsats)

� � Under tiden 1 till 15 maj:

� � � Avsedda för bearbetning:

� � � � Med ett ingångspris per 100 kg netto på:

� � � � � Minst 48,1 EUR 12,8

� � � � � Minst 47,1 EUR men mindre än 48,1 EUR 12,8 + 1 EUR/100 kg/netto (12,8)

� � � � � Minst 46,2 EUR men mindre än 47,1 EUR 12,8 + 1,9 EUR/100 kg/netto (12,8)

� � � � � Minst 45,2 EUR men mindre än 46,2 EUR 12,8 + 2,9 EUR/100 kg/netto (12,8)

� � � � � Minst 44,3 EUR men mindre än 45,2 EUR 12,8 + 3,8 EUR/100 kg/netto (12,8)

� � � � � Minst 35 EUR men mindre än 44,3 EUR 12,8 + 37,8 EUR/100 kg/netto (12,8)

� � � � � Minst 34,3 EUR men mindre än 35 EUR 12,8 + 37,8 EUR/100 kg/netto (12,8 + 0,7 EUR)

� � � � � Minst 33,6 EUR men mindre än 34,3 EUR 12,8 + 37,8 EUR/100 kg/netto (12,8 + 1,4 EUR)

� � � � � Minst 32,9 EUR men mindre än 33,6 EUR 12,8 + 37,8 EUR/100 kg/netto (12,8 + 2,1 EUR)

� � � � � Minst 32,2 EUR men mindre än 32,9 EUR 12,8 + 37,8 EUR/100 kg/netto (12,8 + 2,8 EUR)

� � � � � Mindre än 32,2 EUR 12,8 + 37,8 EUR/100 kg/netto

� � � Andra:

� � � � Med ett ingångspris per 100 kg netto på:

� � � � � Minst 48,1 EUR 12,8

� � � � � Minst 47,1 EUR men mindre än 48,1 EUR 12,8 + 1 EUR/100 kg/netto

� � � � � Minst 46,2 EUR men mindre än 47,1 EUR 12,8 + 1,9 EUR/100 kg/netto

� � � � � Minst 45,2 EUR men mindre än 46,2 EUR 12,8 + 2,9 EUR/100 kg/netto

� � � � � Minst 44,3 EUR men mindre än 45,2 EUR 12,8 + 3,8 EUR/100 kg/netto

� � � � � Mindre än 44,3 EUR 12,8 + 37,8 EUR/100 kg/netto

� � Under tiden 16 maj till 30 september:

� � � Avsedda för bearbetning:

� � � � Med ett ingångspris per 100 kg netto på:

� � � � � Minst 48,1 EUR 16

� � � � � Minst 47,1 EUR men mindre än 48,1 EUR 16 + 1 EUR/100 kg/netto (16)

� � � � � Minst 46,2 EUR men mindre än 47,1 EUR 16 + 1,9 EUR/100 kg/netto (16)



KN-nummer Varuslag Konventionell tullsats
(autonom tullsats)

� � � � � Minst 45,2 EUR men mindre än 46,2 EUR 16 + 2,9 EUR/100 kg/netto (16)

� � � � � Minst 44,3 EUR men mindre än 45,2 EUR 16 + 3,8 EUR/100 kg/netto (16)

� � � � � Minst 35 EUR men mindre än 44,3 EUR 16 + 37,8 EUR/100 kg/netto (16)

� � � � � Minst 34,3 EUR men mindre än 35 EUR 16 + 37,8 EUR/100 kg/netto (16 + 0,7 EUR)

� � � � � Minst 33,6 EUR men mindre än 34,3 EUR 16 + 37,8 EUR/100 kg/netto (16 + 1,4 EUR)

� � � � � Minst 32,9 EUR men mindre än 33,6 EUR 16 + 37,8 EUR/100 kg/netto (16 + 2,1 EUR)

� � � � � Minst 32,2 EUR men mindre än 32,9 EUR 16 + 37,8 EUR/100 kg/netto (16 + 2,8 EUR)

� � � � � Mindre än 32,2 EUR 16 + 37,8 EUR/100 kg/netto

� � � Andra:

� � � � Med ett ingångspris per 100 kg netto på:

� � � � � Minst 48,1 EUR 16

� � � � � Minst 47,1 EUR men mindre än 48,1 EUR 16 + 1 EUR/100 kg/netto

� � � � � Minst 46,2 EUR men mindre än 47,1 EUR 16 + 1,9 EUR/100 kg/netto

� � � � � Minst 45,2 EUR men mindre än 46,2 EUR 16 + 2,9 EUR/100 kg/netto

� � � � � Minst 44,3 EUR men mindre än 45,2 EUR 16 + 3,8 EUR/100 kg/netto

� � � � � Mindre än 44,3 EUR 16 + 37,8 EUR/100 kg/netto

� � Under tiden 1 till 31 oktober:

� � � Avsedda för bearbetning:

� � � � Med ett ingångspris per 100 kg netto på:

� � � � � Minst 68,3 EUR 16

� � � � � Minst 66,9 EUR men mindre än 68,3 EUR 16 + 1,4 EUR/100 kg/netto (16)

� � � � � Minst 65,6 EUR men mindre än 66,9 EUR 16 + 2,7 EUR/100 kg/netto (16)

� � � � � Minst 64,2 EUR men mindre än 65,6 EUR 16 + 4,1 EUR/100 kg/netto (16)

� � � � � Minst 62,8 EUR men mindre än 64,2 EUR 16 + 5,5 EUR/100 kg/netto (16)

� � � � � Minst 35 EUR men mindre än 62,8 EUR 16 + 37,8 EUR/100 kg/netto (16)

� � � � � Minst 34,3 EUR men mindre än 35 EUR 16 + 37,8 EUR/100 kg/netto (16 + 0,7 EUR)

� � � � � Minst 33,6 EUR men mindre än 34,3 EUR 16 + 37,8 EUR/100 kg/netto (16 + 1,4 EUR)

� � � � � Minst 32,9 EUR men mindre än 33,6 EUR 16 + 37,8 EUR/100 kg/netto (16 + 2,1 EUR)



KN-nummer Varuslag Konventionell tullsats
(autonom tullsats)

� � � � � Minst 32,2 EUR men mindre än 32,9 EUR 16 + 37,8 EUR/100 kg/netto (16 + 2,8 EUR)

� � � � � Mindre än 32,2 EUR 16 + 37,8 EUR/100 kg/netto

� � � Andra:

� � � � Med ett ingångspris per 100 kg netto på:

� � � � � Minst 68,3 EUR 16

� � � � � Minst 66,9 EUR men mindre än 68,3 EUR 16 + 1,4 EUR/100 kg/netto

� � � � � Minst 65,6 EUR men mindre än 66,9 EUR 16 + 2,7 EUR/100 kg/netto

� � � � � Minst 64,2 EUR men mindre än 65,6 EUR 16 + 4,1 EUR/100 kg/netto

� � � � � Minst 62,8 EUR men mindre än 64,2 EUR 16 + 5,5 EUR/100 kg/netto

� � � � � Mindre än 62,8 EUR 16 + 37,8 EUR/100 kg/netto

� � Under tiden 1 till 10 november:

� � � Med ett ingångspris per 100 kg netto på:

� � � � Minst 68,3 EUR 12,8

� � � � Minst 66,9 EUR men mindre än 68,3 EUR 12,8 + 1,4 EUR/100 kg/netto

� � � � Minst 65,6 EUR men mindre än 66,9 EUR 12,8 + 2,7 EUR/100 kg/netto

� � � � Minst 64,2 EUR men mindre än 65,6 EUR 12,8 + 4,1 EUR/100 kg/netto

� � � � Minst 62,8 EUR men mindre än 64,2 EUR 12,8 + 5,5 EUR/100 kg/netto

� � � � Mindre än 62,8 EUR 12,8 + 37,8 EUR/100 kg/netto

� � Under tiden 11 november till 31 december:

� � � Med ett ingångspris per 100 kg netto på:

� � � � Minst 60,5 EUR 12,8

� � � � Minst 59,3 EUR men mindre än 60,5 EUR 12,8 + 1,2 EUR/100 kg/netto

� � � � Minst 58,1 EUR men mindre än 59,3 EUR 12,8 + 2,4 EUR/100 kg/netto

� � � � Minst 56,9 EUR men mindre än 58,1 EUR 12,8 + 3,6 EUR/100 kg/netto

� � � � Minst 55,7 EUR men mindre än 56,9 EUR 12,8 + 4,8 EUR/100 kg/netto

� � � � Mindre än 55,7 EUR 12,8 + 37,8 EUR/100 kg/netto



KN-nummer Varuslag Konventionell tullsats
(autonom tullsats)

0709 10 00 � Kronärtskockor, färska eller kylda

� � Under tiden 1 januari till 31 maj:

� � � Med ett ingångspris per 100 kg netto på:

� � � � Minst 82,6 EUR 10,4

� � � � Minst 80,9 EUR men mindre än 82,6 EUR 10,4 + 1,7 EUR/100 kg/netto

� � � � Minst 79,3 EUR men mindre än 80,9 EUR 10,4 + 3,3 EUR/100 kg/netto

� � � � Minst 77,6 EUR men mindre än 79,3 EUR 10,4 + 5 EUR/100 kg/netto

� � � � Minst 76 EUR men mindre än 77,6 EUR 10,4 + 6,6 EUR/100 kg/netto

� � � � Mindre än 76 EUR 10,4 + 22,9 EUR/100 kg/netto

� � Under tiden 1 till 30 juni:

� � � Med ett ingångspris per 100 kg netto på:

� � � � Minst 65,4 EUR 10,4

� � � � Minst 64,1 EUR men mindre än 65,4 EUR 10,4 + 1,3 EUR/100 kg/netto

� � � � Minst 62,8 EUR men mindre än 64,1 EUR 10,4 + 2,6 EUR/100 kg/netto

� � � � Minst 61,5 EUR men mindre än 62,8 EUR 10,4 + 3,9 EUR/100 kg/netto

� � � � Minst 60,2 EUR men mindre än 61,5 EUR 10,4 + 5,2 EUR/100 kg/netto

� � � � Mindre än 60,2 EUR 10,4 + 22,9 EUR/100 kg/netto

� � Under tiden 1 juli till 31 oktober: 10,4

� � Under tiden 1 november till 31 december:

� � � Med ett ingångspris per 100 kg netto på:

� � � � Minst 94,3 EUR 10,4

� � � � Minst 92,4 EUR men mindre än 94,3 EUR 10,4 + 1,9 EUR/100 kg/netto

� � � � Minst 90,5 EUR men mindre än 92,4 EUR 10,4 + 3,8 EUR/100 kg/netto

� � � � Minst 88,6 EUR men mindre än 90,5 EUR 10,4 + 5,7 EUR/100 kg/netto

� � � � Minst 86,8 EUR men mindre än 88,6 EUR 10,4 + 7,5 EUR/100 kg/netto

� � � � Mindre än 86,8 EUR 10,4 + 22,9 EUR/100 kg/netto

0709 90 70 � � Zucchini, färska eller kylda

� � � Under tiden 1 till 31 januari:

� � � � Med ett ingångspris per 100 kg netto på:

� � � � � Minst 48,8 EUR 12,8



KN-nummer Varuslag Konventionell tullsats
(autonom tullsats)

� � � � � Minst 47,8 EUR men mindre än 48,8 EUR 12,8 + 1 EUR/100 kg/netto

� � � � � Minst 46,8 EUR men mindre än 47,8 EUR 12,8 + 2 EUR/100 kg/netto

� � � � � Minst 45,9 EUR men mindre än 46,8 EUR 12,8 + 2,9 EUR/100 kg/netto

� � � � � Minst 44,9 EUR men mindre än 45,9 EUR 12,8 + 3,9 EUR/100 kg/netto

� � � � � Mindre än 44,9 EUR 12,8 + 15,2 EUR/100 kg/netto

� � � Under tiden 1 februari till 31 mars:

� � � � Med ett ingångspris per 100 kg netto på:

� � � � � Minst 41,3 EUR 12,8

� � � � � Minst 40,5 EUR men mindre än 41,3 EUR 12,8 + 0,8 EUR/100 kg/netto

� � � � � Minst 39,6 EUR men mindre än 40,5 EUR 12,8 + 1,7 EUR/100 kg/netto

� � � � � Minst 38,8 EUR men mindre än 39,6 EUR 12,8 + 2,5 EUR/100 kg/netto

� � � � � Minst 38 EUR men mindre än 38,8 EUR 12,8 + 3,3 EUR/100 kg/netto

� � � � � Mindre än 38 EUR 12,8 + 15,2 EUR/100 kg/netto

� � � Under tiden 1 april till 31 maj:

� � � � Med ett ingångspris per 100 kg netto på:

� � � � � Minst 69,2 EUR 12,8

� � � � � Minst 67,8 EUR men mindre än 69,2 EUR 12,8 + 1,4 EUR/100 kg/netto

� � � � � Minst 66,4 EUR men mindre än 67,8 EUR 12,8 + 2,8 EUR/100 kg/netto

� � � � � Minst 65 EUR men mindre än 66,4 EUR 12,8 + 4,2 EUR/100 kg/netto

� � � � � Minst 63,7 EUR men mindre än 65 EUR 12,8 + 5,5 EUR/100 kg/netto

� � � � � Mindre än 63,7 EUR 12,8 + 15,2 EUR/100 kg/netto

� � � Under tiden 1 juni till 31 juli:

� � � � Med ett ingångspris per 100 kg netto på:

� � � � � Minst 41,3 EUR 12,8

� � � � � Minst 40,5 EUR men mindre än 41,3 EUR 12,8 + 0,8 EUR/100 kg/netto

� � � � � Minst 39,6 EUR men mindre än 40,5 EUR 12,8 + 1,7 EUR/100 kg/netto

� � � � � Minst 38,8 EUR men mindre än 39,6 EUR 12,8 + 2,5 EUR/100 kg/netto

� � � � � Minst 38 EUR men mindre än 38,8 EUR 12,8 + 3,3 EUR/100 kg/netto

� � � � � Mindre än 38 EUR 12,8 + 15,2 EUR/100 kg/netto



KN-nummer Varuslag Konventionell tullsats
(autonom tullsats)

� � � Under tiden 1 augusti till 31 december:

� � � � Med ett ingångspris per 100 kg netto på:

� � � � � Minst 48,8 EUR 12,8

� � � � � Minst 47,8 EUR men mindre än 48,8 EUR 12,8 + 1 EUR/100 kg/netto

� � � � � Minst 46,8 EUR men mindre än 47,8 EUR 12,8 + 2 EUR/100 kg/netto

� � � � � Minst 45,9 EUR men mindre än 46,8 EUR 12,8 + 2,9 EUR/100 kg/netto

� � � � � Minst 44,9 EUR men mindre än 45,9 EUR 12,8 + 3,9 EUR/100 kg/netto

� � � � � Mindre än 44,9 EUR 12,8 + 15,2 EUR/100 kg/netto

0805 10 � � Apelsiner, färska:

0805 10 10 � � � Blod- och halvblodapelsiner:

� � � � Under tiden 1 januari till 31 mars:

� � � � � Med ett ingångspris per 100 kg netto på:

� � � � � � Minst 35,4 EUR 16

� � � � � � Minst 34,7 EUR men mindre än 35,4 EUR 16 + 0,7 EUR/100 kg/netto

� � � � � � Minst 34 EUR men mindre än 34,7 EUR 16 + 1,4 EUR/100 kg/netto

� � � � � � Minst 33,3 EUR men mindre än 34 EUR 16 + 2,1 EUR/100 kg/netto

� � � � � � Minst 32,6 EUR men mindre än 33,3 EUR 16 + 2,8 EUR/100 kg/netto

� � � � � � Mindre än 32,6 EUR 16 + 7,1 EUR/100 kg/netto

� � � � Under tiden 1 till 30 april:

� � � � � Med ett ingångspris per 100 kg netto på:

� � � � � � Minst 35,4 EUR 10,4

� � � � � � Minst 34,7 EUR men mindre än 35,4 EUR 10,4 + 0,7 EUR/100 kg/netto

� � � � � � Minst 34 EUR men mindre än 34,7 EUR 10,4 + 1,4 EUR/100 kg/netto

� � � � � � Minst 33,3 EUR men mindre än 34 EUR 10,4 + 2,1 EUR/100 kg/netto

� � � � � � Minst 32,6 EUR men mindre än 33,3 EUR 10,4 + 2,8 EUR/100 kg/netto

� � � � � � Mindre än 32,6 EUR 10,4 + 7,1 EUR/100 kg/netto

� � � � Under tiden 1 till 15 maj:

� � � � � Med ett ingångspris per 100 kg netto på:

� � � � � � Minst 35,4 EUR 4,8



KN-nummer Varuslag Konventionell tullsats
(autonom tullsats)

� � � � � � Minst 34,7 EUR men mindre än 35,4 EUR 4,8 + 0,7 EUR/100 kg/netto

� � � � � � Minst 34 EUR men mindre än 34,7 EUR 4,8 + 1,4 EUR/100 kg/netto

� � � � � � Minst 33,3 EUR men mindre än 34 EUR 4,8 + 2,1 EUR/100 kg/netto

� � � � � � Minst 32,6 EUR men mindre än 33,3 EUR 4,8 + 2,8 EUR/100 kg/netto

� � � � � � Mindre än 32,6 EUR 4,8 + 7,1 EUR/100 kg/netto

� � � � Under tiden 16 till 31 maj:

� � � � � Med ett ingångspris per 100 kg netto på:

� � � � � � Minst 35,4 EUR 3,2

� � � � � � Minst 34,7 EUR men mindre än 35,4 EUR 3,2 + 0,7 EUR/100 kg/netto

� � � � � � Minst 34 EUR men mindre än 34,7 EUR 3,2 + 1,4 EUR/100 kg/netto

� � � � � � Minst 33,3 EUR men mindre än 34 EUR 3,2 + 2,1 EUR/100 kg/netto

� � � � � � Minst 32,6 EUR men mindre än 33,3 EUR 3,2 + 2,8 EUR/100 kg/netto

� � � � � � Mindre än 32,6 EUR 3,2 + 7,1 EUR/100 kg/netto

� � � � Under tiden 1 juni till 15 oktober: 3,2

� � � � Under tiden 16 oktober till 30 november: 16

� � � � Under tiden 1 till 31 december:

� � � � � Med ett ingångspris per 100 kg netto på:

� � � � � � Minst 35,4 EUR 16

� � � � � � Minst 34,7 EUR men mindre än 35,4 EUR 16 + 0,7 EUR/100 kg/netto

� � � � � � Minst 34 EUR men mindre än 34,7 EUR 16 + 1,4 EUR/100 kg/netto

� � � � � � Minst 33,3 EUR men mindre än 34 EUR 16 + 2,1 EUR/100 kg/netto

� � � � � � Minst 32,6 EUR men mindre än 33,3 EUR 16 + 2,8 EUR/100 kg/netto

� � � � � � Mindre än 32,6 EUR 16 + 7,1 EUR/100 kg/netto

0805 10 30 � � � � Navels, Navelines, Navelates, Salustianas, Vernas, Valencia
lates, Maltese, Shamoutis, Ovalis, Trovita och Hamlins

� � � � � Under tiden 1 januari till 31 mars:

� � � � � � Med ett ingångspris per 100 kg netto på:

� � � � � � � Minst 35,4 EUR 16

� � � � � � � Minst 34,7 EUR men mindre än 35,4 EUR 16 + 0,7 EUR/100 kg/netto



KN-nummer Varuslag Konventionell tullsats
(autonom tullsats)

� � � � � � � Minst 34 EUR men mindre än 34,7 EUR 16 + 1,4 EUR/100 kg/netto

� � � � � � � Minst 33,3 EUR men mindre än 34 EUR 16 + 2,1 EUR/100 kg/netto

� � � � � � � Minst 32,6 EUR men mindre än 33,3 EUR 16 + 2,8 EUR/100 kg/netto

� � � � � � � Mindre än 32,6 EUR 16 + 7,1 EUR/100 kg/netto

� � � � � Under tiden 1 till 30 april:

� � � � � � Med ett ingångspris per 100 kg netto på:

� � � � � � � Minst 35,4 EUR 10,4

� � � � � � � Minst 34,7 EUR men mindre än 35,4 EUR 10,4 + 0,7 EUR/100 kg/netto

� � � � � � � Minst 34 EUR men mindre än 34,7 EUR 10,4 + 1,4 EUR/100 kg/netto

� � � � � � � Minst 33,3 EUR men mindre än 34 EUR 10,4 + 2,1 EUR/100 kg/netto

� � � � � � � Minst 32,6 EUR men mindre än 33,3 EUR 10,4 + 2,8 EUR/100 kg/netto

� � � � � � � Mindre än 32,6 EUR 10,4 + 7,1 EUR/100 kg/netto

� � � � � Under tiden 1 till 15 maj:

� � � � � � Med ett ingångspris per 100 kg netto på:

� � � � � � � Minst 35,4 EUR 4,8

� � � � � � � Minst 34,7 EUR men mindre än 35,4 EUR 4,8 + 0,7 EUR/100 kg/netto

� � � � � � � Minst 34 EUR men mindre än 34,7 EUR 4,8 + 1,4 EUR/100 kg/netto

� � � � � � � Minst 33,3 EUR men mindre än 34 EUR 4,8 + 2,1 EUR/100 kg/netto

� � � � � � � Minst 32,6 EUR men mindre än 33,3 EUR 4,8 + 2,8 EUR/100 kg/netto

� � � � � � � Mindre än 32,6 EUR 4,8 + 7,1 EUR/100 kg/netto

� � � � � Under tiden 16 till 31 maj:

� � � � � � Med ett ingångspris per 100 kg netto på:

� � � � � � � Minst 35,4 EUR 3,2

� � � � � � � Minst 34,7 EUR men mindre än 35,4 EUR 3,2 + 0,7 EUR/100 kg/netto

� � � � � � � Minst 34 EUR men mindre än 34,7 EUR 3,2 + 1,4 EUR/100 kg/netto

� � � � � � � Minst 33,3 EUR men mindre än 34 EUR 3,2 + 2,1 EUR/100 kg/netto

� � � � � � � Minst 32,6 EUR men mindre än 33,3 EUR 3,2 + 2,8 EUR/100 kg/netto

� � � � � � � Mindre än 32,6 EUR 3,2 + 7,1 EUR/100 kg/netto

� � � � � Under tiden 1 juni till 15 oktober: 3,2



KN-nummer Varuslag Konventionell tullsats
(autonom tullsats)

� � � � � Under tiden 16 oktober till 30 november: 16

� � � � � Under tiden 1 till 31 december:

� � � � � � Med ett ingångspris per 100 kg netto på:

� � � � � � � Minst 35,4 EUR 16

� � � � � � � Minst 34,7 EUR men mindre än 35,4 EUR 16 + 0,7 EUR/100 kg/netto

� � � � � � � Minst 34 EUR men mindre än 34,7 EUR 16 + 1,4 EUR/100 kg/netto

� � � � � � � Minst 33,3 EUR men mindre än 34 EUR 16 + 2,1 EUR/100 kg/netto

� � � � � � � Minst 32,6 EUR men mindre än 33,3 EUR 16 + 2,8 EUR/100 kg/netto

� � � � � � � Mindre än 32,6 EUR 16 + 7,1 EUR/100 kg/netto

0805 10 50 � � � � Andra:

� � � � � Under tiden 1 januari till 31 mars:

� � � � � � Med ett ingångspris per 100 kg netto på:

� � � � � � � Minst 35,4 EUR 16

� � � � � � � Minst 34,7 EUR men mindre än 35,4 EUR 16 + 0,7 EUR/100 kg/netto

� � � � � � � Minst 34 EUR men mindre än 34,7 EUR 16 + 1,4 EUR/100 kg/netto

� � � � � � � Minst 33,3 EUR men mindre än 34 EUR 16 + 2,1 EUR/100 kg/netto

� � � � � � � Minst 32,6 EUR men mindre än 33,3 EUR 16 + 2,8 EUR/100 kg/netto

� � � � � � � Mindre än 32,6 EUR 16 + 7,1 EUR/100 kg/netto

� � � � � Under tiden 1 till 30 april:

� � � � � � Med ett ingångspris per 100 kg netto på:

� � � � � � � Minst 35,4 EUR 10,4

� � � � � � � Minst 34,7 EUR men mindre än 35,4 EUR 10,4 + 0,7 EUR/100 kg/netto

� � � � � � � Minst 34 EUR men mindre än 34,7 EUR 10,4 + 1,4 EUR/100 kg/netto

� � � � � � � Minst 33,3 EUR men mindre än 34 EUR 10,4 + 2,1 EUR/100 kg/netto

� � � � � � � Minst 32,6 EUR men mindre än 33,3 EUR 10,4 + 2,8 EUR/100 kg/netto

� � � � � � � Mindre än 32,6 EUR 10,4 + 7,1 EUR/100 kg/netto

� � � � � Under tiden 1 till 15 maj:

� � � � � � Med ett ingångspris per 100 kg netto på:

� � � � � � � Minst 35,4 EUR 4,8



KN-nummer Varuslag Konventionell tullsats
(autonom tullsats)

� � � � � � � Minst 34,7 EUR men mindre än 35,4 EUR 4,8 + 0,7 EUR/100 kg/netto

� � � � � � � Minst 34 EUR men mindre än 34,7 EUR 4,8 + 1,4 EUR/100 kg/netto

� � � � � � � Minst 33,3 EUR men mindre än 34 EUR 4,8 + 2,1 EUR/100 kg/netto

� � � � � � � Minst 32,6 EUR men mindre än 33,3 EUR 4,8 + 2,8 EUR/100 kg/netto

� � � � � � � Mindre än 32,6 EUR 4,8 + 7,1 EUR/100 kg/netto

� � � � � Under tiden 16 till 31 maj:

� � � � � � Med ett ingångspris per 100 kg netto på:

� � � � � � � Minst 35,4 EUR 3,2

� � � � � � � Minst 34,7 EUR men mindre än 35,4 EUR 3,2 + 0,7 EUR/100 kg/netto

� � � � � � � Minst 34 EUR men mindre än
34,7 EUR

3,2 + 1,4 EUR/100 kg/netto

� � � � � � � Minst 33,3 EUR men mindre än
34 EUR

3,2 + 2,1 EUR/100 kg/netto

� � � � � � � Minst 32,6 EUR men mindre än 33,3 EUR 3,2 + 2,8 EUR/100 kg/netto

� � � � � � � Mindre än 32,6 EUR 3,2 + 7,1 EUR/100 kg/netto

� � � � � Under tiden 1 juni till 15 oktober: 3,2

� � � � � Under tiden 16 oktober till 30 november: 16

� � � � � Under tiden 1 till 31 december:

� � � � � � Med ett ingångspris per 100 kg netto på:

� � � � � � � Minst 35,4 EUR 16

� � � � � � � Minst 34,7 EUR men mindre än 35,4 EUR 16 + 0,7 EUR/100 kg/netto

� � � � � � � Minst 34 EUR men mindre än 34,7 EUR 16 + 1,4 EUR/100 kg/netto

� � � � � � � Minst 33,3 EUR men mindre än 34 EUR 16 + 2,1 EUR/100 kg/netto

� � � � � � � Minst 32,6 EUR men mindre än 33,3 EUR 16 + 2,8 EUR/100 kg/netto

� � � � � � � Mindre än 32,6 EUR 16 + 7,1 EUR/100 kg/netto

0805 20 � Mandariner (inbegripet tangeriner och satsumas); klementiner, wil-
kings och liknande citrushybrider

0805 20 10 � � Klementiner:

� � � Under tiden 1 januari till slutet av februari:

� � � � Med ett ingångspris per 100 kg netto på:

� � � � � Minst 64,9 EUR 16



KN-nummer Varuslag Konventionell tullsats
(autonom tullsats)

� � � � � Minst 63,6 EUR men mindre än 64,9 EUR 16 + 1,3 EUR/100 kg/netto

� � � � � Minst 62,3 EUR men mindre än 63,6 EUR 16 + 2,6 EUR/100 kg/netto

� � � � � Minst 61 EUR men mindre än 62,3 EUR 16 + 3,9 EUR/100 kg/netto

� � � � � Minst 59,7 EUR men mindre än 61 EUR 16 + 5,2 EUR/100 kg/netto

� � � � � Mindre än 59,7 EUR 16 + 10,6 EUR/100 kg/netto

� � � Under tiden 1 mars till 31 oktober: 16

� � � Under tiden 1 november till 31 december:

� � � � Med ett ingångspris per 100 kg netto på:

� � � � � Minst 64,9 EUR 16

� � � � � Minst 63,6 EUR men mindre än 64,9 EUR 16 + 1,3 EUR/100 kg/netto

� � � � � Minst 62,3 EUR men mindre än 63,6 EUR 16 + 2,6 EUR/100 kg/netto

� � � � � Minst 61 EUR men mindre än 62,3 EUR 16 + 3,9 EUR/100 kg/netto

� � � � � Minst 59,7 EUR men mindre än 61 EUR 16 + 5,2 EUR/100 kg/netto

� � � � � Mindre än 59,7 EUR 16 + 10,6 EUR/100 kg/netto

0805 20 30 � � Monreales och satsumas:

� � � Under tiden 1 januari till slutet av februari:

� � � � Med ett ingångspris per 100 kg netto på:

� � � � � Minst 28,6 EUR 16

� � � � � Minst 28 EUR men mindre än 28,6 EUR 16 + 0,6 EUR/100 kg/netto

� � � � � Minst 27,5 EUR men mindre än 28 EUR 16 + 1,1 EUR/100 kg/netto

� � � � � Minst 26,9 EUR men mindre än 27,5 EUR 16 + 1,7 EUR/100 kg/netto

� � � � � Minst 26,3 EUR men mindre än 26,9 EUR 16 + 2,3 EUR/100 kg/netto

� � � � � Mindre än 26,3 EUR 16 + 10,6 EUR/100 kg/netto

� � � Under tiden 1 mars till 31 oktober: 16

� � � Under tiden 1 november till 31 december:

� � � � Med ett ingångspris per 100 kg netto på:

� � � � � Minst 28,6 EUR 16

� � � � � Minst 28 EUR men mindre än 28,6 EUR 16 + 0,6 EUR/100 kg/netto



KN-nummer Varuslag Konventionell tullsats
(autonom tullsats)

� � � � � Minst 27,5 EUR men mindre än 28 EUR 16 + 1,1 EUR/100 kg/netto

� � � � � Minst 26,9 EUR men mindre än 27,5 EUR 16 + 1,7 EUR/100 kg/netto

� � � � � Minst 26,3 EUR men mindre än 26,9 EUR 16 + 2,3 EUR/100 kg/netto

� � � � � Mindre än 26,3 EUR 16 + 10,6 EUR/100 kg/netto

0805 20 50 � � Mandariner och wilkings:

� � � Under tiden 1 januari till slutet av februari:

� � � � Med ett ingångspris per 100 kg netto på:

� � � � � Minst 28,6 EUR 16

� � � � � Minst 28 EUR men mindre än 28,6 EUR 16 + 0,6 EUR/100 kg/netto

� � � � � Minst 27,5 EUR men mindre än 28 EUR 16 + 1,1 EUR/100 kg/netto

� � � � � Minst 26,9 EUR men mindre än 27,5 EUR 16 + 1,7 EUR/100 kg/netto

� � � � � Minst 26,3 EUR men mindre än 26,9 EUR 16 + 2,3 EUR/100 kg/netto

� � � � � Mindre än 26,3 EUR 16 + 10,6 EUR/100 kg/netto

� � � Under tiden 1 mars till 31 oktober: 16

� � � Under tiden 1 november till 31 december:

� � � � Med ett ingångspris per 100 kg netto på:

� � � � � Minst 28,6 EUR 16

� � � � � Minst 28 EUR men mindre än 28,6 EUR 16 + 0,6 EUR/100 kg/netto

� � � � � Minst 27,5 EUR men mindre än 28 EUR 16 + 1,1 EUR/100 kg/netto

� � � � � Minst 26,9 EUR men mindre än 27,5 EUR 16 + 1,7 EUR/100 kg/netto

� � � � � Minst 26,3 EUR men mindre än 26,9 EUR 16 + 2,3 EUR/100 kg/netto

� � � � � Mindre än 26,3 EUR 16 + 10,6 EUR/100 kg/netto

0805 20 70 � � Tangeriner:

� � � Under tiden 1 januari till slutet av februari:

� � � � Med ett ingångspris per 100 kg netto på:

� � � � � Minst 28,6 EUR 16

� � � � � Minst 28 EUR men mindre än 28,6 EUR 16 + 0,6 EUR/100 kg/netto

� � � � � Minst 27,5 EUR men mindre än 28 EUR 16 + 1,1 EUR/100 kg/netto



KN-nummer Varuslag Konventionell tullsats
(autonom tullsats)

� � � � � Minst 26,9 EUR men mindre än 27,5 EUR 16 + 1,7 EUR/100 kg/netto

� � � � � Minst 26,3 EUR men mindre än 26,9 EUR 16 + 2,3 EUR/100 kg/netto

� � � � � Mindre än 26,3 EUR 16 + 10,6 EUR/100 kg/netto

� � � Under tiden 1 mars till 31 oktober: 16

� � � Under tiden 1 november till 31 december:

� � � � Med ett ingångspris per 100 kg netto på:

� � � � � Minst 28,6 EUR 16

� � � � � Minst 28 EUR men mindre än 28,6 EUR 16 + 0,6 EUR/100 kg/netto

� � � � � Minst 27,5 EUR men mindre än 28 EUR 16 + 1,1 EUR/100 kg/netto

� � � � � Minst 26,9 EUR men mindre än 27,5 EUR 16 + 1,7 EUR/100 kg/netto

� � � � � Minst 26,3 EUR men mindre än 26,9 EUR 16 + 2,3 EUR/100 kg/netto

� � � � � Mindre än 26,3 EUR 16 + 10,6 EUR/100 kg/netto

0805 20 90 � � Andra:

� � � Under tiden 1 januari slutet av februari:

� � � � Med ett ingångspris per 100 kg netto på:

� � � � � Minst 28,6 EUR 16

� � � � � Minst 28 EUR men mindre än 28,6 EUR 16 + 0,6 EUR/100 kg/netto

� � � � � Minst 27,5 EUR men mindre än 28 EUR 16 + 1,1 EUR/100 kg/netto

� � � � � Minst 26,9 EUR men mindre än 27,5 EUR 16 + 1,7 EUR/100 kg/netto

� � � � � Minst 26,3 EUR men mindre än 26,9 EUR 16 + 2,3 EUR/100 kg/netto

� � � � � Mindre än 26,3 EUR 16 + 10,6 EUR/100 kg/netto

� � � Under tiden 1 mars till 31 oktober: 16

� � � Under tiden 1 november till 31 december:

� � � � Med ett ingångspris per 100 kg netto på:

� � � � � Minst 28,6 EUR 16

� � � � � Minst 28 EUR men mindre än 28,6 EUR 16 + 0,6 EUR/100 kg/netto

� � � � � Minst 27,5 EUR men mindre än 28 EUR 16 + 1,1 EUR/100 kg/netto

� � � � � Minst 26,9 EUR men mindre än 27,5 EUR 16 + 1,7 EUR/100 kg/netto



KN-nummer Varuslag Konventionell tullsats
(autonom tullsats)

� � � � � Minst 26,3 EUR men mindre än 26,9 EUR 16 + 2,3 EUR/100 kg/netto

� � � � � Mindre än 26,3 EUR 16 + 10,6 EUR/100 kg/netto

0805 50 10 � � Citroner (Citrus limon, Citrus limonum):

� � � Under tiden 1 januari till 30 april:

� � � � Med ett ingångspris per 100 kg netto på:

� � � � � Minst 46,2 EUR 6,4

� � � � � Minst 45,3 EUR men mindre än 46,2 EUR 6,4 + 0,9 EUR/100 kg/netto

� � � � � Minst 44,4 EUR men mindre än 45,3 EUR 6,4 + 1,8 EUR/100 kg/netto

� � � � � Minst 43,4 EUR men mindre än 44,4 EUR 6,4 + 2,8 EUR/100 kg/netto

� � � � � Minst 42,5 EUR men mindre än 43,4 EUR 6,4 + 3,7 EUR/100 kg/netto

� � � � � Mindre än 42,5 EUR 6,4 + 25,6 EUR/100 kg/netto

� � � Under tiden 1 till 31 maj:

� � � � Med ett ingångspris per 100 kg netto på:

� � � � � Minst 46,2 EUR 6,4

� � � � � Minst 45,3 EUR men mindre än 46,2 EUR 6,4 + 0,9 EUR/100 kg/netto

� � � � � Minst 44,4 EUR men mindre än 45,3 EUR 6,4 + 1,8 EUR/100 kg/netto

� � � � � Minst 43,4 EUR men mindre än 44,4 EUR 6,4 + 2,8 EUR/100 kg/netto

� � � � � Minst 42,5 EUR men mindre än 43,4 EUR 6,4 + 3,7 EUR/100 kg/netto

� � � � � Minst 41,6 EUR men mindre än 42,5 EUR 6,4 + 4,6 EUR/100 kg/netto

� � � � � Minst 40,7 EUR men mindre än 41,6 EUR 6,4 + 5,5 EUR/100 kg/netto

� � � � � Minst 39,7 EUR men mindre än 40,7 EUR 6,4 + 6,5 EUR/100 kg/netto

� � � � � Minst 38,8 EUR men mindre än 39,7 EUR 6,4 + 7,4 EUR/100 kg/netto

� � � � � Mindre än 38,8 EUR 6,4 + 25,6 EUR/100 kg/netto

� � � Under tiden 1 juni till 31 juli:

� � � � Med ett ingångspris per 100 kg netto på:

� � � � � Minst 55,8 EUR 6,4

� � � � � Minst 54,7 EUR men mindre än 55,8 EUR 6,4 + 1,1 EUR/100 kg/netto

� � � � � Minst 53,6 EUR men mindre än 54,7 EUR 6,4 + 2,2 EUR/100 kg/netto



KN-nummer Varuslag Konventionell tullsats
(autonom tullsats)

� � � � � Minst 52,5 EUR men mindre än 53,6 EUR 6,4 + 3,3 EUR/100 kg/netto

� � � � � Minst 51,3 EUR men mindre än 52,5 EUR 6,4 + 4,5 EUR/100 kg/netto

� � � � � Minst 50,2 EUR men mindre än 51,3 EUR 6,4 + 5,6 EUR/100 kg/netto

� � � � � Minst 49,1 EUR men mindre än 50,2 EUR 6,4 + 6,7 EUR/100 kg/netto

� � � � � Minst 48 EUR men mindre än 49,1 EUR 6,4 + 7,8 EUR/100 kg/netto

� � � � � Minst 46,9 EUR men mindre än 48 EUR 6,4 + 8,9 EUR/100 kg/netto

� � � � � Mindre än 46,9 EUR 6,4 + 25,6 EUR/100 kg/netto

� � � Under tiden 1 till 15 augusti:

� � � � Med ett ingångspris per 100 kg netto på:

� � � � � Minst 55,8 EUR 6,4

� � � � � Minst 54,7 EUR men mindre än 55,8 EUR 6,4 + 1,1 EUR/100 kg/netto

� � � � � Minst 53,6 EUR men mindre än 54,7 EUR 6,4 + 2,2 EUR/100 kg/netto

� � � � � Minst 52,5 EUR men mindre än 53,6 EUR 6,4 + 3,3 EUR/100 kg/netto

� � � � � Minst 51,3 EUR men mindre än 52,5 EUR 6,4 + 4,5 EUR/100 kg/netto

� � � � � Minst 50,2 EUR men mindre än 51,3 EUR 6,4 + 5,6 EUR/100 kg/netto

� � � � � Minst 49,1 EUR men mindre än 50,2 EUR 6,4 + 6,7 EUR/100 kg/netto

� � � � � Minst 48 EUR men mindre än 49,1 EUR 6,4 + 7,8 EUR/100 kg/netto

� � � � � Mindre än 48 EUR 6,4 + 25,6 EUR/100 kg/netto

� � � Under tiden 16 augusti till 31 oktober:

� � � � Med ett ingångspris per 100 kg netto på:

� � � � � Minst 55,8 EUR 6,4

� � � � � Minst 54,7 EUR men mindre än 55,8 EUR 6,4 + 1,1 EUR/100 kg/netto

� � � � � Minst 53,6 EUR men mindre än 54,7 EUR 6,4 + 2,2 EUR/100 kg/netto

� � � � � Minst 52,5 EUR men mindre än 53,6 EUR 6,4 + 3,3 EUR/100 kg/netto

� � � � � Minst 51,3 EUR men mindre än 52,5 EUR 6,4 + 4,5 EUR/100 kg/netto

� � � � � Mindre än 51,3 EUR 6,4 + 25,6 EUR/100 kg/netto

� � � Under tiden 1 november till 31 december:

� � � � Med ett ingångspris per 100 kg netto på:

� � � � � Minst 46,2 EUR 6,4



KN-nummer Varuslag Konventionell tullsats
(autonom tullsats)

� � � � � Minst 45,3 EUR men mindre än 46,2 EUR 6,4 + 0,9 EUR/100 kg/netto

� � � � � Minst 44,4 EUR men mindre än 45,3 EUR 6,4 + 1,8 EUR/100 kg/netto

� � � � � Minst 43,4 EUR men mindre än 44,4 EUR 6,4 + 2,8 EUR/100 kg/netto

� � � � � Minst 42,5 EUR men mindre än 43,4 EUR 6,4 + 3,7 EUR/100 kg/netto

� � � � � Mindre än 42,5 EUR 6,4 + 25,6 EUR/100 kg/netto

0806 10 10 � � Bordsdruvor, färska:

� � � Under tiden 1 januari till 14 juli:

� � � � Av varieteten Emperor (Vitis vinifera cv.) under tiden 1 till 31
januari

8

� � � � Andra: 11,5

� � � Under tiden 15 till 20 juli: 14,1

� � � Under tiden 21 juli till 31 oktober:

� � � � Med ett ingångspris per 100 kg netto på:

� � � � � Minst 54,6 EUR 14,1

� � � � � Minst 53,5 EUR men mindre än 54,6 EUR 17,6 + 1,1 EUR/100 kg/netto

� � � � � Minst 52,4 EUR men mindre än 53,5 EUR 17,6 + 2,2 EUR/100 kg/netto

� � � � � Minst 51,3 EUR men mindre än 52,4 EUR 17,6 + 3,3 EUR/100 kg/netto

� � � � � Minst 50,2 EUR men mindre än 51,3 EUR 17,6 + 4,4 EUR/100 kg/netto

� � � � � Mindre än 50,2 EUR 17,6 + 9,6 EUR/100 kg/netto

� � � Under tiden 1 till 20 november:

� � � � Med ett ingångspris per 100 kg netto på:

� � � � � Minst 47,6 EUR 11,5

� � � � � Minst 46,6 EUR men mindre än 47,6 EUR 14,4 + 1 EUR/100 kg/netto

� � � � � Minst 45,7 EUR men mindre än 46,6 EUR 14,4 + 1,9 EUR/100 kg/netto

� � � � � Minst 44,7 EUR men mindre än 45,7 EUR 14,4 + 2,9 EUR/100 kg/netto

� � � � � Minst 43,8 EUR men mindre än 44,7 EUR 14,4 + 3,8 EUR/100 kg/netto

� � � � � Mindre än 43,8 EUR 14,4 + 9,6 EUR/100 kg/netto

� � � Under tiden 21 november till 31 december:

� � � � Av varieteten Emperor (Vitis vinifera cv.) under tiden 1 till 31
december

8



KN-nummer Varuslag Konventionell tullsats
(autonom tullsats)

� � � � Andra: 11,5

0808 10 � Äpplen:

0808 10 10 � � Äpplen i lös vikt, för framställning av cider eller saft: 7,2 MIN 0,36 EUR/100 kg/netto

� � � � Under tiden 16 september till 15 december:

� � Andra:

0808 10 20 � � � Av varieteten Golden Delicious:

� � � � Under tiden 1 januari till 14 februari:

� � � � � Med ett ingångspris per 100 kg netto på:

� � � � � � Minst 56,8 EUR 4

� � � � � � Minst 55,7 EUR men mindre än 56,8 EUR 6,4 + 1,1 EUR/100 kg/netto

� � � � � � Minst 54,5 EUR men mindre än 55,7 EUR 6,4 + 2,3 EUR/100 kg/netto

� � � � � � Minst 53,4 EUR men mindre än 54,5 EUR 6,4 + 3,4 EUR/100 kg/netto

� � � � � � Minst 52,3 EUR men mindre än 53,4 EUR 6,4 + 4,5 EUR/100 kg/netto

� � � � � � Mindre än 52,3 EUR 6,4 + 23,8 EUR/100 kg/netto

� � � � Under tiden 15 februari till 31 mars:

� � � � � Med ett ingångspris per 100 kg netto på:

� � � � � � Minst 56,8 EUR 4

� � � � � � Minst 55,7 EUR men mindre än 56,8 EUR 6,4 + 1,1 EUR/100 kg/netto

� � � � � � Minst 54,5 EUR men mindre än 55,7 EUR 6,4 + 2,3 EUR/100 kg/netto

� � � � � � Minst 53,4 EUR men mindre än 54,5 EUR 6,4 + 3,4 EUR/100 kg/netto

� � � � � � Minst 52,3 EUR men mindre än 53,4 EUR 6,4 + 4,5 EUR/100 kg/netto

� � � � � � Minst 51,1 EUR men mindre än 52,3 EUR 6,4 + 5,7 EUR/100 kg/netto

� � � � � � Minst 50 EUR men mindre än 51,1 EUR 6,4 + 6,8 EUR/100 kg/netto

� � � � � � Mindre än 50 EUR 6,4 + 23,8 EUR/100 kg/netto

� � � � Under tiden 1 april till 30 juni:

� � � � � Med ett ingångspris per 100 kg netto på:

� � � � � � Minst 56,8 EUR fri

� � � � � � Minst 55,7 EUR men mindre än 56,8 EUR 4,8 + 1,1 EUR/100 kg/netto (3 + 1,1 EUR)



KN-nummer Varuslag Konventionell tullsats
(autonom tullsats)

� � � � � � Minst 54,5 EUR men mindre än 55,7 EUR 4,8 + 2,3 EUR/100 kg/netto (3 + 2,3 EUR)

� � � � � � Minst 53,4 EUR men mindre än 54,5 EUR 4,8 + 3,4 EUR/100 kg/netto (3 + 3,4 EUR)

� � � � � � Minst 52,3 EUR men mindre än 53,4 EUR 4,8 + 4,5 EUR/100 kg/netto (3 + 4,5 EUR)

� � � � � � Minst 51,1 EUR men mindre än 52,3 EUR 4,8 + 5,7 EUR/100 kg/netto (3 + 5,7 EUR)

� � � � � � Minst 50 EUR men mindre än 51,1 EUR 4,8 + 6,8 EUR/100 kg/netto (3 + 6,8 EUR)

� � � � � � Minst 48,8 EUR men mindre än 50 EUR 4,8 + 8 EUR/100 kg/netto (3 + 8 EUR)

� � � � � � Mindre än 48,8 EUR 4,8 + 23,8 EUR/100 kg/netto (3 + 23,8 EUR)

� � � � Under tiden 1 till 15 juli:

� � � � � Med ett ingångspris per 100 kg netto på:

� � � � � � Minst 45,7 EUR fri

� � � � � � Minst 44,8 EUR men mindre än 45,7 EUR 4,8 + 0,9 EUR/100 kg/netto

� � � � � � Minst 43,9 EUR men mindre än 44,8 EUR 4,8 + 1,8 EUR/100 kg/netto

� � � � � � Minst 43 EUR men mindre än 43,9 EUR 4,8 + 2,7 EUR/100 kg/netto

� � � � � � Minst 42 EUR men mindre än 43 EUR 4,8 + 3,7 EUR/100 kg/netto

� � � � � � Minst 41,1 EUR men mindre än 42 EUR 4,8 + 4,6 EUR/100 kg/netto

� � � � � � Minst 40,2 EUR men mindre än 41,1 EUR 4,8 + 5,5 EUR/100 kg/netto

� � � � � � Minst 39,3 EUR men mindre än 40,2 EUR 4,8 + 6,4 EUR/100 kg/netto

� � � � � � Mindre än 39,3 EUR 4,8 + 23,8 EUR/100 kg/netto

� � � � Under tiden 16 till 31 juli:

� � � � � Med ett ingångspris per 100 kg netto på:

� � � � � � Minst 45,7 EUR fri

� � � � � � Minst 44,8 EUR men mindre än 45,7 EUR 4,8 + 0,9 EUR/100 kg/netto

� � � � � � Minst 43,9 EUR men mindre än 44,8 EUR 4,8 + 1,8 EUR/100 kg/netto

� � � � � � Minst 43 EUR men mindre än 43,9 EUR 4,8 + 2,7 EUR/100 kg/netto

� � � � � � Minst 42 EUR men mindre än 43 EUR 4,8 + 3,7 EUR/100 kg/netto

� � � � � � Mindre än 42 EUR 4,8 + 23,8 EUR/100 kg/netto

� � � � Under tiden 1 augusti till 31 december:

� � � � � Med ett ingångspris per 100 kg netto på:

� � � � � � Minst 45,7 EUR 9



KN-nummer Varuslag Konventionell tullsats
(autonom tullsats)

� � � � � � Minst 44,8 EUR men mindre än 45,7 EUR 11,2 + 0,9 EUR/100 kg/netto

� � � � � � Minst 43,9 EUR men mindre än 44,8 EUR 11,2 + 1,8 EUR/100 kg/netto

� � � � � � Minst 43 EUR men mindre än 43,9 EUR 11,2 + 2,7 EUR/100 kg/netto

� � � � � � Minst 42 EUR men mindre än 43 EUR 11,2 + 3,7 EUR/100 kg/netto

� � � � � � Mindre än 42 EUR 11,2 + 23,8 EUR/100 kg/netto

0808 10 50 � � � Av varieteten Granny Smith:

� � � � Under tiden 1 januari till 14 februari:

� � � � � Med ett ingångspris per 100 kg netto på:

� � � � � � Minst 56,8 EUR 4

� � � � � � Minst 55,7 EUR men mindre än 56,8 EUR 6,4 + 1,1 EUR/100 kg/netto

� � � � � � Minst 54,5 EUR men mindre än 55,7 EUR 6,4 + 2,3 EUR/100 kg/netto

� � � � � � Minst 53,4 EUR men mindre än 54,5 EUR 6,4 + 3,4 EUR/100 kg/netto

� � � � � � Minst 52,3 EUR men mindre än 53,4 EUR 6,4 + 4,5 EUR/100 kg/netto

� � � � � � Mindre än 52,3 EUR 6,4 + 23,8 EUR/100 kg/netto

� � � � Under tiden 15 februari till 31 mars:

� � � � � Med ett ingångspris per 100 kg netto på:

� � � � � � Minst 56,8 EUR 4

� � � � � � Minst 55,7 EUR men mindre än 56,8 EUR 6,4 + 1,1 EUR/100 kg/netto

� � � � � � Minst 54,5 EUR men mindre än 55,7 EUR 6,4 + 2,3 EUR/100 kg/netto

� � � � � � Minst 53,4 EUR men mindre än 54,5 EUR 6,4 + 3,4 EUR/100 kg/netto

� � � � � � Minst 52,3 EUR men mindre än 53,4 EUR 6,4 + 4,5 EUR/100 kg/netto

� � � � � � Minst 51,1 EUR men mindre än 52,3 EUR 6,4 + 5,7 EUR/100 kg/netto

� � � � � � Minst 50 EUR men mindre än 51,1 EUR 6,4 + 6,8 EUR/100 kg/netto

� � � � � � Mindre än 50 EUR 6,4 + 23,8 EUR/100 kg/netto

� � � � Under tiden 1 april till 30 juni:

� � � � � Med ett ingångspris per 100 kg netto på:

� � � � � � Minst 56,8 EUR fri

� � � � � � Minst 55,7 EUR men mindre än 56,8 EUR 4,8 + 1,1 EUR/100 kg/netto (3 + 1,1 EUR)



KN-nummer Varuslag Konventionell tullsats
(autonom tullsats)

� � � � � � Minst 54,5 EUR men mindre än 55,7 EUR 4,8 + 2,3 EUR/100 kg/netto (3 + 2,3 EUR)

� � � � � � Minst 53,4 EUR men mindre än 54,5 EUR 4,8 + 3,4 EUR/100 kg/netto (3 + 3,4 EUR)

� � � � � � Minst 52,3 EUR men mindre än 53,4 EUR 4,8 + 4,5 EUR/100 kg/netto (3 + 4,5 EUR)

� � � � � � Minst 51,1 EUR men mindre än 52,3 EUR 4,8 + 5,7 EUR/100 kg/netto (3 + 5,7 EUR)

� � � � � � Minst 50 EUR men mindre än 51,1 EUR 4,8 + 6,8 EUR/100 kg/netto (3 + 6,8 EUR)

� � � � � � Minst 48,8 EUR men mindre än 50 EUR 4,8 + 8 EUR/100 kg/netto (3 + 8 EUR)

� � � � � � Mindre än 48,8 EUR 4,8 + 23,8 EUR/100 kg/netto (3 + 23,8 EUR)

� � � � Under tiden 1 till 15 juli:

� � � � � Med ett ingångspris per 100 kg netto på:

� � � � � � Minst 45,7 EUR fri

� � � � � � Minst 44,8 EUR men mindre än 45,7 EUR 4,8 + 0,9 EUR/100 kg/netto

� � � � � � Minst 43,9 EUR men mindre än 44,8 EUR 4,8 + 1,8 EUR/100 kg/netto

� � � � � � Minst 43 EUR men mindre än 43,9 EUR 4,8 + 2,7 EUR/100 kg/netto

� � � � � � Minst 42 EUR men mindre än 43 EUR 4,8 + 3,7 EUR/100 kg/netto

� � � � � � Minst 41,1 EUR men mindre än 42 EUR 4,8 + 4,6 EUR/100 kg/netto

� � � � � � Minst 40,2 EUR men mindre än 41,1 EUR 4,8 + 5,5 EUR/100 kg/netto

� � � � � � Minst 39,3 EUR men mindre än 40,2 EUR 4,8 + 6,4 EUR/100 kg/netto

� � � � � � Mindre än 39,3 EUR 4,8 + 23,8 EUR/100 kg/netto

� � � � Under tiden 16 till 31 juli:

� � � � � Med ett ingångspris per 100 kg netto på:

� � � � � � Minst 45,7 EUR fri

� � � � � � Minst 44,8 EUR men mindre än 45,7 EUR 4,8 + 0,9 EUR/100 kg/netto

� � � � � � Minst 43,9 EUR men mindre än 44,8 EUR 4,8 + 1,8 EUR/100 kg/netto

� � � � � � Minst 43 EUR men mindre än 43,9 EUR 4,8 + 2,7 EUR/100 kg/netto

� � � � � � Minst 42 EUR men mindre än 43 EUR 4,8 + 3,7 EUR/100 kg/netto

� � � � � � Mindre än 42 EUR 4,8 + 23,8 EUR/100 kg/netto

� � � � Under tiden 1 augusti till 31 december:

� � � � � Med ett ingångspris per 100 kg netto på:

� � � � � � Minst 45,7 EUR 9



KN-nummer Varuslag Konventionell tullsats
(autonom tullsats)

� � � � � � Minst 44,8 EUR men mindre än 45,7 EUR 11,2 + 0,9 EUR/100 kg/netto

� � � � � � Minst 43,9 EUR men mindre än 44,8 EUR 11,2 + 1,8 EUR/100 kg/netto

� � � � � � Minst 43 EUR men mindre än 43,9 EUR 11,2 + 2,7 EUR/100 kg/netto

� � � � � � Minst 42 EUR men mindre än 43 EUR 11,2 + 3,7 EUR/100 kg/netto

� � � � � � Mindre än 42 EUR 11,2 + 23,8 EUR/100 kg/netto

0808 10 90 � � � Andra:

� � � � Under tiden 1 januari till 14 februari:

� � � � � Med ett ingångspris per 100 kg netto på:

� � � � � � Minst 56,8 EUR 4

� � � � � � Minst 55,7 EUR men mindre än 56,8 EUR 6,4 + 1,1 EUR/100 kg/netto

� � � � � � Minst 54,5 EUR men mindre än 55,7 EUR 6,4 + 2,3 EUR/100 kg/netto

� � � � � � Minst 53,4 EUR men mindre än 54,5 EUR 6,4 + 3,4 EUR/100 kg/netto

� � � � � � Minst 52,3 EUR men mindre än 53,4 EUR 6,4 + 4,5 EUR/100 kg/netto

� � � � � � Mindre än 52,3 EUR 6,4 + 23,8 EUR/100 kg/netto

� � � � Under tiden 15 februari till 31 mars:

� � � � � Med ett ingångspris per 100 kg netto på:

� � � � � � Minst 56,8 EUR 4

� � � � � � Minst 55,7 EUR men mindre än 56,8 EUR 6,4 + 1,1 EUR/100 kg/netto

� � � � � � Minst 54,5 EUR men mindre än 55,7 EUR 6,4 + 2,3 EUR/100 kg/netto

� � � � � � Minst 53,4 EUR men mindre än 54,5 EUR 6,4 + 3,4 EUR/100 kg/netto

� � � � � � Minst 52,3 EUR men mindre än 53,4 EUR 6,4 + 4,5 EUR/100 kg/netto

� � � � � � Minst 51,1 EUR men mindre än 52,3 EUR 6,4 + 5,7 EUR/100 kg/netto

� � � � � � Minst 50 EUR men mindre än 51,1 EUR 6,4 + 6,8 EUR/100 kg/netto

� � � � � � Mindre än 50 EUR 6,4 + 23,8 EUR/100 kg/netto

� � � � Under tiden 1 april till 30 juni:

� � � � � Med ett ingångspris per 100 kg netto på:

� � � � � � Minst 56,8 EUR fri

� � � � � � Minst 55,7 EUR men mindre än 56,8 EUR 4,8 + 1,1 EUR/100 kg/netto (3 + 1,1 EUR)



KN-nummer Varuslag Konventionell tullsats
(autonom tullsats)

� � � � � � Minst 54,5 EUR men mindre än 55,7 EUR 4,8 + 2,3 EUR/100 kg/netto (3 + 2,3 EUR)

� � � � � � Minst 53,4 EUR men mindre än 54,5 EUR 4,8 + 3,4 EUR/100 kg/netto (3 + 3,4 EUR)

� � � � � � Minst 52,3 EUR men mindre än 53,4 EUR 4,8 + 4,5 EUR/100 kg/netto (3 + 4,5 EUR)

� � � � � � Minst 51,1 EUR men mindre än 52,3 EUR 4,8 + 5,7 EUR/100 kg/netto (3 + 5,7 EUR)

� � � � � � Minst 50 EUR men mindre än 51,1 EUR 4,8 + 6,8 EUR/100 kg/netto (3 + 6,8 EUR)

� � � � � � Minst 48,8 EUR men mindre än 50 EUR 4,8 + 8 EUR/100 kg/netto (3 + 8 EUR)

� � � � � � Mindre än 48,8 EUR 4,8 + 23,8 EUR/100 kg/netto (3 + 23,8 EUR)

� � � � Under tiden 1 till 15 juli:

� � � � � Med ett ingångspris per 100 kg netto på:

� � � � � � Minst 45,7 EUR fri

� � � � � � Minst 44,8 EUR men mindre än 45,7 EUR 4,8 + 0,9 EUR/100 kg/netto

� � � � � � Minst 43,9 EUR men mindre än 44,8 EUR 4,8 + 1,8 EUR/100 kg/netto

� � � � � � Minst 43 EUR men mindre än 43,9 EUR 4,8 + 2,7 EUR/100 kg/netto

� � � � � � Minst 42 EUR men mindre än 43 EUR 4,8 + 3,7 EUR/100 kg/netto

� � � � � � Minst 41,1 EUR men mindre än 42 EUR 4,8 + 4,6 EUR/100 kg/netto

� � � � � � Minst 40,2 EUR men mindre än 41,1 EUR 4,8 + 5,5 EUR/100 kg/netto

� � � � � � Minst 39,3 EUR men mindre än 40,2 EUR 4,8 + 6,4 EUR/100 kg/netto

� � � � � � Mindre än 39,3 EUR 4,8 + 23,8 EUR/100 kg/netto

� � � � Under tiden 16 till 31 juli:

� � � � � Med ett ingångspris per 100 kg netto på:

� � � � � � Minst 45,7 EUR fri

� � � � � � Minst 44,8 EUR men mindre än 45,7 EUR 4,8 + 0,9 EUR/100 kg/netto

� � � � � � Minst 43,9 EUR men mindre än 44,8 EUR 4,8 + 1,8 EUR/100 kg/netto

� � � � � � Minst 43 EUR men mindre än 43,9 EUR 4,8 + 2,7 EUR/100 kg/netto

� � � � � � Minst 42 EUR men mindre än 43 EUR 4,8 + 3,7 EUR/100 kg/netto

� � � � � � Mindre än 42 EUR 4,8 + 23,8 EUR/100 kg/netto

� � � � Under tiden 1 augusti till 31 december:

� � � � � Med ett ingångspris per 100 kg netto på:

� � � � � � Minst 45,7 EUR 9



KN-nummer Varuslag Konventionell tullsats
(autonom tullsats)

� � � � � � Minst 44,8 EUR men mindre än 45,7 EUR 11,2 + 0,9 EUR/100 kg/netto

� � � � � � Minst 43,9 EUR men mindre än 44,8 EUR 11,2 + 1,8 EUR/100 kg/netto

� � � � � � Minst 43 EUR men mindre än 43,9 EUR 11,2 + 2,7 EUR/100 kg/netto

� � � � � � Minst 42 EUR men mindre än 43 EUR 11,2 + 3,7 EUR/100 kg/netto

� � � � � � Mindre än 42 EUR 11,2 + 23,8 EUR/100 kg/netto

0808 20 � � Päron:

0808 20 10 � � � Päron i lös vikt, för framställning av cider eller saft

� � � � Under tiden 1 augusti till 31 december:

7,2 MIN 0,36 EUR/100 kg/netto

0808 20 50 � � � Andra:

� � � � Under tiden 1 till 31 januari:

� � � � � Med ett ingångspris per 100 kg netto på:

� � � � � � Minst 51 EUR 8

� � � � � � Minst 50 EUR men mindre än 51 EUR 8 + 1 EUR/100 kg/netto

� � � � � � Minst 49 EUR men mindre än 50 EUR 8 + 2 EUR/100 kg/netto

� � � � � � Minst 47,9 EUR men mindre än 49 EUR 8 + 3,1 EUR/100 kg/netto

� � � � � � Minst 46,9 EUR men mindre än 47,9 EUR 8 + 4,1 EUR/100 kg/netto

� � � � � � Mindre än 46,9 EUR 8 + 23,8 EUR/100 kg/netto

� � � � Under tiden 1 februari till 31 mars:

� � � � � Med ett ingångspris per 100 kg netto på:

� � � � � � Minst 51 EUR 5

� � � � � � Minst 50 EUR men mindre än 51 EUR 8 + 1 EUR/100 kg/netto

� � � � � � Minst 49 EUR men mindre än 50 EUR 8 + 2 EUR/100 kg/netto

� � � � � � Minst 47,9 EUR men mindre än 49 EUR 8 + 3,1 EUR/100 kg/netto

� � � � � � Minst 46,9 EUR men mindre än 47,9 EUR 8 + 4,1 EUR/100 kg/netto

� � � � � � Mindre än 46,9 EUR 8 + 23,8 EUR/100 kg/netto

� � � � Under tiden 1 till 30 april:

� � � � � Med ett ingångspris per 100 kg netto på:

� � � � � � Minst 51 EUR fri



KN-nummer Varuslag Konventionell tullsats
(autonom tullsats)

� � � � � � Minst 50 EUR men mindre än 51 EUR 4 + 1 EUR/100 kg/netto (2,5 + 1 EUR)

� � � � � � Minst 49 EUR men mindre än 50 EUR 4 + 2 EUR/100 kg/netto (2,5 + 2 EUR)

� � � � � � Minst 47,9 EUR men mindre än 49 EUR 4 + 3,1 EUR/100 kg/netto (2,5 + 3,1 EUR)

� � � � � � Minst 46,9 EUR men mindre än 47,9 EUR 4 + 4,1 EUR/100 kg/netto (2,5 + 4,1 EUR)

� � � � � � Minst 45,9 EUR men mindre än 46,9 EUR 4 + 5,1 EUR/100 kg/netto (2,5 + 5,1 EUR)

� � � � � � Minst 44,9 EUR men mindre än 45,9 EUR 4 + 6,1 EUR/100 kg/netto (2,5 + 6,1 EUR)

� � � � � � Minst 43,9 EUR men mindre än 44,9 EUR 4 + 7,1 EUR/100 kg/netto (2,5 + 7,1 EUR)

� � � � � � Mindre än 43,9 EUR 4 + 23,8 EUR/100 kg/netto (2,5 + 23,8 EUR)

� � � � Under tiden 1 maj till 30 juni: 2,5 MIN 1 EUR/100 kg/netto

� � � � Under tiden 1 till 15 juli:

� � � � � Med ett ingångspris per 100 kg netto på:

� � � � � � Minst 46,5 EUR fri

� � � � � � Minst 45,6 EUR men mindre än 46,5 EUR 4 + 0,9 EUR/100 kg/netto

� � � � � � Minst 44,6 EUR men mindre än 45,6 EUR 4 + 1,9 EUR/100 kg/netto

� � � � � � Minst 43,7 EUR men mindre än 44,6 EUR 4 + 2,8 EUR/100 kg/netto

� � � � � � Minst 42,8 EUR men mindre än 43,7 EUR 4 + 3,7 EUR/100 kg/netto

� � � � � � Minst 41,9 EUR men mindre än 42,8 EUR 4 + 4,6 EUR/100 kg/netto

� � � � � � Minst 40,9 EUR men mindre än 41,9 EUR 4 + 5,6 EUR/100 kg/netto

� � � � � � Minst 40 EUR men mindre än 40,9 EUR 4 + 6,5 EUR/100 kg/netto

� � � � � � Mindre än 40 EUR 4 + 23,8 EUR/100 kg/netto

� � � � Under tiden 16 till 31 juli:

� � � � � Med ett ingångspris per 100 kg netto på:

� � � � � � Minst 46,5 EUR 5

� � � � � � Minst 45,6 EUR men mindre än 46,5 EUR 8 + 0,9 EUR/100 kg/netto

� � � � � � Minst 44,6 EUR men mindre än 45,6 EUR 8 + 1,9 EUR/100 kg/netto

� � � � � � Minst 43,7 EUR men mindre än 44,6 EUR 8 + 2,8 EUR/100 kg/netto

� � � � � � Minst 42,8 EUR men mindre än 43,7 EUR 8 + 3,7 EUR/100 kg/netto

� � � � � � Mindre än 42,8 EUR 8 + 23,8 EUR/100 kg/netto



KN-nummer Varuslag Konventionell tullsats
(autonom tullsats)

� � � � Under tiden 1 augusti till 31 oktober:

� � � � � Med ett ingångspris per 100 kg netto på:

� � � � � � Minst 38,8 EUR 10,4

� � � � � � Minst 38 EUR men mindre än 38,8 EUR 10,4 + 0,8 EUR/100 kg/netto

� � � � � � Minst 37,2 EUR men mindre än 38 EUR 10,4 + 1,6 EUR/100 kg/netto

� � � � � � Minst 36,5 EUR men mindre än 37,2 EUR 10,4 + 2,3 EUR/100 kg/netto

� � � � � � Minst 35,7 EUR men mindre än 36,5 EUR 10,4 + 3,1 EUR/100 kg/netto

� � � � � � Mindre än 35,7 EUR 10,4 + 23,8 EUR/100 kg/netto

� � � � Under tiden 1 november till 31 december:

� � � � � Med ett ingångspris per 100 kg netto på:

� � � � � � Minst 51 EUR 10,4

� � � � � � Minst 50 EUR men mindre än 51 EUR 10,4 + 1 EUR/100 kg/netto

� � � � � � Minst 49 EUR men mindre än 50 EUR 10,4 + 2 EUR/100 kg/netto

� � � � � � Minst 47,9 EUR men mindre än 49 EUR 10,4 + 3,1 EUR/100 kg/netto

� � � � � � Minst 46,9 EUR men mindre än 47,9 EUR 10,4 + 4,1 EUR/100 kg/netto

� � � � � � Mindre än 46,9 EUR 10,4 + 23,8 EUR/100 kg/netto

0809 Aprikoser, körsbär, persikor (inbegripet nektariner), plommon och slån-
bär, färska:

0809 10 00 � Aprikoser:

� � Under tiden 1 januari till 31 maj: 20

� � Under tiden 1 till 20 juni:

� � � Med ett ingångspris per 100 kg netto på:

� � � � Minst 107,1 EUR 20

� � � � Minst 105 EUR men mindre än 107,1 EUR 20 + 2,1 EUR/100 kg/netto

� � � � Minst 102,8 EUR men mindre än 105 EUR 20 + 4,3 EUR/100 kg/netto

� � � � Minst 100,7 EUR men mindre än 102,8 EUR 20 + 6,4 EUR/100 kg/netto

� � � � Minst 98,5 EUR men mindre än 100,7 EUR 20 + 8,6 EUR/100 kg/netto

� � � � Mindre än 98,5 EUR 20 + 22,7 EUR/100 kg/netto



KN-nummer Varuslag Konventionell tullsats
(autonom tullsats)

� � Under tiden 21 till 30 juni:

� � � Med ett ingångspris per 100 kg netto på:

� � � � Minst 87,3 EUR 20

� � � � Minst 85,6 EUR men mindre än 87,3 EUR 20 + 1,7 EUR/100 kg/netto

� � � � Minst 83,8 EUR men mindre än 85,6 EUR 20 + 3,5 EUR/100 kg/netto

� � � � Minst 82,1 EUR men mindre än 83,8 EUR 20 + 5,2 EUR/100 kg/netto

� � � � Minst 80,3 EUR men mindre än 82,1 EUR 20 + 7 EUR/100 kg/netto

� � � � Mindre än 80,3 EUR 20 + 22,7 EUR/100 kg/netto

� � Under tiden 1 till 31 juli:

� � � Med ett ingångspris per 100 kg netto på:

� � � � Minst 77,1 EUR 20

� � � � Minst 75,6 EUR men mindre än 77,1 EUR 20 + 1,5 EUR/100 kg/netto

� � � � Minst 74 EUR men mindre än 75,6 EUR 20 + 3,1 EUR/100 kg/netto

� � � � Minst 72,5 EUR men mindre än 74 EUR 20 + 4,6 EUR/100 kg/netto

� � � � Minst 70,9 EUR men mindre än 72,5 EUR 20 + 6,2 EUR/100 kg/netto

� � � � Mindre än 70,9 EUR 20 + 22,7 EUR/100 kg/netto

� � Under tiden 1 augusti till 31 december: 20

0809 20 05 � � Surkörsbär (Prunus cerasus):

� � � Under tiden 1 januari till 30 april: 12

� � � Under tiden 1 till 20 maj: 12 MIN 2,4 EUR/100 kg/netto

� � � Under tiden 21 till 31 maj:

� � � � Med ett ingångspris per 100 kg netto på:

� � � � � Minst 149,4 EUR 12

� � � � � Minst 146,4 EUR men mindre än 149,4 EUR 12 + 3 EUR/100 kg/netto (12)

� � � � � Minst 143,4 EUR men mindre än 146,4 EUR 12 + 6 EUR/100 kg/netto (12)

� � � � � Minst 140,4 EUR men mindre än 143,4 EUR 12 + 9 EUR/100 kg/netto (12)

� � � � � Minst 137,4 EUR men mindre än 140,4 EUR 12 + 12 EUR/100 kg/netto (12)

� � � � � Minst 50,7 EUR men mindre än 137,4 EUR 12 + 27,4 EUR/100 kg/netto (12)



KN-nummer Varuslag Konventionell tullsats
(autonom tullsats)

� � � � � Minst 49,7 EUR men mindre än 50,7 EUR 12 + 27,4 EUR/100 kg/netto (12 + 1 EUR)

� � � � � Minst 48,7 EUR men mindre än 49,7 EUR 12 + 27,4 EUR/100 kg/netto (12 + 2 EUR)

� � � � � Minst 47,7 EUR men mindre än 48,7 EUR 12 + 27,4 EUR/100 kg/netto (12 + 3 EUR)

� � � � � Minst 46,6 EUR men mindre än 47,7 EUR 12 + 27,4 EUR/100 kg/netto (12 + 4,1 EUR)

� � � � � Mindre än 46,6 EUR 12 + 27,4 EUR/100 kg/netto

� � � Under tiden 1 juni till 15 juli:

� � � � Med ett ingångspris per 100 kg netto på:

� � � � � Minst 125,4 EUR 12

� � � � � Minst 122,9 EUR men mindre än 125,4 EUR 12 + 2,5 EUR/100 kg/netto (12)

� � � � � Minst 120,4 EUR men mindre än 122,9 EUR 12 + 5 EUR/100 kg/netto (12)

� � � � � Minst 117,9 EUR men mindre än 120,4 EUR 12 + 7,5 EUR/100 kg/netto (12)

� � � � � Minst 115,4 EUR men mindre än 117,9 EUR 12 + 10 EUR/100 kg/netto (12)

� � � � � Minst 50,7 EUR men mindre än 115,4 EUR 12 + 27,4 EUR/100 kg/netto (12)

� � � � � Minst 49,7 EUR men mindre än 50,7 EUR 12 + 27,4 EUR/100 kg/netto (12 + 1 EUR)

� � � � � Minst 48,7 EUR men mindre än 49,7 EUR 12 + 27,4 EUR/100 kg/netto (12 + 2 EUR)

� � � � � Minst 47,7 EUR men mindre än 48,7 EUR 12 + 27,4 EUR/100 kg/netto (12 + 3 EUR)

� � � � � Minst 46,6 EUR men mindre än 47,7 EUR 12 + 27,4 EUR/100 kg/netto (12 + 4,1 EUR)

� � � � � Mindre än 46,6 EUR 12 + 27,4 EUR/100 kg/netto

� � � Under tiden 16 till 31 juli:

� � � � Med ett ingångspris per 100 kg netto på:

� � � � � Minst 125,4 EUR 12

� � � � � Minst 122,9 EUR men mindre än 125,4 EUR 12 + 2,5 EUR/100 kg/netto (12)

� � � � � Minst 120,4 EUR men mindre än 122,9 EUR 12 + 5 EUR/100 kg/netto (12)

� � � � � Minst 117,9 EUR men mindre än 120,4 EUR 12 + 7,5 EUR/100 kg/netto (12)

� � � � � Minst 115,4 EUR men mindre än 117,9 EUR 12 + 10 EUR/100 kg/netto (12)

� � � � � Minst 45,9 EUR men mindre än 115,4 EUR 12 + 27,4 EUR/100 kg/netto (12)

� � � � � Minst 45 EUR men mindre än 45,9 EUR 12 + 27,4 EUR/100 kg/netto (12 + 0,9 EUR)

� � � � � Minst 44,1 EUR men mindre än 45 EUR 12 + 27,4 EUR/100 kg/netto (12 + 1,8 EUR)



KN-nummer Varuslag Konventionell tullsats
(autonom tullsats)

� � � � � Minst 43,1 EUR men mindre än 44,1 EUR 12 + 27,4 EUR/100 kg/netto (12 + 2,8 EUR)

� � � � � Minst 42,2 EUR men mindre än 43,1 EUR 12 + 27,4 EUR/100 kg/netto (12 + 3,7 EUR)

� � � � � Mindre än 42,2 EUR 12,5 + 27,4 EUR/100 kg/netto

� � � Under tiden 1 till 10 augusti:

� � � � Med ett ingångspris per 100 kg netto på:

� � � � � Minst 91,6 EUR 12

� � � � � Minst 89,8 EUR men mindre än 91,6 EUR 12 + 1,8 EUR/100 kg/netto (12)

� � � � � Minst 87,9 EUR men mindre än 89,8 EUR 12 + 3,7 EUR/100 kg/netto (12)

� � � � � Minst 86,1 EUR men mindre än 87,9 EUR 12 + 5,5 EUR/100 kg/netto (12)

� � � � � Minst 84,1 EUR men mindre än 86,1 EUR 12 + 7,3 EUR/100 kg/netto (12)

� � � � � Minst 45,9 EUR men mindre än 84,1 EUR 12 + 27,4 EUR/100 kg/netto (12)

� � � � � Minst 45 EUR men mindre än 45,9 EUR 12 + 27,4 EUR/100 kg/netto (12 + 0,9 EUR)

� � � � � Minst 44,1 EUR men mindre än 45 EUR 12 + 27,4 EUR/100 kg/netto (12 + 1,8 EUR)

� � � � � Minst 43,1 EUR men mindre än 44,1 EUR 12 + 27,4 EUR/100 kg/netto (12 + 2,7 EUR)

� � � � � Minst 42,2 EUR men mindre än 43,1 EUR 12 + 27,4 EUR/100 kg/netto (12 + 3,6 EUR)

� � � � � Mindre än 42,2 EUR 12 + 27,4 EUR/100 kg/netto

� � � Under tiden 11 augusti till 31 december: 12

0809 20 95 � � Andra:

� � � Under tiden 1 januari till 30 april: 12

� � � Under tiden 1 till 20 maj: 12 MIN 2,4 EUR/100 kg/netto

� � � Under tiden 21 till 31 maj:

� � � � Med ett ingångspris per 100 kg netto på:

� � � � � Minst 149,4 EUR 12

� � � � � Minst 146,4 EUR men mindre än 149,4 EUR 12 + 3 EUR/100 kg/netto

� � � � � Minst 143,4 EUR men mindre än 146,4 EUR 12 + 6 EUR/100 kg/netto

� � � � � Minst 140,4 EUR men mindre än 143,4 EUR 12 + 9 EUR/100 kg/netto

� � � � � Minst 137,4 EUR men mindre än 140,4 EUR 12 + 12 EUR/100 kg/netto

� � � � � Mindre än 137,4 EUR 12 + 27,4 EUR/100 kg/netto



KN-nummer Varuslag Konventionell tullsats
(autonom tullsats)

� � � Under tiden 1 till 15 juni:

� � � � Med ett ingångspris per 100 kg netto på:

� � � � � Minst 125,4 EUR 12

� � � � � Minst 122,9 EUR men mindre än 125,4 EUR 12 + 2,5 EUR/100 kg/netto

� � � � � Minst 120,4 EUR men mindre än 122,9 EUR 12 + 5 EUR/100 kg/netto

� � � � � Minst 117,9 EUR men mindre än 120,4 EUR 12 + 7,5 EUR/100 kg/netto

� � � � � Minst 115,4 EUR men mindre än 117,9 EUR 12 + 10 EUR/100 kg/netto

� � � � � Mindre än 115,4 EUR 12 + 27,4 EUR/100 kg/netto

� � � Under tiden 16 juni till 15 juli:

� � � � Med ett ingångspris per 100 kg netto på:

� � � � � Minst 125,4 EUR 6

� � � � � Minst 122,9 EUR men mindre än 125,4 EUR 12 + 2,5 EUR/100 kg/netto

� � � � � Minst 120,4 EUR men mindre än 122,9 EUR 12 + 5 EUR/100 kg/netto

� � � � � Minst 117,9 EUR men mindre än 120,4 EUR 12 + 7,5 EUR/100 kg/netto

� � � � � Minst 115,4 EUR men mindre än 117,9 EUR 12 + 10 EUR/100 kg/netto

� � � � � Mindre än 115,4 EUR 12 + 27,4 EUR/100 kg/netto

� � � Under tiden 16 till 31 juli:

� � � � Med ett ingångspris per 100 kg netto på:

� � � � � Minst 125,4 EUR 12

� � � � � Minst 122,9 EUR men mindre än 125,4 EUR 12 + 2,5 EUR/100 kg/netto

� � � � � Minst 120,4 EUR men mindre än 122,9 EUR 12 + 5 EUR/100 kg/netto

� � � � � Minst 117,9 EUR men mindre än 120,4 EUR 12 + 7,5 EUR/100 kg/netto

� � � � � Minst 115,4 EUR men mindre än 117,9 EUR 12 + 10 EUR/100 kg/netto

� � � � � Mindre än 115,4 EUR 12 + 27,4 EUR/100 kg/netto

� � � Under tiden 1 till 10 augusti:

� � � � Med ett ingångspris per 100 kg netto på:

� � � � � Minst 91,6 EUR 12

� � � � � Minst 89,8 EUR men mindre än 91,6 EUR 12 + 1,8 EUR/100 kg/netto



KN-nummer Varuslag Konventionell tullsats
(autonom tullsats)

� � � � � Minst 87,9 EUR men mindre än 89,8 EUR 12 + 3,7 EUR/100 kg/netto

� � � � � Minst 86,1 EUR men mindre än 87,9 EUR 12 + 5,5 EUR/100 kg/netto

� � � � � Minst 84,1 EUR men mindre än 86,1 EUR 12 + 7,3 EUR/100 kg/netto

� � � � � Mindre än 84,1 EUR 12 + 27,4 EUR/100 kg/netto

� � � Under tiden 11 augusti till 31 december: 12

0809 30 � Persikor (inbegripet nektariner)

0809 30 10 � � Nektariner

� � � Under tiden 1 januari till 10 juni: 17,6

� � � Under tiden 11 till 20 juni:

� � � � Med ett ingångspris per 100 kg netto på:

� � � � � Minst 88,3 EUR 17,6

� � � � � Minst 86,5 EUR men mindre än 88,3 EUR 17,6 + 1,8 EUR/100 kg/netto

� � � � � Minst 84,8 EUR men mindre än 86,5 EUR 17,6 + 3,5 EUR/100 kg/netto

� � � � � Minst 83 EUR men mindre än 84,8 EUR 17,6 + 5,3 EUR/100 kg/netto

� � � � � Minst 81,2 EUR men mindre än 83 EUR 17,6 + 7,1 EUR/100 kg/netto

� � � � � Mindre än 81,2 EUR 17,6 + 13 EUR/100 kg/netto

� � � Under tiden 21 juni till 31 juli:

� � � � Med ett ingångspris per 100 kg netto på:

� � � � � Minst 77,6 EUR 17,6

� � � � � Minst 76 EUR men mindre än 77,6 EUR 17,6 + 1,6 EUR/100 kg/netto

� � � � � Minst 74,5 EUR men mindre än 76 EUR 17,6 + 3,1 EUR/100 kg/netto

� � � � � Minst 72,9 EUR men mindre än 74,5 EUR 17,6 + 4,7 EUR/100 kg/netto

� � � � � Minst 71,4 EUR men mindre än 72,9 EUR 17,6 + 6,2 EUR/100 kg/netto

� � � � � Mindre än 71,4 EUR 17,6 + 13 EUR/100 kg/netto

� � � Under tiden 1 augusti till 30 september:

� � � � Med ett ingångspris per 100 kg netto på:

� � � � � Minst 60 EUR 17,6

� � � � � Minst 58,8 EUR men mindre än 60 EUR 17,6 + 1,2 EUR/100 kg/netto



KN-nummer Varuslag Konventionell tullsats
(autonom tullsats)

� � � � � Minst 57,6 EUR men mindre än 58,8 EUR 17,6 + 2,4 EUR/100 kg/netto

� � � � � Minst 56,4 EUR men mindre än 57,6 EUR 17,6 + 3,6 EUR/100 kg/netto

� � � � � Minst 55,2 EUR men mindre än 56,4 EUR 17,6 + 4,8 EUR/100 kg/netto

� � � � � Mindre än 55,2 EUR 17,6 + 13 EUR/100 kg/netto

� � � Under tiden 1 oktober till 31 december: 17,6

0809 30 90 � � Andra:

� � � Under tiden 1 januari till 10 juni: 17,6

� � � Under tiden 11 till 20 juni:

� � � � Med ett ingångspris per 100 kg netto på:

� � � � � Minst 88,3 EUR oder mehr 17,6

� � � � � Minst 86,5 EUR men mindre än 88,3 EUR 17,6 + 1,8 EUR/100 kg/netto

� � � � � Minst 84,8 EUR men mindre än 86,5 EUR 17,6 + 3,5 EUR/100 kg/netto

� � � � � Minst 83 EUR men mindre än 84,8 EUR 17,6 + 5,3 EUR/100 kg/netto

� � � � � Minst 81,2 EUR men mindre än 83 EUR 17,6 + 7,1 EUR/100 kg/netto

� � � � � Mindre än 81,2 EUR 17,6 + 13 EUR/100 kg/netto

� � � Under tiden 21 juni till 31 juli:

� � � � Med ett ingångspris per 100 kg netto på:

� � � � � Minst 77,6 EUR 17,6

� � � � � Minst 76 EUR men mindre än 77,6 EUR 17,6 + 1,6 EUR/100 kg/netto

� � � � � Minst 74,5 EUR men mindre än 76 EUR 17,6 + 3,1 EUR/100 kg/netto

� � � � � Minst 72,9 EUR men mindre än 74,5 EUR 17,6 + 4,7 EUR/100 kg/netto

� � � � � Minst 71,4 EUR men mindre än 72,9 EUR 17,6 + 6,2 EUR/100 kg/netto

� � � � � Mindre än 71,4 EUR 17,6 + 13 EUR/100 kg/netto

� � � Under tiden 1 augusti till 30 september:

� � � � Med ett ingångspris per 100 kg netto på:

� � � � � Minst 60 EUR 17,6

� � � � � Minst 58,8 EUR men mindre än 60 EUR 17,6 + 1,2 EUR/100 kg/netto

� � � � � Minst 57,6 EUR men mindre än 58,8 EUR 17,6 + 2,4 EUR/100 kg/netto



KN-nummer Varuslag Konventionell tullsats
(autonom tullsats)

� � � � � Minst 56,4 EUR men mindre än 57,6 EUR 17,6 + 3,6 EUR/100 kg/netto

� � � � � Minst 55,2 EUR men mindre än 56,4 EUR 17,6 + 4,8 EUR/100 kg/netto

� � � � � Mindre än 55,2 EUR 17,6 + 13 EUR/100 kg/netto

� � � Under tiden 1 oktober till 31 december: 17,6

0809 40 05 � � Plommon:

� � � Under tiden 1 januari till 10 juni: 6,4

� � � Under tiden 11 till 30 juni:

� � � � Med ett ingångspris per 100 kg netto på:

� � � � � Minst 69,6 EUR 6,4

� � � � � Minst 68,2 EUR men mindre än 69,6 EUR 6,4 + 1,4 EUR/100 kg/netto

� � � � � Minst 66,8 EUR men mindre än 68,2 EUR 6,4 + 2,8 EUR/100 kg/netto

� � � � � Minst 65,4 EUR men mindre än 66,8 EUR 6,4 + 4,2 EUR/100 kg/netto

� � � � � Minst 64 EUR men mindre än 65,4 EUR 6,4 + 5,6 EUR/100 kg/netto

� � � � � Mindre än 64 EUR 6,4 + 10,3 EUR/100 kg/netto

� � � Under tiden 1 juli till 30 september:

� � � � Med ett ingångspris per 100 kg netto på:

� � � � � Minst 69,6 EUR 12

� � � � � Minst 68,2 EUR men mindre än 69,6 EUR 12 + 1,4 EUR/100 kg/netto

� � � � � Minst 66,8 EUR men mindre än 68,2 EUR 12 + 2,8 EUR/100 kg/netto

� � � � � Minst 65,4 EUR men mindre än 66,8 EUR 12 + 4,2 EUR/100 kg/netto

� � � � � Minst 64 EUR men mindre än 65,4 EUR 12 + 5,6 EUR/100 kg/netto

� � � � � Mindre än 64 EUR 12 + 10,3 EUR/100 kg/netto

� � � Under tiden 1 oktober till 31 december: 6,4

� 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:

� � � � Med ett ingångspris per hl på:

� � � � � Minst 42,5 EUR 22,4



KN-nummer Varuslag Konventionell tullsats
(autonom tullsats)

� � � � � Minst 41,7 EUR men mindre än 42,5 EUR 22,4 + 0,8 EUR/hl

� � � � � Minst 40,8 EUR men mindre än 41,7 EUR 22,4 + 1,7 EUR/hl

� � � � � Minst 40 EUR men mindre än 40,8 EUR 22,4 + 2,5 EUR/hl

� � � � � Minst 39,1 EUR men mindre än 40 EUR 22,4 + 3,4 EUR/hl

� � � � � Mindre än 39,1 EUR 22,4 + 27 EUR/hl

2009 69 � � Annan:

� � � Med ett Brixtal av mer än 67:

2009 69 19 � � � � Annan:

� � � � � Med ett ingångspris per hl på:

� � � � � � Minst 212,4 EUR 40

� � � � � � Minst 208,2 EUR men mindre än 212,4 EUR 40 + 4,2 EUR/hl

� � � � � � Minst 203,9 EUR men mindre än 208,2 EUR 40 + 8,5 EUR/hl

� � � � � � Minst 199,7 EUR men mindre än 203,9 EUR 40 + 12,7 EUR/hl

� � � � � � Minst 195,4 EUR men mindre än 199,7 EUR 40 + 17 EUR/hl

� � � � � � Mindre än 195,4 EUR 40 + 121 EUR/hl

� � � 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:

� � � � � � Med ett ingångspris per hl på:

� � � � � � � Minst 209,4 EUR 22,4

� � � � � � � Minst 205,2 EUR men mindre än 209,4 EUR 22,4 + 4,2 EUR/hl

� � � � � � � Minst 201 EUR men mindre än 205,2 EUR 22,4 + 8,4 EUR/hl

� � � � � � � Minst 196,8 EUR men mindre än 201 EUR 22,4 + 12,6 EUR/hl

� � � � � � � Minst 192,6 EUR men mindre än 196,8 EUR 22,4 + 16,8 EUR/hl

� � � � � � � Mindre än 192,6 EUR 22,4 + 131 EUR/hl



KN-nummer Varuslag Konventionell tullsats
(autonom tullsats)

2009 69 59 � � � � � Annan:

� � � � � � Med ett ingångspris per hl på:

� � � � � � � Minst 42,5 EUR 22,4

� � � � � � � Minst 41,7 EUR men mindre än 42,5 EUR 22,4 + 0,8 EUR/hl

� � � � � � � Minst 40,8 EUR men mindre än 41,7 EUR 22,4 + 1,7 EUR/hl

� � � � � � � Minst 40 EUR men mindre än 40,8 EUR 22,4 + 2,5 EUR/hl

� � � � � � � Minst 39,1 EUR men mindre än 40 EUR 22,4 + 3,4 EUR/hl

� � � � � � � Mindre än 39,1 EUR

2204 Vin av färska druvor, inbegripet vin som tillsatts alkohol; druvmust,
annan än sådan enligt nr 2009

2204 30 � Annan druvmust:

� � Annan:

� � � Med en densitet av högst 1,33 g/cm3 vid 20 °C och med en
verklig alkoholhalt av högst 1 volymprocent

2204 30 92 � � � � Koncentrerad:

� � � � � Med ett ingångspris per hl på:

� � � � � � Minst 209,4 EUR 22,4 + 20,6 EUR/100 kg/netto

� � � � � � Minst 205,2 EUR men mindre än 209,4 EUR 22,4 + 4,2 EUR/hl + 20,6 EUR/100 kg/netto

� � � � � � Minst 201 EUR men mindre än 205,2 EUR 22,4 + 8,4 EUR/hl + 20,6 EUR/100 kg/netto

� � � � � � Minst 196,8 EUR men mindre än 201 EUR 22,4 + 12,6 EUR/hl + 20,6 EUR/100 kg/netto

� � � � � � Minst 192,6 EUR men mindre än 196,8 EUR 22,4 + 16,8 EUR/hl + 20,6 EUR/100 kg/netto

� � � � � � Mindre än 192,6 EUR 22,4 + 131 EUR/hl + 20,6 EUR/100 kg/netto

2204 30 94 � � � � Annan:

� � � � � Med ett ingångspris per hl på:

� � � � � � Minst 42,5 EUR 22,4 + 20,6 EUR/100 kg/netto

� � � � � � Minst 41,7 EUR men mindre än 42,5 EUR 22,4 + 0,8 EUR/hl + 20,6 EUR/100 kg/netto

� � � � � � Minst 40,8 EUR men mindre än 41,7 EUR 22,4 + 1,7 EUR/hl + 20,6 EUR/100 kg/netto

� � � � � � Minst 40 EUR men mindre än 40,8 EUR 22,4 + 2,5 EUR/hl + 20,6 EUR/100 kg/netto

� � � � � � Minst 39,1 EUR men mindre än 40 EUR 22,4 + 3,4 EUR/hl + 20,6 EUR/100 kg/netto



KN-nummer Varuslag Konventionell tullsats
(autonom tullsats)

� � � � � � Mindre än 39,1 EUR 22,4 + 27 EUR/hl + 20,6 EUR/100 kg/netto

� � � Annan:

2204 30 96 � � � � Koncentrerad:

� � � � � Med ett ingångspris per hl på:

� � � � � � Minst 212,4 EUR 40 + 20,6 EUR/100 kg/netto

� � � � � � Minst 208,2 EUR men mindre än 212,4 EUR 40 + 4,2 EUR/hl + 20,6 EUR/100 kg/netto

� � � � � � Minst 203,9 EUR men mindre än 208,2 EUR 40 + 8,5 EUR/hl + 20,6 EUR/100 kg/netto

� � � � � � Minst 199,7 EUR men mindre än 203,9 EUR 40 + 12,7 EUR/hl + 20,6 EUR/100 kg/netto

� � � � � � Minst 195,4 EUR men mindre än 199,7 EUR 40 + 17 EUR/hl + 20,6 EUR/100 kg/netto

� � � � � � Mindre än 195,4 EUR 40 + 121 EUR/hl + 20,6 EUR/100 kg/netto

2204 30 98 � � � Annan:

� � � � � Med ett ingångspris per hl på:

� � � � � � Minst 42,5 EUR 40 + 20,6 EUR/100 kg/netto

� � � � � � Minst 41,7 EUR men mindre än 42,5 EUR 40 + 0,8 EUR/hl + 20,6 EUR/100 kg/netto

� � � � � � Minst 40,8 EUR men mindre än 41,7 EUR 40 + 1,7 EUR/hl + 20,6 EUR/100 kg/netto

� � � � � � Minst 40 EUR men mindre än 40,8 EUR 40 + 2,5 EUR/hl + 20,6 EUR/100 kg/netto

� � � � � � Minst 39,1 EUR men mindre än 40 EUR 40 + 3,4 EUR/hl + 20,6 EUR/100 kg/netto

� � � � � � Mindre än 39,1 EUR 40 + 27 EUR/hl + 20,6 EUR/100 kg/netto



BILAGA II

CHILES FÖRTECKNING AVSEENDE AVSKAFFANDE AV TULLAR

( s o m a v s e s i a r t i k l a r n a 6 0 , 6 6 o c h 6 9 )

Inledande anmärkning

Tulltaxan i denna bilaga innehåller följande fyra kolumner:

a) �HS-nummer 2002�: de nomenklaturnummer som används i harmoniserade systemets nomenklatur, vilket avses i
artikel 62

b) �varuslag�: beskrivning av den produkt som omfattas av HS-numret

c) �bas�: den bastull som tidsplanen för avskaffande av tullar utgår i från och som avses i artikel 60.3

d) �kategori�: den kategori eller de kategorier som den berörda produkten omfattas av i samband med avskaffandet av
tullar. I enlighet med artiklarna 66, 69 och 72 skall följande kategorier tillämpas på import till Chile från
gemenskapen:

�Year 0�: liberalisering då detta avtal träder i kraft

�Year 5�: liberalisering under en övergångsperiod på fem år

�Year 7�: liberalisering under en övergångsperiod på sju år

�Year 10�: liberalisering under en övergångsperiod på tio år

�TQ�: liberalisering inom en tullkvot (se avsnitt 1 för de särskilda villkoren)

Denna beskrivning av tulltaxan ges endast för att göra det enklare att förstå denna bilaga och avser inte att ersätta eller
ändra relevanta bestämmelser i avdelning II i del IV.

* Synonym som är bruklig i Chile och andra spansktalande länder i Latinamerika.

AVSNITT 1

TULLKVOTER FÖR PRODUKTER SOM OMFATTAS AV KATEGORI �TQ�

o c h s o m a v s e s i a r t i k l a r n a 6 9 . 2 o c h 7 2 . 2

Följande tullmedgivanden skall årligen från och med avtalets ikraftträdande tillämpas på import till Chile av produkter
med ursprung i gemenskapen:

Jordbruksprodukter

1. Chile skall tillåta tullfri import av 1 500 ton för produkter som klassificeras enligt nummer 0406, angivna i denna
bilaga som �TQ(1)(a)�, med en årlig ökning på 5 % av den ursprungliga kvantiteten.

2. Chile skall tillåta tullfri import av en sammanlagd kvantitet om 3 000 ton för produkter som klassificeras enligt
nummer 1509 10 00, 1509 90 00 och 1510 00 00, angivna i denna bilaga som �TQ(2)(a)�, med en årlig ökning på
5 % av den ursprungliga kvantiteten.

Fiskeriprodukter

3. Chile skall tillåta import av följande kvantiteter och produkter med gradvist avskaffande av tullarna i tio lika stora
steg varav det första sker den dag då detta avtal träder i kraft och de återstående den 1 januari varje efterföljande år
så att tullen är helt avskaffad den 1 januari det tionde året efter det att detta avtal har trätt i kraft:

a) En sammanlagd kvantitet om 5 000 ton för produkter som klassificeras enligt nummer 0302 69 21,
0302 69 22, 0302 69 23, 0302 69 24 och 0302 69 29, angivna i denna bilaga som �TQ(3)(a)�.

b) En sammanlagd kvantitet om 40 ton för produkter som klassificeras enligt nummer 0305 30 10, 0305 41 10,
0305 41 20, 0305 41 30, 0305 41 40, 0305 41 50, 0305 41 60 och 0305 41 90, angivna i denna bilaga som
�TQ(3)(b)�.



4. Chile skall tillåta import av en sammanlagd kvantitet om 150 ton för produkter som klassificeras enligt nummer
ex 1604 14 10, ex 1604 14 20, ex 1604 19 90, ex 1604 20 10 och ex 1604 20 90, med undantag av filéer, så kal-
lade �loins�, angivna i denna bilaga som �TQ(4)�, med en förmånstullsats på en tredjedel av den mest-gynnade-na-
tionstullsats som tillämpas vid importtillfället.



AVSNITT 2

CHILES FÖRTECKNING AVSEENDE AVSKAFFANDE AV TULLAR

Partida SA 2002 Descripción Base Categoría

01 Animales vivos

01.01 Caballos, asnos, mulos y burdéganos, vivos.

0101.10.00 � Reproductores de raza pura 6 Year 0

0101.90 � Los demás:

� � Caballos:

0101.90.11 � � � de carrera 6 Year 0

0101.90.19 � � � Los demás 6 Year 0

0101.90.90 � � Los demás 6 Year 0

01.02 Animales vivos de la especie bovina.

0102.10.00 � Reproductores de raza pura 6 Year 0

0102.90.00 � Los demás 6 Year 0

01.03 Animales vivos de la especie porcina.

0103.10.00 � Reproductores de raza pura 6 Year 0

� Los demás:

0103.91.00 � � De peso inferior a 50 kg 6 Year 0

0103.92.00 � � De peso superior o igual a 50 kg 6 Year 0

01.04 Animales vivos de las especies ovina o caprina.

0104.10 � De la especie ovina:

0104.10.10 � � Reproductores de raza pura 6 Year 0

0104.10.90 � � Los demás 6 Year 0

0104.20.00 � de la especie caprina 6 Year 0

01.05 Gallos, gallinas, patos, gansos, pavos (gallipavos) y pintadas, de las especies domésticas, vivos.

� De peso inferior o igual a 185 g:

0105.11 � � Gallos y gallinas:

0105.11.10 � � � Reproductores 6 Year 0

0105.11.90 � � � Los demás 6 Year 0

0105.12.00 � � Pavos (gallipavos) 6 Year 0

0105.19.00 � � Los demás 6 Year 0

� Los demás:

0105.92.00 � � Gallos y gallinas de peso inferior o igual a 2 000 g 6 Year 0

0105.93.00 � � Gallos y gallinas de peso superior a 2 000 g 6 Year 0

0105.99.00 � � Los demás 6 Year 0

01.06 Los demás animales vivos.

� Mamíferos:

0106.11.00 � � Primates 6 Year 0

0106.12.00 � � Ballenas, delfines y marsopas (mamíferos del orden Cetáceos); manatíes y dugones o
dugongos (mamíferos del orden Sirenios)

6 Year 0



Partida SA 2002 Descripción Base Categoría

0106.19 � � Los demás:

0106.19.10 � � � Camélidos 6 Year 0

0106.19.90 � � � Los demás 6 Year 0

0106.20.00 � Reptiles (incluidas las serpientes y tortugas de mar) 6 Year 0

� Aves:

0106.31.00 � � Aves de rapiña 6 Year 0

0106.32.00 � � Psitaciformes (incluidos los loros, guacamayos, cacatúas y demás papagayos) 6 Year 0

0106.39.00 � � las demás 6 Year 0

0106.90.00 � Los demás 6 Year 0

02 Carne y despojos comestibles

02.01 Carne de animales de la especie bovina, fresca o refrigerada.

0201.10.00 � En canales o medias canales 6 Year 10

0201.20.00 � Los demás cortes (trozos) sin deshuesar 6 Year 10

0201.30 � Deshuesada:

0201.30.10 � � Cuartos delanteros 6 Year 10

0201.30.20 � � Cuartos traseros 6 Year 10

0201.30.90 � � Los demás 6 Year 10

02.02 Carne de animales de la especie bovina, congelada.

0202.10.00 � En canales o medias canales 6 Year 10

0202.20.00 � Los demás cortes (trozos) sin deshuesar 6 Year 10

0202.30 � Deshuesada:

0202.30.10 � � Cuartos delanteros 6 Year 10

0202.30.20 � � Cuartos traseros 6 Year 10

0202.30.90 � � Los demás 6 Year 10

02.03 Carne de animales de la especie porcina, fresca, refrigerada o congelada.

� Fresca o refrigerada:

0203.11.00 � � En canales o medias canales 6 Year 0

0203.12.00 � � Piernas, paletas, y sus trozos, sin deshuesar 6 Year 0

0203.19.00 � � Las demás 6 Year 0

� Congelada:

0203.21.00 � � En canales o medias canales 6 Year 0

0203.22 � � Piernas, paletas, y sus trozos, sin deshuesar:

0203.22.10 � � � Chuletas 6 Year 0

0203.22.20 � � � Costillar 6 Year 0

0203.22.90 � � � Las demás 6 Year 0

0203.29 � � Las demás:

0203.29.10 � � � Tocino con capa de carne adherida 6 Year 0

0203.29.20 � � � Tocino entreverado de panza (panceta) 6 Year 0



Partida SA 2002 Descripción Base Categoría

0203.29.30 � � � Deshuesada 6 Year 0

0203.29.90 � � � Las demás 6 Year 0

02.04 Carne de animales de las especies ovina o caprina, fresca, refrigerada o congelada.

0204.10.00 � Canales o medias canales de cordero, frescas o refrigeradas 6 Year 0

� Las demás carnes de animales de la especie ovina, frescas o refrigeradas:

0204.21.00 � � En canales o medias canales 6 Year 0

0204.22.00 � � Los demás cortes (trozos) sin deshuesar 6 Year 0

0204.23.00 � � Deshuesadas 6 Year 0

0204.30.00 � Canales o medias canales de cordero, congeladas 6 Year 0

� Las demás carnes de animales de la especie ovina, congeladas:

0204.41.00 � � En canales o medias canales 6 Year 0

0204.42 � � Los demás cortes (trozos) sin deshuesar:

0204.42.10 � � � Paleta 6 Year 0

0204.42.20 � � � Pierna 6 Year 0

0204.42.30 � � � Silla 6 Year 0

0204.42.90 � � � Los demás 6 Year 0

0204.43 � � Deshuesadas:

0204.43.10 � � � Filete 6 Year 0

0204.43.20 � � � Lomo 6 Year 0

0204.43.90 � � � Las demás 6 Year 0

0204.50.00 � Carne de animales de la especie caprina 6 Year 0

0205.00.00 Carne de animales de las especies caballar, asnal o mular, fresca, refrigerada o congelada. 6 Year 0

02.06 Despojos comestibles de animales de las especies bovina, porcina, ovina, caprina, caballar,
asnal o mular, frescos, refrigerados o congelados.

0206.10.00 � De la especie bovina, frescos o refrigerados 6 Year 10

� De la especie bovina, congelados:

0206.21.00 � � Lenguas 6 Year 10

0206.22.00 � � Hígados 6 Year 10

0206.29.00 � � Los demás 6 Year 10

0206.30.00 � De la especie porcina, frescos o refrigerados 6 Year 0

� De la especie porcina, congelados:

0206.41.00 � � Hígados 6 Year 0

0206.49 � � Los demás:

0206.49.10 � � � Manos y patas 6 Year 0

0206.49.20 � � � Orejas 6 Year 0

0206.49.90 � � � Los demás 6 Year 0

0206.80.00 � Los demás, frescos o refrigerados 6 Year 0

0206.90.00 � Los demás, congelados 6 Year 0



Partida SA 2002 Descripción Base Categoría

02.07 Carne y despojos comestibles, de aves de la partida 01.05, frescos, refrigerados o congelados.

� De gallo o gallina:

0207.11.00 � � Sin trocear, frescos o refrigerados 6 Year 0

0207.12 � � Sin trocear, congelados:

0207.12.10 � � � Con un peso inferior a 2 kilos neto 6 Year 0

0207.12.90 � � � Los demás 6 Year 0

0207.13.00 � � Trozos y despojos, frescos o refrigerados 6 Year 0

0207.14 � � Trozos y despojos, congelados:

0207.14.10 � � � Trozos deshuesados 6 Year 0

� � � Trozos sin deshuesar:

0207.14.21 � � � � Mitades o cuartos 6 Year 0

0207.14.22 � � � � Pechugas y sus trozos 6 Year 0

0207.14.23 � � � � Muslos y sus trozos 6 Year 0

0207.14.24 � � � � Alas 6 Year 0

0207.14.29 � � � � Los demás 6 Year 0

0207.14.30 � � � Despojos 6 Year 0

� De pavo (gallipavo):

0207.24.00 � � Sin trocear, frescos o refrigerados 6 Year 0

0207.25.00 � � Sin trocear, congelados 6 Year 0

0207.26.00 � � Trozos y despojos, frescos o refrigerados 6 Year 0

0207.27 � � Trozos y despojos, congelados:

0207.27.10 � � � Pechugas 6 Year 0

0207.27.90 � � � Los demás 6 Year 0

� De pato, ganso o pintada:

0207.32.00 � � Sin trocear, frescos o refrigerados 6 Year 0

0207.33.00 � � Sin trocear, congelados 6 Year 0

0207.34.00 � � Hígados grasos, frescos o refrigerados 6 Year 0

0207.35.00 � � Los demás, frescos o refrigerados 6 Year 0

0207.36.00 � � Los demás, congelados 6 Year 0

02.08 Las demás carnes y despojos comestibles, frescos, refrigerados o congelados.

0208.10.00 � De conejo o liebre 6 Year 0

0208.20.00 � Ancas (patas) de rana 6 Year 0

0208.30.00 � De primates 6 Year 0

0208.40.00 � De ballenas, delfines y marsopas (mamíferos del orden Cetáceos); de manatíes y dugones o
dugongos (mamíferos del orden Sirenios)

6 Year 0

0208.50.00 � De reptiles (incluidas las serpientes y tortugas de mar) 6 Year 0

0208.90.00 � Los demás 6 Year 0



Partida SA 2002 Descripción Base Categoría

02.09 Tocino sin partes magras y grasa de cerdo o de ave sin fundir ni extraer de otro modo,
frescos, refrigerados, congelados, salados o en salmuera, secos o ahumados

0209.00.10 � Frescos o refrigerados 6 Year 0

0209.00.20 � Congelados 6 Year 0

0209.00.90 � Los demás 6 Year 0

02.10 Carne y despojos comestibles, salados o en salmuera, secos o ahumados; harina y polvo
comestibles, de carne o de despojos

� Carne de la especie porcina:

0210.11.00 � � Jamones, paletas, y sus trozos, sin deshuesar 6 Year 0

0210.12.00 � � Tocino entreverado de panza (panceta) y sus trozos 6 Year 0

0210.19.00 � � Las demás 6 Year 0

0210.20.00 � Carne de la especie bovina 6 Year 10

� Los demás, incluidos la harina y polvo comestibles, de carne o de despojos:

0210.91.00 � � De primates 6 Year 10

0210.92.00 � � De ballenas, delfines y marsopas (mamíferos del orden Cetáceos); de manatíes y
dugones o dugongos (mamíferos del orden Sirénios)

6 Year 10

0210.93.00 � � De reptiles (incluidas las serpientes y tortugas de mar) 6 Year 10

0210.99.00 � � Los demás 6 Year 10

03 Pescados y crustáceos, moluscos y demás invertebrados acuáticos

03.01 Peces vivos

0301.10.00 � Peces ornamentales 6 Year 0

� Los demás peces vivos:

0301.91 � � Truchas (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus
aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache y Oncorhynchus chrysogaster):

0301.91.10 � � � Para reproducción o cría industrial 6 Year 0

0301.91.90 � � � Las demás 6 Year 0

0301.92 � � Anguilas (Anguilla spp.):

0301.92.10 � � � Para reproducción o cría industrial 6 Year 0

0301.92.90 � � � Las demás 6 Year 0

0301.93 � � Carpas:

0301.93.10 � � � Para reproducción o cría industrial 6 Year 0

0301.93.90 � � � Las demás 6 Year 0

0301.99 � � Los demás:

0301.99.10 � � � Para reproducción o cría industrial 6 Year 0

0301.99.90 � � � Los demás 6 Year 0

03.02 Pescado fresco o refrigerado, excepto los filetes y demás carne de pescado de la partida 03.04

� Salmónidos, excepto los hígados, huevas y lechas:

0302.11 � � Truchas (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus
aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache y Oncorhynchus chrysogaster):

0302.11.10 � � � Enteras 6 Year 0



Partida SA 2002 Descripción Base Categoría

0302.11.20 � � � Descabezadas y evisceradas («HG») 6 Year 0

0302.11.90 � � � Las demás 6 Year 0

0302.12 � � Salmones del Pacífico ( Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus
keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou y
Orcorhynchus rhodurus), salmones del Atlántico (Salmo salar) y salmones del Danubio
(Hucho hucho):

� � � Salmones del Pacífico:

0302.12.11 � � � � Enteros 6 Year 0

0302.12.12 � � � � Descabezados y eviscerados («HG») 6 Year 0

0302.12.19 � � � � Los demás 6 Year 0

� � � Salmones del Atlántico y salmones del Danubio:

0302.12.21 � � � � Enteros 6 Year 0

0302.12.22 � � � � Descabezados y eviscerados («HG») 6 Year 0

0302.12.29 � � � � Los demás 6 Year 0

0302.19.00 � � Los demás 6 Year 0

� Pescados planos (Pleuronéctidos, Bótidos, Cynoglósidos, Soleidos, Escoftálmidos y
Citáridos), excepto los hígados, huevas y lechas:

0302.21.00 � � Halibut (fletán) (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hippoglossus,
Hippoglossus stenolepis)

6 Year 0

0302.22.00 � � Sollas (Pleuronectes platessa) 6 Year 0

0302.23.00 � � Lenguados (Solea spp.) 6 Year 0

0302.29 � � Los demás:

� � � Turbot (Scophthalmus maximus):

0302.29.11 � � � � Entero 6 Year 0

0302.29.12 � � � � Descabezado y eviscerado («HG») 6 Year 0

0302.29.19 � � � � Los demás 6 Year 0

� � � Hirame (Paralichtys olivaceus):

0302.29.21 � � � � Entero 6 Year 0

0302.29.22 � � � � Descabezado y eviscerado («HG») 6 Year 0

0302.29.29 � � � � Los demás 6 Year 0

0302.29.90 � � � Los demás 6 Year 0

� Atunes (del género Thunnus), listados o bonitos de vientre rayado (Euthynnus
(Katsuwonus) pelamis), excepto los hígados, huevas y lechas:

0302.31 � � Albacoras o atunes blancos (Thunnus alalunga):

0302.31.10 � � � Enteros 6 Year 0

0302.31.20 � � � Descabezados y eviscerados («HG») 6 Year 0

0302.31.90 � � � Los demás 6 Year 0

0302.32.00 � � Atunes de aleta amarilla (rabiles) (Thunnus albacares) 6 Year 0

0302.33.00 � � Listados o bonitos de vientre rayado 6 Year 0

0302.34.00 � � Patudos o atunes ojo grande (Thunnus obesus) 6 Year 0

0302.35.00 � � Atunes comunes o de aleta azul (Thunnus thynnus) 6 Year 0



Partida SA 2002 Descripción Base Categoría

0302.36.00 � � Atunes del sur (Thunnus maccoyii) 6 Year 0

0302.39.00 � � Los demás 6 Year 0

0302.40.00 � Arenques (Clupea harengus, Clupea pallasii), excepto los hígados, huevas y lechas 6 Year 0

0302.50.00 � Bacalaos (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus), excepto los hígados, huevas
y lechas

6 Year 0

� Los demás pescados, excepto los hígados, huevas y lechas:

0302.61 � � Sardinas (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), sardinelas ( Sardinella spp.) y espadines
(Sprattus sprattus):

� � � Sardina (sardinops sagax):

0302.61.11 � � � � Entera 6 Year 0

0302.61.12 � � � � Descabezada y eviscerada («HG») 6 Year 0

0302.61.19 � � � � Las demás 6 Year 0

0302.61.90 � � � Los demás 6 Year 0

0302.62.00 � � Eglefinos (Melanogrammus aeglefinus) 6 Year 0

0302.63.00 � � Carboneros (Pollachius virens) 6 Year 0

0302.64.00 � � Caballas (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus) 6 Year 0

0302.65 � � Escualos:

0302.65.10 � � � Tiburón (Marrajo)(Isurus oxyrinchus) y azulejo (Prionace glauca) 6 Year 0

0302.65.90 � � � Los demás 6 Year 0

0302.66.00 � � Anguilas (Anguilla spp.) 6 Year 0

0302.69 � � Los demás:

� � � Mero (Bacalao de profundidad) (Dissostichus eleginoides):

0302.69.11 � � � � Entero 6 Year 0

0302.69.12 � � � � Descabezado y eviscerado («HG») 6 Year 0

0302.69.19 � � � � Los demás 6 Year 0

� � � Merluza (Merluccius spp.):

0302.69.21 � � � � Merluza común (Merluccius gayi gayi), entera � TQ(3)(a)

0302.69.22 � � � � Merluza común (Merluccius gayi gayi), descabezada y eviscerada («HG») � TQ(3)(a)

0302.69.23 � � � � Merluza del sur (Merluccius australis), entera � TQ(3)(a)

0302.69.24 � � � � Merluza del sur (Merluccius australis), descabezada y eviscerada («HG») � TQ(3)(a)

0302.69.29 � � � � Las demás � TQ(3)(a)

� � � Jurel (Trachurus murphyi):

0302.69.31 � � � � Entero 6 Year 0

0302.69.32 � � � � Descabezado y eviscerado («HG») 6 Year 0

0302.69.39 � � � � Los demás 6 Year 0

0302.69.40 � � � Corvina (Cilus gilberti) 6 Year 0

� � � Reineta (Brama australis):

0302.69.51 � � � � Entera 6 Year 0

0302.69.52 � � � � Descabezada y eviscerada («HG») 6 Year 0
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0302.69.59 � � � � Las demás 6 Year 0

� � � Sardina común (Clupea bentincki):

0302.69.61 � � � � Entera 6 Year 0

0302.69.62 � � � � Descabezada y eviscerada («HG») 6 Year 0

0302.69.69 � � � � Las demás 6 Year 0

� � � Albacora o pez espada (Xiphias gladius):

0302.69.71 � � � � Entero 6 Year 0

0302.69.72 � � � � Descabezado y eviscerado («HG») 6 Year 0

0302.69.79 � � � � Los demás 6 Year 0

� � � Congrio (Genypterus chilensis) (Genypterus blacodes) (Genypterus maculatus),
cojinova (Seriolella violacea) (Seriolella caerulea) (Seriolella punctata), brótula
(Salilota australis) y pejerrey de mar (Odonthetes regia):

0302.69.81 � � � � Congrio dorado (Genypterus blacodes), entero 6 Year 0

0302.69.82 � � � � Congrio dorado (Genypterus blacodes), descabezado y eviscerado («HG») 6 Year 0

0302.69.83 � � � � Los demás congrios (Genypterus chilensis) (Genypterus maculatus), enteros 6 Year 0

0302.69.84 � � � � Los demás congrios (Genypterus chilensis) (Genypterus maculatus), descabezados
y eviscerados («HG»)

6 Year 0

0302.69.89 � � � � Los demás 6 Year 0

� � � Los demás

0302.69.91 � � � � Esturión blanco (Acipenser transmontanus) y esturión de Siberia (Acipenser
baeri), entero

6 Year 0

0302.69.92 � � � � Esturión blanco (Acipenser transmontanus) y esturión de Siberia (Acipenser
baeri), descabezado y eviscerado («HG»)

6 Year 0

0302.69.93 � � � � Merluza de cola (Macruronus magellanicus), entera 6 Year 0

0302.69.94 � � � � Merluza de cola (Macruronus magellanicus), descabezada y eviscerada («HG») 6 Year 0

0302.69.95 � � � � Merluza de tres aletas (Micromesistius australis), entera 6 Year 0

0302.69.96 � � � � Merluza de tres aletas (Micromesistius australis), descabezada y eviscerada («HG») 6 Year 0

0302.69.99 � � � � Los demás 6 Year 0

0302.70.00 � Hígados, huevas y lechas 6 Year 0

03.03 Pescado congelado, excepto los filetes y demás carne de pescado de la partida 03.04

� Salmones del Pacífico (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus
keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou y
Oncorhynchus rhodurus), excepto los hígados, huevas y lechas:

0303.11 � � Salmones rojos (Oncorhynchus nerka):

0303.11.10 � � � Enteros 6 Year 0

0303.11.20 � � � Descabezados y eviscerados («HG») 6 Year 0

0303.11.90 � � � Los demás 6 Year 0

0303.19 � � Los demás:

0303.19.10 � � � Enteros 6 Year 0

0303.19.20 � � � Descabezados y eviscerados («HG») 6 Year 0
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0303.19.90 � � � Los demás 6 Year 0

� Los demás salmónidos, excepto los hígados, huevas y lechas:

0303.21 � � Truchas (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus
aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache y Oncorhynchus chrysogaster):

0303.21.10 � � � Enteras 6 Year 0

0303.21.20 � � � Descabezadas y evisceradas («HG») 6 Year 0

0303.21.30 � � � Trozos 6 Year 0

0303.21.90 � � � Los demás 6 Year 0

0303.22 � � Salmones del Atlántico (Salmo salar) y salmones del Danubio (Hucho hucho):

0303.22.10 � � � Enteros 6 Year 0

0303.22.20 � � � Descabezados y eviscerados («HG») 6 Year 0

0303.22.90 � � � Los demás 6 Year 0

0303.29.00 � � Los demás 6 Year 0

� Pescados planos (Pleuronéctidos, Bótidos, Cynoglósidos, Soleidos, Escoftálmidos y
Citáridos), excepto los hígados, huevas y lechas:

0303.31.00 � � Halibut (fletán) (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hippoglossus,
Hippoglossus stenolepis)

6 Year 0

0303.32.00 � � Sollas (Pleuronectes platessa) 6 Year 0

0303.33.00 � � Lenguados (Solea spp.) 6 Year 0

0303.39 � � Los demás:

� � � Turbot (Scophthalmus maximus):

0303.39.11 � � � � Entero 6 Year 0

0303.39.12 � � � � Descabezado y eviscerado («HG») 6 Year 0

0303.39.19 � � � � Los demás 6 Year 0

� � � Hirame (Paralichtys olivaceus):

0303.39.21 � � � � Entero 6 Year 0

0303.39.22 � � � � Descabezado y eviscerado («HG») 6 Year 0

0303.39.29 � � � � Los demás 6 Year 0

0303.39.90 � � � Los demás 6 Year 0

� Atunes (del género Thunnus), listados o bonitos de vientre rayado (Euthynnus
[Katsuwonus] pelamis), excepto los hígados, huevas y lechas:

0303.41 � � Albacoras o atunes blancos (Thunnus alalunga):

0303.41.10 � � � Enteros 6 Year 0

0303.41.20 � � � Descabezado y eviscerado («HG») 6 Year 0

0303.41.90 � � � Los demás 6 Year 0

0303.42.00 � � Atunes de aleta amarilla (rabiles) (Thunnus albacares) 6 Year 0

0303.43.00 � � Listados o bonitos de vientre rayado 6 Year 0

0303.44.00 � � Patudos o atunes ojo grande (Thunnus obesus) 6 Year 0

0303.45.00 � � Atunes comunes o de aleta azul (Thunnus thynnus) 6 Year 0

0303.46.00 � � Atunes del sur (Thunnus maccoyii) 6 Year 0
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0303.49.00 � � Los demás 6 Year 0

0303.50.00 � Arenques (Clupea harengus, Clupea pallasii), excepto los hígados, huevas y lechas 6 Year 0

0303.60.00 � Bacalaos (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus), excepto los hígados, huevas
y lechas

6 Year 0

� Los demás pescados, excepto los hígados, huevas y lechas:

0303.71 � � Sardinas (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), sardinelas (Sardinella spp.) y espadines
(Sprattus sprattus):

� � � Sardinas (Sardinops sagax):

0303.71.11 � � � � Entera 6 Year 0

0303.71.12 � � � � Descabezadas y evisceradas («HG») 6 Year 0

0303.71.19 � � � � Los demás 6 Year 0

0303.71.90 � � � Los demás 6 Year 0

0303.72.00 � � Eglefinos (Melanogrammus aeglefinus) 6 Year 0

0303.73.00 � � Carboneros (Pollachius virens) 6 Year 0

0303.74 � � Caballas (Scomber scombrus, Scomber australasicus,

Scomber japonicus):

� � � Scomber japonicus peruanus:

0303.74.11 � � � � Entero 6 Year 0

0303.74.19 � � � � Los demás 6 Year 0

0303.74.90 � � � Los demás 6 Year 0

0303.75 � � Escualos:

0303.75.10 � � � Tiburón (Marrajo) (Isurus oxyrinchus) y azulejo 6 Year 0

(Prionace glauca)

0303.75.90 � � � Los demás 6 Year 0

0303.76.00 � � Anguilas (Anguilla spp.) 6 Year 0

0303.77.00 � � Róbalos (Dicentrarchus labrax, Dicentrarchus punctatus) 6 Year 0

0303.78 � � Merluzas (Merluccius spp., Urophycis spp.):

� � � Merluza común (Merluccius gayi gayi):

0303.78.11 � � � � Entera 6 Year 0

0303.78.12 � � � � Descabezada y eviscerada («HG») 6 Year 0

0303.78.19 � � � � Las demás 6 Year 0

� � � Merluza del sur (Merluccius australis):

0303.78.21 � � � � Entera 6 Year 0

0303.78.22 � � � � Descabezada y eviscerada («HG») 6 Year 0

0303.78.29 � � � � Las demás 6 Year 0

0303.78.90 � � � Los demás 6 Year 0
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0303.79 � � Los demás:

� � � Mero (Bacalao de profundidad) (Dissostichus eleginoides):

0303.79.11 � � � � Entero 6 Year 0

0303.79.12 � � � � Descabezado y eviscerado («HG») 6 Year 0

0303.79.19 � � � � Los demás 6 Year 0

� � � Jurel (Trachurus murphyi):

0303.79.21 � � � � Entero 6 Year 0

0303.79.22 � � � � Descabezado y eviscerado («HG») 6 Year 0

0303.79.29 � � � � Los demás 6 Year 0

� � � Congrio (Genypterus chilensis) (Genypterus blacodes) (Genypterus maculatus),
Cojinova (Seriolella violacea) (Seriolella caerulea) (Seriolella punctata), Brótula
(Salilota australis) y Pejerrey de mar (Odonthestes regia):

0303.79.31 � � � � Congrio dorado (Genypterus blacodes), entero 6 Year 0

0303.79.32 � � � � Congrio dorado (Genypterus blacodes), descabezado y eviscerado («HG») 6 Year 0

0303.79.33 � � � � Los demás congrios enteros 6 Year 0

0303.79.34 � � � � Los demás congrios, descabezados y eviscerados («HG») 6 Year 0

0303.79.35 � � � � Cojinova (Seriorella violacea), (Seriorella caerulea), (Seriorella punctata), entera 6 Year 0

0303.79.36 � � � � Cojinova (Seriorella violacea), (Seriorella caerulea), (Seriorella punctata),
descabezada y eviscerada («HG»)

6 Year 0

0303.79.37 � � � � Brótula (Salilota australis), entera 6 Year 0

0303.79.38 � � � � Brótula (Salilota australis), descabezada y eviscerada («HG») 6 Year 0

0303.79.39 � � � � Los demás 6 Year 0

0303.79.40 � � � Corvina (Cilus gilberti) 6 Year 0

� � � Reineta (Brama australis):

0303.79.51 � � � � Entera 6 Year 0

0303.79.52 � � � � Descabezada y eviscerada («HG») 6 Year 0

0303.79.59 � � � � Las demás 6 Year 0

0303.79.60 � � � Mantarraya (Raja spp.) 6 Year 0

� � � Sardina común (Clupea bentincki):

0303.79.71 � � � � Entera 6 Year 0

0303.79.72 � � � � Descabezada y eviscerada («HG») 6 Year 0

0303.79.79 � � � � Las demás 6 Year 0

� � � Albacora o pez espada (Xiphias gladius):

0303.79.81 � � � � Entera 6 Year 0

0303.79.82 � � � � Descabezada y eviscerada («HG») 6 Year 0

0303.79.83 � � � � Tronco 6 Year 0

0303.79.89 � � � � Las demás 6 Year 0

� � � Los demás:

0303.79.91 � � � � Alfonsino (Beryx splendens), entero 6 Year 0
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0303.79.92 � � � � Orange roughy (Hoplothethus atlanticus), entero 6 Year 0

0303.79.93 � � � � Merluza de cola (Macruronus magellanicus), entera 6 Year 0

0303.79.94 � � � � Merluza de tres aletas (Micromesistius australis), entera 6 Year 0

0303.79.95 � � � � Merluza de tres aletas (Micromesistius australis), descabezada y eviscerada «HG» 6 Year 0

0303.79.99 � � � � Los demás 6 Year 0

0303.80 � Hígados, huevas y lechas:

0303.80.10 � � De salmones del Pacífico, del Atlántico y del Danubio 6 Year 0

0303.80.20 � � De truchas 6 Year 0

0303.80.30 � � De merluza (Merluccius spp.) 6 Year 0

0303.80.90 � � Los demás 6 Year 0

03.04 Filetes y demás carne de pescado (incluso picada), frescos, refrigerados o congelados.

0304.10 � Frescos o refrigerados:

� � Albacora (Xiphias gladius):

0304.10.11 � � � Filetes 6 Year 0

0304.10.19 � � � Las demás 6 Year 0

0304.10.20 � � Tiburón (Marrajo) (Isurus oxyrinchus) y azulejo (Prionace glauca) 6 Year 0

� � Mero (Bacalao de profundidad) (Dissostichus eleginoides) y bacalao (Polyprion
oxygeneios):

0304.10.31 � � � Filete de mero (Bacalao de profundidad) (Dissostichus eleginoides) 6 Year 0

0304.10.32 � � � Filete de bacalao (Polyprion oxygeneios) 6 Year 0

0304.10.39 � � � Los demás 6 Year 0

� � Merluza (Merluccius spp.):

0304.10.41 � � � Filetes de merluza común (Merluccius gayi gayi) 6 Year 0

0304.10.42 � � � Filetes de merluza del sur (Merluccius australis) 6 Year 0

0304.10.49 � � � Los demás 6 Year 0

� � Salmones del Pacífico (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus
keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou y
Orcorhynchus rhodurus), salmones del Atlántico (Salmo salar) y salmones del Danubio
(Hucho hucho):

0304.10.51 � � � Filetes de salmones del Pacífico (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha,
Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch,
Oncorhynchus masou y Oncorhynchus rhodurus)

6 Year 0

0304.10.52 � � � Filetes de salmones del Atlántico (Salmo salar) y salmones del Danubio (Hucho
hucho)

6 Year 0

0304.10.59 � � � Los demás 6 Year 0

� � Truchas (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus
aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache y Oncorhynchus chrysogaster):

0304.10.61 � � � Filetes 6 Year 0

0304.10.69 � � � Los demás 6 Year 0

� � Sardina (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), Jurel (Trachurus murphyi) y Caballa
(Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus):

0304.10.71 � � � Filetes de sardina (Sardinops sagax) 6 Year 0
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0304.10.72 � � � Filetes de jurel (Trachurus murphyi) 6 Year 0

0304.10.73 � � � Filetes de caballa (Scomber japonicus peruana) 6 Year 0

0304.10.79 � � � Los demás 6 Year 0

� � Sardina común (Clupea bentincki):

0304.10.81 � � � Filetes 6 Year 0

0304.10.89 � � � Las demás 6 Year 0

� � Los demás:

0304.10.91 � � � Filetes de merluza de cola (Macruronus magallanicus) 6 Year 0

0304.10.92 � � � Filetes de merluza de tres aletas (Micromesistius australis) 6 Year 0

0304.10.99 � � � Los demás 6 Year 0

0304.20 � Filetes congelados:

0304.20.10 � � Albacora (Xiphias gladius) 6 Year 0

0304.20.20 � � Tiburón (Marrajo) (Isurus oxyrinchus) y azulejo (Prionace glauca) 6 Year 0

� � Mero (Bacalao de profundidad) (Dissostichus eleginoides) y bacalao (Polyprion
oxygeneios):

0304.20.31 � � � Bacalao de profundidad (Dissostichus eleginoides) 6 Year 0

0304.20.32 � � � Bacalao de Juan Fernández (Polyprion oxygeneios) 6 Year 0

� � Merluza (Merluccius spp.):

0304.20.41 � � � Merluza común (Merluccius gayi gayi) 6 Year 0

0304.20.42 � � � Merluza del sur (Merluccius australis) 6 Year 0

0304.20.49 � � � Los demás 6 Year 0

� � Salmones del Pacífico ( Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus
keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou y
Orcorhynchus rhodurus), salmones del Atlántico (Salmo salar) y salmones del Danubio
(Hucho hucho):

0304.20.51 � � � Salmones del Pacífico 6 Year 0

0304.20.52 � � � Salmones del Atlántico y salmones del Danubio 6 Year 0

0304.20.60 � � Truchas (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus
aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache y Oncorhynchus chrysogaster)

6 Year 0

� � Sardina (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), Jurel (Trachurus murphyi) y Caballa
(Scomber scrombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus):

0304.20.71 � � � Sardina (Sardinops sagax) 6 Year 0

0304.20.72 � � � Jurel (Trachurus murphyi) 6 Year 0

0304.20.73 � � � Caballa (Scomber japonicus peruanus) 6 Year 0

0304.20.79 � � � Los demás 6 Year 0

0304.20.80 � � Congrio (Genypterus chilensis) (Genypterus blacodes) (Genyreptus maculatus) 6 Year 0

� � Los demás:

0304.20.91 � � � Sardina común (Clupea bentincki) 6 Year 0

0304.20.92 � � � Merluza de cola (Macruronus magallanicus) 6 Year 0

0304.20.93 � � � Merluza de tres aletas (Micromesistius australis) 6 Year 0

0304.20.99 � � � Los demás 6 Year 0
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0304.90 � Las demás:

0304.90.10 � � Albacora (Xiphias gladius) 6 Year 0

0304.90.20 � � Tiburón (Marrajo) (Isurus oxyrinchus) y azulejo (Prionace glauca) 6 Year 0

� � Mero (Bacalao de profundidad) (Dissostichus eleginoides) y bacalao (Polyprion
oxygeneios):

0304.90.31 � � � Trozos 6 Year 0

0304.90.32 � � � Cocochas 6 Year 0

0304.90.33 � � � Las demás carnes de mero (Bacalao de profundidad) (Dissostichus eleginoides) 6 Year 0

0304.90.34 � � � Las demás carnes de bacalao de Juan Fernández (Polyprion oxygeneios) 6 Year 0

� � Merluza (Merluccius spp.):

0304.90.41 � � � Surimi de merluza común (Merluccius gayi gayi) 6 Year 0

0304.90.42 � � � Trozos 6 Year 0

0304.90.43 � � � Cocochas 6 Year 0

0304.90.44 � � � Las demás carnes de merluza común (Merluccius gayi gayi) 6 Year 0

0304.90.45 � � � Las demás carnes de merluza del sur (Merluccius australis) 6 Year 0

0304.90.49 � � � Las demás 6 Year 0

� � Salmones del Pacífico ( Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus
keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou y
Orcorhynchus rhodurus), salmones del Atlántico (Salmo salar) y salmones del Danubio
(Hucho hucho):

0304.90.51 � � � Trozos 6 Year 0

0304.90.52 � � � Las demás carnes de salmones del Pacífico 6 Year 0

0304.90.53 � � � Las demás carnes de salmones del Atlántico y salmones del Danubio 6 Year 0

� � Truchas (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus
aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache y Oncorhynchus chrysogaster):

0304.90.61 � � � Trozos 6 Year 0

0304.90.62 � � � Las demás carnes de truchas 6 Year 0

� � Sardinas (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), Jurel (Trachurus murphyi) y Caballa
(Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus):

0304.90.71 � � � Surimi de jurel (Trachurus murphyi) 6 Year 0

0304.90.72 � � � Las demás carnes de sardina (Sardinops sagax) 6 Year 0

0304.90.73 � � � Las demás carnes de jurel (Trachurus murphyi) 6 Year 0

0304.90.79 � � � Los demás 6 Year 0

� � Congrio (Genypterus chilensis) (Genypterus blacodes) Genypterus maculatus):

0304.90.81 � � � Trozos 6 Year 0

0304.90.89 � � � Las demás 6 Year 0

� � Los demás:

0304.90.91 � � � Las demás carnes de sardina común (Clupea bentincki) 6 Year 0

0304.90.92 � � � Las demás carnes de merluza de cola (Macruronus magallanicus) 6 Year 0

0304.90.93 � � � Las demás carnes de merluza de tres aletas (Micromesistius australis) 6 Year 0

0304.90.99 � � � Los demás 6 Year 0
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03.05 Pescado seco, salado o en salmuera; pescado ahumado, incluso cocido antes o durante el
ahumado; harina, polvo y «pellets» de pescado, aptos para la alimentación humana.

0305.10.00 � Harina, polvo y «pellets» de pescado, aptos para la alimentación humana 6 Year 0

0305.20 � Hígados, huevas y lechas, de pescado, secos, ahumados, salados o en salmuera

0305.20.10 � � Salmones del Pacífico ( Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus
keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou y
Orcorhynchus rhodurus), salmones del Atlántico (Salmo salar) y salmones del Danubio
(Hucho hucho):

6 Year 0

0305.20.20 � � Truchas (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus
aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache y Oncorhynchus chrysogaster)

6 Year 0

0305.20.90 � � Los demás 6 Year 0

0305.30 � Filetes de pescado, secos, salados o en salmuera, sin ahumar:

0305.30.10 � � Salmones del Pacífico ( Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus
keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou y
Orcorhynchus rhodurus), salmones del Atlántico (Salmo salar) y salmones del Danubio
(Hucho hucho)

� TQ(3)(b)

0305.30.20 � � Truchas (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus
aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache y Oncorhynchus chrysogaster)

6 Year 0

0305.30.30 � � Jurel (Trachurus murphyi) 6 Year 0

0305.30.40 � � Anchoveta (Engraulis ringens) 6 Year 0

0305.30.50 � � Mero (Bacalao de profundidad) (Dissostichus eleginoides) 6 Year 0

0305.30.60 � � Bacalao de Juan Fernández (Polyprion oxygeneios) 6 Year 0

0305.30.90 � � Los demás 6 Year 0

� Pescado ahumado, incluidos los filetes:

0305.41 � � Salmones del Pacífico (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus
keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou y
Oncorhynchus rhodurus), Salmones del Atlántico (Salmo salar) y salmones del Danubio
(Hucho hucho):

0305.41.10 � � � Salmones del Pacífico enteros � TQ(3)(b)

0305.41.20 � � � Salmones del Pacífico, descabezados y eviscerados («HG») � TQ(3)(b)

0305.41.30 � � � Filetes de salmones del Pacífico � TQ(3)(b)

0305.41.40 � � � Salmones del Atlántico y salmones del Danubio enteros � TQ(3)(b)

0305.41.50 � � � Salmones del Atlántico y salmones del Danubio, descabezados y eviscerados («HG») � TQ(3)(b)

0305.41.60 � � � Filetes de salmones del Atlántico y salmones del Danubio � TQ(3)(b)

0305.41.90 � � � Los demás � TQ(3)(b)

0305.42.00 � � Arenques (Clupea harengus, Clupea pallasii) 6 Year 0

0305.49 � � Los demás:

� � � Truchas (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus
aguabonita, Oncorhynchus gílae, Oncorhynchus apache y Oncorhynchus
chrysogaster):

0305.49.11 � � � � Enteras 6 Year 0

0305.49.12 � � � � Descabezadas y evisceradas («HG») 6 Year 0

0305.49.13 � � � � Filetes 6 Year 0

0305.49.19 � � � � Los demás 6 Year 0



Partida SA 2002 Descripción Base Categoría

0305.49.90 � � � Los demás 6 Year 0

� Pescado seco, incluso salado, sin ahumar:

0305.51.00 � � Bacalaos (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) 6 Year 0

0305.59 � � Los demás:

0305.59.10 � � � Aletas de tiburón 6 Year 0

0305.59.90 � � � Los demás 6 Year 0

� Pescado salado sin secar ni ahumar y pescado en salmuera:

0305.61.00 � � Arenques (Clupea harengus, Clupea pallasii) 6 Year 0

0305.62.00 � � Bacalaos (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) 6 Year 0

0305.63.00 � � Anchoas (Engraulis spp.) 6 Year 0

0305.69 � � Los demás:

0305.69.10 � � � Salmón del Pacífico, Salmón del Atlántico y Salmón del Danubio 6 Year 0

0305.69.20 � � � Truchas 6 Year 0

0305.69.90 � � � Los demás 6 Year 0

03.06 Crustáceos, incluso pelados, vivos, frescos, refrigerados, congelados, secos, salados o en
salmuera; crustáceos sin pelar, cocidos en agua o vapor, incluso refrigerados, congelados,
secos, salados o en salmuera; harina, polvo y «pellets» de crustáceos, aptos para la
alimentación humana.

� Congelados:

0306.11 � � Langostas (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.):

0306.11.10 � � � Langosta de Isla de Pascua (Panulirus pascuensis) 6 Year 0

0306.11.20 � � � Langosta de Juan Fernández (Jasus frontalis) 6 Year 0

0306.11.30 � � � Langosta enana (Projasus bahamondei) 6 Year 0

0306.11.90 � � � Las demás 6 Year 0

0306.12.00 � � Bogavantes (Homarus spp.) 6 Year 0

0306.13 � � Camarones, langostinos y demás Decápodos natantia:

� � � Camarones:

0306.13.11 � � � � Camarón nailon (Heterocarpus reedi) 6 Year 0

0306.13.12 � � � � Camarón ecuatoriano (Penaeus vannamei) 6 Year 0

0306.13.13 � � � � Camarón de río (Cryphiops caementarius) 6 Year 0

0306.13.19 � � � � Los demás 6 Year 0

� � � Langostinos:

0306.13.21 � � � � Langostino amarillo (Cervimunida johni) 6 Year 0

0306.13.22 � � � � Langostino colorado (Pleuroncodes monodon) 6 Year 0

0306.13.29 � � � � Los demás 6 Year 0

� � � Los demás Decápodos natantia:

0306.13.91 � � � � Gambas (Haliporoides diomedeae) 6 Year 0

0306.13.99 � � � � Los demás 6 Year 0

0306.14 � � Cangrejos (excepto macruros):
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0306.14.10 � � � Jaibas (Cancer spp., Cancer porteri, Cancer edwardsi, Homalaspis plana, Taliepus
dentatus, Cancer setosus, Cancer coronatus, Ovalipes trimaculatus)

6 Year 0

� � � Centolla (Lithodes spp.) y centollón (Paralomis spp.):

0306.14.21 � � � � Centolla (Lithodes anttarcticus) 6 Year 0

0306.14.22 � � � � Centolla del norte (Lithodes spp.) 6 Year 0

0306.14.23 � � � � Centollón (Paralomis granulosa) 6 Year 0

0306.14.24 � � � � Centollón del norte (Paralomis spp.) 6 Year 0

0306.14.29 � � � � Los demás 6 Year 0

0306.14.90 � � � Los demás 6 Year 0

0306.19 � � Los demás, incluidos la harina, polvo y «pellets» de crustáceos, aptos para la
alimentación humana:

0306.19.10 � � � Harina, polvo y «pellets» de caparazón de crustáceos, aptos para la alimentación
humana

6 Year 0

0306.19.20 � � � Los demás crustáceos 6 Year 0

0306.19.90 � � � Los demás 6 Year 0

� Sin congelar:

0306.21 � � Langostas (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.)

0306.21.10 � � � Langosta de Isla de Pascua (Panulirus pascuensis) 6 Year 0

0306.21.20 � � � Langosta de Juan Fernández (Jasus frontalis) 6 Year 0

0306.21.30 � � � Langosta enana (Projasus bahamondei) 6 Year 0

0306.21.90 � � � Las demás 6 Year 0

0306.22.00 � � Bogavantes (Homarus spp.) 6 Year 0

0306.23 � � Camarones, langostinos y demás Decápodos natantia:

� � � Camarones:

0306.23.11 � � � � Camarón nailon (Heterocarpus reedi) 6 Year 0

0306.23.12 � � � � Camarón ecuatoriano (Penaeus vannamei) 6 Year 0

0306.23.13 � � � � Camarón de río (Cryphiops caementarius) 6 Year 0

0306.23.19 � � � � Los demás 6 Year 0

� � � Langostinos:

0306.23.21 � � � � Langostino amarillo (Cervimunida johni) 6 Year 0

0306.23.22 � � � � Langostino colorado (Pleuroncodes monodon) 6 Year 0

0306.23.29 � � � � Los demás 6 Year 0

� � � Los demás Decápodos natantia:

0306.23.91 � � � � Gambas (Haliporoides diomedeae) 6 Year 0

0306.23.99 � � � � Los demás 6 Year 0

0306.24 � � Cangrejos (excepto macruros):

0306.24.10 � � � Jaibas (Cancer spp., Cancer porteri, Cancer edwardsi, Homalaspis plana, Taliepus
dentatus, Cancer setosus, Cancer coronatus, Ovalipes trimaculatus)

6 Year 0

� � � Centolla (Lithodes spp.) y centollón (Paralomis spp.):

0306.24.21 � � � � Centolla (Lithodes anttarcticus) 6 Year 0
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0306.24.22 � � � � Centolla del norte (Lithodes spp.) 6 Year 0

0306.24.23 � � � � Centollón (Paralomis granulosa) 6 Year 0

0306.24.24 � � � � Centollón del norte (Paralomis spp.) 6 Year 0

0306.24.29 � � � � Los demás 6 Year 0

0306.24.90 � � � Los demás 6 Year 0

0306.29 � � Los demás, incluidos la harina, polvo y «pellets» de crustáceos, aptos para la
alimentación humana:

0306.29.10 � � � Harina, polvo y «pellets» de caparazón de crustáceos, aptos para la alimentación
humana

6 Year 0

0306.29.20 � � � Los demás crustáceos 6 Year 0

0306.29.90 � � � Los demás 6 Year 0

03.07 Moluscos, incluso separados de sus valvas, vivos, frescos, refrigerados, congelados, secos,
salados o en salmuera; invertebrados acuáticos, excepto los crustáceos y moluscos, vivos,
frescos, refrigerados, congelados, secos, salados o en salmuera; harina, polvo y «pellets» de
invertebrados acuáticos, excepto los crustáceos, aptos para la alimentación humana.

0307.10 � Ostras:

� � Ostra chilena (Ostrea chilensis):

0307.10.11 � � � Vivas, frescas o refrigeradas 6 Year 0

0307.10.12 � � � Congeladas 6 Year 0

0307.10.19 � � � Las demás 6 Year 0

� � Ostra del Pacífico (Cassostrea gigas):

0307.10.21 � � � Vivas, frescas o refrigeradas 6 Year 0

0307.10.22 � � � Congeladas 6 Year 0

0307.10.29 � � � Las demás 6 Year 0

� � Las demás:

0307.10.91 � � � Vivas, frescas o refrigeradas 6 Year 0

0307.10.92 � � � Congeladas 6 Year 0

0307.10.99 � � � Las demás 6 Year 0

� Veneras (Vieiras), volandeiras y demás moluscos de los géneros Pecten, Chlamys o
Placopecten:

0307.21 � � Vivos, frescos o refrigerados:

0307.21.10 � � � Ostión del Norte (Argopecten purpuratus) 6 Year 0

0307.21.20 � � � Ostión del Sur (Chlamys patagónica) 6 Year 0

0307.21.90 � � � Los demás 6 Year 0

0307.29 � � Los demás

� � � Ostión del Norte (Argopecten purpuratus):

0307.29.11 � � � � Congelados 6 Year 0

0307.29.19 � � � � Los demás 6 Year 0

� � � Ostión del Sur (Chlamys patagónica):

0307.29.21 � � � � Congelados 6 Year 0

0307.29.29 � � � � Los demás 6 Year 0
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0307.29.90 � � � Los demás 6 Year 0

� Mejillones (Mytilus spp., Perna spp):

0307.31.00 � � Vivos, frescos o refrigerados 6 Year 0

0307.39.00 � � Los demás 6 Year 0

� Jibias (Sepia officinalis, Rossia macrosoma) y globitos (Sepiola spp.); calamares y potas
(Ommastrephes spp., Loligo spp., Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.):

0307.41.00 � � Vivos, frescos o refrigerados 6 Year 0

0307.49 � � Los demás:

0307.49.10 � � � Calamares congelados (Ommastrephes spp.) 6 Year 0

0307.49.90 � � � Los demás 6 Year 0

� Pulpos (Octopus spp.):

0307.51.00 � � Vivos, frescos o refrigerados 6 Year 0

0307.59 � � Los demás:

0307.59.10 � � � Congelados 6 Year 0

0307.59.90 � � � Los demás 6 Year 0

0307.60.00 � Caracoles, excepto los de mar 6 Year 0

� Los demás, incluidos la harina, polvo y «pellets» de invertebrados acuáticos, excepto los
crustáceos, aptos para la alimentación humana:

0307.91 � � Vivos, frescos o refrigerados:

0307.91.10 � � � Almejas (Protothaca thaca) (Ameghinomya antiqua) 6 Year 0

0307.91.20 � � � Machas (Mesodesma donacium) (Solen macha) 6 Year 0

0307.91.30 � � � Loco (Concholepas concholepas) 6 Year 0

0307.91.40 � � � Caracoles 6 Year 0

0307.91.60 � � � Lenguas (gónadas) de erizo de mar (Loxechinus albus) 6 Year 0

0307.91.90 � � � Los demás 6 Year 0

0307.99 � � Los demás:

0307.99.10 � � � Almejas (Protothaca thaca) (Ameghinomya antiqua) 6 Year 0

0307.99.20 � � � Machas (Mesodesma donacium) (Solen macha) 6 Year 0

� � � Loco (Concholepas concholepas):

0307.99.31 � � � � Congelados 6 Year 0

0307.99.39 � � � � Los demás 6 Year 0

0307.99.40 � � � Caracoles 6 Year 0

0307.99.50 � � � Lapas (Fissurella spp.) 6 Year 0

� � � Lenguas (gónadas) de erizo de mar (Loxechinus albus):

0307.99.61 � � � � Congeladas 6 Year 0

0307.99.69 � � � � Las demás 6 Year 0

0307.99.70 � � � Tumbao (Semele solida) 6 Year 0

0307.99.80 � � � Abalón (Haliotis rufescens) 6 Year 0

0307.99.90 � � � Los demás 6 Year 0
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04 Leche y productos lácteos; huevos de ave; miel natural; productos comestibles de origen
animal, no expresados ni comprendidos en otra parte

04.01 Leche y nata (crema), sin concentrar, sin adición de azúcar ni otro edulcorante.

0401.10.00 � Con un contenido de materias grasas inferior o igual al 1 % en peso �

0401.20.00 � Con un contenido de materias grasas superior al 1 % pero inferior o igual al 6 %, en peso �

0401.30 � Con un contenido de materias grasas superior al 6 % en peso:

0401.30.10 � � Con un contenido de materias grasas superior al 6 % pero inferior al 12 %, en peso �

0401.30.20 � � Con un contenido de materias grasas del 12 % en peso �

0401.30.30 � � Con un contenido de materias grasas superior al 12 % pero inferior al 26 %, en peso �

0401.30.40 � � Con un contenido de materias grasas de 26 % en peso �

0401.30.90 � � Las demás �

04.02 Leche y nata (crema), concentradas o con adición de azúcar u otro edulcorante.

0402.10.00 � En polvo, gránulos o demás formas sólidas, con un contenido de materias grasas inferior
o igual al 1,5 % en peso

�

� En polvo, gránulos o demás formas sólidas, con un contenido de materias grasas superior
al 1,5 % en peso:

0402.21 � � Sin adición de azúcar ni otro edulcorante:

� � � Leche:

0402.21.11 � � � � Con más de 1,5 % y menos de 6 % de materia grasa �

0402.21.12 � � � � Con 6 % o más y menos de 12 % de materia grasa �

0402.21.13 � � � � Con 12 % de materia grasa �

0402.21.14 � � � � Con más de 12 % y menos de 18 % de materia grasa �

0402.21.15 � � � � Con 18 % de materia grasa �

0402.21.16 � � � � Con más de 18 % y menos de 24 % de materia grasa �

0402.21.17 � � � � Con 24 % y hasta menos de 26 % de materia grasa �

0402.21.18 � � � � Con 26 % o más de materia grasa �

0402.21.20 � � � Nata �

0402.29 � � Las demás:

� � � Leche:

0402.29.11 � � � � Con más de 1,5 % y menos de 6 % de materia grasa �

0402.29.12 � � � � Con 6 % o más y menos de 12 % de materia grasa �

0402.29.13 � � � � Con 12 % de materia grasa �

0402.29.14 � � � � Con más de 12 % y menos de 18 % de materia grasa �

0402.29.15 � � � � Con 18 % de materia grasa �

0402.29.16 � � � � Con más de 18 % y menos de 24 % de materia grasa �

0402.29.17 � � � � Con 24 % y hasta menos de 26 % de materia grasa �

0402.29.18 � � � � Con 26 % o más de materia grasa �
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0402.29.20 � � � Nata �

� Las demás:

0402.91 � � Sin adición de azúcar ni otro edulcorante:

0402.91.10 � � � Leche en estado líquido o semi sólido �

0402.91.20 � � � Nata �

0402.99 � � Las demás:

0402.99.10 � � � Leche condensada �

0402.99.90 � � � Las demás �

04.03 Suero de mantequilla (de manteca)*, leche y nata (crema) cuajadas, yogur, kefir y demás
leches y natas (cremas), fermentadas o acidificadas, incluso concentrados, con adición de
azúcar u otro edulcorante, aromatizados o con frutas u otros frutos o cacao.

0403.10 � Yogur:

0403.10.10 � � Con frutas �

0403.10.20 � � Con cereales �

0403.10.90 � � Los demás �

0403.90.00 � Los demás �

04.04 Lactosuero, incluso concentrado o con adición de azúcar u otro edulcorante; productos
constituidos por los componentes naturales de la leche, incluso con adición de azúcar u otro
edulcorante, no expresados ni comprendidos en otra parte.

0404.10.00 � Lactosuero, aunque esté modificado, incluso concentrado o con adición de azúcar u otro
edulcorante

�

0404.90.00 � Los demás �

04.05 Mantequilla (manteca)* y demás materias grasas de la leche; pastas lácteas para untar.

0405.10.00 � Mantequilla (manteca)* �

0405.20.00 � Pastas lácteas para untar �

0405.90.00 � Las demás �

04.06 Quesos y requesón.

0406.10 � Queso fresco (sin madurar), incluido el del lactosuero, y requesón:

0406.10.10 � � Queso fresco � TQ(1)(a)

0406.10.20 � � Queso de crema � TQ(1)(a)

0406.10.30 � � Mozarella � TQ(1)(a)

0406.10.90 � � Los demás � TQ(1)(a)

0406.20.00 � Queso de cualquier tipo, rallado o en polvo � TQ(1)(a)

0406.30.00 � Queso fundido, excepto el rallado o en polvo � TQ(1)(a)

0406.40.00 � Queso de pasta azul � TQ(1)(a)

0406.90 � Los demás quesos:

0406.90.10 � � Gouda y del tipo gouda � TQ(1)(a)

0406.90.20 � � Cheddar y del tipo cheddar � TQ(1)(a)

0406.90.30 � � Edam y del tipo edam � TQ(1)(a)

0406.90.40 � � Parmesano y del tipo parmesano � TQ(1)(a)
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0406.90.90 � � Los demás � TQ(1)(a)

04.07 Huevos de ave con cáscara (cascarón), frescos, conservados o cocidos.

0407.00.10 � Para consumo 6 Year 0

0407.00.90 � Los demás 6 Year 0

04.08 Huevos de ave sin cáscara (cascarón) y yemas de huevo, frescos, secos, cocidos en agua o
vapor, moldeados, congelados o conservados de otro modo, incluso con adición de azúcar u
otro edulcorante.

� Yemas de huevo:

0408.11.00 � � Secas 6 Year 0

0408.19.00 � � Las demás 6 Year 0

� Los demás:

0408.91.00 � � Secos 6 Year 0

0408.99.00 � � Los demás 6 Year 0

0409.00.00 Miel natural. 6 Year 0

0410.00.00 Productos comestibles de origen animal no expresados ni comprendidos en otra parte. 6 Year 0

05 Los demás productos de origen animal no expresados ni comprendidos en otra parte

0501.00.00 Cabello en bruto, incluso lavado o desgrasado; desperdicios de cabello. 6 Year 0

05.02 Cerdas de cerdo o de jabalí; pelo de tejón y demás pelos para cepillería; desperdicios de
dichas cerdas o pelos.

0502.10.00 � Cerdas de cerdo o de jabalí y sus desperdicios 6 Year 0

0502.90.00 � Los demás 6 Year 0

0503.00.00 Crin y sus desperdicios, incluso en capas con soporte o sin él. 6 Year 0

05.04 Tripas, vejigas y estómagos de animales, excepto los de pescado, enteros o en trozos, frescos,
refrigerados, congelados, salados o en salmuera, secos o ahumados.

0504.00.10 � Tripas saladas o en salmuera 6 Year 0

0504.00.20 � Estómagos congelados 6 Year 0

0504.00.90 � Los demás 6 Year 0

05.05 Pieles y demás partes de ave, con sus plumas o plumón, plumas y partes de plumas (incluso
recortadas) y plumón, en bruto o simplemente limpiados, desinfectados o preparados para su
conservación; polvo y desperdicios de plumas o de partes de plumas.

0505.10.00 � Plumas de las utilizadas para relleno; plumón 6 Year 0

0505.90.00 � Los demás 6 Year 0

05.06 Huesos y núcleos córneos, en bruto, desgrasados, simplemente preparados (pero sin cortar en
forma determinada), acidulados o desgelatinizados; polvo y desperdicios de estas materias.

0506.10.00 � Oseína y huesos acidulados 6 Year 0

0506.90.00 � Los demás 6 Year 0

05.07 Marfil, concha (caparazón) de tortuga, ballenas de mamíferos marinos (incluidas las barbas),
cuernos, astas, cascos, pezuñas, uñas, garras y picos, en bruto o simplemente preparados,
pero sin cortar en forma determinada; polvo y desperdicios de estas materias.

0507.10.00 � Marfil; polvo y desperdicios de marfil 6 Year 0

0507.90 � Los demás:

0507.90.10 � � Garras de gallo o gallina 6 Year 0
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0507.90.90 � � Los demás 6 Year 0

0508.00.00 Coral y materias similares, en bruto o simplemente preparados, pero sin otro trabajo; valvas
y caparazones de moluscos, crustáceos o equinodermos, y jibiones, en bruto o simplemente
preparados, pero sin cortar en forma determinada, incluso en polvo y desperdicios.

6 Year 0

0509.00.00 Esponjas naturales de origen animal 6 Year 0

0510.00.00 Ámbar gris, castóreo, algalia y almizcle; cantáridas; bilis, incluso desecada; glándulas y demás
sustancias de origen animal utilizadas para la preparación de productos farmacéuticos,
frescas, refrigeradas, congeladas o conservadas provisionalmente de otra forma.

6 Year 0

05.11 Productos de origen animal no expresados ni comprendidos en otra parte; animales muertos
de los Capítulos 1 ó 3, impropios para la alimentación humana.

0511.10.00 � Semen de bovino 6 Year 0

� Los demás:

0511.91 � � Productos de pescado o de crustáceos, moluscos o demás invertebrados acuáticos;
animales muertos del Capítulo 3:

� � � Huevas y lechas de pescado:

0511.91.11 � � � � De salmones del Pacífico, del Atlántico y del Danubio, para la reproducción 6 Year 0

0511.91.12 � � � � De truchas, para la reproducción 6 Year 0

0511.91.19 � � � � Las demás 6 Year 0

0511.91.90 � � � Los demás 6 Year 0

0511.99 � � Los demás:

0511.99.10 � � � Semen de otros animales 6 Year 0

0511.99.20 � � � Cochinilla del carmín 6 Year 0

0511.99.30 � � � Despojos de animales 6 Year 0

0511.99.90 � � � Los demás 6 Year 0

06 Plantas vivas y productos de la floricultura

06.01 Bulbos, cebollas, tubérculos, raíces y bulbos tuberosos, turiones y rizomas, en reposo
vegetativo, en vegetación o en flor; plantas y raíces de achicoria, excepto las raíces de la
partida 12.12.

0601.10 � Bulbos, cebollas, tubérculos, raíces y bulbos tuberosos, turiones y rizomas, en reposo
vegetativo:

� � Bulbos de flores:

0601.10.11 � � � De lilium 6 Year 0

0601.10.12 � � � De tulipán 6 Year 0

0601.10.13 � � � De cala 6 Year 0

0601.10.19 � � � Los demás 6 Year 0

0601.10.90 � � Los demás 6 Year 0

0601.20 � Bulbos, cebollas, tubérculos, raíces y bulbos tuberosos, turiones y rizomas, en vegetación o
en flor; plantas y raíces de achicoria

� � Bulbos de flores:

0601.20.11 � � � De lilium 6 Year 0

0601.20.12 � � � De tulipán 6 Year 0

0601.20.13 � � � De cala 6 Year 0

0601.20.19 � � � Los demás 6 Year 0
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0601.20.90 � � Los demás 6 Year 0

06.02 Las demás plantas vivas (incluidas sus raíces), esquejes e injertos; micelios.

0602.10.00 � Esquejes sin enraizar e injertos 6 Year 0

0602.20.00 � Árboles, arbustos y matas, de frutas o de otros frutos comestibles, incluso injertados 6 Year 0

0602.30.00 � Rododendros y azaleas, incluso injertados 6 Year 0

0602.40.00 � Rosales, incluso injertados 6 Year 0

0602.90.00 � Los demás 6 Year 0

06.03 Flores y capullos, cortados para ramos o adornos, frescos, secos, blanqueados, teñidos,
impregnados o preparados de otra forma.

0603.10 � Frescos:

0603.10.10 � � De lilium 6 Year 0

0603.10.20 � � De tulipán 6 Year 0

0603.10.30 � � De peonía 6 Year 0

0603.10.40 � � De clavel 6 Year 0

0603.10.50 � � De rosa 6 Year 0

0603.10.60 � � De leatris 6 Year 0

0603.10.70 � � De limonium 6 Year 0

0603.10.90 � � Los demás 6 Year 0

0603.90.00 � Los demás 6 Year 0

06.04 Follaje, hojas, ramas y demás partes de plantas, sin flores ni capullos, y hierbas, musgos y
líquenes, para ramos o adornos, frescos, secos, blanqueados, teñidos, impregnados o
preparados de otra forma.

0604.10.00 � Musgos y líquenes 6 Year 0

� Los demás:

0604.91.00 � � Frescos 6 Year 0

0604.99.00 � � Los demás 6 Year 0

07 Hortalizas, plantas, raíces y tubérculos alimenticios

07.01 Patatas (papas)* frescas o refrigeradas.

0701.10.00 � Para siembra 6 Year 0

0701.90.00 � Las demás 6 Year 10

0702.00.00 Tomates frescos o refrigerados. 6 Year 0

07.03 Cebollas, chalotes, ajos, puerros y demás hortalizas (incluso «silvestres») aliáceas, frescos o
refrigerados.

0703.10 � Cebollas y chalotes

0703.10.10 � � Cebollas 6 Year 0

0703.10.20 � � Chalotes 6 Year 0

0703.20.00 � Ajos 6 Year 0

0703.90.00 � Puerros y demás hortalizas aliáceas 6 Year 0
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07.04 Coles, incluidos los repollos, coliflores, coles rizadas, colinabos y productos comestibles
similares del género Brassica, frescos o refrigerados

0704.10.00 � Coliflores y brécoles («broccoli») 6 Year 0

0704.20.00 � Coles (repollitos) de Bruselas 6 Year 0

0704.90.00 � Los demás 6 Year 0

07.05 Lechugas (Lactuca sativa) y achicorias, comprendidas la escarola y la endibia (Cichorium
spp.), frescas o refrigeradas.

� Lechugas:

0705.11.00 � � Repolladas 6 Year 0

0705.19.00 � � Las demás 6 Year 0

� Achicorias, comprendidas la escarola y la endibia:

0705.21.00 � � Endibia «witloof» (Cichorium intybus var. foliosum) 6 Year 0

0705.29 � � Las demás:

0705.29.10 � � � Radicchios (Cicchorium spp.) 6 Year 0

0705.29.20 � � � Achicorias (Cicchorium endivia) 6 Year 0

0705.29.90 � � � Las demás 6 Year 0

07.06 Zanahorias, nabos, remolachas para ensalada, salsifíes, apionabos, rábanos y raíces
comestibles similares, frescos o refrigerados.

0706.10.00 � Zanahorias y nabos 6 Year 0

0706.90.00 � Los demás 6 Year 0

0707.00.00 Pepinos y pepinillos, frescos o refrigerados. 6 Year 0

07.08 Hortalizas (incluso «silvestres») de vaina, aunque estén desvainadas, frescas o refrigeradas.

0708.10.00 � Guisantes (arvejas, chícharos)* (Pisum sativum) 6 Year 10

0708.20.00 � Judías (porotos, alubias, frijoles, fréjoles)* (Vigna spp., Phaseolus spp.) 6 Year 10

0708.90.00 � Las demás 6 Year 10

07.09 Las demás hortalizas (incluso «silvestres»), frescas o refrigeradas.

0709.10.00 � Alcachofas (alcauciles) 6 Year 0

0709.20.00 � Espárragos 6 Year 0

0709.30.00 � Berenjenas 6 Year 0

0709.40.00 � Apio, excepto el apionabo 6 Year 0

� Hongos y trufas:

0709.51.00 � � Hongos del género Agaricus 6 Year 0

0709.52.00 � � Trufas 6 Year 0

0709.59.00 � � Los demás 6 Year 0

0709.60 � Frutos de los géneros Capsicum o Pimenta:

0709.60.10 � � Pimiento 6 Year 0

0709.60.20 � � Ají 6 Year 0

0709.60.90 � � Los demás 6 Year 0

0709.70.00 � Espinacas (incluida la de Nueva Zelanda) y armuelles 6 Year 0
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0709.90.00 � Las demás 6 Year 0

07.10 Hortalizas (incluso «silvestres»), aunque estén cocidas en agua o vapor, congeladas.

0710.10.00 � Patatas (papas)* 6 Year 10

� Hortalizas (incluso «silvestres») de vaina, incluso desvainadas:

0710.21.00 � � Guisantes (arvejas, chícharos)* (Pisum sativum) 6 Year 0

0710.22.00 � � Judías (porotos, alubias, frijoles, fréjoles)* (Vigna spp., Phaseolus spp.) 6 Year 10

0710.29 � � Las demás:

0710.29.10 � � � Habas (Vicia faba) 6 Year 10

0710.29.90 � � � Las demás 6 Year 10

0710.30.00 � Espinacas (incluida la de Nueva Zelanda) y armuelles 6 Year 0

0710.40.00 � Maíz dulce 6 Year 10

0710.80 � Las demás hortalizas:

0710.80.10 � � Coliflor (Brassica oleracea var.Botrytis L.) 6 Year 0

0710.80.20 � � Brócoli (Brassica olaracea var.Botrytis L. Var. Symosa) 6 Year 0

0710.80.30 � � Setas y demás hongos 6 Year 0

0710.80.40 � � Espárragos 6 Year 0

0710.80.90 � � Las demás 6 Year 0

0710.90.00 � Mezclas de hortalizas 6 Year 10

07.11 Hortalizas (incluso «silvestres») conservadas provisionalmente (por ejemplo: con gas sulfuroso
o con agua salada, sulfurosa o adicionada de otras sustancias para asegurar dicha
conservación), pero todavía impropias para consumo inmediato.

0711.20 � Aceitunas:

0711.20.10 � � En salmuera 6 Year 0

0711.20.90 � � Las demás 6 Year 0

0711.30.00 � Alcaparras 6 Year 0

0711.40 � Pepinos y pepinillos:

0711.40.10 � � En salmuera 6 Year 0

0711.40.90 � � Los demás 6 Year 0

� Hongos y trufas:

0711.51.00 � � Hongos del género Agaricus 6 Year 0

0711.59.00 � � Los demás 6 Year 0

0711.90.00 � Las demás hortalizas; mezclas de hortalizas 6 Year 0

07.12 Hortalizas (incluso «silvestres») secas, incluidas las cortadas en trozos o en rodajas o las
trituradas o pulverizadas, pero sin otra preparación.

0712.20.00 � Cebollas 6 Year 0

� Orejas de Judas (Auricularia spp.), hongos gelatinosos (Tremella spp.) y demás hongos;
trufas:

0712.31 � � Hongos del género Agaricus:

0712.31.10 � � � Enteros 6 Year 0

0712.31.20 � � � En trozos 6 Year 0
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0712.31.90 � � � Los demás 6 Year 0

0712.32 � � Orejas de Judas (Auricularia spp.):

0712.32.10 � � � Enteros 6 Year 0

0712.32.20 � � � En trozos 6 Year 0

0712.32.90 � � � Los demás 6 Year 0

0712.33 � � Hongos gelatinosos (Tremella spp.):

0712.33.10 � � � Enteros 6 Year 0

0712.33.20 � � � En trozos 6 Year 0

0712.33.90 � � � Los demás 6 Year 0

0712.39 � � Los demás:

0712.39.10 � � � Enteros 6 Year 0

0712.39.20 � � � En trozos 6 Year 0

0712.39.90 � � � Los demás 6 Year 0

0712.90 � Las demás hortalizas; mezclas de hortalizas:

0712.90.10 � � Puerros 6 Year 0

0712.90.20 � � Ají (Capsicum frutescens) 6 Year 0

0712.90.30 � � Tomates 6 Year 0

0712.90.40 � � Apio 6 Year 0

0712.90.50 � � Ajo 6 Year 0

0712.90.90 � � Las demás 6 Year 0

07.13 Hortalizas (incluso «silvestres») de vaina secas desvainadas, aunque estén mondadas o partidas.

0713.10.00 � Guisantes (arvejas, chícharos)* (Pisum sativum) 6 Year 10

0713.20.00 � Garbanzos 6 Year 10

� Judías (porotos, alubias, frijoles, fréjoles)* (Vigna spp., Phaseolus spp.):

0713.31 � � Judías (porotos, alubias, frijoles, fréjoles)* de las especies:

Vigna mungo (L) Hepper o Vigna radiata (L) Wilczek

0713.31.10 � � � Para siembra 6 Year 0

0713.31.90 � � � Las demás 6 Year 10

0713.32 � � Judías (porotos, alubias, frijoles, fréjoles)* Adzuki (Phaseolus o Vigna angularis):

0713.32.10 � � � Para siembra 6 Year 0

0713.32.90 � � � Las demás 6 Year 10

0713.33 � � Judía (poroto, alubia, frijol, fréjol)* común (Phaseolus vulgaris):

0713.33.10 � � � Para siembra 6 Year 0

0713.33.90 � � � Las demás 6 Year 5

0713.39 � � Las demás:

0713.39.10 � � � Para siembra 6 Year 0

0713.39.90 � � � Las demás 6 Year 10

0713.40.00 � Lentejas 6 Year 5
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0713.50.00 � Habas (Vicia faba var. major), haba caballar (Vicia faba var. equina) y haba menor (Vicia
faba var. minor)

6 Year 0

0713.90.00 � Las demás 6 Year 10

07.14 Raíces de mandioca (yuca)*, arrurruz o salep, aguaturmas (patacas)*, batatas (boniatos,
camotes)* y raíces y tubérculos similares ricos en fécula o inulina, frescos, refrigerados,
congelados o secos, incluso troceados o en «pellets»; médula de sagú.

0714.10.00 � Raíces de mandioca (yuca)* 6 Year 0

0714.20.00 � Batatas (boniatos, camotes)* 6 Year 0

0714.90.00 � Los demás 6 Year 0

08 Frutas y frutos comestibles; cortezas de agrios (cítricos), melones o sandías

08.01 Cocos, nueces del Brasil y nueces de marañón (merey, cajuil, anacardo, «cajú»)*, frescos o
secos, incluso sin cáscara o mondados.

� Cocos:

0801.11.00 � � Secos 6 Year 0

0801.19.00 � � Los demás 6 Year 0

� Nueces del Brasil:

0801.21.00 � � Con cáscara 6 Year 0

0801.22.00 � � Sin cáscara 6 Year 0

� Nueces de marañón (merey, cajuil, anacardo, «cajú»)*:

0801.31.00 � � Con cáscara 6 Year 0

0801.32.00 � � Sin cáscara 6 Year 0

08.02 Los demás frutos de cáscara frescos o secos, incluso sin cáscara o mondados.

� Almendras:

0802.11.00 � � Con cáscara 6 Year 0

0802.12 � � Sin cáscara:

0802.12.10 � � � Enteras 6 Year 0

0802.12.90 � � � Las demás 6 Year 0

� Avellanas (Corylus spp.):

0802.21.00 � � Con cáscara 6 Year 0

0802.22.00 � � Sin cáscara 6 Year 0

� Nueces de nogal:

0802.31.00 � � Con cáscara 6 Year 0

0802.32 � � Sin cáscara:

0802.32.10 � � � Enteras 6 Year 0

0802.32.90 � � � Las demás 6 Year 0

0802.40.00 � Castañas (Castanea spp.) 6 Year 0

0802.50.00 � Pistachos 6 Year 0

0802.90.00 � Los demás 6 Year 0

0803.00.00 Bananas o plátanos, frescos o secos. 6 Year 0
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08.04 Dátiles, higos, piñas (ananás), aguacates (paltas)*, guayabas, mangos y mangostanes, frescos o
secos.

0804.10.00 � Dátiles 6 Year 0

0804.20.00 � Higos 6 Year 0

0804.30.00 � Piñas (ananás) 6 Year 0

0804.40 � Aguacates (paltas)*:

0804.40.10 � � Variedad Hass 6 Year 0

0804.40.20 � � Variedad Fuerte 6 Year 0

0804.40.90 � � Las demás 6 Year 0

0804.50.00 � Guayabas, mangos y mangostanes 6 Year 0

08.05 Agrios (cítricos) frescos o secos.

0805.10.00 � Naranjas 6 Year 0

0805.20 � Mandarinas (incluidas las tangerinas y satsumas); clementinas, wilkings e híbridos similares
de agrios (cítricos):

0805.20.10 � � Mandarinas 6 Year 0

0805.20.20 � � Clementinas 6 Year 0

0805.20.90 � � Las demás 6 Year 0

0805.40.00 � Toronjas o pomelos 6 Year 0

0805.50 � Limones (Citrus limon, Citrus limonum) y limas (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia)

0805.50.10 � � Limones (Citrus limon, Citrus limonum) 6 Year 0

0805.50.20 � � Lima agria (Citrus aurantifolia) 6 Year 0

0805.50.90 � � Las demás 6 Year 0

0805.90.00 � Los demás 6 Year 0

08.06 Uvas, frescas o secas, incluidas las pasas.

0806.10 � Frescas:

0806.10.10 � � Variedad Thompson seedless (Sultanina) 6 Year 0

0806.10.20 � � Variedad Flame seedless 6 Year 0

0806.10.30 � � Variedad Red globe 6 Year 0

0806.10.40 � � Variedad Ribier 6 Year 0

0806.10.90 � � Las demás 6 Year 0

0806.20 � Secas, incluidas las pasas:

0806.20.10 � � Morenas 6 Year 0

0806.20.90 � � Las demás 6 Year 0

08.07 Melones, sandías y papayas, frescos.

� Melones y sandías:

0807.11.00 � � Sandías 6 Year 0

0807.19.00 � � Los demás 6 Year 0

0807.20.00 � Papayas 6 Year 0
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08.08 Manzanas, peras y membrillos, frescos.

0808.10 � Manzanas:

0808.10.10 � � Variedad Richared delicius 6 Year 0

0808.10.20 � � Variedad Royal gala 6 Year 0

0808.10.30 � � Variedad Red starking 6 Year 0

0808.10.40 � � Variedad Fuji 6 Year 0

0808.10.50 � � Variedad Braeburn 6 Year 0

0808.10.60 � � Variedad Granny smith 6 Year 0

0808.10.90 � � Las demás 6 Year 0

0808.20 � Peras y membrillos

� � Peras:

0808.20.11 � � � Packham's triumph 6 Year 0

0808.20.12 � � � Bartlett bosc 6 Year 0

0808.20.13 � � � Asiáticas 6 Year 0

0808.20.19 � � � Las demás 6 Year 0

0808.20.20 � � Membrillos 6 Year 0

08.09 Albaricoques (damascos, chabacanos)*, cerezas, melocotones (duraznos)* (incluidos los
griñones y nectarinas), ciruelas y endrinas, frescos.

0809.10.00 � Albaricoques (damascos, chabacanos)* 6 Year 0

0809.20.00 � Cerezas 6 Year 0

0809.30 � Melocotones (duraznos)*, incluidos los griñones y nectarinas:

0809.30.10 � � Nectarines 6 Year 0

0809.30.20 � � Melocotones (duraznos)* 6 Year 0

0809.30.90 � � Los demás 6 Year 0

0809.40 � Ciruelas y endrinas:

0809.40.10 � � Ciruelas 6 Year 0

0809.40.20 � � Endrinas 6 Year 0

08.10 Las demás frutas u otros frutos, frescos.

0810.10.00 � Fresas (frutillas)* 6 Year 0

0810.20 � Frambuesas, zarzamoras, moras y moras-frambuesa:

0810.20.10 � � Moras 6 Year 0

0810.20.20 � � Frambuesas 6 Year 0

0810.20.90 � � Las demás 6 Year 0

0810.30.00 � Grosellas, incluido el casis 6 Year 0

0810.40 � Arándanos rojos, mirtilos y demás frutos del género Vaccinium:

0810.40.10 � � Arándanos rojos 6 Year 0

0810.40.90 � � Los demás 6 Year 0

0810.50.00 � Kiwis 6 Year 0

0810.60.00 � Duriones 6 Year 0
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0810.90 � Los demás:

0810.90.10 � � Caquis 6 Year 0

0810.90.20 � � Chirimoyas 6 Year 0

0810.90.30 � � Pepinos dulces 6 Year 0

0810.90.40 � � Nísperos 6 Year 0

0810.90.50 � � Plumcots 6 Year 0

0810.90.90 � � Los demás 6 Year 0

08.11 Frutas y otros frutos, sin cocer o cocidos en agua o vapor, congelados, incluso con adición
de azúcar u otro edulcorante.

0811.10.00 � Fresas (frutillas)* 6 Year 0

0811.20 � Frambuesas, zarzamoras, moras, moras-frambuesa y grosellas:

0811.20.10 � � Moras 6 Year 0

0811.20.20 � � Frambuesas 6 Year 0

0811.20.90 � � Los demás 6 Year 0

0811.90 � Los demás:

0811.90.10 � � Arándanos 6 Year 0

0811.90.20 � � Albaricoques (damascos, chabacanos)* 6 Year 0

0811.90.30 � � Melocotones (duraznos)* 6 Year 0

0811.90.40 � � Kiwis 6 Year 0

0811.90.50 � � Manzanas 6 Year 0

0811.90.60 � � Uvas 6 Year 0

0811.90.90 � � Las demás 6 Year 0

08.12 Frutas y otros frutos, conservados provisionalmente (por ejemplo: con gas sulfuroso o con
agua salada, sulfurosa o adicionada de otras sustancias para dicha conservación), pero todavía
impropios para consumo inmediato.

0812.10.00 � Cerezas 6 Year 0

0812.90 � Los demás:

0812.90.10 � � Duraznos 6 Year 0

0812.90.90 � � Los demás 6 Year 0

08.13 Frutas y otros frutos, secos, excepto los de las partidas 08.01 a 08.06; mezclas de frutas u
otros frutos, secos, o de frutos de cáscara de este Capítulo.

0813.10.00 � Albaricoques (damascos, chabacanos)* 6 Year 0

0813.20.00 � Ciruelas 6 Year 0

0813.30.00 � Manzanas 6 Year 0

0813.40 � Las demás frutas u otros frutos:

0813.40.10 � � Duraznos 6 Year 0

0813.40.20 � � Mosqueta 6 Year 0

0813.40.90 � � Los demás 6 Year 0
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0813.50.00 � Mezclas de frutas u otros frutos, secos, o de frutos de cáscara de este Capítulo 6 Year 0

0814.00.00 Cortezas de agrios (cítricos), melones o sandías, frescas, congeladas, secas o presentadas en
agua salada, sulfurosa o adicionada de otras sustancias para su conservación provisional.

6 Year 0

09 Café, té, yerba mate y especias

09.01 Café, incluso tostado o descafeinado; cáscara y cascarilla de café; sucedáneos del café que
contengan café en cualquier proporción.

� Café sin tostar:

0901.11.00 � � Sin descafeinar 6 Year 0

0901.12.00 � � Descafeinado 6 Year 0

� Café tostado:

0901.21.00 � � Sin descafeinar 6 Year 0

0901.22.00 � � Descafeinado 6 Year 0

0901.90.00 � Los demás 6 Year 0

09.02 Té, incluso aromatizado.

0902.10.00 � Té verde (sin fermentar) presentado en envases inmediatos con un contenido inferior o
igual a 3 kg

6 Year 0

0902.20.00 � Té verde (sin fermentar) presentado de otra forma 6 Year 0

0902.30.00 � Té negro (fermentado) y té parcialmente fermentado, presentados en envases inmediatos
con un contenido inferior o igual a 3 kg

6 Year 0

0902.40.00 � Té negro (fermentado) y té parcialmente fermentado, presentados de otra forma 6 Year 0

0903.00.00 Yerba mate. 6 Year 0

09.04 Pimienta del género Piper; frutos de los géneros Capsicum o Pimenta, secos, triturados o
pulverizados.

� Pimienta:

0904.11.00 � � Sin triturar ni pulverizar 6 Year 0

0904.12.00 � � Triturada o pulverizada 6 Year 0

0904.20 � Frutos de los géneros Capsicum o Pimenta, secos, triturados o pulverizados:

0904.20.10 � � Pimentón 6 Year 0

0904.20.20 � � Ají 6 Year 0

0904.20.90 � � Los demás 6 Year 0

0905.00.00 Vainilla. 6 Year 0

09.06 Canela y flores de canelero.

0906.10.00 � Sin triturar ni pulverizar 6 Year 0

0906.20.00 � Trituradas o pulverizadas 6 Year 0

0907.00.00 Clavo (frutos, clavillos y pedúnculos). 6 Year 0

09.08 Nuez moscada, macis, amomos y cardamomos.

0908.10.00 � Nuez moscada 6 Year 0

0908.20.00 � Macis 6 Year 0

0908.30.00 � Amomos y cardamomos 6 Year 0
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09.09 Semillas de anís, badiana, hinojo, cilantro, comino o alcaravea; bayas de enebro.

0909.10.00 � Semillas de anís o de badiana 6 Year 0

0909.20.00 � Semillas de cilantro 6 Year 0

0909.30.00 � Semillas de comino 6 Year 0

0909.40.00 � Semillas de alcaravea 6 Year 0

0909.50.00 � Semillas de hinojo; bayas de enebro 6 Year 0

09.10 Jengibre, azafrán, cúrcuma, tomillo, hojas de laurel, «curry» y demás especias.

0910.10.00 � Jengibre 6 Year 0

0910.20.00 � Azafrán 6 Year 0

0910.30.00 � Cúrcuma 6 Year 0

0910.40.00 � Tomillo; hojas de laurel 6 Year 0

0910.50.00 � «Curry» 6 Year 0

� Las demás especias:

0910.91.00 � � Mezclas previstas en la Nota 1 b) de este Capítulo 6 Year 0

0910.99.00 � � Las demás 6 Year 0

10 Cereales

10.01 Trigo y morcajo (tranquillón).

1001.10.00 � Trigo duro 6 Year 10

1001.90.00 � Los demás �

1002.00.00 Centeno. 6 Year 10

1003.00.00 Cebada. 6 Year 0

1004.00.00 Avena. 6 Year 10

10.05 Maíz.

1005.10 � Para siembra:

1005.10.10 � � Híbridos 6 Year 0

1005.10.90 � � Los demás 6 Year 0

1005.90.00 � Los demás 6 Year 5

10.06 Arroz.

1006.10.00 � Arroz con cáscara (arroz «paddy») 6 Year 10

1006.20.00 � Arroz descascarillado (arroz cargo o arroz pardo) 6 Year 10

1006.30 � Arroz semiblanqueado o blanqueado, incluso pulido o glaseado:

1006.30.10 � � Con un contenido de grano partido inferior o igual al 5 % en peso 6 Year 10

1006.30.20 � � Con un contenido de grano partido superior al 5 % pero inferior o igual al 15 %, en
peso

6 Year 10

1006.30.90 � � Los demás 6 Year 10

1006.40.00 � Arroz partido 6 Year 10
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10.07 Sorgo de grano (granífero).

1007.00.10 � Para siembra 6 Year 0

1007.00.90 � Los demás 6 Year 0

10.08 Alforfón, mijo y alpiste; los demás cereales.

1008.10.00 � Alforfón 6 Year 0

1008.20.00 � Mijo 6 Year 0

1008.30.00 � Alpiste 6 Year 0

1008.90.00 � Los demás cereales 6 Year 0

11 Productos de la molinería; malta; almidón y fécula; inulina; gluten de trigo

1101.00.00 Harina de trigo o de morcajo (tranquillón). �

11.02 Harina de cereales, excepto de trigo o de morcajo (tranquillón).

1102.10.00 � Harina de centeno 6 Year 10

1102.20.00 � Harina de maíz 6 Year 5

1102.30.00 � Harina de arroz 6 Year 10

1102.90.00 � Las demás 6 Year 10

11.03 Grañones, sémola y «pellets», de cereales.

� Grañones y sémola:

1103.11.00 � � De trigo �

1103.13.00 � � De maíz 6 Year 5

1103.19.00 � � De los demás cereales 6 Year 10

1103.20.00 � «Pellets» �

11.04 Granos de cereales trabajados de otro modo (por ejemplo: mondados, aplastados, en copos,
perlados, troceados o quebrantados), excepto el arroz de la partida 10.06; germen de cereales
entero, aplastado, en copos o molido.

� Granos aplastados o en copos:

1104.12.00 � � De avena 6 Year 10

1104.19.00 � � De los demás cereales 6 Year 10

� Los demás granos trabajados (por ejemplo: mondados, perlados, troceados o
quebrantados):

1104.22 � � De avena:

1104.22.10 � � � Mondados 6 Year 10

1104.22.90 � � � Los demás 6 Year 10

1104.23.00 � � De maíz 6 Year 5

1104.29.00 � � De los demás cereales 6 Year 10

1104.30.00 � Germen de cereales entero, aplastado, en copos o molido 6 Year 10

11.05 Harina, sémola, polvo, copos, gránulos y «pellets», de patata (papa)*.

1105.10.00 � Harina, sémola y polvo 6 Year 0

1105.20.00 � Copos, gránulos y «pellets» 6 Year 0
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11.06 Harina, sémola y polvo de las hortalizas de la partida 07.13, de sagú o de las raíces o
tubérculos de la partida 07.14 o de los productos del Capítulo 8.

1106.10.00 � De las hortalizas de la partida 07.13 6 Year 0

1106.20.00 � De sagú o de las raíces o tubérculos de la partida 07.14 6 Year 0

1106.30.00 � De los productos del Capítulo 8 6 Year 0

11.07 Malta (de cebada u otros cereales), incluso tostada.

1107.10.00 � Sin tostar 6 Year 0

1107.20.00 � Tostada 6 Year 0

11.08 Almidón y fécula; inulina.

� Almidón y fécula:

1108.11.00 � � Almidón de trigo 6 Year 0

1108.12.00 � � Almidón de maíz 6 Year 0

1108.13.00 � � Fécula de patata (papa)* 6 Year 0

1108.14.00 � � Fécula de mandioca (yuca)* 6 Year 0

1108.19.00 � � Los demás almidones y féculas 6 Year 0

1108.20.00 � Inulina 6 Year 0

1109.00.00 Gluten de trigo, incluso seco. 6 Year 0

12 Semillas y frutos oleaginosos; semillas y frutos diversos; plantas industriales o medicinales;
paja y forraje

12.01 Habas (porotos, frijoles, fréjoles)* de soja (soya), incluso quebrantadas.

1201.00.10 � Para la siembra 6 Year 10

1201.00.90 � Los demás 6 Year 10

12.02 Cacahuates (cacahuetes, maníes)* sin tostar ni cocer de otro modo, incluso sin cáscara o
quebrantados.

1202.10.00 � Con cáscara 6 Year 0

1202.20.00 � Sin cáscara, incluso quebrantados 6 Year 0

1203.00.00 Copra. 6 Year 0

1204.00.00 Semilla de lino, incluso quebrantada. 6 Year 0

12.05 Semillas de nabo (nabina) o de colza, incluso quebrantadas.

1205.10.00 � Semillas de nabo (nabina) o de colza con bajo contenido de ácido erúcico 6 Year 0

1205.90.00 � Las demás 6 Year 0

1206.00.00 Semilla de girasol, incluso quebrantada. 6 Year 10

12.07 Las demás semillas y frutos oleaginosos, incluso quebrantados.

1207.10.00 � Nuez y almendra de palma 6 Year 0

1207.20.00 � Semilla de algodón 6 Year 0

1207.30.00 � Semilla de ricino 6 Year 0

1207.40.00 � Semilla de sésamo (ajonjolí) 6 Year 0

1207.50.00 � Semilla de mostaza 6 Year 0
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1207.60.00 � Semilla de cártamo 6 Year 10

� Los demás:

1207.91.00 � � Semilla de amapola (adormidera) 6 Year 0

1207.99.00 � � Los demás 6 Year 0

12.08 Harina de semillas o de frutos oleaginosos, excepto la harina de mostaza.

1208.10.00 � De habas (porotos, frijoles, fréjoles)* de soja (soya) 6 Year 5

1208.90.00 � Las demás 6 Year 5

12.09 Semillas, frutos y esporas, para siembra.

1209.10.00 � Semilla de remolacha azucarera 6 Year 0

� Semillas forrajeras:

1209.21.00 � � De alfalfa 6 Year 0

1209.22.00 � � De trébol (Trifolium spp.) 6 Year 0

1209.23.00 � � De festucas 6 Year 0

1209.24.00 � � De pasto azul de Kentucky (Poa pratensis L.) 6 Year 0

1209.25.00 � � De ballico (Lolium multiflorum Lam., Lolium perenne L.) 6 Year 0

1209.26.00 � � De fleo de los prados (Phleum pratensis) 6 Year 0

1209.29.00 � � Las demás 6 Year 0

1209.30.00 � Semillas de plantas herbáceas utilizadas principalmente por sus flores 6 Year 0

� Los demás:

1209.91 � � Semillas de hortalizas:

1209.91.10 � � � De tomates 6 Year 0

1209.91.20 � � � De lechuga 6 Year 0

1209.91.30 � � � De cebolla 6 Year 0

1209.91.40 � � � De pimiento 6 Year 0

1209.91.50 � � � De zapallo 6 Year 0

1209.91.60 � � � De coliflor 6 Year 0

1209.91.70 � � � De brócoli 6 Year 0

1209.91.80 � � � De pepino 6 Year 0

1209.91.90 � � � Las demás 6 Year 0

1209.99 � � Los demás:

1209.99.20 � � � De melón 6 Year 0

1209.99.30 � � � De sandía 6 Year 0

1209.99.90 � � � Los demás 6 Year 0

12.10 Conos de lúpulo frescos o secos, incluso triturados, molidos o en «pellets»; lupulino.

1210.10.00 � Conos de lúpulo sin triturar ni moler ni en «pellets» 6 Year 0

1210.20.00 � Conos de lúpulo triturados, molidos o en «pellets»; lupulino 6 Year 0
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12.11 Plantas, partes de plantas, semillas y frutos de las especies utilizadas principalmente en
perfumería, medicina o para usos insecticidas, parasiticidas o similares, frescos o secos,
incluso cortados, quebrantados o pulverizados.

1211.10.00 � Raíces de regaliz 6 Year 0

1211.20.00 � Raíces de «ginseng» 6 Year 0

1211.30.00 � Hojas de coca 6 Year 0

1211.40.00 � Paja de adormidera 6 Year 0

1211.90 � Los demás:

1211.90.10 � � Boldo 6 Year 0

1211.90.20 � � Orégano 6 Year 0

1211.90.30 � � Cornezuelo de centeno 6 Year 10

� � Mosqueta:

1211.90.41 � � � Pepa y pepa vana 6 Year 0

1211.90.42 � � � Cascarilla 6 Year 0

1211.90.43 � � � Flor y hojas 6 Year 0

1211.90.49 � � � Las demás 6 Year 0

1211.90.50 � � Hierba de San Juan (Hipericum perforatum) 6 Year 0

1211.90.60 � � Manzanilla 6 Year 0

1211.90.90 � � Los demás 6 Year 0

12.12 Algarrobas, algas, remolacha azucarera y caña de azucar, frescas, refrigeradas, congeladas o
secas, incluso pulverizadas; huesos (carozos)* y almendras de frutos y demás productos
vegetales (incluidas las raíces de achicoria sin tostar de la variedad Cichorium intybus
sativum) empleados principalmente en la alimentación humana, no expresados ni
comprendidos en otra parte.

1212.10.00 � Algarrobas y sus semillas 6 Year 0

1212.20 � Algas:

1212.20.20 � � Gelidium 6 Year 0

1212.20.30 � � Pelillo (Gracilaria spp.) 6 Year 0

1212.20.40 � � Chascón (Lessonia spp.) 6 Year 0

1212.20.50 � � Luga luga (Iridaea spp.) 6 Year 0

1212.20.60 � � Chicorea de mar (Gigartina spp.) 6 Year 0

1212.20.70 � � Huiro (Macrocystis spp.) 6 Year 0

1212.20.80 � � Durvillaea antarctica 6 Year 0

1212.20.90 � � Las demás 6 Year 0

1212.30.00 � Huesos (carozos)* y almendras de albaricoque (damasco, chabacano)*, de melocotón
(durazno)* (incluidos los griñones y nectarinas) o de ciruela

6 Year 0

� Los demás:

1212.91.00 � � Remolacha azucarera �

1212.99.00 � � Los demás �

1213.00.00 Paja y cascabillo de cereales, en bruto, incluso picados, molidos, prensados o en «pellets». 6 Year 0
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12.14 Nabos forrajeros, remolachas forrajeras, raíces forrajeras, heno, alfalfa, trébol, esparceta, coles
forrajeras, altramuces, vezas y productos forrajeros similares, incluso en «pellets».

1214.10.00 � Harina y «pellets» de alfalfa 6 Year 0

1214.90 � Los demás:

1214.90.10 � � Altramuces o lupinos (Lupinus spp.) 6 Year 0

1214.90.90 � � Los demás 6 Year 0

13 Gomas, resinas y demás jugos y extractos vegetales

13.01 Goma laca; gomas, resinas, gomorresinas y oleorresinas (por ejemplo: bálsamos), naturales.

1301.10.00 � Goma laca 6 Year 0

1301.20.00 � Goma arábiga 6 Year 0

1301.90.00 � Los demás 6 Year 0

13.02 Jugos y extractos vegetales; materias pécticas, pectinatos y pectatos; agar-agar y demás
mucílagos y espesativos derivados de los vegetales, incluso modificados.

� Jugos y extractos vegetales:

1302.11.00 � � Opio 6 Year 0

1302.12.00 � � De regaliz 6 Year 0

1302.13.00 � � De lúpulo 6 Year 0

1302.14.00 � � De piretro (pelitre)* o de raíces que contengan rotenona 6 Year 0

1302.19 � � Los demás:

1302.19.10 � � � Extracto de quillay 6 Year 0

1302.19.90 � � � Los demás 6 Year 0

1302.20.00 � Materias pécticas, pectinatos y pectatos 6 Year 0

� Mucílagos y espesativos derivados de los vegetales, incluso modificados:

1302.31.00 � � Agar-agar 6 Year 0

1302.32.00 � � Mucílagos y espesativos de la algarroba o de su semilla o de las semillas de guar,
incluso modificados

6 Year 0

1302.39 � � Los demás:

1302.39.10 � � � Carraghenina 6 Year 0

1302.39.90 � � � Los demás 6 Year 0

14 Materias trenzables y demás productos de origen vegetal, no expresados ni comprendidos en
otra parte

14.01 Materias vegetales de las especies utilizadas principalmente en cestería o espartería (por
ejemplo: bambú, roten [ratán]*, caña, junco, mimbre, rafia, paja de cereales limpiada,
blanqueada o teñida, corteza de tilo).

1401.10.00 � Bambú 6 Year 0

1401.20.00 � Roten (ratán)* 6 Year 0

1401.90.00 � Las demás 6 Year 0

1402.00.00 Materias vegetales de las especies utilizadas principalmente para relleno (por ejemplo: «kapok»
[miraguano de bombacáceas], crin vegetal, crin marina), incluso en capas aun con soporte de
otras materias.

6 Year 0

1403.00.00 Materias vegetales de las especies utilizadas principalmente en la fabricación de escobas,
cepillos o brochas (por ejemplo: sorgo, piasava, grama, ixtle [tampico]), incluso en torcidas o
en haces.

6 Year 0
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14.04 Productos vegetales no expresados ni comprendidos en otra parte.

1404.10.00 � Materias primas vegetales de las especies utilizadas principalmente para teñir o curtir 6 Year 0

1404.20.00 � Línteres de algodón 6 Year 0

1404.90 � Los demás:

1404.90.10 � � Cortezas de quillay 6 Year 0

1404.90.20 � � Musgos secos, distintos de los utilizados para ramos o adornos y de los medicinales 6 Year 0

1404.90.90 � � Los demás 6 Year 0

15 Grasas y aceites animales o vegetales; productos de su desdoblamiento; grasas alimenticias
elaboradas; ceras de origen animal o vegetal

15.01 Grasa de cerdo (incluida la manteca de cerdo) y grasa de ave, excepto las de las partidas
02.09 ó 15.03.

1501.00.10 � Grasa de cerdo (incluida la manteca de cerdo), refinadas 6 Year 0

1501.00.90 � Las demás 6 Year 0

15.02 Grasa de animales de las especies bovina, ovina o caprina, excepto las de la partida 15.03.

1502.00.10 � Fundidos (incluidos los «primeros jugos») 6 Year 0

1502.00.90 � Las demás 6 Year 0

1503.00.00 Estearina solar, aceite de manteca de cerdo, oleoestearina, oleomargarina y aceite de sebo, sin
emulsionar, mezclar ni preparar de otro modo.

6 Year 0

15.04 Grasas y aceites, y sus fracciones, de pescado o de mamíferos marinos, incluso refinados,
pero sin modificar químicamente.

1504.10.00 � Aceites de hígado de pescado y sus fracciones 6 Year 0

1504.20 � Grasas y aceites de pescado y sus fracciones, excepto los aceites de hígado:

1504.20.10 � � Aceite de pescado, crudo 6 Year 0

1504.20.20 � � Aceite de pescado, semirefinado y refinado 6 Year 0

1504.20.90 � � Los demás 6 Year 0

1504.30.00 � Grasas y aceites de mamíferos marinos y sus fracciones 6 Year 0

1505.00.00 Grasa de lana y sustancias grasas derivadas, incluida la lanolina. 6 Year 0

1506.00.00 Las demás grasas y aceites animales, y sus fracciones, incluso refinados, pero sin modificar
químicamente.

6 Year 0

15.07 Aceite de soja (soya) y sus fracciones, incluso refinado, pero sin modificar químicamente.

1507.10.00 � Aceite en bruto, incluso desgomado �

1507.90 � Los demás:

1507.90.10 � � A granel �

1507.90.90 � � Los demás �

15.08 Aceite de cacahuate (cacahuete, maní)* y sus fracciones, incluso refinado, pero sin modificar
químicamente.

1508.10.00 � Aceite en bruto �

1508.90.00 � Los demás �

15.09 Aceite de oliva y sus fracciones, incluso refinado, pero sin modificar químicamente.

1509.10.00 � Virgen � Year 10 TQ(2)(a)

1509.90.00 � Los demás � Year 10 TQ(2)(a)
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1510.00.00 Los demás aceites y sus fracciones obtenidos exclusivamente de aceituna, incluso refinados,
pero sin modificar químicamente, y mezclas de estos aceites o fracciones con los aceites o
fracciones de la partida 15.09.

� Year 10 TQ(2)(a)

15.11 Aceite de palma y sus fracciones, incluso refinado, pero sin modificar químicamente.

1511.10.00 � Aceite en bruto �

1511.90.00 � Los demás �

15.12 Aceites de girasol, cártamo o algodón, y sus fracciones, incluso refinados, pero sin modificar
químicamente.

� Aceites de girasol o cártamo, y sus fracciones:

1512.11 � � Aceites en bruto:

1512.11.10 � � � De girasol 6 Year 0

1512.11.20 � � � De cártamo 6 Year 0

1512.19 � � Los demás:

� � � De girasol:

1512.19.11 � � � � A granel 6 Year 0

1512.19.19 � � � � Los demás 6 Year 0

1512.19.20 � � � De cártamo 6 Year 0

� Aceite de algodón y sus fracciones:

1512.21.00 � � Aceite en bruto, incluso sin gosipol �

1512.29.00 � � Los demás �

15.13 Aceites de coco (de copra), de almendra de palma o de babasú, y sus fracciones, incluso
refinados, pero sin modificar químicamente.

� Aceite de coco (de copra) y sus fracciones:

1513.11.00 � � Aceite en bruto �

1513.19.00 � � Los demás �

� Aceites de almendra de palma o de babasú, y sus fracciones:

1513.21.00 � � Aceites en bruto �

1513.29.00 � � Los demás �

15.14 Aceites de nabo (de nabina), colza o mostaza, y sus fracciones, incluso refinados, pero sin
modificar químicamente.

� Aceites de nabo (de nabina) o de colza con bajo contenido de ácido erúcico y sus
fracciones:

1514.11.00 � � Aceites en bruto �

1514.19.00 � � Los demás �

� Los demás:

1514.91.00 � � Aceites en bruto �

1514.99.00 � � Los demás �

15.15 Las demás grasas y aceites vegetales fijos (incluido el aceite de jojoba), y sus fracciones,
incluso refinados, pero sin modificar químicamente.

� Aceite de lino (de linaza) y sus fracciones:

1515.11.00 � � Aceite en bruto 6 Year 0
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1515.19.00 � � Los demás 6 Year 0

� Aceite de maíz y sus fracciones:

1515.21.00 � � Aceite en bruto 6 Year 0

1515.29.00 � � Los demás 6 Year 0

1515.30.00 � Aceite de ricino y sus fracciones 6 Year 0

1515.40.00 � Aceite de tung y sus fracciones 6 Year 0

1515.50.00 � Aceite de sésamo (ajonjolí) y sus fracciones �

1515.90 � Los demás:

1515.90.10 � � Aceite de rosa mosqueta �

1515.90.90 � � Los demás 6 Year 0

15.16 Grasas y aceites, animales o vegetales, y sus fracciones, parcial o totalmente hidrogenados,
interesterificados, reesterificados o elaidinizados, incluso refinados, pero sin preparar de otro
modo.

1516.10 � Grasas y aceites, animales, y sus fracciones:

� � De pescado o de mamíferos marinos:

1516.10.11 � � � De pescado 6 Year 0

1516.10.12 � � � De mamíferos marinos 6 Year 0

1516.10.90 � � Los demás 6 Year 0

1516.20 � Grasas y aceites, vegetales, y sus fracciones:

1516.20.10 � � Grasas 6 Year 0

1516.20.20 � � Manteca 6 Year 0

1516.20.30 � � Aceites parcial o totalmente refinados para uso en la industria alimenticia 6 Year 0

1516.20.40 � � Aceites parcial o totalmente refinados para otros usos 6 Year 0

1516.20.90 � � Los demás 6 Year 0

15.17 Margarina; mezclas o preparaciones alimenticias de grasas o aceites, animales o vegetales, o
de fracciones de diferentes grasas o aceites, de este Capítulo, excepto las grasas y aceites
alimenticios y sus fracciones, de la partida 15.16.

1517.10 � Margarina, excepto la margarina líquida:

1517.10.10 � � Presentada en envases inmediatos con un contenido inferior o igual a 1 KN 6 Year 10

1517.10.90 � � Las demás 6 Year 10

1517.90 � Las demás:

1517.90.10 � � Mezclas de aceites vegetales, en bruto �

1517.90.20 � � Mezclas de aceites vegetales, refinados �

1517.90.90 � � Las demás �

15.18 Grasas y aceites, animales o vegetales, y sus fracciones, cocidos, oxidados, deshidratados,
sulfurados, soplados, polimerizados por calor en vacío o atmósfera inerte («estandolizados»), o
modificados químicamente de otra forma, excepto los de la partida 15.16; mezclas o
preparaciones no alimenticias de grasas o de aceites, animales o vegetales, o de fracciones de
diferentes grasas o aceites de este Capítulo, no expresadas ni comprendidas en otra parte.

1518.00.10 � Aceite de pescado no apto para el consumo humano 6 Year 10

1518.00.90 � Los demás 6 Year 10

1520.00.00 Glicerol en bruto; aguas y lejías glicerinosas. 6 Year 0
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15.21 Ceras vegetales (excepto los triglicéridos),cera de abejas o de otros insectos y esperma de
ballena o de otros cetáceos (espermaceti), incluso refinadas o coloreadas.

1521.10.00 � Ceras vegetales 6 Year 0

1521.90.00 � Las demás 6 Year 0

1522.00.00 Degrás; residuos procedentes del tratamiento de grasas o ceras, animales o vegetales. 6 Year 0

16 Preparaciones de carne, pescado o de crustáceos, moluscos o demás invertebrados acuáticos

1601.00.00 Embutidos y productos similares de carne, despojos o sangre; preparaciones alimenticias a
base de estos productos.

6 Year 0

16.02 Las demás preparaciones y conservas de carne, despojos o sangre.

1602.10.00 � Preparaciones homogeneizadas 6 Year 0

1602.20.00 � De hígado de cualquier animal 6 Year 0

� De aves de la partida 01.05:

1602.31 � � De pavo (gallipavo):

1602.31.10 � � � Trozos preparados, sazonados o condimentados 6 Year 0

1602.31.20 � � � Paté y pastas 6 Year 0

1602.31.30 � � � Jamón 6 Year 0

1602.31.90 � � � Las demás 6 Year 0

1602.32 � � De gallo o gallina:

1602.32.10 � � � Trozos preparados, sazonados o condimentados 6 Year 0

1602.32.20 � � � Paté y pastas 6 Year 0

1602.32.90 � � � Las demás 6 Year 0

1602.39.00 � � Las demás 6 Year 0

� De la especie porcina:

1602.41.00 � � Jamones y trozos de jamón 6 Year 0

1602.42.00 � � Paletas y trozos de paleta 6 Year 0

1602.49.00 � � Las demás, incluidas las mezclas 6 Year 0

1602.50.00 � De la especie bovina 6 Year 0

1602.90.00 � Las demás, incluidas las preparaciones de sangre de cualquier animal 6 Year 0

16.03 Extractos y jugos de carne, pescado o de crustáceos, moluscos o demás invertebrados
acuáticos.

1603.00.10 � De carne 6 Year 0

1603.00.90 � Los demás 6 Year 0

16.04 Preparaciones y conservas de pescado; caviar y sus sucedáneos preparados con huevas de
pescado.

� Pescado entero o en trozos, excepto el pescado picado:

1604.11 � � Salmones:

1604.11.10 � � � Ahumados 6 Year 0

1604.11.90 � � � Los demás 6 Year 0

1604.12.00 � � Arenques 6 Year 0
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1604.13 � � Sardinas, sardinelas y espadines:

� � � Sardinas:

1604.13.11 � � � � Al natural 6 Year 0

1604.13.12 � � � � Con salsa de tomate 6 Year 0

1604.13.19 � � � � Las demás 6 Year 0

1604.13.90 � � � Los demás 6 Year 0

1604.14 � � Atunes, listados y bonitos (Sarda spp.):

1604.14.10 � � � Atunes

ex 1604.14.10 � � � � Filetes llamados <loins> �

ex 1604.14.10 � � � � Los demás � TQ (4)

1604.14.20 � � � Listados

ex 1604.14.20 � � � � Filetes llamados <loins> �

ex 1604.14.20 � � � � Los demás � TQ (4)

1604.14.30 � � � Bonitos 6 Year 0

1604.15.00 � � Caballas 6 Year 0

1604.16 � � Anchoas:

1604.16.10 � � � En aceite 6 Year 0

1604.16.90 � � � Las demás 6 Year 0

1604.19 � � Los demás:

� � � Jurel:

1604.19.11 � � � � Al natural 6 Year 0

1604.19.12 � � � � Con salsa de tomate 6 Year 0

1604.19.13 � � � � En aceite 6 Year 0

1604.19.19 � � � � Las demás 6 Year 0

1604.19.20 � � � Congrio 6 Year 0

1604.19.30 � � � Trucha 6 Year 0

1604.19.40 � � � Merluza 6 Year 0

1604.19.90 � � � Los demás

ex 1604.19.90 � � � � Filetes llamados <loins> �

ex 1604.19.90 � � � � Pescados del género Euthynnus [excepto los listados (Euthynnus - Katsuwonus -
pelamis)]

ex 1604.19.90 � � � � Los demás 6 Year 0

1604.20 � Las demás preparaciones y conservas de pescado:

1604.20.10 � � De atún

ex 1604.20.10 � � � Filetes llamados <loins> �

ex 1604.20.10 � � � Los demás � TQ (4)

1604.20.20 � � De bonito 6 Year 0

1604.20.30 � � De salmón 6 Year 0

1604.20.40 � � De sardina y jurel 6 Year 0
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1604.20.50 � � De caballa 6 Year 0

1604.20.60 � � De anchoas 6 Year 0

1604.20.70 � � De merluza 6 Year 0

1604.20.90 � � Las demás

ex 1604.20.90 � � � Listados y los demás pescados del género Euthynnus � TQ (4)

ex 1604.20.90 � � � Filetes llamados <loins> �

ex 1604.20.90 � � � Los demás 6 Year 0

1604.30.00 � Caviar y sus sucedáneos 6 Year 0

16.05 Crustáceos, moluscos y demás invertebrados acuáticos, preparados o conservados.

1605.10 � Cangrejos (excepto macruros):

� � Jaibas:

1605.10.11 � � � Conservadas en recipientes herméticos cerrados 6 Year 0

1605.10.12 � � � Conservadas congeladas 6 Year 0

1605.10.19 � � � Las demás 6 Year 0

� � Centollas y centollón:

1605.10.21 � � � Centolla del norte (Lithodes spp.), conservada en recipientes herméticos cerrados 6 Year 0

1605.10.22 � � � Centolla (Lithodes santolla), conservada en recipientes herméticos cerrados 6 Year 0

1605.10.23 � � � Centollón (Paralomis granulosa), conservado en recipientes herméticos cerrados 6 Year 0

1605.10.24 � � � Centollón del norte (Paralomis spp.), conservados en recipientes herméticos cerrados 6 Year 0

1605.10.25 � � � Centolla del norte (Lithodes spp.) congelada 6 Year 0

1605.10.26 � � � Centolla (Lithodes santolla), congelada 6 Year 0

1605.10.27 � � � Centollón (Paralomis granulosa), congelado 6 Year 0

1605.10.28 � � � Centollón del norte (Paralomis spp.), congelado 6 Year 0

1605.10.29 � � � Los demás 6 Year 0

1605.10.90 � � Los demás 6 Year 0

1605.20 � Camarones, langostinos y demás Decápodos natantia:

� � Camarones:

1605.20.11 � � � Camarón nailon (Heterocarpus reedi), conservado en recipientes herméticos cerrados 6 Year 0

1605.20.12 � � � Camarón ecuatoriano (Penaeus vannamei), conservados en recipientes herméticos
cerrados

6 Year 0

1605.20.13 � � � Camarón de río (Cryphiops caementarius) conservados en recipientes herméticos
cerrados

6 Year 0

1605.20.14 � � � Camarón nailon (Heterocarpus reedi), congelado 6 Year 0

1605.20.15 � � � Camarón ecuatoriano (Penaeus vannamei), congelado 6 Year 0

1605.20.16 � � � Camarón de río (Cryphiops caementarius) congelado 6 Year 0

1605.20.19 � � � Los demás 6 Year 0

� � Langostinos:

1605.20.21 � � � Langostino amarillo (Cervimunida johni), conservado en recipientes herméticos
cerrados

6 Year 0
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1605.20.22 � � � Langostino colorado (Pleuroncodes monodon) conservado en recipientes herméticos
cerrados

6 Year 0

1605.20.29 � � � Los demás 6 Year 0

� � Los demás decápodos natantia:

1605.20.91 � � � Gambas (Haliporoides diomedeae) conservadas en recipientes herméticos cerrados 6 Year 0

1605.20.99 � � � Los demás 6 Year 0

1605.30.00 � Bogavantes 6 Year 0

1605.40.00 � Los demás crustáceos 6 Year 0

1605.90 � Los demás:

1605.90.10 � � Erizos de mar 6 Year 0

1605.90.20 � � Almejas 6 Year 0

1605.90.30 � � Machas 6 Year 0

1605.90.40 � � Locos 6 Year 0

1605.90.50 � � Caracoles 6 Year 0

1605.90.60 � � Ostiones 6 Year 0

1605.90.70 � � Cholgas, choritos y choros 6 Year 0

1605.90.90 � � Los demás 6 Year 0

17 Azúcares y artículos de confitería

17.01 Azúcar de caña o de remolacha y sacarosa químicamente pura, en estado sólido.

� Azúcar en bruto sin adición de aromatizante ni colorante:

1701.11.00 � � De caña �

1701.12.00 � � De remolacha �

� Los demás:

1701.91.00 � � Con adición de aromatizante o colorante �

1701.99 � � Los demás:

1701.99.10 � � � De caña, refinada �

1701.99.20 � � � De remolacha, refinada �

1701.99.90 � � � Los demás �

17.02 Los demás azúcares, incluidas la lactosa, maltosa, glucosa y fructosa (levulosa) químicamente
puras, en estado sólido; jarabe de azúcar sin adición de aromatizante ni colorante;
sucedáneos de la miel, incluso mezclados con miel natural; azúcar y melaza caramelizados.

� Lactosa y jarabe de lactosa:

1702.11.00 � � Con un contenido de lactosa superior o igual al 99 % en peso, expresado en lactosa
anhidra, calculado sobre producto seco

�

1702.19.00 � � Los demás �

1702.20.00 � Azúcar y jarabe de arce («maple») �

1702.30.00 � Glucosa y jarabe de glucosa, sin fructosa o con un contenido de fructosa, sobre producto
seco inferior al 20 % en peso

�

1702.40.00 � Glucosa y jarabe de glucosa con un contenido de fructosa sobre producto seco superior o
igual al 20 % pero inferior al 50 %, en peso, excepto el azúcar invertido

�

1702.50.00 � Fructosa químicamente pura �
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1702.60 � Las demás fructosas y jarabe de fructosa, con un contenido de fructosa sobre producto
seco superior al 50 % en peso, excepto el azúcar invertido:

1702.60.10 � � De pera �

1702.60.20 � � De manzana �

1702.60.90 � � Los demás �

1702.90 � Los demás, incluido el azúcar invertido y demás azúcares y jarabes de azúcar, con un
contenido de fructosa sobre producto seco de 50 % en peso:

1702.90.10 � � Caramelo colorante �

1702.90.90 � � Los demás �

17.03 Melaza procedente de la extracción o del refinado del azúcar.

1703.10.00 � Melaza de caña �

1703.90.00 � Las demás �

17.04 Artículos de confitería sin cacao (incluido el chocolate blanco).

1704.10 � Chicles y demás gomas de mascar, incluso recubiertos de azúcar:

1704.10.10 � � Recubiertos de azúcar 6 Year 0

1704.10.90 � � Los demás 6 Year 0

1704.90 � Los demás:

1704.90.20 � � Bombones 6 Year 0

1704.90.30 � � Caramelos 6 Year 0

� � Confites:

1704.90.41 � � � A base de dulce de leche 6 Year 0

1704.90.49 � � � Los demás 6 Year 0

1704.90.50 � � Pastillas 6 Year 0

1704.90.60 � � Gomas azucaradas 6 Year 0

1704.90.70 � � Turrón 6 Year 0

1704.90.90 � � Los demás 6 Year 0

18 Cacao y sus preparaciones

18.01 Cacao en grano, entero o partido, crudo o tostado.

1801.00.10 � Crudo 6 Year 0

1801.00.20 � Tostado 6 Year 0

1802.00.00 Cáscara, películas y demás residuos de cacao. 6 Year 0

18.03 Pasta de cacao, incluso desgrasada.

1803.10.00 � Sin desgrasar 6 Year 0

1803.20.00 � Desgrasada total o parcialmente 6 Year 0

1804.00.00 Manteca, grasa y aceite de cacao. 6 Year 0

1805.00.00 Cacao en polvo sin adición de azúcar ni otro edulcorante. 6 Year 0
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18.06 Chocolate y demás preparaciones alimenticias que contengan cacao.

1806.10 � Cacao en polvo con adición de azúcar u otro edulcorante:

1806.10.10 � � Con un contenido de azúcar superior o igual al 90 % en peso 6 Year 0

1806.10.90 � � Los demás 6 Year 0

1806.20.00 � Las demás preparaciones en bloques o barras con peso superior a 2 kg o en forma
líquida, pastosa, en polvo, gránulos o formas similares, en recipientes o envases
inmediatos con un contenido superior a 2 kg

6 Year 0

� Los demás, en bloques, tabletas o barras:

1806.31 � � Rellenos:

1806.31.10 � � � Con pastas blandas o licor 6 Year 0

1806.31.20 � � � Con frutos o cereales 6 Year 0

1806.31.90 � � � Los demás 6 Year 0

1806.32 � � Sin rellenar:

1806.32.10 � � � Coberturas 6 Year 0

1806.32.90 � � � Los demás 6 Year 0

1806.90 � Los demás:

1806.90.10 � � Chocolates, en formas distintas de los bloques, tabletas o barras, rellenos 6 Year 0

1806.90.20 � � Chocolates, en formas distintas de los bloques, tabletas o barras, sin rellenar 6 Year 0

1806.90.30 � � Caramelos recubiertos de chocolate 6 Year 0

1806.90.40 � � Frutos recubiertos de chocolate 6 Year 0

1806.90.50 � � Pastas recubiertas de chocolate 6 Year 0

1806.90.90 � � Los demás 6 Year 0

19 Preparaciones a base de cereales, harina, almidón, fécula o leche; productos de pastelería

19.01 Extracto de malta; preparaciones alimenticias de harina, grañones, sémola, almidón, fécula o
extracto de malta, que no contengan cacao o con un contenido de cacao inferior al 40 % en
peso calculado sobre una base totalmente desgrasada, no expresadas ni comprendidas en otra
parte; preparaciones alimenticias de productos de las partidas 04.01 a 04.04 que no
contengan cacao o con un contenido de cacao inferior al 5 % en peso calculado sobre una
base totalmente desgrasada, no expresadas ni comprendidas en otra parte.

1901.10 � Preparaciones para la alimentación infantil acondicionadas para la venta al por menor:

1901.10.10 � � Con un contenido de sólidos lácteos superior al 10 % en peso 6 Year 0

1901.10.90 � � Las demás 6 Year 0

1901.20 � Mezclas y pastas para la preparación de productos de panadería, pastelería o galletería, de
la partida 19.05:

1901.20.10 � � Con un contenido de grasa butírica superior al 25 % en peso, sin acondicionar para la
venta al por menor

�

1901.20.90 � � Las demás �

1901.90 � Los demás:

� � Preparaciones a base de productos lácteos con un contenido de sólidos lácteos superior
al 10 % en peso:

1901.90.11 � � � Dulce de leche (manjar) 6 Year 0
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1901.90.19 � � � Las demás 6 Year 0

1901.90.90 � � Las demás 6 Year 0

19.02 Pastas alimenticias, incluso cocidas o rellenas (de carne u otras sustancias) o preparadas de
otra forma, tales como espaguetis, fideos, macarrones, tallarines, lasañas, ñoquis, ravioles,
canelones; cuscús, incluso preparado.

� Pastas alimenticias sin cocer, rellenar ni preparar de otra forma:

1902.11.00 � � Que contengan huevo 6 Year 5

1902.19 � � Las demás:

1902.19.10 � � � Espaguetis 6 Year 5

1902.19.20 � � � Pastas para sopa 6 Year 5

1902.19.90 � � � Las demás 6 Year 5

1902.20.00 � Pastas alimenticias rellenas, incluso cocidas o preparadas de otra forma 6 Year 0

1902.30.00 � Las demás pastas alimenticias 6 Year 5

1902.40.00 � Cuscús 6 Year 0

1903.00.00 Tapioca y sus sucedáneos preparados con fécula, en copos, grumos, granos perlados,
cerniduras o formas similares.

6 Year 0

19.04 Productos a base de cereales obtenidos por inflado o tostado (por ejemplo: hojuelas o copos
de maíz); cereales (excepto el maíz) en grano o en forma de copos u otro grano trabajado
(excepto la harina, grañones y sémola), precocidos o preparados de otro modo, no
expresados ni comprendidos en otra parte.

1904.10.00 � Productos a base de cereales obtenidos por inflado o tostado 6 Year 5

1904.20.00 � Preparaciones alimenticias obtenidas con copos de cereales sin tostar o con mezclas de
copos de cereales sin tostar y copos de cereales tostados o cereales inflados

6 Year 10

1904.30.00 � Trigo bulgur 6 Year 5

1904.90.00 � Los demás 6 Year 5

19.05 Productos de panadería, pastelería o galletería, incluso con adición de cacao; hostias, sellos
vacíos de los tipos utilizados para medicamentos, obleas para sellar, pastas secas de harina,
almidón o fécula, en hojas, y productos similares.

1905.10.00 � Pan crujiente llamado «Knäckebrot» 6 Year 5

1905.20.00 � Pan de especias 6 Year 5

� Galletas dulces (con adición de edulcorante); barquillos y obleas, incluso rellenos
(«gaufrettes», «wafers») y «waffles» («gaufres»)*:

1905.31.00 � � Galletas dulces (con adición de edulcorante) 6 Year 5

1905.32.00 � � Barquillos y obleas, incluso rellenos («gaufrettes», «wafers») y «waffles» («gaufres»)* 6 Year 5

1905.40.00 � Pan tostado y productos similares tostados 6 Year 5

1905.90 � Los demás:

1905.90.10 � � Alfajores 6 Year 5

1905.90.20 � � Bizcochos 6 Year 5

1905.90.30 � � Galletas saladas 6 Year 5

1905.90.90 � � Los demás 6 Year 5
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20 Preparaciones de hortalizas, frutas u otros frutos o demás partes de plantas

20.01 Hortalizas (incluso «silvestres»), frutas u otros frutos y demás partes comestibles de plantas,
preparados o conservados en vinagre o en ácido acético.

2001.10.00 � Pepinos y pepinillos 6 Year 0

2001.90 � Los demás:

2001.90.10 � � Alcachofas 6 Year 0

2001.90.20 � � Alcaparras 6 Year 0

2001.90.30 � � Mezclas 6 Year 0

2001.90.90 � � Los demás 6 Year 0

20.02 Tomates preparados o conservados (excepto en vinagre o en ácido acético).

2002.10 � Tomates enteros o en trozos:

2002.10.10 � � Enteros 6 Year 0

2002.10.20 � � En trozos 6 Year 0

2002.90 � Los demás:

� � Purés y jugos de tomate, cuyo contenido en peso, de extracto seco, sea igual o superior
al 7 %:

2002.90.11 � � � De valor Brix inferior a 30 6 Year 0

2002.90.12 � � � De valor Brix superior o igual a 30 pero inferior o igual a 32 6 Year 0

2002.90.19 � � � Los demás 6 Year 0

2002.90.90 � � Los demás 6 Year 0

20.03 Hongos y trufas, preparados o conservados (excepto en vinagre o en ácido acético).

2003.10 � Hongos del género Agaricus:

2003.10.10 � � Enteros 6 Year 0

2003.10.90 � � Los demás 6 Year 0

2003.20 � Trufas:

2003.20.10 � � Enteros 6 Year 0

2003.20.90 � � Los demás 6 Year 0

2003.90 � Los demás:

2003.90.10 � � Enteros 6 Year 0

2003.90.90 � � Los demás 6 Year 0

20.04 Las demás hortalizas (incluso «silvestres») preparadas o conservadas (excepto en vinagre o en
ácido acético), congeladas, excepto los productos de la partida 20.06.

2004.10.00 � Patatas (papas)* 6 Year 0

2004.90 � Las demás hortalizas y las mezclas de hortalizas:

2004.90.10 � � Espárragos 6 Year 10

2004.90.90 � � Los demás 6 Year 10

20.05 Las demás hortalizas (incluso «silvestres») preparadas o conservadas (excepto en vinagre o en
ácido acético), sin congelar, excepto los productos de la partida 20.06.

2005.10.00 � Hortalizas homogeneizadas 6 Year 0

2005.20.00 � Patatas (papas)* 6 Year 10
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2005.40.00 � Guisantes (arvejas, chícharos)* (Pisum sativum) 6 Year 0

� Judías (porotos, alubias, frijoles, fréjoles)* (Vigna spp., Phaseolus spp.):

2005.51.00 � � Desvainadas 6 Year 10

2005.59.00 � � Las demás 6 Year 10

2005.60.00 � Espárragos 6 Year 0

2005.70.00 � Aceitunas 6 Year 0

2005.80.00 � Maíz dulce (Zea mays var. saccharata) 6 Year 0

2005.90 � Las demás hortalizas y las mezclas de hortalizas:

2005.90.10 � � Pimiento 6 Year 0

2005.90.20 � � Ají 6 Year 0

2005.90.90 � � Las demás 6 Year 0

20.06 Hortalizas (incluso «silvestres»), frutas u otros frutos o sus cortezas y demás partes de plantas,
confitados con azúcar (almibarados, glaseados o escarchados).

2006.00.10 � Cerezas 6 Year 0

2006.00.20 � Mezclas de frutas 6 Year 0

2006.00.90 � Los demás 6 Year 0

20.07 Confituras, jaleas y mermeladas, purés y pastas de frutas u otros frutos, obtenidos por
cocción, incluso con adición de azúcar u otro edulcorante.

2007.10.00 � Preparaciones homogeneizadas 6 Year 0

� Los demás:

2007.91.00 � � De agrios (cítricos) 6 Year 0

2007.99 � � Los demás:

� � � De melocotón (durazno)*:

2007.99.11 � � � � Pulpa 6 Year 0

2007.99.12 � � � � Mermeladas y jaleas 6 Year 0

2007.99.19 � � � � Los demás 6 Year 0

� � � De albaricoque (damasco, chabacanos)*:

2007.99.21 � � � � Pulpa 6 Year 0

2007.99.22 � � � � Mermeladas y jaleas 6 Year 0

2007.99.29 � � � � Los demás 6 Year 0

2007.99.90 � � � Los demás 6 Year 0

20.08 Frutas u otros frutos y demás partes comestibles de plantas, preparados o conservados de
otro modo, incluso con adición de azúcar u otro edulcorante o alcohol, no expresados ni
comprendidos en otra parte.

� Frutos de cáscara, cacahuates (cacahuetes, maníes)* y demás semillas, incluso mezclados
entre sí:

2008.11 � � Cacahuates (cacahuetes, maníes)*:

2008.11.10 � � � Sin cáscara 6 Year 0

2008.11.90 � � � Los demás 6 Year 0

2008.19.00 � � Los demás, incluidas las mezclas 6 Year 0
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2008.20 � Piñas (ananás)

� � Conservadas al natural o en almíbar:

2008.20.11 � � � En rodajas 6 Year 0

2008.20.12 � � � En cubos 6 Year 0

2008.20.19 � � � Las demás 6 Year 0

2008.20.90 � � Las demás 6 Year 0

2008.30.00 � Agrios (cítricos) 6 Year 0

2008.40 � Peras:

2008.40.10 � � Conservadas al natural o en almíbar 6 Year 0

2008.40.90 � � Las demás 6 Year 0

2008.50.00 � Albaricoques (damascos, chabacanos)* 6 Year 0

2008.60 � Cerezas

� � Conservadas al natural o en almíbar:

2008.60.11 � � � Marrasquino o tipo marrasquino 6 Year 0

2008.60.19 � � � Las demás 6 Year 0

2008.60.90 � � Las demás 6 Year 0

2008.70 � Melocotones (duraznos)*, incluidos los griñones y nectarinas

� � Conservados al natural o en almíbar:

2008.70.11 � � � En mitades 6 Year 10

2008.70.19 � � � Los demás 6 Year 10

2008.70.90 � � Los demás 6 Year 10

2008.80.00 � Fresas (frutillas)* 6 Year 0

� Los demás, incluidas las mezclas, excepto las mezclas de la subpartida 2008.19:

2008.91.00 � � Palmitos 6 Year 0

2008.92.00 � � Mezclas 6 Year 0

2008.99 � � Los demás:

2008.99.10 � � � Uva 6 Year 0

2008.99.20 � � � Ciruelas 6 Year 0

2008.99.30 � � � Kiwis 6 Year 0

2008.99.90 � � � Los demás 6 Year 0

20.09 Jugos de frutas u otros frutos (incluido el mosto de uva) o de hortalizas (incluso «silvestres»),
sin fermentar y sin adición de alcohol, incluso con adición de azúcar u otro edulcorante.

� Jugo de naranja:

2009.11.00 � � Congelado 6 Year 0

2009.12.00 � � Sin congelar, de valor Brix inferior o igual a 20 6 Year 0

2009.19.00 � � Los demás 6 Year 0

� Jugo de toronja o pomelo:

2009.21.00 � � De valor Brix inferior o igual a 20 6 Year 0
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2009.29.00 � � Los demás 6 Year 0

� Jugo de cualquier otro agrio (cítrico):

2009.31.00 � � De valor Brix inferior o igual a 20 6 Year 0

2009.39.00 � � Los demás 6 Year 0

� Jugo de piña (ananá):

2009.41.00 � � De valor Brix inferior o igual a 20 6 Year 0

2009.49.00 � � Los demás 6 Year 0

2009.50.00 � Jugo de tomate 6 Year 0

� Jugo de uva (incluido el mosto):

2009.61 � � De valor Brix inferior o igual a 30:

2009.61.10 � � � Jugo 6 Year 0

2009.61.20 � � � Mosto 6 Year 0

2009.69 � � Los demás:

2009.69.10 � � � Jugo 6 Year 0

2009.69.20 � � � Mosto 6 Year 0

� Jugo de manzana:

2009.71.00 � � De valor Brix inferior o igual a 20 6 Year 0

2009.79 � � Los demás:

2009.79.10 � � � De valor Brix superior a 20 pero inferior a 70 6 Year 0

2009.79.20 � � � De valor Brix superior o igual a 70 6 Year 0

2009.80 � Jugo de cualquier otra fruta o fruto, u hortaliza:

2009.80.10 � � De mora 6 Year 0

2009.80.20 � � De frambuesa 6 Year 0

2009.80.30 � � De melocotón (durazno)* 6 Year 0

2009.80.40 � � De kiwi 6 Year 0

2009.80.50 � � De pera 6 Year 0

2009.80.60 � � De ciruela 6 Year 0

2009.80.70 � � De pimiento rojo de los géneros Capsicum o Pimenta 6 Year 0

2009.80.90 � � Los demás 6 Year 0

2009.90.00 � Mezclas de jugos 6 Year 0

21 Preparaciones alimenticias diversas

21.01 Extractos, esencias y concentrados de café, té o yerba mate y preparaciones a base de estos
productos o a base de café, té o yerba mate; achicoria tostada y demás sucedáneos del café
tostados y sus extractos, esencias y concentrados.

� Extractos, esencias y concentrados de café y preparaciones a base de estos extractos,
esencias o concentrados o a base de café:

2101.11 � � Extractos, esencias y concentrados:

2101.11.10 � � � Café instantáneo, sin aromatizar 6 Year 0

2101.11.90 � � � Los demás 6 Year 0
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2101.12.00 � � Preparaciones a base de extractos, esencias o concentrados o a base de café 6 Year 0

2101.20 � Extractos, esencias y concentrados de té o de yerba mate y preparaciones a base de estos
extractos, esencias o concentrados o a base de té o de yerba mate:

2101.20.10 � � A base de té 6 Year 0

2101.20.90 � � Los demás 6 Year 0

2101.30.00 � Achicoria tostada y demás sucedáneos del café tostados y sus extractos, esencias y
concentrados

6 Year 0

21.02 Levaduras (vivas o muertas); los demás microorganismos monocelulares muertos (excepto las
vacunas de la partida 30.02); polvos de levantar preparados.

2102.10.00 � Levaduras vivas 6 Year 0

2102.20.00 � Levaduras muertas; los demás microorganismos monocelulares muertos 6 Year 0

2102.30.00 � Polvos de levantar preparados 6 Year 0

21.03 Preparaciones para salsas y salsas preparadas; condimentos y sazonadores, compuestos;
harina de mostaza y mostaza preparada.

2103.10.00 � Salsa de soja (soya) 6 Year 0

2103.20 � «Ketchup» y demás salsas de tomate:

2103.20.10 � � Salsa catsup («ketchup», «catchup»)* 6 Year 0

2103.20.90 � � Los demás 6 Year 0

2103.30.00 � Harina de mostaza y mostaza preparada 6 Year 0

2103.90 � Los demás:

2103.90.10 � � Condimentos y sazonadores compuestos 6 Year 0

2103.90.20 � � Mayonesa 6 Year 0

2103.90.90 � � Los demás 6 Year 0

21.04 Preparaciones para sopas, potajes o caldos; sopas, potajes o caldos, preparados; preparaciones
alimenticias compuestas homogeneizadas.

2104.10 � Preparaciones para sopas, potajes o caldos; sopas, potajes o caldos, preparados:

2104.10.10 � � Cremas 6 Year 0

2104.10.20 � � Sopas 6 Year 0

2104.10.90 � � Las demás 6 Year 0

2104.20 � Preparaciones alimenticias compuestas homogeneizadas:

2104.20.10 � � Alimentos infantiles 6 Year 0

2104.20.90 � � Las demás 6 Year 0

21.05 Helados, incluso con cacao.

2105.00.10 � A base de agua 6 Year 0

2105.00.20 � A base de leche o crema 6 Year 0

2105.00.90 � Los demás 6 Year 0

21.06 Preparaciones alimenticias no expresadas ni comprendidas en otra parte.

2106.10 � Concentrados de proteínas y sustancias proteicas texturadas:

2106.10.10 � � Concentrados de proteínas 6 Year 0

2106.10.20 � � Sustancias proteicas texturadas 6 Year 0
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2106.90 � Las demás:

2106.90.10 � � Polvos para la fabricación de budines, cremas, gelatinas y similares �

� � Preparaciones compuestas no alcohólicas para la fabricación de bebidas:

2106.90.21 � � � Con sabor a frutas �

2106.90.29 � � � Las demás �

2106.90.30 � � Concentrados de jugos de una sola fruta, legumbre u hortaliza, enriquecidos con
minerales o vitaminas

�

� � Mezclas de concentrados:

2106.90.41 � � � Mezclas de concentrados de jugo de frutas, legumbres u hortalizas, enriquecidos con
minerales o vitaminas

�

2106.90.49 � � � Las demás �

2106.90.50 � � Preparaciones con un contenido de sólidos lácteos superior al 10 % en peso �

2106.90.60 � � Preparaciones alcohólicas compuestas no basadas en una o más sustancias odoríferas
con un grado alcohólico superior al 0,5 % por volumen, y del tipo utilizado para la
fabricación de bebidas

�

2106.90.90 � � Las demás �

22 Bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre

22.01 Agua, incluidas el agua mineral natural o artificial y la gaseada, sin adición de azúcar u otro
edulcorante ni aromatizada; hielo y nieve.

2201.10.00 � Agua mineral y agua gaseada 6 Year 0

2201.90.00 � Los demás 6 Year 0

22.02 Agua, incluidas el agua mineral y la gaseada, con adición de azúcar u otro edulcorante o
aromatizada, y demás bebidas no alcohólicas, excepto los jugos de frutas u otros frutos o de
hortalizas de la partida 20.09.

2202.10.00 � Agua, incluidas el agua mineral y la gaseada, con adición de azúcar u otro edulcorante o
aromatizada

6 Year 0

2202.90 � Las demás:

2202.90.10 � � Bebidas a base de jugos de una sola fruta, legumbre u hortaliza, enriquecidos con
minerales y vitaminas

6 Year 0

2202.90.20 � � Bebidas a base de mezclas de jugos de frutas, legumbres u hortalizas, enriquecidos con
minerales o vitaminas

6 Year 0

� � Bebidas que contengan leche:

2202.90.31 � � � Con contenido lácteo superior al 50 % 6 Year 0

2202.90.32 � � � Con contenido lácteo inferior o igual al 50 % 6 Year 0

2202.90.40 � � Bebidas de fantasía gasificadas, con azúcar 6 Year 0

2202.90.50 � � Bebidas de fantasía gasificadas, sin azúcar 6 Year 0

2202.90.90 � � Las demás 6 Year 0

2203.00.00 Cerveza de malta. 6 Year 0

22.04 Vino de uvas frescas, incluso encabezado, mosto de uva, excepto el de la partida 20.09.

2204.10.00 � Vino espumoso 6 Year

� Los demás vinos; mosto de uva en el que la fermentación se ha impedido o cortado
añadiendo alcohol:

0
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2204.21 � � En recipientes con capacidad inferior o igual a 2 l:

� � � Vinos blancos con denominación de origen:

2204.21.11 � � � � Sauvignon blanc 6 Year

2204.21.12 � � � � Chardonnay 6 Year

2204.21.13 � � � � Mezclas 6 Year

2204.21.19 � � � � Los demás 6 Year

� � � Vinos tintos con denominación de origen:

2204.21.21 � � � � Cabernet sauvignon 6 Year

2204.21.22 � � � � Merlot 6 Year

2204.21.23 � � � � Mezclas 6 Year

2204.21.29 � � � � Los demás 6 Year

2204.21.30 � � � Los demás vinos con denominación de origen 6 Year

2204.21.90 � � � Los demás 6 Year

2204.29 � � Los demás:

� � � Mosto de uva fermentado parcialmente y, apagado con alcohol (incluidas las
mistelas):

2204.29.11 � � � � Tintos 6 Year

2204.29.12 � � � � Blancos 6 Year

2204.29.19 � � � � Los demás 6 Year

� � � Los demás:

2204.29.91 � � � � Tintos 6 Year

2204.29.92 � � � � Blancos 6 Year

2204.29.99 � � � � Los demás 6 Year

2204.30 � Los demás mostos de uva:

� � Tintos:

2204.30.11 � � � Mostos concentrados 6 Year 0

2204.30.19 � � � Los demás 6 Year 0

� � Blancos:

2204.30.21 � � � Mostos concentrados 6 Year 0

2204.30.29 � � � Los demás 6 Year 0

2204.30.90 � � Los demás 6 Year 0

22.05 Vermut y demás vinos de uvas frescas preparados con plantas o sustancias aromáticas.

2205.10 � En recipientes con capacidad inferior o igual a 2 l:

2205.10.10 � � Vinos con pulpa de fruta 6 Year

2205.10.90 � � Los demás 6 Year

2205.90.00 � Los demás 6 Year

2206.00.00 Las demás bebidas fermentadas (por ejemplo: sidra, perada, aguamiel); mezclas de bebidas
fermentadas y mezclas de bebidas fermentadas y bebidas no alcohólicas, no expresadas ni
comprendidas en otra parte.

6 Year

0

0

0
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0

0

0

0
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0
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0
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22.07 Alcohol etílico sin desnaturalizar con grado alcohólico volumétrico superior o igual al 80 %
vol; alcohol etílico y aguardiente desnaturalizados, de cualquier graduación.

2207.10.00 � Alcohol etílico sin desnaturalizar con grado alcohólico volumétrico superior o igual al
80 % vol

6 Year 0

2207.20.00 � Alcohol etílico y aguardiente desnaturalizados, de cualquier graduación 6 Year

22.08 Alcohol etílico sin desnaturalizar con grado alcohólico volumétrico inferior al 80 % vol;
aguardientes, licores y demás bebidas espirituosas.

2208.20 � Aguardiente de vino o de orujo de uvas:

2208.20.10 � � De uva (pisco y similares)

ex 2208.20.10 � � � Cognac, Amagnac, Grappa y Brandy de jerez 6 Year

ex 2208.20.10 � � � Los demás 6 Year

2208.20.90 � � Los demás

ex 2208.20.90 � � � Cognac, Amagnac, Grappa y Brandy de jerez 6 Year

ex 2208.20.90 � � � Los demás 6 Year

2208.30 � Whisky:

2208.30.10 � � De envejecimiento inferior o igual a 6 años 6 Year

2208.30.20 � � De envejecimiento superior a 6 años pero inferior o igual a 12 años 6 Year

2208.30.90 � � Los demás 6 Year

2208.40 � Ron y demás aguardientes de caña:

2208.40.10 � � Ron 6 Year

2208.40.90 � � Los demás 6 Year

2208.50 � «Gin» y ginebra:

2208.50.10 � � «Gin» 6 Year

2208.50.20 � � Ginebra 6 Year

2208.60.00 � Vodka 6 Year

2208.70.00 � Licores 6 Year

2208.90 � Los demás:

2208.90.10 � � Tequila 6 Year

2208.90.90 � � Los demás 6 Year

2209.00.00 Vinagre y sucedáneos del vinagre obtenidos a partir del ácido acético. 6 Year 0

23 Residuos y desperdicios de las industrias alimentarias; alimentos preparados para animales

23.01 Harina, polvo y «pellets», de carne, despojos, pescado o de crustáceos, moluscos o demás
invertebrados acuáticos, impropios para la alimentación humana; chicharrones.

2301.10.00 � Harina, polvo y «pellets», de carne o despojos; chicharrones 6 Year 0

2301.20 � Harina, polvo y «pellets», de pescado o de crustáceos, moluscos o demás invertebrados
acuáticos:

� � Harina de pescado:

2301.20.11 � � � Con un contenido de proteínas inferior al 66 % en peso (standard) 6 Year 0

2301.20.12 � � � Con un contenido de proteínas superior o igual al 66 % pero inferior o igual al
68 %, en peso (prime)

6 Year 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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2301.20.13 � � � Con un contenido de proteínas superior al 68 % en peso (super prime) 6 Year 0

� � Harina de crustáceos:

2301.20.21 � � � De langostinos 6 Year 0

2301.20.22 � � � De caparazón de crustáceos 6 Year 0

2301.20.29 � � � Las demás 6 Year 0

2301.20.90 � � Los demás 6 Year 0

23.02 Salvados, moyuelos y demás residuos del cernido, de la molienda o de otros tratamientos de
los cereales o de las leguminosas, incluso en «pellets».

2302.10 � De maíz:

2302.10.10 � � Salvados 6 Year 5

2302.10.90 � � Los demás 6 Year 5

2302.20.00 � De arroz 6 Year 10

2302.30.00 � De trigo �

2302.40.00 � De los demás cereales �

2302.50.00 � De leguminosas 6 Year 10

23.03 Residuos de la industria del almidón y residuos similares, pulpa de remolacha, bagazo de
caña de azúcar y demás desperdicios de la industria azucarera, heces y desperdicios de
cervecería o de destilería, incluso en «pellets».

2303.10.00 � Residuos de la industria del almidón y residuos similares 6 Year 0

2303.20 � Pulpa de remolacha, bagazo de caña de azúcar y demás desperdicios de la industria
azucarera:

2303.20.10 � � Coseta de remolacha �

2303.20.90 � � Las demás 6 Year 0

2303.30.00 � Heces y desperdicios de cervecería o de destilería 6 Year 0

23.04 Tortas y demás residuos sólidos de la extracción del aceite de soja (soya), incluso molidos o
en «pellets».

2304.00.10 � Tortas 6 Year 5

2304.00.20 � Harinas de tortas 6 Year 5

2304.00.30 � «Pellets» 6 Year 5

2304.00.90 � Los demás 6 Year 5

2305.00.00 Tortas y demás residuos sólidos de la extracción del aceite de cacahuate (cacahuete, maní)*,
incluso molidos o en «pellets».

6 Year 5

23.06 Tortas y demás residuos sólidos de la extracción de grasas o aceites vegetales, incluso
molidos o en «pellets», excepto los de las partidas 23.04 ó 23.05.

2306.10.00 � De semillas de algodón 6 Year 5

2306.20.00 � De semillas de lino 6 Year 5

2306.30 � De semillas de girasol:

2306.30.10 � � Tortas 6 Year 5

2306.30.20 � � Harinas de tortas 6 Year 5

2306.30.30 � � «Pellets» 6 Year 5
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2306.30.90 � � Los demás 6 Year 5

� De semillas de nabo (nabina) o de colza:

2306.41.00 � � Con bajo contenido de ácido erúcico 6 Year 5

2306.49.00 � � Los demás 6 Year 5

2306.50.00 � De coco o de copra 6 Year 5

2306.60.00 � De nuez o de almendra de palma 6 Year 5

2306.70.00 � De germen de maíz 6 Year 5

2306.90.00 � Los demás 6 Year 5

2307.00.00 Lías o heces de vino; tártaro bruto. 6 Year 0

2308.00.00 Materias vegetales y desperdicios vegetales, residuos y subproductos vegetales, incluso en
«pellets», de los tipos utilizados para la alimentación de los animales, no expresados ni
comprendidos en otra parte.

6 Year 0

23.09 Preparaciones de los tipos utilizados para la alimentación de los animales.

2309.10 � Alimentos para perros o gatos, acondicionados para la venta al por menor:

2309.10.10 � � En bolsas o sacos 6 Year 0

2309.10.20 � � En latas 6 Year 0

2309.10.90 � � Los demás 6 Year 0

2309.90 � Las demás:

2309.90.10 � � Sustitutos lácteos para la alimentación de terneros 6 Year 0

2309.90.20 � � Con un contenido de sólidos lácteos superior al 10 % en peso 6 Year 0

2309.90.90 � � Las demás 6 Year 0

24 Tabaco y sucedáneos del tabaco elaborados

24.01 Tabaco en rama o sin elaborar; desperdicios de tabaco.

2401.10 � Tabaco sin desvenar o desnervar:

2401.10.10 � � Tabaco para envoltura 6 Year 0

2401.10.20 � � Para la fabricación de cigarros 6 Year 0

2401.10.90 � � Los demás 6 Year 0

2401.20 � Tabaco total o parcialmente desvenado o desnervado:

2401.20.10 � � Tabaco para envoltura 6 Year 0

2401.20.20 � � Para la fabricación de cigarros 6 Year 0

2401.20.90 � � Los demás 6 Year 0

2401.30.00 � Desperdicios de tabaco 6 Year 0

24.02 Cigarros (puros) (incluso despuntados), cigarritos (puritos) y cigarrillos, de tabaco o de
sucedáneos del tabaco.

2402.10.00 � Cigarros (puros) (incluso despuntados) y cigarritos (puritos), que contengan tabaco 6 Year 0

2402.20.00 � Cigarrillos que contengan tabaco 6 Year 0

2402.90.00 � Los demás 6 Year 0
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24.03 Los demás tabacos y sucedáneos del tabaco, elaborados; tabaco «homogeneizado» o
«reconstituido»; extractos y jugos de tabaco.

2403.10.00 � Tabaco para fumar, incluso con sucedáneos de tabaco en cualquier proporción 6 Year 0

� Los demás:

2403.91 � � Tabaco «homogeneizado» o «reconstituido»:

2403.91.10 � � � Del tipo utilizado para envolturas de tabaco 6 Year 0

2403.91.90 � � � Los demás 6 Year 0

2403.99.00 � � Los demás 6 Year 0

25 Sal; azufre; tierras y piedras; yesos, cales y cementos

25.01 Sal (incluidas la de mesa y la desnaturalizada) y cloruro de sodio puro, incluso en disolución
acuosa o con adición de antiaglomerantes o de agentes que garanticen una buena fluidez;
agua de mar.

2501.00.20 � Sal gema, sal de salinas, sal marina 6 Year 0

2501.00.30 � Sal de mesa 6 Year 0

2501.00.40 � Cloruro de sodio puro 6 Year 0

2501.00.90 � Las demás 6 Year 0

2502.00.00 Piritas de hierro sin tostar. 6 Year 0

2503.00.00 Azufre de cualquier clase, excepto el sublimado, el precipitado y el coloidal. 6 Year 0

25.04 Grafito natural.

2504.10.00 � En polvo o en escamas 6 Year 0

2504.90.00 � Los demás 6 Year 0

25.05 Arenas naturales de cualquier clase, incluso coloreadas, excepto las arenas metalíferas del
Capítulo 26.

2505.10.00 � Arenas silíceas y arenas cuarzosas 6 Year 0

2505.90.00 � Las demás 6 Year 0

25.06 Cuarzo (excepto las arenas naturales); cuarcita, incluso desbastada o simplemente troceada,
por aserrado o de otro modo, en bloques o en placas cuadradas o rectangulares.

2506.10.00 � Cuarzo 6 Year 0

� Cuarcita:

2506.21.00 � � En bruto o desbastada 6 Year 0

2506.29.00 � � Las demás 6 Year 0

2507.00.00 Caolín y demás arcillas caolínicas, incluso calcinados. 6 Year 0

25.08 Las demás arcillas (excepto las arcillas dilatadas de la partida 68.06), andalucita, cianita y
silimanita, incluso calcinadas; mullita; tierras de chamota o de dinas.

2508.10.00 � Bentonita 6 Year 0

2508.20.00 � Tierras decolorantes y tierras de batán 6 Year 0

2508.30.00 � Arcillas refractarias 6 Year 0

2508.40.00 � Las demás arcillas 6 Year 0

2508.50.00 � Andalucita, cianita y silimanita 6 Year 0

2508.60.00 � Mullita 6 Year 0

2508.70.00 � Tierras de chamota o de dinas 6 Year 0
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2509.00.00 Creta. 6 Year 0

25.10 Fosfatos de calcio naturales, fosfatos aluminocálcicos naturales y cretas fosfatadas.

2510.10.00 � Sin moler 6 Year 0

2510.20.00 � Molidos 6 Year 0

25.11 Sulfato de bario natural (baritina); carbonato de bario natural (witherita), incluso calcinado,
excepto el óxido de bario de la partida 28.16.

2511.10.00 � Sulfato de bario natural (baritina) 6 Year 0

2511.20.00 � Carbonato de bario natural (witherita) 6 Year 0

2512.00.00 Harinas silíceas fósiles (por ejemplo: «kieselguhr», tripolita, diatomita) y demás tierras silíceas
análogas, de densidad aparente inferior o igual a 1, incluso calcinadas.

6 Year 0

25.13 Piedra pómez; esmeril; corindón natural, granate natural y demás abrasivos naturales, incluso
tratados térmicamente.

� Piedra pómez:

2513.11.00 � � En bruto o en trozos irregulares, incluida la quebrantada (grava de piedra pómez o
«bimskies»)

6 Year 0

2513.19.00 � � Las demás 6 Year 0

2513.20.00 � Esmeril, corindón natural, granate natural y demás abrasivos naturales 6 Year 0

2514.00.00 Pizarra, incluso desbastada o simplemente troceada, por aserrado o de otro modo, en bloques
o en placas cuadradas o rectangulares.

6 Year 0

25.15 Mármol, travertinos, «ecaussines» y demás piedras calizas de talla o de construcción de
densidad aparente superior o igual a 2,5, y alabastro, incluso desbastados o simplemente
troceados, por aserrado o de otro modo, en bloques o en placas cuadradas o rectangulares.

� Mármol y travertinos:

2515.11.00 � � En bruto o desbastados 6 Year 0

2515.12.00 � � Simplemente troceados, por aserrado o de otro modo, en bloques o en placas
cuadradas o rectangulares

6 Year 0

2515.20.00 � «Ecaussines» y demás piedras calizas de talla o de construcción; alabastro 6 Year 0

25.16 Granito, pórfido, basalto, arenisca y demás piedras de talla o de construcción, incluso
desbastados o simplemente troceados, por aserrado o de otro modo, en bloques o en placas
cuadradas o rectangulares.

� Granito:

2516.11.00 � � En bruto o desbastado 6 Year 0

2516.12.00 � � Simplemente troceado, por aserrado o de otro modo, en bloques o en placas cuadradas
o rectangulares

6 Year 0

� Arenisca:

2516.21.00 � � En bruto o desbastada 6 Year 0

2516.22.00 � � Simplemente troceada, por aserrado o de otro modo, en bloques o en placas cuadradas
o rectangulares

6 Year 0

2516.90.00 � Las demás piedras de talla o de construcción 6 Year 0
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25.17 Cantos, grava, piedras machacadas, de los tipos generalmente utilizados para hacer hormigón,
o para firmes de carreteras, vías férreas u otros balastos, guijarros y pedernal, incluso tratados
térmicamente; macadán de escorias o de desechos industriales similares, incluso con
materiales comprendidos en la primera parte de la partida; macadán alquitranado; gránulos,
tasquiles (fragmentos) y polvo de piedras de las partidas 25.15 ó 25.16, incluso tratados
térmicamente.

2517.10.00 � Cantos, grava, piedras machacadas, de los tipos generalmente utilizados para hacer
hormigón, o para firmes de carreteras, vías férreas u otros balastos, guijarros y pedernal,
incluso tratados térmicamente

6 Year 0

2517.20.00 � Macadán de escorias o de desechos industriales similares, incluso con materiales citados en
la subpartida 2517.10

6 Year 0

2517.30.00 � Macadán alquitranado Year 0

� Gránulos, tasquiles (fragmentos) y polvo de piedras de las partidas 25.15 ó 25.16, incluso
tratados térmicamente:

6

2517.41.00 � � De mármol 6 Year 0

2517.49.00 � � Los demás 6 Year 0

25.18 Dolomita, incluso sinterizada o calcinada, incluida la dolomita desbastada o simplemente
troceada, por aserrado o de otro modo, en bloques o en placas cuadradas o rectangulares;
aglomerado de dolomita.

2518.10.00 � Dolomita sin calcinar ni sinterizar, llamada «cruda» 6 Year 0

2518.20.00 � Dolomita calcinada o sinterizada 6 Year 0

2518.30.00 � Aglomerado de dolomita 6 Year 0

25.19 Carbonato de magnesio natural (magnesita); magnesia electrofundida; magnesia calcinada a
muerte (sinterizada), incluso con pequeñas cantidades de otros óxidos añadidos antes de la
sinterización; otro óxido de magnesio, incluso puro.

2519.10.00 � Carbonato de magnesio natural (magnesita) 6 Year 0

2519.90 � Los demás:

2519.90.10 � � Óxido de magnesio, químicamente puro 6 Year 0

2519.90.90 � � Los demás 6 Year 0

25.20 Yeso natural; anhidrita; yeso fraguable (consistente en yeso natural calcinado o en sulfato de
calcio), incluso coloreado o con pequeñas cantidades de aceleradores o retardadores.

2520.10.00 � Yeso natural; anhidrita 6 Year 0

2520.20.00 � Yeso fraguable 6 Year 0

2521.00.00 Castinas; piedras para la fabricación de cal o de cemento. 6 Year 0

25.22 Cal viva, cal apagada y cal hidráulica, excepto el óxido y el hidróxido de calcio de la partida
28.25.

2522.10.00 � Cal viva 6 Year 0

2522.20.00 � Cal apagada 6 Year 0

2522.30.00 � Cal hidráulica 6 Year 0

25.23 Cementos hidráulicos (comprendidos los cementos sin pulverizar o «clinker»), incluso
coloreados.

2523.10.00 � Cementos sin pulverizar («clinker») 6 Year 0

� Cemento Portland:

2523.21.00 � � Cemento blanco, incluso coloreado artificialmente 6 Year 0

2523.29.00 � � Los demás 6 Year 7
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2523.30.00 � Cementos aluminosos 6 Year 0

2523.90.00 � Los demás cementos hidráulicos 6 Year 0

25.24 Amianto (asbesto).

2524.00.10 � En fibras, copos o polvo 6 Year 0

2524.00.90 � Los demás 6 Year 0

25.25 Mica, incluida la exfoliada en laminillas irregulares («splittings»); desperdicios de mica.

2525.10.00 � Mica en bruto o exfoliada en hojas o en laminillas irregulares («splittings») 6 Year 0

2525.20.00 � Mica en polvo 6 Year 0

2525.30.00 � Desperdicios de mica 6 Year 0

25.26 Esteatita natural, incluso desbastada o simplemente troceada, por aserrado o de otro modo,
en bloques o en placas cuadradas o rectangulares; talco.

2526.10.00 � Sin triturar ni pulverizar 6 Year 0

2526.20.00 � Triturados o pulverizados 6 Year 0

25.28 Boratos naturales y sus concentrados (incluso calcinados), excepto los boratos extraidos de las
salmueras naturales; ácido bórico natural con un contenido de H3BO3 inferior o igual al
85 %, calculado sobre producto seco.

2528.10.00 � Boratos de sodio naturales y sus concentrados (incluso calcinados) 6 Year 0

2528.90 � Los demás:

2528.90.10 � � Ulexita natural 6 Year 0

2528.90.20 � � Boratos de sodio calcio 6 Year 0

2528.90.90 � � Los demás 6 Year 0

25.29 Feldespato; leucita; nefelina y nefelina sienita; espato flúor.

2529.10.00 � Feldespato 6 Year 0

� Espato flúor:

2529.21.00 � � Con un contenido de fluoruro de calcio inferior o igual al 97 % en peso 6 Year 0

2529.22.00 � � Con un contenido de fluoruro de calcio superior al 97 % en peso 6 Year 0

2529.30.00 � Leucita; nefelina y nefelina sienita 6 Year 0

25.30 Materias minerales no expresadas ni comprendidas en otra parte.

2530.10.00 � Vermiculita, perlita y cloritas, sin dilatar 6 Year 0

2530.20.00 � Kieserita y epsomita (sulfatos de magnesio naturales) 6 Year 0

2530.90.00 � Las demás 6 Year 0

26 Minerales metalíferos, escorias y cenizas

26.01 Minerales de hierro y sus concentrados, incluidas las piritas de hierro tostadas (cenizas de
piritas).

� Minerales de hierro y sus concentrados, excepto las piritas de hierro tostadas (cenizas de
piritas):

2601.11 � � Sin aglomerar:

� � � Finos, granzas y run of mine:

2601.11.11 � � � � Finos 6 Year 0
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2601.11.12 � � � � Granzas 6 Year 0

2601.11.13 � � � � Run of mine 6 Year 0

2601.11.90 � � � Los demás 6 Year 0

2601.12 � � Aglomerados:

2601.12.10 � � � «Pellets» 6 Year 0

2601.12.90 � � � Los demás 6 Year 0

2601.20.00 � Piritas de hierro tostadas (cenizas de piritas) 6 Year 0

2602.00.00 Minerales de manganeso y sus concentrados, incluidos los minerales de manganeso
ferruginosos y sus concentrados con un contenido de manganeso superior o igual al 20 % en
peso, sobre producto seco.

6 Year 0

2603.00.00 Minerales de cobre y sus concentrados. 6 Year 0

2604.00.00 Minerales de níquel y sus concentrados. 6 Year 0

2605.00.00 Minerales de cobalto y sus concentrados. 6 Year 0

2606.00.00 Minerales de aluminio y sus concentrados. 6 Year 0

2607.00.00 Minerales de plomo y sus concentrados. 6 Year 0

2608.00.00 Minerales de cinc y sus concentrados. 6 Year 0

2609.00.00 Minerales de estaño y sus concentrados. 6 Year 0

2610.00.00 Minerales de cromo y sus concentrados. 6 Year 0

2611.00.00 Minerales de volframio (tungsteno) y sus concentrados. 6 Year 0

26.12 Minerales de uranio o torio, y sus concentrados.

2612.10.00 � Minerales de uranio y sus concentrados 6 Year 0

2612.20.00 � Minerales de torio y sus concentrados 6 Year 0

26.13 Minerales de molibdeno y sus concentrados.

2613.10 � Tostados:

2613.10.10 � � Concentrados 6 Year 0

2613.10.90 � � Los demás 6 Year 0

2613.90 � Los demás:

2613.90.10 � � Concentrados sin tostar 6 Year 0

2613.90.90 � � Los demás 6 Year 0

2614.00.00 Minerales de titanio y sus concentrados. 6 Year 0

26.15 Minerales de niobio, tantalio, vanadio o circonio, y sus concentrados.

2615.10.00 � Minerales de circonio y sus concentrados 6 Year 0

2615.90.00 � Los demás 6 Year 0

26.16 Minerales de los metales preciosos y sus concentrados.

2616.10.00 � Minerales de plata y sus concentrados 6 Year 0

2616.90 � Los demás:

2616.90.10 � � De oro 6 Year 0

2616.90.90 � � Los demás 6 Year 0
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26.17 Los demás minerales y sus concentrados.

2617.10.00 � Minerales de antimonio y sus concentrados 6 Year 0

2617.90.00 � Los demás 6 Year 0

2618.00.00 Escorias granuladas (arena de escorias) de la siderurgia. 6 Year 0

2619.00.00 Escorias (excepto las granuladas), batiduras y demás desperdicios de la siderurgia. 6 Year 0

26.20 Cenizas y residuos (excepto los de la siderurgia), que contengan arsénico, metal o
compuestos metálicos.

� Que contengan principalmente cinc:

2620.11.00 � � Matas de galvanización 6 Year 0

2620.19.00 � � Los demás 6 Year 0

� Que contengan principalmente plomo:

2620.21.00 � � Lodos de gasolina con plomo y lodos de compuestos antidetonantes con plomo 6 Year 0

2620.29.00 � � Los demás 6 Year 0

2620.30.00 � Que contengan principalmente cobre 6 Year 0

2620.40.00 � Que contengan principalmente aluminio 6 Year 0

2620.60.00 � Que contengan arsénico, mercurio, talio o sus mezclas, de los tipos utilizados para la
extracción de arsénico o de estos metales o para la elaboración de sus compuestos
químicos.

6 Year 0

� Los demás:

2620.91.00 � � Que contengan antimonio, berilio, cadmio, cromo o sus mezclas 6 Year 0

2620.99 � � Los demás:

2620.99.10 � � � Que contengan principalmente oro 6 Year 0

2620.99.20 � � � Que contengan principalmente plata 6 Year 0

2620.99.90 � � � Los demás 6 Year 0

26.21 Las demás escorias y cenizas, incluidas las cenizas de algas; cenizas y residuos procedentes de
la incineración de desechos y desperdicios municipales.

2621.10.00 � Cenizas y residuos procedentes de la incineración de desechos y desperdicios municipales 6 Year 0

2621.90 � Las demás:

2621.90.10 � � Cenizas de hueso 6 Year 0

2621.90.90 � � Las demás 6 Year 0

27 Combustibles minerales, aceites minerales y productos de su destilación; materias
bituminosas; ceras minerales

27.01 Hullas; briquetas, ovoides y combustibles sólidos similares, obtenidos de la hulla.

� Hullas, incluso pulverizadas, pero sin aglomerar:

2701.11.00 � � Antracitas 6 Year 0

2701.12 � � Hulla bituminosa:

2701.12.10 � � � Para uso metalúrgico 6 Year 0

2701.12.20 � � � Para uso térmico 6 Year 0

2701.12.90 � � � Las demás 6 Year 0

2701.19.00 � � Las demás hullas 6 Year 0
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2701.20.00 � Briquetas, ovoides y combustibles sólidos similares, obtenidos de la hulla 6 Year 0

27.02 Lignitos, incluso aglomerados, excepto el azabache.

2702.10.00 � Lignitos, incluso pulverizados, pero sin aglomerar 6 Year 0

2702.20.00 � Lignitos aglomerados 6 Year 0

2703.00.00 Turba (comprendida la utilizada para cama de animales), incluso aglomerada. 6 Year 0

2704.00.00 Coques y semicoques de hulla, lignito o turba, incluso aglomerados; carbón de retorta. 6 Year 0

2705.00.00 Gas de hulla, gas de agua, gas pobre y gases similares, excepto el gas de petróleo y demás
hidrocarburos gaseosos.

6 Year 0

2706.00.00 Alquitranes de hulla, lignito o turba y demás alquitranes minerales, aunque estén
deshidratados o descabezados, incluidos los alquitranes reconstituidos.

6 Year 0

27.07 Aceites y demás productos de la destilación de los alquitranes de hulla de alta temperatura;
productos análogos en los que los constituyentes aromáticos predominen en peso sobre los
no aromáticos.

2707.10.00 � Benzol (benceno) 6 Year 0

2707.20.00 � Toluol (tolueno) 6 Year 0

2707.30.00 � Xilol (xilenos) 6 Year 0

2707.40.00 � Naftaleno 6 Year 0

2707.50.00 � Las demás mezclas de hidrocarburos aromáticos que destilen, incluidas las pérdidas, una
proporción superior o igual al 65 % en volúmen a 250 °C, según la norma ASTM D 86

6 Year 0

2707.60.00 � Fenoles 6 Year 0

� Los demás:

2707.91.00 � � Aceites de creosota 6 Year 0

2707.99.00 � � Los demás 6 Year 0

27.08 Brea y coque de brea de alquitrán de hulla o de otros alquitranes minerales.

2708.10.00 � Brea 6 Year 0

2708.20.00 � Coque de brea 6 Year 0

27.09 Aceites crudos de petróleo o de mineral bituminoso.

2709.00.10 � Con grados API inferior a 25 6 Year 5

2709.00.20 � Con grados API superior o igual a 25 6 Year 5

27.10 Aceites de petróleo o de mineral bituminoso, excepto los aceites crudos; preparaciones no
expresadas ni comprendidas en otra parte, con un contenido de aceites de petróleo o de
mineral bituminoso superior o igual al 70 % en peso, en las que estos aceites constituyan el
elemento base; desechos de aceites.

� Aceites de petróleo o de mineral bituminoso (excepto los aceites crudos) y preparaciones
no expresadas ni comprendidas en otra parte, con un contenido de aceites de petróleo o
de mineral bituminoso superior o igual al 70 % en peso, en las que estos aceites
constituyan el elemento base, excepto los desechos de aceites:

2710.11 � � Aceites livianos (ligeros)* y preparaciones:

2710.11.10 � � � Eter de petróleo (nafta solvente, bencina de extracción) 6 Year 5

� � � Gasolina, excepto para aviación:

2710.11.21 � � � � Para vehículos terrestres, con plomo 6 Year 5

2710.11.22 � � � � Para vehículos terrestres, sin plomo, de 93 octanos 6 Year 5
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2710.11.23 � � � � Para vehículos terrestres, sin plomo, de 97 octanos 6 Year 5

2710.11.29 � � � � Las demás 6 Year 5

2710.11.30 � � � Espíritu de petróleo (White spirits) 6 Year 5

2710.11.90 � � � Los demás 6 Year 0

2710.19 � � Los demás:

2710.19.10 � � � Gasolina para aviación 6 Year 5

2710.19.20 � � � Kerosene 6 Year 5

2710.19.30 � � � Combustibles para motores a reacción 6 Year 5

2710.19.40 � � � Aceites combustibles destilados (gasoil, diesel oil) 6 Year 5

� � � Aceites combustibles residuales pesados:

2710.19.51 � � � � Fuel oil 6 6 Year 5

2710.19.59 � � � � Los demás 6 Year 5

� � � Aceites y grasas lubricantes:

2710.19.61 � � � � Aceites básicos 6 Year 5

2710.19.62 � � � � Aceites blancos (de vaselina, de parafina) 6 Year 0

2710.19.63 � � � � Aceites lubricantes terminados 6 Year 5

2710.19.64 � � � � Grasas lubricantes 6 Year 5

� � � Los demás:

2710.19.91 � � � � Aceites aislantes para uso eléctrico 6 Year 0

2710.19.92 � � � � Solventes a base de mezclas de hidrocarburos parafínicos aromáticos y nafténicos 6 Year 0

2710.19.99 � � � � Los demás 6 Year 0

� Desechos de aceites:

2710.91.00 � � Que contengan difenilos policlorados (PCB), terfenilos policlorados (PCT) o difenilos
polibromados (PBB)

6 Year 0

2710.99.00 � � Los demás 6 Year 0

27.11 Gas de petróleo y demás hidrocarburos gaseosos.

� Licuados:

2711.11.00 � � Gas natural 6 Year 5

2711.12.00 � � Propano 6 Year 5

2711.13.00 � � Butanos 6 Year 5

2711.14.00 � � Etileno, propileno, butileno y butadieno 6 Year 0

2711.19.00 � � Los demás 6 Year 0

� En estado gaseoso:

2711.21.00 � � Gas natural 6 Year 0

2711.29.00 � � Los demás 6 Year 0



Partida SA 2002 Descripción Base Categoría

27.12 Vaselina; parafina, cera de petróleo microcristalina, «slack wax», ozoquerita, cera de lignito,
cera de turba, demás ceras minerales y productos similares obtenidos por síntesis o por otros
procedimientos, incluso coloreados.

2712.10.00 � Vaselina 6 Year 0

2712.20.00 � Parafina con un contenido de aceite inferior al 0,75 % en peso 6 Year 0

2712.90 � Los demás:

2712.90.10 � � Parafina que contenga en peso 0,75 % o más de aceite 6 Year 0

2712.90.90 � � Los demás 6 Year 0

27.13 Coque de petróleo, betún de petróleo y demás residuos de los aceites de petróleo o de
mineral bituminoso.

� Coque de petróleo:

2713.11.00 � � Sin calcinar 6 Year 0

2713.12.00 � � Calcinado 6 Year 0

2713.20.00 � Betún de petróleo 6 Year 0

2713.90.00 � Los demás residuos de los aceites de petróleo o de mineral bituminoso 6 Year 0

27.14 Betunes y asfaltos naturales; pizarras y arenas bituminosas; asfaltitas y rocas asfálticas.

2714.10.00 � Pizarras y arenas bituminosas 6 Year 0

2714.90.00 � Los demás 6 Year 0

2715.00.00 Mezclas bituminosas a base de asfalto o de betún naturales, de betún de petróleo, de
alquitrán mineral o de brea de alquitrán mineral (por ejemplo: mástiques bituminosos, «cut
backs»).

6 Year 0

2716.00.00 Energía eléctrica (partida discrecional). 6 Year 0

28 Productos químicos inorgánicos; compuestos inorgánicos u orgánicos de metal precioso, de
elementos radiactivos, de metales de las tierras raras o de isótopos

28.01 Flúor, cloro, bromo y yodo.

2801.10.00 � Cloro 6 Year 7

2801.20.00 � Yodo 6 Year 0

2801.30.00 � Flúor; bromo 6 Year 0

2802.00.00 Azufre sublimado o precipitado; azufre coloidal. 6 Year 0

2803.00.00 Carbono (negros de humo y otras formas de carbono no expresadas ni comprendidas en otra
parte).

6 Year 0

28.04 Hidrógeno, gases nobles y demás elementos no metálicos.

2804.10.00 � Hidrógeno 6 Year 0

� Gases nobles:

2804.21.00 � � Argón 6 Year 0

2804.29.00 � � Los demás 6 Year 0

2804.30.00 � Nitrógeno 6 Year 0

2804.40.00 � Oxígeno 6 Year 0
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2804.50.00 � Boro; telurio 6 Year 0

� Silicio:

2804.61.00 � � Con un contenido de silicio superior o igual al 99,99 % en peso 6 Year 0

2804.69.00 � � Los demás 6 Year 0

2804.70.00 � Fósforo 6 Year 0

2804.80.00 � Arsénico 6 Year 0

2804.90.00 � Selenio 6 Year 0

28.05 Metales alcalinos o alcalinotérreos; metales de las tierras raras, escandio e itrio, incluso
mezclados o aleados entre sí; mercurio.

� Metales alcalinos o alcalinotérreos:

2805.11.00 � � Sodio 6 Year 0

2805.12.00 � � Calcio 6 Year 0

2805.19.00 � � Los demás 6 Year 0

2805.30.00 � Metales de las tierras raras, escandio e itrio, incluso mezclados o aleados entre sí 6 Year 0

2805.40.00 � Mercurio 6 Year 0

28.06 Cloruro de hidrógeno (ácido clorhídrico); ácido clorosulfúrico.

2806.10.00 � Cloruro de hidrógeno (ácido clorhídrico) 6 Year 0

2806.20.00 � Ácido clorosulfúrico 6 Year 0

2807.00.00 Ácido sulfúrico; oleum. 6 Year 0

2808.00.00 Ácido nítrico; ácidos sulfonítricos. 6 Year 0

28.09 Pentóxido de difósforo; ácido fosfórico; ácidos polifosfóricos, aunque no sean de constitución
química definida.

2809.10.00 � Pentóxido de difósforo 6 Year 0

2809.20 � Ácido fosfórico y ácidos polifosfóricos:

2809.20.10 � � Ácido ortofosfórico o fosfórico 6 Year 0

2809.20.90 � � Los demás 6 Year 0

28.10 Óxidos de boro; ácidos bóricos.

2810.00.10 � Óxidos de boro 6 Year 0

2810.00.20 � Ácidos bóricos 6 Year 0

28.11 Los demás ácidos inorgánicos y los demás compuestos oxigenados inorgánicos de los
elementos no metálicos.

� Los demás ácidos inorgánicos:

2811.11.00 � � Fluoruro de hidrógeno (ácido fluorhídrico) 6 Year 0

2811.19 � � Los demás:

2811.19.10 � � � Cianuro de hidrógeno (CAS 74-90-8) (Formonitrilo, Evercin, Ácido prúsico, Ácido
hidrociánico)*

6 Year 0

2811.19.90 � � � Los demás 6 Year 0

� Los demás compuestos oxigenados inorgánicos de los elementos no metálicos:

2811.21.00 � � Dióxido de carbono 6 Year 0
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2811.22.00 � � Dióxido de silicio 6 Year 0

2811.23.00 � � Dióxido de azufre 6 Year 0

2811.29 � � Los demás:

2811.29.10 � � � Anhídrido arsenioso (Trióxido de arsénico, Óxido arsenioso, Arsénico blanco) 6 Year 0

2811.29.20 � � � Anhídrido sulfúrico (Trióxido de S) 6 Year 0

2811.29.90 � � � Los demás 6 Year 0

28.12 Halogenuros y oxihalogenuros de los elementos no metálicos.

2812.10 � Cloruros y oxicloruros:

2812.10.10 � � Tricloruro de arsénico (CAS 7784-34-1) (Cloruro arsénico (III), 6 Year 0

Cloruro arsenioso, Arsénico líquido fumante, Tricloroarsina)*

2812.10.20 � � Tricloruro de fósforo (CAS 7719-12-2) (Triclorofosforano, 6 Year 0

Clorurofosforoso)*

2812.10.30 � � Pentacloruro de fósforo (CAS 10026-13-8) (Cloruro fosfórico, 6 Year 0

Percloruro de fósforo, Pentaclorofosforano)*

2812.10.40 � � Monocloruro de azufre (CAS 10025-67-9) (Cloruro de azufre)* 6 Year 0

2812.10.50 � � Dicloruro de azufre (CAS 10545-99-0) 6 Year 0

2812.10.60 � � Dicloruro de carbonilo (CAS 75-44-5) (Fosgeno, CG, Dicloroformaldehido, Oxicloruro
de carbono)*

6 Year 0

2812.10.70 � � Oxicloruro de fósforo (CAS 10025-87-3) (Cloruro de fosfonilo)* 6 Year 0

2812.10.80 � � Cloruro de tionilo (CAS 7719-09-7) (Oxicloruro sulfuroso)* 6 Year 0

2812.10.90 � � Los demás 6 Year 0

2812.90.00 � Los demás 6 Year 0

28.13 Sulfuros de los elementos no metálicos; trisulfuro de fósforo comercial.

2813.10.00 � Disulfuro de carbono 6 Year 0

2813.90 � Los demás:

2813.90.10 � � Pentasulfuro de fósforo 6 Year 0

2813.90.90 � � Los demás 6 Year 0

28.14 Amoníaco anhidro o en disolución acuosa.

2814.10.00 � Amoníaco anhidro 6 Year 0

2814.20.00 � Amoníaco en disolución acuosa 6 Year 0

28.15 Hidróxido de sodio (sosa o soda cáustica); hidróxido de potasio (potasa cáustica); peróxidos
de sodio o de potasio.

� Hidróxido de sodio (sosa o soda cáustica):

2815.11.00 � � Sólido 6 Year 0

2815.12.00 � � En disolución acuosa (lejía de sosa o soda cáustica) 6 Year 0

2815.20.00 � Hidróxido de potasio (potasa cáustica) 6 Year 0

2815.30.00 � Peróxidos de sodio o de potasio 6 Year 0
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28.16 Hidróxido y peróxido de magnesio; óxidos, hidróxidos y peróxidos, de estroncio o de bario.

2816.10.00 � Hidróxido y peróxido de magnesio 6 Year 0

2816.40.00 � Óxidos, hidróxidos y peróxidos, de estroncio o de bario 6 Year 0

2817.00.00 Óxido de cinc; peróxido de cinc. 6 Year 0

28.18 Corindón artificial, aunque no sea químicamente definido; óxido de aluminio, hidróxido de
aluminio.

2818.10.00 � Corindón artificial, aunque no sea de constitución química definida 6 Year 0

2818.20.00 � Óxido de aluminio, excepto el corindón artificial 6 Year 0

2818.30.00 � Hidróxido de aluminio 6 Year 0

28.19 Óxidos e hidróxidos de cromo.

2819.10.00 � Trióxido de cromo 6 Year 0

2819.90.00 � Los demás 6 Year 0

28.20 Óxidos de manganeso.

2820.10.00 � Dióxido de manganeso 6 Year 0

2820.90.00 � Los demás 6 Year 0

28.21 Óxidos e hidróxidos de hierro; tierras colorantes con un contenido de hierro combinado,
expresado en Fe2O3, superior o igual al 70 % en peso.

2821.10.00 � Óxidos e hidróxidos de hierro 6 Year 0

2821.20.00 � Tierras colorantes 6 Year 0

2822.00.00 Óxidos e hidróxidos de cobalto; óxidos de cobalto comerciales. 6 Year 0

2823.00.00 Óxidos de titanio. 6 Year 0

28.24 Óxidos de plomo; minio y minio anaranjado.

2824.10.00 � Monóxido de plomo (litargirio, masicote) 6 Year 0

2824.20.00 � Minio y minio anaranjado 6 Year 0

2824.90.00 � Los demás 6 Year 0

28.25 Hidrazina e hidroxilamina y sus sales inorgánicas; las demás bases inorgánicas; los demás
óxidos, hidróxidos y peróxidos de metales.

2825.10 � Hidrazina e hidroxilamina y sus sales inorgánicas:

2825.10.10 � � Cloruro de hidroxilamonio 6 Year 0

2825.10.90 � � Los demás 6 Year 0

2825.20.00 � Óxido e hidróxido de litio 6 Year 0

2825.30.00 � Óxidos e hidróxidos de vanadio 6 Year 0

2825.40.00 � Óxidos e hidróxidos de níquel 6 Year 0

2825.50.00 � Óxidos e hidróxidos de cobre 6 Year 0

2825.60.00 � Óxidos de germanio y dióxido de circonio 6 Year 0

2825.70 � Óxidos e hidróxidos de molibdeno:

2825.70.10 � � Trióxido de molibdeno 6 Year 0

2825.70.20 � � Los demás óxidos de molibdeno 6 Year 0
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2825.70.30 � � Hidróxidos de molibdeno 6 Year 0

2825.80.00 � Óxidos de antimonio 6 Year 0

2825.90.00 � Los demás 6 Year 0

28.26 Fluoruros; fluorosilicatos, fluoroaluminatos y demás sales complejas de flúor.

� Fluoruros:

2826.11.00 � � De amonio o sodio 6 Year 0

2826.12.00 � � De aluminio 6 Year 0

2826.19.00 � � Los demás 6 Year 0

2826.20.00 � Fluorosilicatos de sodio o potasio 6 Year 0

2826.30.00 � Hexafluoroaluminato de sodio (criolita sintética) 6 Year 0

2826.90.00 � Los demás 6 Year 0

28.27 Cloruros, oxicloruros e hidroxicloruros; bromuros y oxibromuros; yoduros y oxiyoduros.

2827.10.00 � Cloruro de amonio 6 Year 0

2827.20.00 � Cloruro de calcio 6 Year 7

� Los demás cloruros:

2827.31.00 � � De magnesio 6 Year 0

2827.32.00 � � De aluminio 6 Year 0

2827.33.00 � � De hierro 6 Year 7

2827.34.00 � � De cobalto 6 Year 0

2827.35.00 � � De níquel 6 Year 0

2827.36.00 � � De cinc 6 Year 0

2827.39 � � Los demás:

2827.39.10 � � � De estaño 6 Year 0

2827.39.20 � � � De cobre (cuproso) 6 Year 0

2827.39.30 � � � De litio 6 Year 0

2827.39.90 � � � Los demás 6 Year 0

� Oxicloruros e hidroxicloruros:

2827.41.00 � � De cobre 6 Year 0

2827.49.00 � � Los demás 6 Year 0

� Bromuros y oxibromuros:

2827.51.00 � � Bromuros de sodio o potasio 6 Year 0

2827.59.00 � � Los demás 6 Year 0

2827.60 � Yoduros y oxiyoduros:

2827.60.10 � � Yoduro de sodio 6 Year 0

2827.60.20 � � Yoduro de potasio 6 Year 0

2827.60.90 � � Los demás 6 Year 0
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28.28 Hipocloritos; hipoclorito de calcio comercial; cloritos; hipobromitos.

2828.10.00 � Hipoclorito de calcio comercial y demás hipocloritos de calcio 6 Year 0

2828.90.00 � Los demás 6 Year 0

28.29 Cloratos y percloratos; bromatos y perbromatos; yodatos y peryodatos.

� Cloratos:

2829.11.00 � � De sodio 6 Year 7

2829.19.00 � � Los demás 6 Year 0

2829.90 � Los demás:

2829.90.10 � � Yodato de potasio 6 Year 0

2829.90.20 � � Yodato de calcio 6 Year 0

2829.90.90 � � Los demás 6 Year 0

28.30 Sulfuros; polisulfuros, aunque no sean de constitución química definida.

2830.10 � Sulfuros de sodio:

2830.10.10 � � Neutro 6 Year 0

� � Ácido (Sulfhidrato):

2830.10.21 � � � En forma sólida 6 Year 7

2830.10.22 � � � En disolución acuosa 6 Year 7

2830.10.29 � � � Los demás 6 Year 7

2830.20.00 � Sulfuro de cinc 6 Year 0

2830.30.00 � Sulfuro de cadmio 6 Year 0

2830.90.00 � Los demás 6 Year 0

28.31 Ditionitos y sulfoxilatos.

2831.10.00 � De sodio 6 Year 0

2831.90.00 � Los demás 6 Year 0

28.32 Sulfitos; tiosulfatos.

2832.10.00 � Sulfitos de sodio 6 Year 0

2832.20.00 � Los demás sulfitos 6 Year 0

2832.30.00 � Tiosulfatos 6 Year 0

28.33 Sulfatos; alumbres; peroxosulfatos (persulfatos).

� Sulfatos de sodio:

2833.11.00 � � Sulfato de disodio 6 Year 0

2833.19.00 � � Los demás 6 Year 0

� Los demás sulfatos:

2833.21.00 � � De magnesio 6 Year 7

2833.22.00 � � De aluminio 6 Year 0

2833.23.00 � � De cromo 6 Year 0

2833.24.00 � � De níquel 6 Year 0
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2833.25.00 � � De cobre 6 Year 0

2833.26.00 � � De cinc 6 Year 0

2833.27.00 � � De bario 6 Year 0

2833.29 � � Los demás:

2833.29.10 � � � De cobalto 6 Year 0

2833.29.90 � � � Los demás 6 Year 0

2833.30.00 � Alumbres 6 Year 0

2833.40.00 � Peroxosulfatos (persulfatos) 6 Year 0

28.34 Nitritos; nitratos.

2834.10.00 � Nitritos 6 Year 0

� Nitratos:

2834.21.00 � � De potasio 6 Year 0

2834.29.00 � � Los demás 6 Year 0

28.35 Fosfinatos (hipofosfitos), fosfonatos (fosfitos) y fosfatos; polifosfatos, aunque no sean de
constitución química definida.

2835.10.00 � Fosfinatos (hipofosfitos) y fosfonatos (fosfitos) 6 Year 0

� Fosfatos:

2835.22.00 � � De monosodio o disodio 6 Year 0

2835.23.00 � � De trisodio 6 Year 0

2835.24.00 � � De potasio 6 Year 0

2835.25.00 � � Hidrogenoortofosfato de calcio («fosfato dicálcico») 6 Year 0

2835.26.00 � � Los demás fosfatos de calcio 6 Year 0

2835.29.00 � � Los demás 6 Year 0

� Polifosfatos:

2835.31.00 � � Trifosfato de sodio (tripolifosfato de sodio) 6 Year 0

2835.39.00 � � Los demás 6 Year 0

28.36 Carbonatos; peroxocarbonatos (percarbonatos); carbonato de amonio comercial que contenga
carbamato de amonio.

2836.10.00 � Carbonato de amonio comercial y demás carbonatos de amonio 6 Year 0

2836.20 � Carbonato de disodio:

2836.20.10 � � Ceniza de soda liviana 6 Year 0

2836.20.20 � � Ceniza de soda pesada 6 Year 0

2836.20.30 � � Carbonato de sodio 6 Year 0

2836.30.00 � Hidrogenocarbonato (bicarbonato) de sodio 6 Year 0

2836.40.00 � Carbonatos de potasio 6 Year 0

2836.50.00 � Carbonato de calcio 6 Year 0

2836.60.00 � Carbonato de bario 6 Year 0
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2836.70.00 � Carbonatos de plomo 6 Year 0

� Los demás:

2836.91.00 � � Carbonatos de litio 6 Year 0

2836.92.00 � � Carbonato de estroncio 6 Year 0

2836.99 � � Los demás:

2836.99.10 � � � Peroxocarbonatos (Percarbonatos) 6 Year 0

2836.99.90 � � � Los demás 6 Year 0

28.37 Cianuros, oxicianuros y cianuros complejos.

� Cianuros y oxicianuros:

2837.11 � � De sodio:

2837.11.10 � � � Cianuros 6 Year 0

2837.11.20 � � � Oxicianuros 6 Year 0

2837.19.00 � � Los demás 6 Year 0

2837.20.00 � Cianuros complejos 6 Year 0

2838.00.00 Fulminatos, cianatos y tiocianatos. 6 Year 0

28.39 Silicatos; silicatos comerciales de los metales alcalinos.

� De sodio:

2839.11.00 � � Metasilicatos 6 Year 0

2839.19.00 � � Los demás 6 Year 0

2839.20.00 � De potasio 6 Year 0

2839.90.00 � Los demás 6 Year 0

28.40 Boratos; peroxoboratos (perboratos).

� Tetraborato de disodio (bórax refinado):

2840.11.00 � � Anhidro 6 Year 7

2840.19.00 � � Los demás 6 Year 0

2840.20.00 � Los demás boratos 6 Year 0

2840.30.00 � Peroxoboratos (perboratos) 6 Year 0

28.41 Sales de los ácidos oxometálicos o peroxometálicos.

2841.10.00 � Aluminatos 6 Year 0

2841.20.00 � Cromatos de cinc o plomo 6 Year 0

2841.30.00 � Dicromato de sodio 6 Year 0

2841.50.00 � Los demás cromatos y dicromatos; peroxocromatos 6 Year 0

� Manganitos, manganatos y permanganatos:

2841.61.00 � � Permanganato de potasio 6 Year 0

2841.69.00 � � Los demás 6 Year 0

2841.70 � Molibdatos:

2841.70.10 � � De amonio 6 Year 0
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2841.70.20 � � De sodio 6 Year 0

2841.70.90 � � Los demás 6 Year 0

2841.80.00 � Volframatos (tungstatos) 6 Year 0

2841.90 � Los demás:

2841.90.10 � � Perrenato de amonio 6 Year 0

2841.90.90 � � Los demás 6 Year 0

28.42 Las demás sales de los ácidos o peroxoácidos inorgánicos (incluidos los aluminosilicatos
aunque no sean de constitución química definida), excepto los aziduros (azidas).

2842.10.00 � Silicatos dobles o complejos, incluidos los aluminosilicatos aunque no sean de
constitución química definida

6 Year 0

2842.90.00 � Las demás VI.- VARIOS 6 Year 0

28.43 Metal precioso en estado coloidal; compuestos inorgánicos u orgánicos de metal precioso,
aunque no sean de constitución química definida; amalgamas de metal precioso.

2843.10.00 � Metal precioso en estado coloidal 6 Year 0

� Compuestos de plata:

2843.21.00 � � Nitrato de plata 6 Year 0

2843.29.00 � � Los demás 6 Year 0

2843.30.00 � Compuestos de oro 6 Year 0

2843.90.00 � Los demás compuestos; amalgamas 6 Year 0

28.44 Elementos químicos radiactivos e isótopos radiactivos (incluidos los elementos químicos e
isótopos fisionables o fértiles) y sus compuestos; mezclas y residuos que contengan estos
productos.

2844.10.00 � Uranio natural y sus compuestos; aleaciones, dispersiones (incluido el cermet), productos
cerámicos y mezclas, que contengan uranio natural o compuestos de uranio natural

6 Year 0

2844.20.00 � Uranio enriquecido en U 235 y sus compuestos; plutonio y sus compuestos; aleaciones,
dispersiones (incluido el cermet), productos cerámicos y mezclas, que contengan uranio
enriquecido en U 235, plutonio o compuestos de estos productos

6 Year 0

2844.30.00 � Uranio empobrecido en U 235 y sus compuestos; torio y sus compuestos; aleaciones,
dispersiones (incluido el cermet), productos cerámicos y mezclas, que contengan uranio
empobrecido en U 235, torio o compuestos de estos productos

6 Year 0

2844.40.00 � Elementos e isótopos y compuestos, radiactivos, excepto los de las subpartidas 2844.10,
2844.20 ó 2844.30; aleaciones, dispersiones (incluido el cermet), productos cerámicos y
mezclas, que contengan estos elementos, isótopos o compuestos; residuos radiactivos.

6 Year 0

2844.50.00 � Elementos combustibles (cartuchos) agotados (irradiados) de reactores nucleares 6 Year 0

28.45 Isótopos, excepto los de la partida 28.44; sus compuestos inorgánicos u orgánicos, aunque
no sean de constitución química definida.

2845.10.00 � Agua pesada (óxido de deuterio) 6 Year 0

2845.90.00 � Los demás 6 Year 0

28.46 Compuestos inorgánicos u orgánicos, de metales de las tierras raras, del itrio, del escandio o
de las mezclas de estos metales.

2846.10.00 � Compuestos de cerio 6 Year 0

2846.90.00 � Los demás 6 Year 0

2847.00.00 Peróxido de hidrógeno (agua oxigenada), incluso solidificado con urea. 6 Year 0
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28.48 Fosfuros, aunque no sean de constitución química definida, excepto los ferrofósforos

2848.00.10 � De magnesio 6 Year 0

2848.00.20 � De aluminio 6 Year 0

2848.00.30 � De cobre 6 Year 0

2848.00.90 � Los demás 6 Year 0

28.49 Carburos, aunque no sean de constitución química definida.

2849.10.00 � De calcio 6 Year 0

2849.20.00 � De silicio 6 Year 0

2849.90.00 � Los demás 6 Year 0

2850.00.00 Hidruros, nitruros, aziduros (azidas), siliciuros y boruros, aunque no sean de constitución
química definida, excepto los compuestos que consistan igualmente en carburos de la partida
28.49.

6 Year 0

28.51 Los demás compuestos inorgánicos (incluida el agua destilada, de conductibilidad o del
mismo grado de pureza); aire liquido, aunque se le hayan eliminado los gases nobles; aire
comprimido; amalgamas, excepto las de metal precioso.

2851.00.10 � Cloruro de cianógeno (CAS 506-77-4) (Clorocian, Clorocianuro, Clorocianógeno,
Cianocloruro, Cianuro de cloro)*

6 Year 0

2851.00.90 � Los demás 6 Year 0

29 Productos químicos orgánicos

29.01 Hidrocarburos acíclicos.

2901.10.00 � Saturados 6 Year 0

� No saturados:

2901.21.00 � � Etileno 6 Year 0

2901.22.00 � � Propeno (propileno) 6 Year 0

2901.23.00 � � Buteno (butileno) y sus isómeros 6 Year 0

2901.24.00 � � Buta-1,3-dieno e isopreno 6 Year 0

2901.29 � � Los demás:

2901.29.10 � � � 7-metil-3-metilene-1,6-octadieno(Mirceno) 6 Year 0

2901.29.90 � � � Los demás 6 Year 0

29.02 Hidrocarburos cíclicos.

� Ciclánicos, ciclénicos o cicloterpénicos:

2902.11.00 � � Ciclohexano 6 Year 0

2902.19.00 � � Los demás 6 Year 0

2902.20.00 � Benceno 6 Year 0

2902.30.00 � Tolueno 6 Year 0

� Xilenos:

2902.41.00 � � o-Xileno 6 Year 0

2902.42.00 � � m-Xileno 6 Year 0

2902.43.00 � � p-Xileno 6 Year 0
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2902.44.00 � � Mezclas de isómeros del xileno 6 Year 0

2902.50.00 � Estireno 6 Year 0

2902.60.00 � Etilbenceno 6 Year 0

2902.70.00 � Cumeno 6 Year 0

2902.90 � Los demás:

2902.90.10 � � Trans-B-metilestireno 6 Year 0

2902.90.20 � � Alilbenceno 6 Year 0

2902.90.90 � � Los demás 6 Year 0

29.03 Derivados halogenados de los hidrocarburos.

� Derivados clorados saturados de los hidrocarburos acíclicos:

2903.11.00 � � Clorometano (cloruro de metilo) y cloroetano (cloruro de etilo) 6 Year 0

2903.12.00 � � Diclorometano (cloruro de metileno) 6 Year 0

2903.13.00 � � Cloroformo (triclorometano) 6 Year 0

2903.14.00 � � Tetracloruro de carbono 6 Year 0

2903.15.00 � � 1,2-Dicloroetano (dicloruro de etileno) 6 Year 0

2903.19 � � Los demás:

2903.19.10 � � � 1,1,1 Tricloroetano (Metil-cloroformo) 6 Year 0

2903.19.90 � � � Los demás 6 Year 0

� Derivados clorados no saturados de los hidrocarburos acíclicos:

2903.21.00 � � Cloruro de vinilo (cloroetileno) 6 Year 0

2903.22.00 � � Tricloroetileno 6 Year 0

2903.23.00 � � Tetracloroetileno (percloroetileno) 6 Year 0

2903.29.00 � � Los demás 6 Year 0

2903.30 � Derivados fluorados, derivados bromados y derivados yodados, de los hidrocarburos
acíclicos:

� � Derivados fluorados, derivados bromados y derivados yodados del metano:

2903.30.11 � � � Bromuro de metilo (bromometano)* 6 Year 0

2903.30.12 � � � Trifluorometano 6 Year 0

2903.30.13 � � � Tetrafluormetano 6 Year 0

2903.30.19 � � � Los demás 6 Year 0

� � Derivados fluorados, derivados bromados y derivados yodados del etano:

2903.30.21 � � � Difluoretano 6 Year 0

2903.30.22 � � � Tetrafluoretano 6 Year 0

2903.30.23 � � � Pentafluoretano 6 Year 0

2903.30.24 � � � Hexafluoretano 6 Year 0

2903.30.29 � � � Los demás 6 Year 0

� � Derivados fluorados, derivados bromados y derivados yodados del propano:

2903.30.31 � � � Hexafluorpropano 6 Year 0

2903.30.32 � � � Octafluorpropano 6 Year 0
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2903.30.39 � � � Los demás 6 Year 0

� � Derivados fluorados, derivados bromados y derivados yodados del butano:

2903.30.41 � � � Decafluorbutano 6 Year 0

2903.30.49 � � � Los demás 6 Year 0

� � Derivados fluorados, derivados bromados y derivados yodados del hexano:

2903.30.51 � � � Perfluorhexano 6 Year 0

2903.30.59 � � � Los demás 6 Year 0

� � Los demás:

2903.30.91 � � � PFIB (CAS 382-21-8) (1,1,3,3,3-Pentafluoro-2-(trifluorometil) propeno,
Octafluoroisobutileno, Perfluoroisobutileno, Perfluoroisobuteno,
1,1,3,3,3-Pentafluoro-2-(trifluorometil)-1-propeno)*

6 Year 0

2903.30.99 � � � Los demás 6 Year 0

� Derivados halogenados de los hidrocarburos acíclicos con dos halógenos diferentes, por lo
menos:

2903.41.00 � � Triclorofluorometano 6 Year 0

2903.42.00 � � Diclorodifluorometano 6 Year 0

2903.43.00 � � Triclorotrifluoroetanos 6 Year 0

2903.44 � � Diclorotetrafluoroetanos y cloropentafluoretano:

2903.44.10 � � � Diclorotetrafluoroetanos 6 Year 0

2903.44.20 � � � Cloropentafluoretano 6 Year 0

2903.45 � � Los demás derivados perhalogenados únicamente con flúor y cloro:

2903.45.10 � � � Clorotrifluorometano 6 Year 0

2903.45.20 � � � Pentaclorofluoroetano 6 Year 0

2903.45.30 � � � Tetraclorodifluoroetanos 6 Year 0

2903.45.40 � � � Heptaclorofluoropropanos 6 Year 0

2903.45.50 � � � Hexaclorodifluoropropanos 6 Year 0

2903.45.60 � � � Pentaclorotrifluoropropanos 6 Year 0

2903.45.70 � � � Tetraclorotetrafluoropropanos 6 Year 0

2903.45.80 � � � Tricloropentafluoropropanos 6 Year 0

� � � Los demás:

2903.45.91 � � � � Diclorohexafluoropropanos 6 Year 0

2903.45.92 � � � � Cloroheptafluoropropanos 6 Year 0

2903.45.99 � � � � Los demás 6 Year 0

2903.46 � � Bromoclorodifluorometano, bromotrifluorometano y dibromo-tetrafluoroetanos:

2903.46.10 � � � Bromoclorodifluorometano 6 Year 0

2903.46.20 � � � Bromotrifluorometano 6 Year 0

2903.46.30 � � � Dibromo-tetrafluoroetanos 6 Year 0
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2903.47.00 � � Los demás derivados perhalogenados 6 Year 0

2903.49 � � Los demás:

2903.49.10 � � � Clorodifluorometano 6 Year 0

2903.49.20 � � � Diclorotrifluoroetanos 6 Year 0

2903.49.30 � � � Clorotetrafluoroetanos 6 Year 0

2903.49.40 � � � Diclorofluoroetanos 6 Year 0

2903.49.50 � � � Clorodifluoroetanos 6 Year 0

2903.49.60 � � � Dicloropentafluoropropanos 6 Year 0

� � � Los demás:

2903.49.91 � � � � Otros derivados del metano, del etano o del propano, halogenados únicamente
con flúor y cloro

6 Year 0

2903.49.92 � � � � Otros derivados del metano, del etano o del propano, halogenados únicamente
con flúor y bromo

6 Year 0

2903.49.99 � � � � Los demás 6 Year 0

� Derivados halogenados de los hidrocarburos ciclánicos, ciclénicos o cicloterpénicos:

2903.51.00 � � 1,2,3,4,5,6-Hexaclorociclohexano 6 Year 0

2903.59 � � Los demás:

2903.59.10 � � � Hexaclorociclohexano isómero gamma con un mínimo de 99 % de pureza (lindano) 6 Year 0

2903.59.20 � � � Hexaclorohexahidrodimetanonaftaleno (Aldrín y sus sinónimos) 6 Year 0

2903.59.90 � � � Los demás 6 Year 0

� Derivados halogenados de los hidrocarburos aromáticos:

2903.61.00 � � Clorobenceno, o-diclorobenceno y p-diclorobenceno 6 Year 0

2903.62.00 � � Hexaclorobenceno y DDT [1,1,1-tricloro-2,2-bis (p-clorofenil)etano] 6 Year 0

2903.69 � � Los demás:

2903.69.10 � � � Cloruro de bencilo 6 Year 0

2903.69.20 � � � Bromobenceno 6 Year 0

2903.69.90 � � � Los demás 6 Year 0

29.04 Derivados sulfonados, nitrados o nitrosados de los hidrocarburos, incluso halogenados.

2904.10.00 � Derivados solamente sulfonados, sus sales y sus ésteres etílicos 6 Year 0

2904.20 � Derivados solamente nitrados o solamente nitrosados:

2904.20.10 � � Nitropropano 6 Year 0

2904.20.20 � � Trinitrotolueno (TNT) 6 Year 0

2904.20.30 � � Nitroetano 6 Year 0

2904.20.40 � � O-nitrotolueno 6 Year 0

2904.20.90 � � Los demás 6 Year 0
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2904.90 � Los demás:

2904.90.10 � � Cloropicrina (CAS 76-06-2) (Tricloronitrometano, Nitrocloroformo, Nicrolisina o
Nitrotriclorometano)*

6 Year 0

2904.90.90 � � Los demás 6 Year 0

29.05 Alcoholes acíclicos y sus derivados halogenados, sulfonados, nitrados o nitrosados.

� Monoalcoholes saturados:

2905.11.00 � � Metanol (alcohol metílico) 6 Year 0

2905.12 � � Propan-1-ol (alcohol propílico) y propan-2-ol (alcohol isopropílico):

2905.12.10 � � � Propílico 6 Year 0

2905.12.20 � � � Isopropílico 6 Year 0

2905.13.00 � � Butan-1-ol (alcohol n-butílico) 6 Year 0

2905.14.00 � � Los demás butanoles 6 Year 0

2905.15.00 � � Pentanol (alcohol amílico) y sus isómeros 6 Year 0

2905.16 � � Octanol (alcohol octílico) y sus isómeros:

2905.16.10 � � � 2 etil hexanol 6 Year 0

2905.16.90 � � � Los demás 6 Year 0

2905.17.00 � � Dodecan-1-ol (alcohol laurílico), hexadecan-1-ol (alcohol cetílico) y octadecan-1-ol
(alcohol estearílico)

6 Year 0

2905.19 � � Los demás:

2905.19.10 � � � Metil isobutil carbinol 6 Year 0

2905.19.20 � � � Decílicos (decanoles) 6 Year 0

� � � Los demás:

2905.19.91 � � � � Alcohol pinacolílico (CAS 464-07-3) (3,3-Dimetilbutano-2-ol, 3,3-Dimetil-2
butanol)*

6 Year 0

2905.19.99 � � � � Los demás 6 Year 0

� Monoalcoholes no saturados:

2905.22.00 � � Alcoholes terpénicos acíclicos 6 Year 0

2905.29.00 � � Los demás 6 Year 0

� Dioles:

2905.31.00 � � Etilenglicol (etanodiol) 6 Year 0

2905.32.00 � � Propilenglicol (propano-1,2-diol) 6 Year 0

2905.39.00 � � Los demás 6 Year 0

� Los demás polialcoholes:

2905.41.00 � � 2-Etil-2-(hidroximetil) propano-1,3-diol (trimetilolpropano) 6 Year 0

2905.42.00 � � Pentaeritritol (pentaeritrita) 6 Year 7

2905.43.00 � � Manitol 6 Year 0

2905.44.00 � � D-glucitol (sorbitol) 6 Year 0
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2905.45.00 � � Glicerol 6 Year 0

2905.49.00 � � Los demás 6 Year 0

� Derivados halogenados, sulfonados, nitrados o nitrosados de los alcoholes acíclicos:

2905.51.00 � � Etclorvinol (DCI) 6 Year 0

2905.59 � � Los demás:

2905.59.10 � � � Alfa-Monoclorhidrina 6 Year 0

2905.59.90 � � � Los demás 6 Year 0

29.06 Alcoholes cíclicos y sus derivados halogenados, sulfonados, nitrados o nitrosados.

� Ciclánicos, ciclénicos o cicloterpénicos:

2906.11.00 � � Mentol 6 Year 0

2906.12.00 � � Ciclohexanol, metilciclohexanoles y dimetilciclohexanoles 6 Year 0

2906.13.00 � � Esteroles e inositoles 6 Year 0

2906.14.00 � � Terpineoles 6 Year 0

2906.19.00 � � Los demás 6 Year 0

� Aromáticos:

2906.21.00 � � Alcohol bencílico 6 Year 0

2906.29.00 � � Los demás 6 Year 0

29.07 Fenoles; fenoles-alcoholes.

� Monofenoles:

2907.11.00 � � Fenol (hidroxibenceno) y sus sales 6 Year 0

2907.12.00 � � Cresoles y sus sales 6 Year 0

2907.13.00 � � Octilfenol, nonilfenol y sus isómeros; sales de estos productos 6 Year 0

2907.14.00 � � Xilenoles y sus sales 6 Year 0

2907.15.00 � � Naftoles y sus sales 6 Year 0

2907.19.00 � � Los demás 6 Year 0

� Polifenoles; fenoles-alcoholes:

2907.21.00 � � Resorcinol y sus sales 6 Year 0

2907.22.00 � � Hidroquinona y sus sales 6 Year 0

2907.23.00 � � 4,4¡-Isopropilidendifenol (bisfenol A, difenilolpropano) y sus sales 6 Year 0

2907.29.00 � � Los demás 6 Year 0

29.08 Derivados halogenados, sulfonados, nitrados o nitrosados, de los fenoles o de los
fenoles-alcoholes.

2908.10 � Derivados solamente halogenados y sus sales:

2908.10.10 � � Pentaclorofenato de sodio 6 Year 0

2908.10.90 � � Los demás 6 Year 0
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2908.20.00 � Derivados solamente sulfonados, sus sales y sus ésteres 6 Year 0

2908.90.00 � Los demás 6 Year 0

29.09 Éteres, éteres-alcoholes, éteres-fenoles, éteres-alcoholes-fenoles, peróxidos de alcoholes,
peróxidos de éteres, peróxidos de cetonas (aunque no sean de constitución química definida),
y sus derivados halogenados, sulfonados, nitrados o nitrosados.

� Éteres acíclicos y sus derivados halogenados, sulfonados, nitrados o nitrosados:

2909.11.00 � � Éter dietílico (óxido de dietilo) 6 Year 0

2909.19 � � Los demás:

2909.19.10 � � � Metil terbutil éter (MTBE) 6 Year 0

2909.19.90 � � � Los demás 6 Year 0

2909.20.00 � Éteres ciclánicos, ciclénicos, cicloterpénicos, y sus derivados halogenados, sulfonados,
nitrados o nitrosados

6 Year 0

2909.30.00 � Éteres aromáticos y sus derivados halogenados, sulfonados, nitrados o nitrosados 6 Year 0

� Éteres-alcoholes y sus derivados halogenados, sulfonados, nitrados o nitrosados:

2909.41.00 � � 2,2¡-Oxidietanol (dietilenglicol) 6 Year 0

2909.42.00 � � Éteres monometílicos del etilenglicol o del dietilenglicol 6 Year 0

2909.43.00 � � Éteres monobutílicos del etilenglicol o del dietilenglicol 6 Year 0

2909.44.00 � � Los demás éteres monoalquílicos del etilenglicol o del dietilenglicol 6 Year 0

2909.49 � � Los demás:

2909.49.10 � � � Alcohol 3,4,5 trimetoxibencílico 6 Year 0

2909.49.90 � � � Los demás 6 Year 0

2909.50.00 � Éteres-fenoles, éteres-alcoholes-fenoles, y sus derivados halogenados, sulfonados, nitrados o
nitrosados

6 Year 0

2909.60.00 � Peróxidos de alcoholes, peróxidos de éteres, peróxidos de cetonas, y sus derivados
halogenados, sulfonados, nitrados o nitrosados

6 Year 0

29.10 Epóxidos, epoxialcoholes, epoxifenoles y epoxiéteres, con tres átomos en el ciclo, y sus
derivados halogenados, sulfonados, nitrados o nitrosados.

2910.10.00 � Oxirano (óxido de etileno) 6 Year 0

2910.20.00 � Metiloxirano (óxido de propileno) 6 Year 0

2910.30.00 � 1-Cloro-2,3-epoxipropano (epiclorhidrina) 6 Year 0

2910.90.00 � Los demás 6 Year 0

2911.00.00 Acetales y semiacetales, incluso con otras funciones oxigenadas, y sus derivados halogenados,
sulfonados, nitrados o nitrosados.

6 Year 0

29.12 Aldehídos, incluso con otras funciones oxigenadas; polímeros cíclicos de los aldehídos;
paraformaldehído.

� Aldehídos acíclicos sin otras funciones oxigenadas:

2912.11.00 � � Metanal (formaldehído) 6 Year 0

2912.12.00 � � Etanal (acetaldehído) 6 Year 0

2912.13.00 � � Butanal (butiraldehído, isómero normal) 6 Year 0

2912.19.00 � � Los demás 6 Year 0

� Aldehídos cíclicos sin otras funciones oxigenadas:

2912.21.00 � � Benzaldehído (aldehído benzoico) 6 Year 0
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2912.29.00 � � Los demás 6 Year 0

2912.30.00 � Aldehídos-alcoholes 6 Year 0

� Aldehídos-éteres, aldehídos-fenoles y aldehídos con otras funciones oxigenadas:

2912.41.00 � � Vainillina (aldehído metilprotocatéquico) 6 Year 0

2912.42.00 � � Etilvainillina (aldehído etilprotocatéquico) 6 Year 0

2912.49 � � Los demás:

2912.49.10 � � � 3,4,5 Trimetoxibenzaldehido 6 Year 0

2912.49.20 � � � Ter-butil-alfa-metilhidroxinamaldehido 6 Year 0

2912.49.90 � � � Los demás 6 Year 0

2912.50.00 � Polímeros cíclicos de los aldehídos 6 Year 0

2912.60.00 � Paraformaldehído 6 Year 0

2913.00.00 Derivados halogenados, sulfonados, nitrados o nitrosados de los productos de la partida
29.12.

6 Year 0

29.14 Cetonas y quinonas, incluso con otras funciones oxigenadas, y sus derivados halogenados,
sulfonados, nitrados o nitrosados.

� Cetonas acíclicas sin otras funciones oxigenadas:

2914.11.00 � � Acetona 6 Year 0

2914.12.00 � � Butanona (metiletilcetona) 6 Year 0

2914.13.00 � � 4-Metilpentan-2-ona (metilisobutilcetona) 6 Year 0

2914.19.00 � � Las demás 6 Year 0

� Cetonas ciclánicas, ciclénicas o cicloterpénicas, sin otras funciones oxigenadas:

2914.21.00 � � Alcanfor 6 Year 0

2914.22.00 � � Ciclohexanona y metilciclohexanonas 6 Year 0

2914.23.00 � � Iononas y metiliononas 6 Year 0

2914.29.00 � � Las demás 6 Year 0

� Cetonas aromáticas sin otras funciones oxigenadas:

2914.31.00 � � Fenilacetona (fenilpropan-2-ona) 6 Year 0

2914.39.00 � � Las demás 6 Year 0

2914.40.00 � Cetonas-alcoholes y cetonas-aldehídos 6 Year 0

2914.50.00 � Cetonas-fenoles y cetonas con otras funciones oxigenadas 6 Year 0

� Quinonas:

2914.61.00 � � Antraquinona 6 Year 0

2914.69.00 � � Las demás 6 Year 0

2914.70.00 � Derivados halogenados, sulfonados, nitrados o nitrosados 6 Year 0

29.15 Ácidos monocarboxílicos acíclicos saturados y sus anhídridos, halogenuros, peróxidos y
peroxiácidos; sus derivados halogenados, sulfonados, nitrados o nitrosados.

� Ácido fórmico, sus sales y sus ésteres:
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2915.11.00 � � Ácido fórmico 6 Year 0

2915.12 � � Sales del ácido fórmico:

2915.12.10 � � � Formiato de sodio 6 Year 7

2915.12.20 � � � Formiato de amonio 6 Year 0

2915.12.90 � � � Las demás 6 Year 0

2915.13.00 � � Ésteres del ácido fórmico 6 Year 0

� Ácido acético y sus sales; anhídrido acético:

2915.21.00 � � Ácido acético 6 Year 0

2915.22.00 � � Acetato de sodio 6 Year 0

2915.23.00 � � Acetatos de cobalto 6 Year 0

2915.24.00 � � Anhídrido acético 6 Year 0

2915.29.00 � � Las demás 6 Year 0

� Ésteres del ácido acético:

2915.31.00 � � Acetato de etilo 6 Year 0

2915.32.00 � � Acetato de vinilo 6 Year 0

2915.33.00 � � Acetato de n-butilo 6 Year 0

2915.34.00 � � Acetato de isobutilo 6 Year 0

2915.35.00 � � Acetato de 2-etoxietilo 6 Year 0

2915.39 � � Los demás:

2915.39.10 � � � Diacetato de etilideno 6 Year 0

2915.39.90 � � � Los demás 6 Year 0

2915.40.00 � Ácidos mono-, di- o tricloroacéticos, sus sales y sus ésteres 6 Year 0

2915.50.00 � Ácido propiónico, sus sales y sus ésteres 6 Year 0

2915.60.00 � Acidos butanoicos, ácidos pentanoicos, sus sales y sus ésteres 6 Year 0

2915.70.00 � Ácido palmítico, ácido esteárico, sus sales y sus ésteres 6 Year 7

2915.90 � Los demás:

2915.90.10 � � Cloroformiato de etilo 6 Year 0

2915.90.20 � � Cloruro de acetilo 6 Year 0

2915.90.90 � � Los demás 6 Year 0

29.16 Ácidos monocarboxílicos acíclicos no saturados y Ácidos monocarboxílicos cíclicos, sus
anhídridos, halogenuros, peróxidos y peroxiácidos; sus derivados halogenados, sulfonados,
nitrados o nitrosados.

� Ácidos monocarboxílicos acíclicos no saturados, sus anhídridos, halogenuros, peróxidos,
peroxiácidos y sus derivados:

2916.11.00 � � Ácido acrílico y sus sales 6 Year 0

2916.12 � � Ésteres del ácido acrílico:

2916.12.10 � � � Acrilato de butilo 6 Year 0

2916.12.90 � � � Los demás 6 Year 0



Partida SA 2002 Descripción Base Categoría

2916.13.00 � � Ácido metacrílico y sus sales 6 Year 0

2916.14 � � Ésteres del ácido metacrílico:

2916.14.10 � � � Metacrilato de metilo monómero 6 Year 0

2916.14.90 � � � Los demás 6 Year 0

2916.15.00 � � Ácidos oleico, linoleico o linolénico, sus sales y sus ésteres 6 Year 0

2916.19.00 � � Los demás 6 Year 0

2916.20.00 � Ácidos monocarboxílicos ciclánicos, ciclénicos o cicloterpénicos, sus anhídridos,
halogenuros, peróxidos, peroxiácidos y sus derivados

6 Year 0

� Ácidos monocarboxílicos aromáticos, sus anhídridos, halogenuros, peróxidos, peroxiácidos
y sus derivados:

2916.31 � � Ácido benzoico, sus sales y sus ésteres:

2916.31.10 � � � Benzoato de sodio 6 Year 0

2916.31.90 � � � Los demás 6 Year 0

2916.32.00 � � Peróxido de benzoilo y cloruro de benzoilo 6 Year 0

2916.34.00 � � Ácido fenilacético y sus sales 6 Year 0

2916.35.00 � � Ésteres del ácido fenilacético 6 Year 0

2916.39.00 � � Los demás 6 Year 0

29.17 Ácidos policarboxílicos, sus anhídridos, halogenuros, peróxidos y peroxiácidos; sus derivados
halogenados, sulfonados, nitrados o nitrosados.

� Ácidos policarboxílicos acíclicos, sus anhídridos, halogenuros, peróxidos, peroxiácidos y
sus derivados:

2917.11.00 � � Ácido oxálico, sus sales y sus ésteres 6 Year 0

2917.12.00 � � Ácido adípico, sus sales y sus ésteres 6 Year 0

2917.13.00 � � Ácido azelaico,ácido sebácico, sus sales y sus ésteres 6 Year 0

2917.14.00 � � Anhídrido maleico 6 Year 0

2917.19.00 � � Los demás 6 Year 0

2917.20.00 � Ácidos policarboxílicos ciclánicos, ciclénicos o cicloterpénicos, sus anhídridos,
halogenuros, peróxidos, peroxiácidos y sus derivados

6 Year 0

� Ácidos policarboxílicos aromáticos, sus anhídridos, halogenuros, peróxidos, peroxiácidos y
sus derivados:

2917.31.00 � � Ortoftalatos de dibutilo 6 Year 7

2917.32.00 � � Ortoftalatos de dioctilo 6 Year 7

2917.33.00 � � Ortoftalatos de dinonilo o de didecilo 6 Year 0

2917.34.00 � � Los demás ésteres del ácido ortoftálico 6 Year 7

2917.35.00 � � Anhídrido ftálico 6 Year 7

2917.36.00 � � Ácido tereftálico y sus sales 6 Year 0

2917.37.00 � � Tereftalato de dimetilo 6 Year 0

2917.39.00 � � Los demás 6 Year 7
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29.18 Ácidos carboxílicos con funciones oxigenadas suplementarias y sus anhídridos, halogenuros,
peróxidos y peroxiácidos; sus derivados halogenados, sulfonados, nitrados o nitrosados.

� Ácidos carboxílicos con función alcohol, pero sin otra función oxigenada, sus anhídridos,
halogenuros, peróxidos, peroxiácidos y sus derivados:

2918.11.00 � � Ácido láctico, sus sales y sus ésteres 6 Year 0

2918.12.00 � � Ácido tartárico 6 Year 0

2918.13 � � Sales y ésteres del ácido tartárico:

2918.13.10 � � � Tartrato de calcio 6 Year 0

2918.13.90 � � � Los demás 6 Year 0

2918.14.00 � � Ácido cítrico 6 Year 0

2918.15.00 � � Sales y ésteres del ácido cítrico 6 Year 0

2918.16.00 � � Ácido glucónico, sus sales y sus ésteres 6 Year 0

2918.19 � � Los demás:

2918.19.10 � � � Ácido 2,2-difenil-2-hidroxiacético (CAS 76-93-7) (Ácido bencenoacético,
alfa-hidroxi-alfa-fenilo, Ácido hidroxidifenilacético, Ácido bencílico, Ácido
difenilglicólico, Ácido alfa,alfa-difenilglicólico, Ácido difenilhidroxi acético)*

6 Year 0

2918.19.90 � � � Los demás 6 Year 0

� Ácidos carboxílicos con función fenol, pero sin otra función oxigenada, sus anhídridos,
halogenuros, peróxidos, peroxiácidos y sus derivados:

2918.21.00 � � Ácido salicílico y sus sales 6 Year 0

2918.22 � � Ácido O-acetilsalicílico, sus sales y sus ésteres:

2918.22.10 � � � Ácido acetilsalicílico 6 Year 0

2918.22.90 � � � Los demás 6 Year 0

2918.23.00 � � Los demás ésteres del ácido salicílico y sus sales 6 Year 0

2918.29.00 � � Los demás 6 Year 0

2918.30.00 � Ácidos carboxílicos con función aldehído o cetona, pero sin otra función oxigenada, sus
anhídridos, halogenuros, peróxidos, peroxiácidos y sus derivados

6 Year 0

2918.90 � Los demás:

2918.90.10 � � Ácido 3,4,5 trimetoxibenzoico 6 Year 0

2918.90.20 � � Cloruro de 3,4,5 trimetoxibenzoilo 6 Year 0

2918.90.90 � � Los demás 6 Year 0

2919.00.00 Ésteres fosfóricos y sus sales, incluidos los lactofosfatos; sus derivados halogenados,
sulfonados, nitrados o nitrosados

6 Year 0

29.20 Ésteres de los demás ácidos inorgánicos de los no metales (excepto los ésteres de halogenuros
de hidrógeno) y sus sales; sus derivados halogenados, sulfonados, nitrados o nitrosados

2920.10.00 � Ésteres tiofosfóricos (fósforotioatos) y sus sales; sus derivados halogenados, sulfonados,
nitrados o nitrosados

6 Year 0

2920.90 � Los demás:

2920.90.10 � � Dietil fosfito (CAS 762-04-9) (Ácido fosfónico, éster dietílico)* 6 Year 0

2920.90.20 � � Dimetil fosfito (CAS 868-85-9) (Ácido fosfónico, éster dimetílico)* 6 Year 0
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2920.90.30 � � Trietil fosfito (CAS 122-52-1) (Ácido fosforoso, éster trietílico)* 6 Year 0

2920.90.40 � � Trimetil fosfito (CAS 121-45-9) (Ácido fosforoso, éster trimetílico)* 6 Year 0

2920.90.50 � � Tetranitropentaeritritol (Pentrita) 6 Year 0

2920.90.90 � � Los demás 6 Year 0

29.21 Compuestos con función amina.

� Monoaminas acíclicas y sus derivados; sales de estos productos:

2921.11 � � Mono-, di- o trimetilamina y sus sales:

2921.11.10 � � � Metil amina 6 Year 0

2921.11.90 � � � Los demás 6 Year 0

2921.12.00 � � Dietilamina y sus sales 6 Year 0

2921.19 � � Los demás:

2921.19.10 � � � HN1 (CAS 538-07-8) (Bis(2-cloroetil)etilamina, Etilbis(2-cloroetil) amina,
N-Etilbis(2-cloroetil)amina, 2,2¡-dicloro-trietilamina, 2-cloro-N- (2-chloroetil)-N-etil,
etanoamina)*

6 Year 0

2921.19.20 � � � HN2 (CAS 51-75-2) (Bis(2-cloroetil)metilamina, MBA, Cloroetasina,
N,N-Bis(2-cloroetil)metilamina, Clormetina, Cloramín, N-Metilbis (2-cloroetil)amina,
N-Metilbis(beta-cloroetil)amina, Metilbis (2-cloroetil)amina, Mustina, Mustargen,
Mecloroetamina, 2-cloro-N-(2-cloroetil)-N-etil, etanoamina)*

6 Year 0

2921.19.30 � � � HN3 (CAS 555-77-1) (Tris(2-cloroetil)amina, Triclorometina, Tri-2-cloroetilamina,
2-cloro-N,N-bis(2-cloroetil), etanoamina)*

6 Year 0

� � � N,N-Dialquil(metil, etil, n-propil o isopropil) 2-cloroetilaminas y sus sales
protonadas:

2921.19.41 � � � � 2-cloro-N,N-dietil-etanamina (CAS 100-35-6) 6 Year 0

2921.19.49 � � � � Los demás 6 Year 0

2921.19.90 � � � Los demás 6 Year 0

� Poliaminas acíclicas y sus derivados; sales de estos productos:

2921.21.00 � � Etilendiamina y sus sales 6 Year 0

2921.22.00 � � Hexametilendiamina y sus sales 6 Year 0

2921.29.00 � � Los demás 6 Year 0

2921.30.00 � Monoaminas y poliaminas, ciclánicas, ciclénicas o cicloterpénicas, y sus derivados; sales de
estos productos

6 Year 0

� Monoaminas aromáticas y sus derivados; sales de estos productos:

2921.41.00 � � Anilina y sus sales 6 Year 0

2921.42.00 � � Derivados de la anilina y sus sales 6 Year 0

2921.43 � � Toluidinas y sus derivados; sales de estos productos:

2921.43.10 � � � O-toluidina 6 Year 0

2921.43.90 � � � Los demás 6 Year 0

2921.44.00 � � Difenilamina y sus derivados; sales de estos productos 6 Year 0

2921.45.00 � � 1-Naftilamina (alfa-naftilamina), 2-naftilamina (beta-naftilamina), y sus derivados; sales
de estos productos

6 Year 0
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2921.46.00 � � Anfetamina (DCI), benzfetamina (DCI), dexanfetamina (DCI), etilanfetamina (DCI),
fencanfamina (DCI), fentermina (DCI), lefetamina (DCI), levanfetamina (DCI) y
mefenorex (DCI); sales de estos productos

6 Year 0

2921.49.00 � � Los demás 6 Year 0

� Poliaminas aromáticas y sus derivados; sales de estos productos:

2921.51.00 � � o-, m- y p-Fenilendiamina, diaminotoluenos, y sus derivados; sales de estos productos 6 Year 0

2921.59.00 � � Los demás 6 Year 0

29.22 Compuestos aminados con funciones oxigenadas.

� Amino-alcoholes, excepto los que contengan funciones oxigenadas diferentes, sus éteres y
sus ésteres; sales de estos productos:

2922.11.00 � � Monoetanolamina y sus sales 6 Year 0

2922.12.00 � � Dietanolamina y sus sales 6 Year 0

2922.13 � � Trietanolamina y sus sales:

2922.13.10 � � � Trietanolamina (CAS 102-71-6) (Trihidroxitrietilamina, TEA, Trietilolamina,
Trolamina, 2,2¡,2¢-nitrilotris-etanol)*

6 Year 0

2922.13.90 � � � Los demás 6 Year 0

2922.14.00 � � Dextropropoxifeno (DCI) y sus sales 6 Year 0

2922.19 � � Los demás:

2922.19.10 � � � Fenilpropanolamina 6 Year 0

� � � N,N-Dialquil(metil, etil, n-propil o isopropil)-2-aminoetanoles y sus sales protonadas:

2922.19.21 � � � � N,N-Dimetil,2-aminoetanol y sus sales protonadas 6 Year 0

2922.19.22 � � � � N,N-Dietil-2-aminoetanol y sus sales protonadas 6 Year 0

2922.19.23 � � � � Picrato de 2-(etilisopropilamino)etanol (CAS 2893-62-1) 6 Year 0

2922.19.29 � � � � Los demás 6 Year 0

2922.19.30 � � � Etildietanolamina (CAS 139-87-7) (2,2¡-(etilimino)bis-etanol)* 6 Year 0

2922.19.40 � � � Metildietanolamina (CAS 105-59-9) (2,2¡-(metilimino)bis-etanol)* 6 Year 0

2922.19.90 � � � Los demás 6 Year 0

� Amino-naftoles y demás amino-fenoles, excepto los que contengan funciones oxigenadas
diferentes, sus éteres y sus ésteres; sales de estos productos:

2922.21.00 � � Ácidos aminonaftolsulfónicos y sus sales 6 Year 0

2922.22.00 � � Anisidinas, dianisidinas, fenetidinas, y sus sales 6 Year 0

2922.29 � � Los demás:

2922.29.10 � � � Amino-naftoles, sus sales y derivados 6 Year 0

2922.29.20 � � � Amino-fenoles, sus sales y derivados 6 Year 0

2922.29.90 � � � Los demás 6 Year 0

� Amino-aldehídos, amino-cetonas y amino-quinonas, excepto los que contengan funciones
oxigenadas diferentes; sales de estos productos:

2922.31.00 � � Anfepramona (DCI), metadona (DCI) y normetadona (DCI); sales de estos productos 6 Year 0
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2922.39.00 � � Los demás 6 Year 0

� Aminoácidos, excepto los que contengan funciones oxigenadas diferentes, y sus ésteres;
sales de estos productos:

2922.41.00 � � Lisina y sus ésteres; sales de estos productos 6 Year 0

2922.42 � � Ácido glutámico y sus sales:

2922.42.10 � � � Glutamato monosódico 6 Year 0

2922.42.90 � � � Los demás 6 Year 0

2922.43.00 � � Ácido antranílico y sus sales 6 Year 0

2922.44.00 � � Tilidina (DCI) y sus sales 6 Year 0

2922.49 � � Los demás:

2922.49.20 � � � Ácido acetilantranílico 6 Year 0

2922.49.90 � � � Los demás 6 Year 0

2922.50.00 � Amino-alcoholes-fenoles, aminoácidos-fenoles y demás compuestos aminados con
funciones oxigenadas

6 Year 0

29.23 Sales e hidróxidos de amonio cuaternario; lecitinas y demás fosfoaminolípidos, aunque no
sean de constitución química definida

2923.10.00 � Colina y sus sales 6 Year 0

2923.20 � Lecitinas y demás fosfoaminolípidos:

2923.20.10 � � Lecitinas 6 Year 0

2923.20.90 � � Las demás 6 Year 0

2923.90.00 � Los demás 6 Year 0

29.24 Compuestos con función carboxiamida; compuestos con función amida del ácido carbónico.

� Amidas acíclicas (incluidos los carbamatos) y sus derivados; sales de estos productos:

2924.11.00 � � Meprobamato (DCI) 6 Year 0

2924.19 � � Los demás:

2924.19.10 � � � Formamida 6 Year 0

2924.19.20 � � � N-metilformamida 6 Year 0

2924.19.90 � � � Los demás 6 Year 0

� Amidas cíclicas (incluidos los carbamatos) y sus derivados; sales de estos productos:

2924.21.00 � � Ureínas y sus derivados; sales de estos productos 6 Year 0

2924.23.00 � � Ácido 2-acetamidobenzoico (ácido N-acetilantranílico) y sus sales 6 Year 0

2924.24.00 � � Etinamato (DCI) 6 Year 0

2924.29 � � Los demás:

2924.29.10 � � � Aspartame; (N-L-Alfa-aspartil-L-fenilalanina 1-metil éster) 6 Year 0

2924.29.90 � � � Los demás 6 Year 0

29.25 Compuestos con función carboxiimida (incluida la sacarina y sus sales) o con función imina.

� Imidas y sus derivados; sales de estos productos:
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2925.11.00 � � Sacarina y sus sales 6 Year 0

2925.12.00 � � Glutetimida (DCI) 6 Year 0

2925.19.00 � � Los demás 6 Year 0

2925.20.00 � Iminas y sus derivados; sales de estos productos 6 Year 0

29.26 Compuestos con función nitrilo.

2926.10.00 � Acrilonitrilo 6 Year 0

2926.20.00 � 1-Cianoguanidina (diciandiamida) 6 Year 0

2926.30.00 � Fenproporex (DCI) y sus sales; intermedio de la metadona (DCI)
(4-ciano-2-dimetilamino-4,4-difenilbutano)

6 Year 0

2926.90.00 � Los demás 6 Year 0

2927.00.00 Compuestos diazoicos, azoicos o azoxi. 6 Year 0

2928.00.00 Derivados orgánicos de la hidrazina o de la hidroxilamina. 6 Year 0

29.29 Compuestos con otras funciones nitrogenadas.

2929.10 � Isocianatos:

2929.10.10 � � 2,4-Diisocianato de tolueno (TDI) 6 Year 0

2929.10.20 � � Diisocianato de 4,4-difenilmetano (MDI) 6 Year 0

2929.10.90 � � Los demás 6 Year 0

2929.90 � Los demás:

� � Dihalogenuros de N,N-Dialquil(metil, etil, n-propil o isopropil) fosforamidatos:

2929.90.11 � � � Cloruro fluoruro dimetil fosforamidico (CAS 36598-84-2) 6 Year 0

2929.90.19 � � � Los demás 6 Year 0

� � N,N-Dialquil(metil, etil, n-propil o isopropil) fosforamidatos de dialquilo (metilo, etilo,
n-propilo o isopropilo):

2929.90.21 � � � Ácido etilmetil fosforamidico éster dietílico (CAS 170082-64-1) 6 Year 0

2929.90.29 � � � Los demás 6 Year 0

29.30 Tiocompuestos orgánicos.

2930.10 � Ditiocarbonatos (xantatos y xantogenatos):

2930.10.10 � � Xantato isopropílico de sodio 6 Year 7

2930.10.20 � � Xantato isobutílico de sodio 6 Year 7

2930.10.90 � � Los demás 6 Year 7

2930.20 � Tiocarbamatos y ditiocarbamatos:

2930.20.10 � � Isopropil etil tiocarbamato 6 Year 7

2930.20.90 � � Los demás 6 Year 7

2930.30.00 � Mono-, di- o tetrasulfuros de tiourama 6 Year 0

2930.40.00 � Metionina 6 Year 0

2930.90 � Los demás:

� � Tioéteres:



Partida SA 2002 Descripción Base Categoría

2930.90.11 � � � Clorometilsulfuro de 2-cloroetil (CAS 2625-76-5), (2-cloroetil clorometil sulfuro,
2-((clorometil)tio)-1-cloro, etano)*

6 Year 7

2930.90.12 � � � Gas mostaza (CAS 505-60-2) (Sulfuro de bis (2-cloroetilo),
1-Cloro-2-(beta.-cloroetiltio) etano, Sulfuro de Bis (beta.-cloroetil), Iperita, Mostaza,
1,1¡-tiobis (2-cloro), etano)* Mostaza O (CAS 63918-89-8)
(1,1¡-oxibis(2-((2-cloroetil)tio)-etano, Bis(2-cloroetiltioetil)éter)* Sesquimostaza (CAS
3563-36-8) (1,2-bis(2-cloroetiltio)etano, Bis(2-cloroetiltio)etano,
1,8-Dicloro-3,6-ditiaoctano, Agente Q, Sesquimostaza Q, 1,2-bis
((2-cloroetil)tio)etano)* Bis(2-cloroetiltiometil)éter (CAS 63918-90-1)
(1,1¡-(oxibis(metilentio)) bis(2-cloroetano)*

6 Year 7

2930.90.13 � � � Bis(2-cloroetiltio)metano (CAS 63869-13-6) (1,1¡-(metilenbis(tio)) bis (2-cloro),
etano)*

6 Year 7

2930.90.14 � � � 1,3-Bis((2-cloroetil)tio)propano normal (CAS 63905-10-2)
(1,3-Bis((2-cloroetil)tio)propano)*

6 Year 7

2930.90.15 � � � 1,4-bis((2-cloroetil)tio)butano normal (CAS 142868-93-7) (1,4
bis((2-cloroetil)tio)butano)*

6 Year 7

2930.90.16 � � � 1,5-bis((2-cloroetil)tio)pentano normal (CAS 142868-94-8) 6 Year 7

2930.90.17 � � � Tiodiglicol (CAS 111-48-8) (Sulfuro de bis (2-hidroxietilo), Tedegyl, tiodietilenglicol,
Sulfuro de dietanol, Sulfuro de beta,beta' (dihidroxietilo),
Etanol,2,2¡-tiobis-,1,5-diol-3-tiapentano, Solvente Kromfax)*

6 Year 7

2930.90.19 � � � Los demás 6 Year 7

� � N,N-Dialquil(metil, etil, n-propil o isopropil) aminoetano-2 tioles y sus sales
protonadas:

2930.90.21 � � � 2-(bis(1-metiletil)amino) etanetiol (CAS 5842-07-9) 6 Year 7

2930.90.29 � � � Los demás 6 Year 7

� � Fosforotioato de O,O-dietilo y S-[2-(dietilamino)etilo]; sus sales alquiladas o protonadas:

2930.90.31 � � � Amitón (CAS 78-53-5) (Fosforotiolato de O,O-dietil-S-(2-(dietilamino) etil), Inferno,
DSDP, Ácido fosforotioico, éster S-(2-(dietilamino)etil) O,O-dietilo)*

6 Year 7

2930.90.39 � � � Los demás 6 Year 7

2930.90.40 � � Etilditiofosfonato de O-etilo y de S-fenilo (fonofós) 6 Year 7

� � Hidrogenoalquil(metil, etil, n-propil o isopropil) fosfonotioatos de [S-2-(dialquil(metil,
etil, n-propil o isopropil)amino) etilo]; sus ésteres de O-alquilo (<C10, incluso
cicloalquilos); sus sales alquiladas o protonadas:

2930.90.51 � � � VX (CAS 50782-69-9) (S-2-diisopropilamino metil etilfosfonotiolato de O-etilo,
Metilfosfonotiolato de S-(-2(diisopropiolamino)etilo), MFT,
S-(2-diisopropilaminoetilmetiltiofosfonato) de O-etilo, Ácido
metilfosfonotioico,-S-(2-(bis(1-metiletil)amino)etil) éster O-etílico)*

6 Year 7

2930.90.59 � � � Los demás 6 Year 7

� � Los demás:

2930.90.91 � � � Que contengan un átomo de fósforo al cual se encuentre unido un grupo metilo,
etilo, n-propilo o isopropilo, sin otros átomos de carbono unidos al fósforo

6 Year 7

2930.90.99 � � � Los demás 6 Year 7

29.31 Los demás compuestos órgano-inorgánicos.

2931.00.10 � Plomo tetraetilo 6 Year 0

� Alquil(metil, etil, n-propil o isopropil) fosfonofluoridatos de O-alquilo (<C10, incluidos los
cicloalquilos):



Partida SA 2002 Descripción Base Categoría

2931.00.21 � � Sarín (CAS 107-44-8) (Metilfosfonofluoridato de O-isopropilo, Fluoruro de
isopropoximetilfosforilo, Metilfluorofosfonato de isopropilo, Ácido
metilfosfonofluorídico, éster isopropílico, IMFF, GB, Ácido metilfosfonofluorídico, éster
1-metiletílico)*

6 Year 0

2931.00.22 � � Somán (CAS 96-64-0) (Metilfosfonofluoridato de O-pinacolilo, Fosnonofluoridato de
metil pinacolilo, Fluoruro de pinacoloximetilfosforilo, Metilfluorofosfonato de
pinacolilo, GD, PMFF, Ácido metilfosfonofluorídico, éster 1,2,2-trimetilpropílico)*

6 Year 0

2931.00.29 � � Los demás 6 Year 0

� N,N-Dialquil(metil, etil, n-propil o isopropil) fosforoamidocianatos de O-alquilo (<C10,
incluidos los cicloalquilos):

2931.00.31 � � Tabún (CAS 77-81-6) (N,N-Dimetilfosforamidocianidato de O-etilo, Cianuro de
dimetilamidoetoxifosforilo, Dimetilamidocianofosfato de etilo,
Dimetilfosforoamidocianidato de etilo, Ácido dimetilfosforamidocianídico, éster etílico,
GA (agente químico de guerra)*

6 Year 0

2931.00.39 � � Los demás 6 Year 0

� Compuestos órgano-arseniados:

2931.00.41 � � Lewisita 1 (CAS 541-25-3) (2-clorovinildicloroarsina, Dicloruro arsenioso de
2-cloroetenil, Dicloro(2-clorovinil)arsina, Arsina, dicloro(2-clorovinil)- Dicloruro de
clorovinilarsina)*

6 Year 0

2931.00.42 � � Lewisita 2 (CAS 40334-69-8) (Bis(2-clorovinil) cloroarsina, Clorobis
(2-clorovinil)-arsina, Cloruro arsinoso de bis(2-cloroetilo)*

6 Year 0

2931.00.43 � � Lewisita 3 (CAS 40334-70-1) (Tris (2-clorovinil)arsina, Tris (2-cloroetenil)arsina)* 6 Year 0

2931.00.49 � � Los demás 6 Year 0

� Metilfosfonocloridatos de O-alquilos:

2931.00.51 � � Clorosarín (CAS 1445-76-7) (Metilfosfonoclorhidato de O-isopropilo, Ácido
fosfonoclorídico, 1-metiletilester)*

6 Year 0

2931.00.52 � � Clorosomán (CAS 7040-57-5) (Metilfosfonocloridato de O-pinacolilo, Ácido
metilfosfonocloridico, éster 1,2,2-trimetil propílico)*

6 Year 0

2931.00.59 � � Los demás 6 Year 0

� Hidrogenoalquil (metil, etil, n-propil o isopropil) fosfonitos de [O-2-(dialquil(metil, etil,
n-propil o isopropil) amino) etilo]; sus ésteres de O-alquilo (<C10, incluidos los
cicloalquilos); sus sales alquiladas o protonadas:

2931.00.61 � � O-2-diisopropilaminoetilmetilfosfonito de O-etilo (CAS 57856-11-8), Ácido
metilfosfonoso, éster 2(bis(1-metiletetil)amino)etietilíco, QL)*

6 Year 0

2931.00.69 � � Los demás 6 Year 0

� Difluoruros de alquil(metil, etil, n-propil o isopropil) fosfonilo:

2931.00.71 � � Metilfosfonildifluoruro (CAS 676-99-3) (DF)* 6 Year 0

2931.00.79 � � Los demás 6 Year 0

� Que contengan un átomo de fósforo al cual se encuentre unido un grupo metilo, etilo,
n-propilo o isopropilo, sin otros átomos de carbono unidos al fósforo:

2931.00.81 � � Dicloruro de metilfosfonilo (CAS 676-97-1) (DC)* 6 Year 0

2931.00.82 � � Metilfosfonato de difenilo (CAS 7526-26-3) (Ácido metilfosfonico, éster difenilico,
Metanofosfonato de dimetilo)*

6 Year 0

2931.00.83 � � Metilfosfonato de dimetilo (CAS 756-79-6) (DMMP, Ácido fosfónico, éster
dimetilmetilo)*

6 Year 0

2931.00.89 � � Los demás 6 Year 0
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2931.00.90 � Los demás 6 Year 0

29.32 Compuestos heterocíclicos con heteroátomo(s) de oxígeno exclusivamente.

� Compuestos cuya estructura contenga ciclo furano (incluso hidrogenado), sin condensar:

2932.11.00 � � Tetrahidrofurano 6 Year 0

2932.12.00 � � 2-Furaldehído (furfural) 6 Year 0

2932.13.00 � � Alcohol furfurílico y alcohol tetrahidrofurfurílico 6 Year 0

2932.19.00 � � Los demás 6 Year 0

� Lactonas:

2932.21.00 � � Cumarina, metilcumarinas y etilcumarinas 6 Year 0

2932.29.00 � � Las demás lactonas 6 Year 0

� Los demás:

2932.91.00 � � Isosafrol 6 Year 0

2932.92.00 � � 1-(1,3-Benzodioxol-5-il)propan-2-ona 6 Year 0

2932.93.00 � � Piperonal 6 Year 0

2932.94.00 � � Safrol 6 Year 0

2932.95.00 � � Tetrahidrocannabinoles (todos los isómeros) 6 Year 0

2932.99 � � Los demás:

2932.99.10 � � � 3,4-metilen dioxifenil 3 propanona 6 Year 0

2932.99.20 � � � Eucaliptol; (1,8-Epoxi-p-mentano) 6 Year 0

2932.99.30 � � � Dioxano; (1,4-Dioxano) 6 Year 0

2932.99.40 � � � Glucosamina (2-Amino-2-deoxi-D-glucosa) 6 Year 0

2932.99.90 � � � Los demás 6 Year 0

29.33 Compuestos heterocíclicos con heteroátomo(s) de nitrógeno exclusivamente.

� Compuestos cuya estructura contenga ciclo pirazol (incluso hidrogenado), sin condensar:

2933.11.00 � � Fenazona (antipirina) y sus derivados 6 Year 0

2933.19.00 � � Los demás 6 Year 0

� Compuestos cuya estructura contenga ciclo imidazol (incluso hidrogenado), sin condensar:

2933.21.00 � � Hidantoína y sus derivados 6 Year 0

2933.29.00 � � Los demás 6 Year 0

� Compuestos cuya estructura contenga ciclo piridina (incluso hidrogenado), sin condensar:

2933.31.00 � � Piridina y sus sales 6 Year 0

2933.32.00 � � Piperidina y sus sales 6 Year 0

2933.33.00 � � Alfentanilo (DCI), anileridina (DCI), bezitramida (DCI), bromazepam (DCI),
cetobemidona (DCI), difenoxilato (DCI), difenoxina (DCI), dipipanona (DCI), fenciclidina
(DCI) (PCP), fenoperidina (DCI), fentanilo (DCI), metilfenidato (DCI), pentazocina (DCI),
petidina (DCI), intermedio A de la petidina (DCI), pipradrol (DCI), piritramida (DCI),
propiram (DCI) y trimeperidina (DCI); sales de estos productos

6 Year 0
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2933.39 � � Los demás

2933.39.10 � � � Metil-6 metilnicotinato 6 Year 0

� � � Los demás:

2933.39.91 � � � � Quinuclinidol-3 (CAS 1619-34-7) (Quinuclidin-3-ol, 3-Hidroxiquinuclidina,
1-Azabiciclo(2,2,2)octano-3-ol)*

6 Year 0

2933.39.92 � � � � BZ (CAS 6581-06-2) (Bencilato de 3-quinuclidinilo, BQN, Ácido bencílico,
éster-3quiniclidinilo, Ácido bencenacético,
éster-1-azabiciclo(2,2,2)oct-3-il-alfa-hidróxi-alfa-fenilo)*

6 Year 0

2933.39.99 � � � � Los demás 6 Year 0

� Compuestos cuya estructura contenga ciclos quinoleína o isoquinoleína (incluso
hidrogenados), sin otras condensaciones:

2933.41.00 � � Levorfanol (DCI) y sus sales 6 Year 0

2933.49.00 � � Los demás 6 Year 0

� Compuestos cuya estructura contenga ciclo pirimidina (incluso hidrogenado) o piperazina:

2933.52.00 � � Malonilurea (ácido barbitúrico) y sus sales 6 Year 0

2933.53.00 � � Alobarbital (DCI), amobarbital (DCI), barbital (DCI), butalbital (DCI), butobarbital,
ciclobarbital (DCI), fenobarbital (DCI), metilfenobarbital (DCI), pentobarbital (DCI),
secbutabarbital (DCI), secobarbital (DCI) y vinilbital (DCI); sales de estos productos

6 Year 0

2933.54.00 � � Los demás derivados de la malonilurea (ácido barbitúrico); sales de estos productos 6 Year 0

2933.55.00 � � Loprazolam (DCI), meclocualona (DCI), metacualona (DCI) y zipeprol (DCI); sales de
estos productos

6 Year 0

2933.59.00 � � Los demás 6 Year 0

� Compuestos cuya estructura contenga ciclo triazina (incluso hidrogenado), sin condensar:

2933.61.00 � � Melamina 6 Year 0

2933.69.00 � � Los demás 6 Year 0

� Lactamas:

2933.71.00 � � 6-Hexanolactama (épsilon-caprolactama) 6 Year 0

2933.72.00 � � Clobazam (DCI) y metiprilona (DCI) 6 Year 0

2933.79.00 � � Las demás lactamas 6 Year 0

� Los demás

2933.91.00 � � Alprazolam (DCI), camazepam (DCI), clonazepam (DCI), clorazepato, clordiazepóxido
(DCI), delorazepam (DCI), diazepam (DCI), estazolam (DCI), fludiazepam (DCI),
flunitrazepam (DCI), flurazepam (DCI), halazepam (DCI), loflazepato de etilo (DCI),
lorazepam (DCI), lormetazepam (DCI), mazindol (DCI), medazepam (DCI), midazolam
(DCI), nimetazepam (DCI), nitrazepam (DCI), nordazepam (DCI), oxazepam (DCI),
pinazepam (DCI), pirovalerona (DCI), prazepam (DCI), temazepam (DCI), tetrazepam
(DCI) y triazolam (DCI); sales de estos productos

6 Year 0

2933.99 � � Los demás:

2933.99.10 � � � Lisinopril; ((s)-1-(N2-(1-Carboxi-3-fenilpropil)-L-lisil)-L-prolina dihidrato 6 Year 0

2933.99.20 � � � Enalaprila maleato; ((s)-1-(N-(1-(Etoxicarbonil)-3-fenilpropil)-L-alanil)-L-prolina
maleato)

6 Year 0

2933.99.90 � � � Los demás 6 Year 0
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29.34 Ácidos nucleicos y sus sales, aunque no sean de constitución química definida; los demás
compuestos heterocíclicos.

2934.10.00 � Compuestos cuya estructura contenga ciclo tiazol (incluso hidrogenado), sin condensar 6 Year 0

2934.20.00 � Compuestos cuya estructura contenga ciclos benzotiazol (incluso hidrogenados), sin otras
condensaciones

6 Year 0

2934.30.00 � Compuestos cuya estructura contenga ciclos fenotiazina (incluso hidrogenados), sin otras
condensaciones

6 Year 0

� Los demás:

2934.91.00 � � Aminorex (DCI), brotizolam (DCI), clotiazepam (DCI), cloxazolam (DCI),
dextromoramida (DCI), fendimetrazina (DCI), fenmetrazina (DCI), haloxazolam (DCI),
ketazolam (DCI), mesocarb (DCI), oxazolam (DCI), pemolina (DCI) y sufentanil (DCI);
sales de estos productos

6 Year 0

2934.99 � � Los demás:

2934.99.10 � � � 2-metil-benz-1,3-oxazol 6 Year 0

2934.99.20 � � � Derivados de ácidos nucleicos 6 Year 0

2934.99.30 � � � Morclofona; (4¡-cloro-3,5-dimetoxi-4-(2-morfolinoetoxi)benzofenona 6 Year 0

2934.99.40 � � � Ácido oxolínico 6 Year 0

2934.99.50 � � � Hymexazole; (5-Metil-3(2H)-isoxazolona) 6 Year 0

2934.99.90 � � � Los demás 6 Year 0

2935.00.00 Sulfonamidas. 6 Year 0

29.36 Provitaminas y vitaminas, naturales o reproducidas por síntesis (incluidos los concentrados
naturales) y sus derivados utilizados principalmente como vitaminas, mezclados o no entre sí
o en disoluciones de cualquier clase.

2936.10.00 � Provitaminas sin mezclar 6 Year 0

� Vitaminas y sus derivados, sin mezclar:

2936.21.00 � � Vitaminas A y sus derivados 6 Year 0

2936.22.00 � � Vitamina B1 y sus derivados 6 Year 0

2936.23.00 � � Vitamina B2 y sus derivados 6 Year 0

2936.24.00 � � Ácido D- o DL-pantoténico (vitamina B3 o vitamina B5) y sus derivados 6 Year 0

2936.25.00 � � Vitamina B6 y sus derivados 6 Year 0

2936.26.00 � � Vitamina B12 y sus derivados 6 Year 0

2936.27.00 � � Vitamina C y sus derivados 6 Year 0

2936.28.00 � � Vitamina E y sus derivados 6 Year 0

2936.29.00 � � Las demás vitaminas y sus derivados 6 Year 0

2936.90.00 � Los demás, incluidos los concentrados naturales 6 Year 0

29.37 Hormonas, prostaglandinas, tromboxanos y leucotrienos, naturales o reproducidos por
síntesis; sus derivados y análogos estructurales, incluidos los polipéptidos de cadena
modificada, utilizados principalmente como hormonas.

� Hormonas polipeptídicas, hormonas proteicas y hormonas glucoproteicas, sus derivados y
análogos estructurales:

2937.11.00 � � Somatotropina, sus derivados y análogos estructurales 6 Year 0
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2937.12.00 � � Insulina y sus sales 6 Year 0

2937.19.00 � � Los demás 6 Year 0

� Hormonas esteroideas, sus derivados y análogos estructurales:

2937.21.00 � � Cortisona, hidrocortisona, prednisona (dehidrocortisona) y prednisolona
(dehidrohidrocortisona)

6 Year 0

2937.22.00 � � Derivados halogenados de las hormonas corticosteroides 6 Year 0

2937.23.00 � � Estrógenos y progestógenos 6 Year 0

2937.29.00 � � Los demás 6 Year 0

� Hormonas de la catecolamina, sus derivados y análogosestructurales:

2937.31.00 � � Epinefrina (adrenalina)* 6 Year 0

2937.39.00 � � Los demás 6 Year 0

2937.40.00 � Derivados de los aminoácidos 6 Year 0

2937.50.00 � Prostaglandinas, tromboxanos y leucotrienos, sus derivados y análogos estructurales 6 Year 0

2937.90.00 � Los demás 6 Year 0

29.38 Heterósidos, naturales o reproducidos por síntesis, sus sales, éteres, ésteres y demás derivados.

2938.10.00 � Rutósido (rutina) y sus derivados 6 Year 0

2938.90.00 � Los demás 6 Year 0

29.39 Alcaloides vegetales, naturales o reproducidos por síntesis, sus sales, éteres, ésteres y demás
derivados.

� Alcaloides del opio y sus derivados; sales de estos productos:

2939.11 � � Concentrados de paja de adormidera; buprenorfina (DCI), codeína, dihidrocodeína
(DCI), etilmorfina, etorfina (DCI), folcodina (DCI), heroína, hidrocodona (DCI),
hidromorfona (DCI), morfina, nicomorfina (DCI), oxicodona (DCI), oximorfona (DCI),
tebacona (DCI) y tebaína; sales de estos productos:

2939.11.10 � � � Metilmorfina (codeina y sus sales) 6 Year 0

2939.11.20 � � � Morfina 6 Year 0

2939.11.90 � � � Los demás 6 Year 0

2939.19.00 � � Los demás 6 Year 0

� Alcaloides de la quina (chinchona) y sus derivados; sales de estos productos:

2939.21.00 � � Quinina y sus sales 6 Year 0

2939.29.00 � � Los demás 6 Year 0

2939.30.00 � Cafeína y sus sales 6 Year 0

� Efedrinas y sus sales:

2939.41.00 � � Efedrina y sus sales 6 Year 0

2939.42.00 � � Seudoefedrina (DCI) y sus sales 6 Year 0

2939.43.00 � � Catina (DCI) y sus sales 6 Year 0

2939.49.00 � � Las demás 6 Year 0

� Teofilina y aminofilina (teofilina-etilendiamina) y sus derivados; sales de estos productos:
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2939.51.00 � � Fenetilina (DCI) y sus sales 6 Year 0

2939.59.00 � � Los demás 6 Year 0

� Alcaloides del cornezuelo del centeno y sus derivados; sales de estos productos:

2939.61.00 � � Ergometrina (DCI) y sus sales 6 Year 0

2939.62.00 � � Ergotamina (DCI) y sus sales 6 Year 0

2939.63.00 � � Ácido lisérgico y sus sales 6 Year 0

2939.69 � � Los demás:

2939.69.10 � � � Ergonovina 6 Year 0

2939.69.20 � � � Lisergamida 6 Year 0

2939.69.90 � � � Los demás 6 Year 0

� Los demás:

2939.91.00 � � Cocaína, ecgonina, levometanfetamina, metanfetamina (DCI), racemato de
metanfetamina; sales, ésteres y demás derivados de estos productos

6 Year 0

2939.99 � � Los demás:

2939.99.10 � � � Escopolamina, sus sales y derivados 6 Year 0

2939.99.20 � � � Derivados de la cafeína 6 Year 0

2939.99.30 � � � Derivados de la efedrina 6 Year 0

2939.99.90 � � � Los demás 6 Year 0

2940.00.00 Azúcares químicamente puros, excepto la sacarosa, lactosa, maltosa, glucosa y fructosa
(levulosa), éteres, acetales y ésteres de azúcares y sus sales, excepto los productos de las
partidas 29.37, 29.38 ó 29.39.

6 Year 0

29.41 Antibióticos.

2941.10.00 � Penicilinas y sus derivados con la estructura del ácido penicilánico; sales de estos
productos

6 Year 0

2941.20.00 � Estreptomicinas y sus derivados; sales de estos productos 6 Year 0

2941.30 � Tetraciclinas y sus derivados; sales de estos productos:

2941.30.10 � � Tetraciclina clorhidrato 6 Year 0

2941.30.20 � � Oxitetraciclina (Terramicina y sinónimos) 6 Year 0

2941.30.30 � � Clorotetraciclina (Aureomicina y sinónimos) 6 Year 0

2941.30.90 � � Los demás 6 Year 0

2941.40.00 � Cloranfenicol y sus derivados; sales de estos productos 6 Year 0

2941.50.00 � Eritromicina y sus derivados; sales de estos productos 6 Year 0

2941.90 � Los demás:

2941.90.10 � � Gentamicina, sus sales, derivados y compuestos 6 Year 0

2941.90.20 � � Rifampina (Rifampicina y sus sinónimos) 6 Year 0

2941.90.30 � � Griseofulvina 6 Year 0

2941.90.40 � � Clindamicina 6 Year 0

2941.90.50 � � Lincomicina 6 Year 0

2941.90.90 � � Los demás 6 Year 0

2942.00.00 Los demás compuestos orgánicos. 6 Year 0
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30 Productos farmacéuticos

30.01 Glándulas y demás órganos para usos opoterápicos, desecados, incluso pulverizados;
extractos de glándulaso de otros órganos o de sus secreciones, para usos opoterápicos;
heparina y sus sales; las demás sustancias humanas o animales preparadas para usos
terapéuticos o profilácticos, no expresadas ni comprendidas en otra parte.

3001.10.00 � Glándulas y demás órganos, desecados, incluso pulverizados 6 Year 0

3001.20.00 � Extractos de glándulas o de otros órganos o de sus secreciones 6 Year 0

3001.90.00 � Las demás 6 Year 0

30.02 Sangre humana; sangre animal preparada para usos terapéuticos, profilácticos o de
diagnóstico; antisueros (sueros con anticuerpos), demás fracciones de la sangre y productos
inmunológicos modificados, incluso obtenidos por proceso biotecnológico; vacunas, toxinas,
cultivos de microorganismos (excepto las levaduras) y productos similares.

3002.10 � Antisueros (sueros con anticuerpos), demás fracciones de la sangre y productos
inmunológicos modificados, incluso obtenidos por proceso biotecnológico:

3002.10.10 � � Para uso humano 6 Year 0

3002.10.20 � � Para uso veterinario 6 Year 0

3002.20.00 � Vacunas para la medicina humana 6 Year 0

3002.30.00 � Vacunas para la medicina veterinaria 6 Year 0

3002.90 � Los demás:

� � Saxitoxina:

3002.90.11 � � � Saxitoxina hidrato (CAS 35523-89-8) 6 Year 0

3002.90.12 � � � Saxitoxina dihidroclorada (CAS 35554-08-6) 6 Year 0

3002.90.19 � � � Los demás 6 Year 0

3002.90.20 � � Ricina (CAS 9009-86-3) (Ricinas, proteínas, específicas o clases) 6 Year 0

3002.90.90 � � Los demás 6 Year 0

30.03 Medicamentos (excepto los productos de las partidas 30.02, 30.05 ó 30.06) constituidos por
productos mezclados entre sí, preparados para usos terapéuticos o profilácticos, sin dosificar
ni acondicionar para la venta al por menor.

3003.10 � Que contengan penicilinas o derivados de estos productos con la estructura del ácido
penicilánico, o estreptomicinas o derivados de estos productos:

3003.10.10 � � Para uso humano 6 Year 0

3003.10.20 � � Para uso veterinario 6 Year 0

3003.20 � Que contengan otros antibióticos:

3003.20.10 � � Para uso humano 6 Year 0

3003.20.20 � � Para uso veterinario 6 Year 0

� Que contengan hormonas u otros productos de la partida 29.37, sin antibióticos:

3003.31 � � Que contengan insulina:

3003.31.10 � � � Para uso humano 6 Year 0

3003.31.20 � � � Para uso veterinario 6 Year 0

3003.39 � � Los demás:

3003.39.10 � � � Para uso humano 6 Year 0

3003.39.20 � � � Para uso veterinario 6 Year 0
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3003.40 � Que contengan alcaloides o sus derivados, sin hormonas ni otros productos de la partida
29.37, ni antibióticos:

3003.40.10 � � Para uso humano 6 Year 0

3003.40.20 � � Para uso veterinario 6 Year 0

3003.90 � Los demás:

3003.90.10 � � Para uso humano 6 Year 0

3003.90.20 � � Para uso veterinario 6 Year 0

30.04 Medicamentos (excepto los productos de las partidas 30.02, 30.05 ó 30.06) constituidos por
productos mezclados o sin mezclar, preparados para usos terapéuticos o profilácticos,
dosificados (incluidos los destinados a ser administrados por vía transdérmica) o
acondicionados para la venta al por menor.

3004.10 � Que contengan penicilinas o derivados de estos productos con la estructura del ácido
penicilánico, o estreptomicinas o derivados de estos productos:

3004.10.10 � � Para uso humano 6 Year 0

3004.10.20 � � Para uso veterinario 6 Year 0

3004.20 � Que contengan otros antibióticos:

3004.20.10 � � Para uso humano 6 Year 0

3004.20.20 � � Para uso veterinario 6 Year 0

� Que contengan hormonas u otros productos de la partida 29.37, sin antibióticos:

3004.31 � � Que contengan insulina:

3004.31.10 � � � Para uso humano 6 Year 0

3004.31.20 � � � Para uso veterinario 6 Year 0

3004.32 � � Que contengan hormonas corticosteroides, sus derivados yanálogos estructurales:

3004.32.10 � � � Para uso humano 6 Year 0

3004.32.20 � � � Para uso veterinario 6 Year 0

3004.39 � � Los demás:

3004.39.10 � � � Para uso humano 6 Year 0

3004.39.20 � � � Para uso veterinario 6 Year 0

3004.40 � Que contengan alcaloides o sus derivados, sin hormonas ni otros productos de la partida
29.37, ni antibióticos:

3004.40.10 � � Para uso humano 6 Year 0

3004.40.20 � � Para uso veterinario 6 Year 0

3004.50 � Los demás medicamentos que contengan vitaminas u otros productos de la partida 29.36:

3004.50.10 � � Para uso humano 6 Year 0

3004.50.20 � � Para uso veterinario 6 Year 0

3004.90 � Los demás:

3004.90.10 � � Para uso humano 6 Year 0

3004.90.20 � � Para uso veterinario 6 Year 0
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30.05 Guatas, gasas, vendas y artículos análogos (por ejemplo: apósitos, esparadrapos, sinapismos),
impregnados o recubiertos de sustancias farmacéuticas o acondicionados para la venta al por
menor con fines médicos, quirúrgicos, odontológicos o veterinarios.

3005.10 � Apósitos y demás artículos, con una capa adhesiva:

3005.10.10 � � Apósitos 6 Year 0

3005.10.20 � � Esparadrapos (cintas adhesivas) 6 Year 0

3005.10.30 � � Venditas adhesivas (curitas) 6 Year 0

3005.10.90 � � Los demás 6 Year 0

3005.90 � Los demás:

3005.90.10 � � Gasas 6 Year 0

3005.90.20 � � Vendas 6 Year 0

3005.90.90 � � Los demás 6 Year 0

30.06 Preparaciones y artículos farmacéuticos a que se refiere la Nota 4 de este Capítulo.

3006.10.00 � Catguts estériles y ligaduras estériles similares, para suturas quirúrgicas y adhesivos
estériles para tejidos orgánicos utilizados en cirugía para cerrar heridas; laminarias
estériles; hemostáticos reabsorbibles estériles para cirugía u odontología

6 Year 0

3006.20.00 � Reactivos para la determinación de los grupos o de los factores sanguíneos 6 Year 0

3006.30.00 � Preparaciones opacificantes para exámenes radiológicos; reactivos de diagnóstico
concebidos para usar en el paciente

6 Year 0

3006.40 � Cementos y demás productos de obturación dental; cementos para la refección de los
huesos:

3006.40.10 � � Para obturación dental 6 Year 0

3006.40.90 � � Los demás 6 Year 0

3006.50.00 � Botiquines equipados para primeros auxilios 6 Year 0

3006.60.00 � Preparaciones químicas anticonceptivas a base de hormonas, de otros productos de la
partida 29.37 o de espermicidas

6 Year 0

3006.70.00 � Preparaciones en forma de gel, concebidas para ser utilizadas en medicina o veterinaria
como lubricante para ciertas partes del cuerpo en operaciones quirúrgicas o exámenes
médicos o como nexo entre el cuerpo y los instrumentos médicos.

6 Year 7

3006.80.00 � Desechos farmacéuticos 6 Year 0

31 Abonos

3101.00.00 Abonos de origen animal o vegetal, incluso mezclados entre sí o tratados químicamente;
abonos procedentes de la mezcla o del tratamiento químico de productos de origen animal o
vegetal.

6 Year 0

31.02 Abonos minerales o químicos nitrogenados.

3102.10.00 � Urea, incluso en disolución acuosa 6 Year 0

� Sulfato de amonio; sales dobles y mezclas entre sí de sulfato de amonio y nitrato de
amonio:

3102.21.00 � � Sulfato de amonio 6 Year 0

3102.29.00 � � Las demás 6 Year 0

3102.30.00 � Nitrato de amonio, incluso en disolución acuosa 6 Year 7

3102.40.00 � Mezclas de nitrato de amonio con carbonato de calcio u otras materias inorgánicas sin
poder fertilizante

6 Year 0
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3102.50.00 � Nitrato de sodio 6 Year 0

3102.60.00 � Sales dobles y mezclas entre sí de nitrato de calcio y nitrato de amonio 6 Year 0

3102.70.00 � Cianamida cálcica 6 Year 0

3102.80.00 � Mezclas de urea con nitrato de amonio en disolución acuosa o amoniacal 6 Year 0

3102.90 � Los demás, incluidas las mezclas no comprendidas en las subpartidas precedentes:

3102.90.10 � � Mezclas de nitrato de sodio agrícola y silicato de sodio 6 Year 0

3102.90.90 � � Las demás 6 Year 0

31.03 Abonos minerales o químicos fosfatados.

3103.10 � Superfosfatos:

3103.10.10 � � Simples 6 Year 0

3103.10.20 � � Dobles 6 Year 0

3103.10.90 � � Los demás 6 Year 0

3103.20.00 � Escorias de desfosforación 6 Year 0

3103.90.00 � Los demás 6 Year 0

31.04 Abonos minerales o químicos potásicos.

3104.10.00 � Carnalita, silvinita y demás sales de potasio naturales, en bruto 6 Year 0

3104.20.00 � Cloruro de potasio 6 Year 0

3104.30.00 � Sulfato de potasio 6 Year 0

3104.90 � Los demás:

3104.90.10 � � Sulfato doble de potasio y magnesio 6 Year 0

3104.90.90 � � Los demás 6 Year 0

31.05 Abonos minerales o químicos, con dos o tres de los elementos fertilizantes: nitrógeno,
fósforo y potasio; los demás abonos; productos de este Capítulo en tabletas o formas
similares o en envases de un peso bruto inferior o igual a 10 kg.

3105.10 � Productos de este Capítulo en tabletas o formas similares o en envases de un peso bruto
inferior o igual a 10 kg:

3105.10.10 � � Nitrato sódico-potásico (salitre) 6 Year 0

3105.10.20 � � Ortofosfatos mono y diamónicos 6 Year 0

3105.10.30 � � Abonos compuestos y los complejos 6 Year 0

3105.10.90 � � Los demás 6 Year 0

3105.20.00 � Abonos minerales o químicos con los tres elementos fertilizantes: nitrógeno, fósforo y
potasio

6 Year 0

3105.30.00 � Hidrogenoortofosfato de diamonio (fosfato diamónico) 6 Year 0

3105.40.00 � Dihidrogenoortofosfato de amonio (fosfato monoamónico), incluso mezclado con
hidrogenoortofosfato de diamonio (fosfato diamónico)

6 Year 0

� Los demás abonos minerales o químicos con los dos elementos fertilizantes: nitrógeno y
fósforo:

3105.51.00 � � Que contengan nitratos y fosfatos 6 Year 0

3105.59.00 � � Los demás 6 Year 0

3105.60.00 � Abonos minerales o químicos con los dos elementos fertilizantes: fósforo y potasio 6 Year 0
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3105.90 � Los demás:

3105.90.10 � � Nitrato sódico potásico (salitre) 6 Year 0

3105.90.20 � � Abonos minerales o químicos con los 3 elementos fertilizantes: nitrógeno, potasio y
azufre; (NKS)

6 Year 0

3105.90.90 � � Los demás 6 Year 0

32 Extractos curtientes o tintóreos; taninos y sus derivados; pigmentos y demás materias
colorantes; pinturas y barnices; mástiques; tintas

32.01 Extractos curtientes de origen vegetal; taninos y sus sales, éteres, ésteres y demás derivados.

3201.10.00 � Extracto de quebracho 6 Year 0

3201.20.00 � Extracto de mimosa (acacia) 6 Year 0

3201.90.00 � Los demás 6 Year 0

32.02 Productos curtientes orgánicos sintéticos; productos curtientes inorgánicos; preparaciones
curtientes, incluso con productos curtientes naturales; preparaciones enzimáticas para
precurtido.

3202.10.00 � Productos curtientes orgánicos sintéticos 6 Year 0

3202.90 � Los demás:

3202.90.10 � � Productos y preparaciones curtientes 6 Year 0

3202.90.90 � � Los demás 6 Year 0

32.03 Materias colorantes de origen vegetal o animal (incluidos los extractos tintóreos, excepto los
negros de origen animal), aunque sean de constitución química definida; preparaciones a que
se refiere la Nota 3 de este Capítulo a base de materias colorantes de origen vegetal o animal.

3203.00.10 � Carmín de cochinilla 6 Year 0

3203.00.90 � Los demás 6 Year 0

32.04 Materias colorantes orgánicas sintéticas, aunque sean de constitución química definida;
preparaciones a que se refiere la Nota 3 de este Capítulo a base de materias colorantes
orgánicas sintéticas; productos orgánicos sintéticos de los tipos utilizados para el avivado
fluorescente o como luminóforos, aunque sean de constitución química definida.

� Materias colorantes orgánicas sintéticas y preparaciones a que se refiere la Nota 3 de este
Capítulo a base de dichas materias colorantes:

3204.11.00 � � Colorantes dispersos y preparaciones a base de estos colorantes 6 Year 0

3204.12.00 � � Colorantes ácidos, incluso metalizados, y preparaciones a base de estos colorantes;
colorantes para mordiente y preparaciones a base de estos colorantes

6 Year 0

3204.13.00 � � Colorantes básicos y preparaciones a base de estos colorantes 6 Year 0

3204.14.00 � � Colorantes directos y preparaciones a base de estos colorantes 6 Year 0

3204.15.00 � � Colorantes a la tina o a la cuba (incluidos los utilizables directamente como colorantes
pigmentarios) y preparaciones a base de estos colorantes

6 Year 0

3204.16.00 � � Colorantes reactivos y preparaciones a base de estos colorantes 6 Year 5

3204.17.00 � � Colorantes pigmentarios y preparaciones a base de estos colorantes 6 Year 5

3204.19 � � Las demás, incluidas las mezclas de materias colorantes de dos o más de las subpartidas
3204.11 a 3204.19:

3204.19.10 � � � Beta-caroteno y otras materias colorantes carotenoides (astaxantina, betacaroteno,
cantaxantina y similares)

6 Year 0

3204.19.20 � � � Colorantes al azufre y preparaciones a base de estos colorantes 6 Year 0

3204.19.30 � � � Colorantes solventes y preparaciones a base de estos colorantes 6 Year 0
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3204.19.90 � � � Los demás 6 Year 0

3204.20.00 � Productos orgánicos sintéticos de los tipos utilizados para el avivado fluorescente 6 Year 0

3204.90.00 � Los demás 6 Year 0

3205.00.00 Lacas colorantes; preparaciones a que se refiere la Nota 3 de este Capítulo a base de lacas
colorantes.

6 Year 0

32.06 Las demás materias colorantes; preparaciones a que se refiere la Nota 3 de este Capítulo,
excepto las de las partidas 32.03, 32.04 ó 32.05; productos inorgánicos de los tipos
utilizados como luminóforos, aunque sean de constitución química definida.

� Pigmentos y preparaciones a base de dióxido de titanio:

3206.11 � � Con un contenido de dióxido de titanio superior o igual al 80 % en peso, calculado
sobre materia seca:

3206.11.10 � � � Pigmentos 6 Year 0

3206.11.20 � � � Preparaciones 6 Year 0

3206.19 � � Los demás:

3206.19.10 � � � Pigmentos 6 Year 0

3206.19.20 � � � Preparaciones 6 Year 0

3206.20 � Pigmentos y preparaciones a base de compuestos de cromo:

3206.20.10 � � Pigmentos 6 Year 0

3206.20.20 � � Preparaciones 6 Year 0

3206.30.00 � Pigmentos y preparaciones a base de compuestos de cadmio 6 Year 0

� Las demás materias colorantes y las demás preparaciones:

3206.41.00 � � Ultramar y sus preparaciones 6 Year 0

3206.42.00 � � Litopón y demás pigmentos y preparaciones a base de sulfuro de cinc 6 Year 0

3206.43.00 � � Pigmentos y preparaciones a base de hexacianoferratos (ferrocianuros o ferricianuros) 6 Year 0

3206.49.00 � � Las demás 6 Year 0

3206.50.00 � Productos inorgánicos de los tipos utilizados como luminóforos 6 Year 0

32.07 Pigmentos, opacificantes y colores preparados, composiciones vitrificables, engobes,
abrillantadores (lustres) líquidos y preparaciones similares, de los tipos utilizados en cerámica,
esmaltado o en la industria del vidrio; frita de vidrio y demás vidrios, en polvo, gránulos,
copos o escamillas.

3207.10.00 � Pigmentos, opacificantes y colores preparados y preparaciones similares 6 Year 7

3207.20.00 � Composiciones vitrificables, engobes y preparaciones similares 6 Year 7

3207.30.00 � Abrillantadores (lustres) líquidos y preparaciones similares 6 Year 7

3207.40 � Frita de vidrio y demás vidrios, en polvo, gránulos, copos o escamillas:

3207.40.10 � � Frita de vidrio 6 Year 7

3207.40.90 � � Los demás 6 Year 7

32.08 Pinturas y barnices a base de polímeros sintéticos o naturales modificados, dispersos o
disueltos en un medio no acuoso; disoluciones definidas en la Nota 4 de este Capítulo.

3208.10 � A base de poliésteres:

3208.10.10 � � Pinturas 6 Year 5

3208.10.20 � � Barnices 6 Year 5

3208.10.90 � � Los demás 6 Year 5
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3208.20 � A base de polímeros acrílicos o vinílicos:

3208.20.10 � � Pinturas 6 Year 7

3208.20.20 � � Barnices 6 Year 7

3208.20.90 � � Los demás 6 Year 5

3208.90 � Los demás:

3208.90.10 � � Pinturas 6 Year 7

3208.90.20 � � Barnices 6 Year 7

3208.90.90 � � Los demás 6 Year 5

32.09 Pinturas y barnices a base de polímeros sintéticos o naturales modificados, dispersos o
disueltos en un medio acuoso.

3209.10 � A base de polímeros acrílicos o vinílicos:

3209.10.10 � � Pinturas 6 Year 7

3209.10.20 � � Barnices 6 Year 7

3209.90 � Los demás:

3209.90.10 � � Pinturas 6 Year 7

3209.90.20 � � Barnices 6 Year 7

32.10 Las demás pinturas y barnices; pigmentos al agua preparados de los tipos utilizados para el
acabado del cuero.

3210.00.10 � Pinturas 6 Year 0

3210.00.20 � Barnices 6 Year 0

3210.00.30 � Pigmentos al agua 6 Year 0

3211.00.00 Secativos preparados. 6 Year 0

32.12 Pigmentos (incluidos el polvo y escamillas metálicos) dispersos en medios no acuosos,
líquidos o en pasta, de los tipos utilizados para la fabricación de pinturas; hojas para el
marcado a fuego; tintes y demás materias colorantes presentados en formas o envases para la
venta al por menor.

3212.10.00 � Hojas para el marcado a fuego 6 Year 0

3212.90 � Los demás:

3212.90.10 � � Pigmentos molidos utilizados para la fabricación de pinturas 6 Year 0

3212.90.90 � � Los demás 6 Year 0

32.13 Colores para la pintura artística, la enseñanza, la pintura de carteles, para matizar o para
entretenimiento y colores similares, en pastillas, tubos, botes, frascos o en formas o envases
similares.

3213.10.00 � Colores en surtidos 6 Year 0

3213.90.00 � Los demás 6 Year 0

32.14 Masilla, cementos de resina y demás mástiques; plastes (enduidos) utilizados en pintura;
plastes (enduidos) no refractarios de los tipos utilizados en albañilería.

3214.10 � Masilla, cementos de resina y demás mástiques; plastes (enduidos) utilizados en pintura:

3214.10.10 � � Selladores 6 Year 7

3214.10.90 � � Los demás 6 Year 7

3214.90.00 � Los demás 6 Year 7
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32.15 Tintas de imprimir, tintas de escribir o dibujar y demás tintas, incluso concentradas o sólidas.

� Tintas de imprimir:

3215.11 � � Negras:

3215.11.10 � � � Flexográficas 6 Year 7

3215.11.20 � � � Huecograbado 6 Year 7

3215.11.30 � � � Tipográficas 6 Year 7

3215.11.40 � � � Litográficas offset 6 Year 7

3215.11.50 � � � Serigráficas 6 Year 7

� � � Las demás:

3215.11.91 � � � � Para impresoras de computación 6 Year 7

3215.11.99 � � � � Las demás 6 Year 7

3215.19 � � Las demás:

3215.19.10 � � � Flexográficas 6 Year 7

3215.19.20 � � � Huecograbado 6 Year 7

3215.19.30 � � � Tipográficas 6 Year 7

3215.19.40 � � � Litográficas offset 6 Year 7

3215.19.50 � � � Serigráficas 6 Year 7

� � � Las demás:

3215.19.91 � � � � Para impresoras de computación 6 Year 7

3215.19.99 � � � � Las demás 6 Year 7

3215.90 � Las demás:

3215.90.10 � � Para escribir o dibujar 6 Year 7

3215.90.90 � � Las demás 6 Year 7

33 Aceites esenciales y resinoides; preparaciones de perfumería, de tocador o de cosmética

33.01 Aceites esenciales (desterpenados o no), incluidos los «concretos» o «absolutos»; resinoides;
oleorresinas de extracción; disoluciones concentradas de aceites esenciales en grasas, aceites
fijos, ceras o materias análogas, obtenidas por enflorado o maceración; subproductos
terpénicos residuales de la desterpenación de los aceites esenciales; destilados acuosos
aromáticos y disoluciones acuosas de aceites esenciales.

� Aceites esenciales de agrios (cítricos):

3301.11.00 � � De bergamota 6 Year 0

3301.12.00 � � De naranja 6 Year 0

3301.13.00 � � De limón 6 Year 0

3301.14.00 � � De lima 6 Year 0

3301.19.00 � � Los demás 6 Year 0

� Aceites esenciales, excepto los de agrios (cítricos):

3301.21.00 � � De geranio 6 Year 0

3301.22.00 � � De jazmín 6 Year 0

3301.23.00 � � De lavanda (espliego) o lavandín 6 Year 0
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3301.24.00 � � De menta piperita (Mentha piperita) 6 Year 0

3301.25.00 � � De las demás mentas 6 Year 0

3301.26.00 � � De espicanardo («vetiver») 6 Year 0

3301.29.00 � � Los demás 6 Year 0

3301.30.00 � Resinoides 6 Year 0

3301.90.00 � Los demás 6 Year 0

33.02 Mezclas de sustancias odoríferas y mezclas (incluidas las disoluciones alcohólicas) a base de
una o varias de estas sustancias, de los tipos utilizados como materias básicas para la
industria; las demás preparaciones a base de sustancias odoríferas, de los tipos utilizados para
la elaboración de bebidas.

3302.10.00 � De los tipos utilizados en las industrias alimentarias o de bebidas 6 Year 0

3302.90 � Las demás:

3302.90.10 � � De los tipos utilizados en las industrias de perfumería y aguas de tocador 6 Year 0

3302.90.20 � � De los tipos utilizados en las industrias de cosméticos y artículos de tocador 6 Year 0

3302.90.30 � � De los tipos utilizados en la industria del tabaco 6 Year 0

3302.90.40 � � De los tipos utilizados en las industrias de detergentes 6 Year 0

3302.90.90 � � Las demás 6 Year 0

3303.00.00 Perfumes y aguas de tocador. 6 Year 0

33.04 Preparaciones de belleza, maquillaje y para el cuidado de la piel, excepto los medicamentos,
incluidas las preparaciones antisolares y las bronceadoras; preparaciones para manicuras o
pedicuros.

3304.10.00 � Preparaciones para el maquillaje de los labios 6 Year 0

3304.20.00 � Preparaciones para el maquillaje de los ojos 6 Year 0

3304.30.00 � Preparaciones para manicuras o pedicuros 6 Year 0

� Las demás:

3304.91.00 � � Polvos, incluidos los compactos 6 Year 0

3304.99 � � Las demás:

3304.99.10 � � � Cremas para el cuidado de la piel 6 Year 0

3304.99.20 � � � Bases de maquillaje 6 Year 0

3304.99.30 � � � Aceites emulsionados 6 Year 0

3304.99.40 � � � Bronceadores y bloqueadores solares 6 Year 0

3304.99.90 � � � Las demás 6 Year 0

33.05 Preparaciones capilares.

3305.10.00 � Champúes 6 Year 0

3305.20.00 � Preparaciones para ondulación o desrizado permanentes 6 Year 0

3305.30.00 � Lacas para el cabello 6 Year 0

3305.90 � Las demás:

3305.90.10 � � Tinturas capilares 6 Year 0

3305.90.20 � � Acondicionadores (bálsamos) para el cabello 6 Year 0
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3305.90.90 � � Las demás 6 Year 0

33.06 Preparaciones para higiene bucal o dental, incluidos los polvos y cremas para la adherencia
de las dentaduras; hilo utilizado para limpieza de los espacios interdentales (hilo dental), en
envases individuales para la venta al por menor.

3306.10.00 � Dentífricos 6 Year 0

3306.20.00 � Hilo utilizado para limpieza de los espacios interdentales (hilo dental) 6 Year 0

3306.90.00 � Los demás 6 Year 0

33.07 Preparaciones de afeitar o para antes o después del afeitado, desodorantes corporales,
preparaciones para el baño, depilatorios y demás preparaciones de perfumería, tocador o
cosmética, no expresadas ni comprendidas en otra parte; preparaciones desodorantes para
locales, incluso sin perfumar, aunque tengan propiedades desinfectantes.

3307.10.00 � Preparaciones de afeitar o para antes o después del afeitado 6 Year 0

3307.20.00 � Desodorantes corporales y antitranspirantes 6 Year 0

3307.30.00 � Sales perfumadas y demás preparaciones para el baño 6 Year 0

� Preparaciones de perfumar o desodorizar locales, incluidas las preparaciones odoríferas
para ceremonias religiosas:

3307.41.00 � � «Agarbatti» y demás preparaciones odoríferas que actúan por combustión 6 Year 0

3307.49.00 � � Las demás 6 Year 0

3307.90.00 � Los demás 6 Year 0

34 Jabón, agentes de superficie orgánicos, preparaciones para lavar, preparaciones lubricantes,
ceras artificiales, ceras preparadas, productos de limpieza, velas y artículos similares, pastas
para modelar, «ceras para odontología» y preparaciones para odontología a base de yeso
fraguable

34.01 Jabón; productos y preparaciones orgánicos tensoactivos usados como jabón, en barras,
panes, trozos o piezas troqueladas o moldeadas, aunque contengan jabón; productos y
preparaciones orgánicos tensoactivos para el lavado de la piel, líquidos o en crema,
acondicionados para la venta al por menor, aunque contengan jabón; papel, guata, fieltro y
tela sin tejer, impregnados, recubiertos o revestidos de jabón o de detergentes.

� Jabón, productos y preparaciones orgánicos tensoactivos, en barras, panes, trozos o piezas
troqueladas o moldeadas, y papel, guatas, fieltro y tela sin tejer, impregnados, recubiertos
o revestidos de jabón o de detergentes:

3401.11.00 � � De tocador (incluso los medicinales) 6 Year 0

3401.19.00 � � Los demás 6 Year 0

3401.20 � Jabón en otras formas:

3401.20.10 � � En gránulos 6 Year 0

3401.20.90 � � Los demás 6 Year 0

3401.30.00 � Productos y preparaciones orgánicos tensoactivos para el lavado de la piel, líquidos o en
crema, acondicionados para la venta al por menor, aunque contengan jabón

6 Year 7

34.02 Agentes de superficie orgánicos (excepto el jabón); preparaciones tensoactivas, preparaciones
de lavar (incluidas las preparaciones auxiliares para lavado) y preparaciones para limpieza,
aunque contengan jabón, excepto las de la partida 34.01.

� Agentes de superficie orgánicos, incluso acondicionados para la venta al por menor:

3402.11 � � Aniónicos:

3402.11.10 � � � Lauril sulfato de sodio 6 Year 7

3402.11.20 � � � Lauril éter sulfato de sodio 6 Year 7

3402.11.30 � � � Naftalen sulfonato de sodio 6 Year 7
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3402.11.40 � � � Alquil naftalen sulfonato de sodio 6 Year 7

3402.11.50 � � � Alquil benceno sulfonato de sodio lineal (LAS) 6 Year 7

3402.11.90 � � � Los demás 6 Year 7

3402.12 � � Catiónicos:

3402.12.10 � � � Bases de amonio cuaternario 6 Year 7

3402.12.90 � � � Los demás 6 Year 7

3402.13 � � No iónicos:

3402.13.10 � � � Nonilfenol etoxilado 6 Year 7

3402.13.20 � � � Etanolamidas de ácidos grasos 6 Year 7

3402.13.90 � � � Los demás 6 Year 7

3402.19 � � Los demás:

3402.19.10 � � � Proteínas alquilbetaínicas o sulfobetaínicas 6 Year 7

3402.19.90 � � � Los demás 6 Year 7

3402.20 � Preparaciones acondicionadas para la venta al por menor:

3402.20.10 � � Preparaciones tensoactivas 6 Year 7

3402.20.20 � � Preparaciones de lavar (incluidas las preparaciones auxiliares para lavado) y
preparaciones para limpieza, a base de jabón u otros agentes de superficie orgánicos

6 Year 7

3402.20.90 � � Las demás 6 Year 7

3402.90 � Las demás:

3402.90.10 � � Preparaciones tensoactivas 6 Year 7

3402.90.20 � � Preparaciones de lavar (incluidas las preparaciones auxiliares para lavado) y
preparaciones para limpieza, a base de jabón u otros agentes de superficie orgánicos

6 Year 7

3402.90.90 � � Las demás 6 Year 7

34.03 Preparaciones lubricantes (incluidos los aceites para corte, las preparaciones de aflojar tuercas,
las preparaciones antiherrumbre o anticorrosión y las preparaciones para el desmoldeo, a
base de lubricantes) y preparaciones de los tipos utilizados para el ensimado de materias
textiles o el aceitado o engrasado de cueros y pieles, peletería u otras materias, excepto las
que contengan como componente básico una proporción de aceites de petróleo o de mineral
bituminoso superior o igual al 70 % peso.

� Que contengan aceites de petróleo o de mineral bituminoso:

3403.11.00 � � Preparaciones para el tratamiento de materias textiles, cueros y pieles, peletería u otras
materias

6 Year 0

3403.19.00 � � Las demás 6 Year 0

� Las demás:

3403.91.00 � � Preparaciones para el tratamiento de materias textiles, cueros y pieles, peletería u otras
materias

6 Year 0

3403.99.00 � � Las demás 6 Year 0

34.04 Ceras artificiales y ceras preparadas.

3404.10.00 � De lignito modificado químicamente 6 Year 0

3404.20.00 � De poli(oxietileno) (polietilenglicol) 6 Year 0

3404.90 � Las demás:

3404.90.10 � � Artificiales 6 Year 0
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3404.90.20 � � Preparadas 6 Year 0

34.05 Betunes y cremas para el calzado, encáusticos, abrillantadores (lustres) para carrocerías, vidrio
o metal, pastas y polvos de fregar y preparaciones similares (incluso papel, guata, fieltro, tela
sin tejer, plástico o caucho celulares, impregnados, recubiertos o revestidos de estas
preparaciones), excepto las ceras de la partida 34.04.

3405.10 � Betunes, cremas y preparaciones similares para el calzado o para cueros y pieles:

3405.10.10 � � Betunes y cremas para el calzado 6 Year 0

3405.10.90 � � Los demás 6 Year 0

3405.20.00 � Encáusticos y preparaciones similares para la conservación de muebles de madera, parqués
u otras manufacturas de madera

6 Year 0

3405.30.00 � Abrillantadores (lustres) y preparaciones similares para carrocerías, excepto las
preparaciones de lustrar metal

6 Year 0

3405.40.00 � Pastas, polvos y demás preparaciones de fregar 6 Year 0

3405.90.00 � Las demás 6 Year 0

3406.00.00 Velas, cirios y artículos similares. 6 Year 0

3407.00.00 Pastas de modelar, incluidas las presentadas para entretenimiento de los niños; preparaciones
llamadas «ceras para odontología» o «compuestos para impresión dental», presentadas en
juegos o surtidos, en envases para la venta al por menor o en plaquitas, herraduras, barritas
o formas similares; las demás preparaciones para odontología a base de yeso fraguable.

6 Year 0

35 Materias albuminoideas; productos a base de almidón o fécula modificados; colas; enzimas

35.01 Caseína, caseinatos y demás derivados de la caseína; colas de caseína.

3501.10.00 � Caseína 6 Year 0

3501.90 � Los demás:

3501.90.10 � � Caseinatos 6 Year 0

3501.90.90 � � Los demás 6 Year 0

35.02 Albúminas (incluidos los concentrados de varias proteínas del lactosuero, con un contenido
de proteínas del lactosuero superior al 80 % en peso, calculado sobre materia seca),
albuminatos y demás derivados de las albúminas.

� Ovoalbúmina:

3502.11.00 � � Seca 6 Year 0

3502.19.00 � � Las demás 6 Year 0

3502.20.00 � Lactoalbúmina, incluidos los concentrados de dos o más proteínas del lactosuero 6 Year 0

3502.90.00 � Los demás 6 Year 0

35.03 Gelatinas (aunque se presenten en hojas cuadradas o rectangulares, incluso trabajadas en la
superficie o coloreadas) y sus derivados; ictiocola; las demás colas de origen animal, excepto
las colas de caseína de la partida 35.01.

3503.00.10 � Gelatinas 6 Year 0

3503.00.90 � Las demás 6 Year 0

35.04 Peptonas y sus derivados; las demás materias proteicas y sus derivados, no expresados ni
comprendidos en otra parte; polvo de cueros y pieles, incluso tratado al cromo.

3504.00.10 � Proteína aislada de soja (soya) 6 Year 0

3504.00.90 � Las demás 6 Year 0
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35.05 Dextrina y demás almidones y féculas modificados (por ejemplo: almidones y féculas
pregelatinizados o esterificados); colas a base de almidón, fécula, dextrina o demás almidones
o féculas modificados.

3505.10.00 � Dextrina y demás almidones y féculas modificados 6 Year 0

3505.20.00 � Colas 6 Year 0

35.06 Colas y demás adhesivos preparados, no expresados ni comprendidos en otra parte;
productos de cualquier clase utilizados como colas o adhesivos, acondicionados para la venta
al por menor como colas o adhesivos, de de peso neto inferior o igual a 1 kg.

3506.10 � Productos de cualquier clase utilizados como colas o adhesivos, acondicionados para la
venta al por menor como colas o adhesivos, de peso neto inferior o igual a 1 kg:

3506.10.10 � � A base de caucho 6 Year 7

3506.10.20 � � A base de plástico 6 Year 7

3506.10.90 � � Los demás 6 Year 7

� Los demás:

3506.91 � � Adhesivos a base de polímeros de las partidas 39.01 a 39.13 o de caucho:

3506.91.10 � � � A base de caucho 6 Year 7

3506.91.20 � � � A base de polímeros de las partidas 39.01 a 39.13 6 Year 7

3506.99.00 � � Los demás 6 Year 7

35.07 Enzimas; preparaciones enzimáticas no expresadas ni comprendidas en otra parte.

3507.10 � Cuajo y sus concentrados:

3507.10.10 � � Cuajo 6 Year 0

3507.10.20 � � Concentrados 6 Year 0

3507.90 � Las demás:

3507.90.10 � � Pancreáticas 6 Year 0

3507.90.20 � � Enzimas utilizadas en la industria vitivinícola 6 Year 0

3507.90.90 � � Las demás 6 Year 0

36 Pólvora y explosivos; artículos de pirotecnia; fósforos (cerillas); aleaciones pirofóricas;
materias inflamables

3601.00.00 Pólvora. 6 Year 0

36.02 Explosivos preparados, excepto la pólvora.

3602.00.10 � Tetranitrato de pentaeritritol (Pentrita o PETN) 6 Year 7

3602.00.20 � Mezclas a base de TNT y pentrita (pentolita) 6 Year 7

3602.00.30 � Mezclas a base de derivados nitrados de glicerol y etilenglicol (dinamita) 6 Year 7

3602.00.40 � Mezclas a base de nitrato de amonio y fuel-oil (ANFO) 6 Year 7

3602.00.90 � Los demás 6 Year 7

36.03 Mechas de seguridad; cordones detonantes; cebos y cápsulas fulminantes; inflamadores;
detonadores eléctricos.

3603.00.10 � Mechas 6 Year 0

3603.00.20 � Cordones detonantes 6 Year 0

3603.00.30 � Cebos y cápsulas fulminantes 6 Year 0

3603.00.40 � Detonadores 6 Year 0
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3603.00.90 � Los demás 6 Year 0

36.04 Artículos para fuegos artificiales, cohetes de señales o granífugos y similares, petardos y
demás artículos de pirotecnia.

3604.10.00 � Artículos para fuegos artificiales 6 Year 0

3604.90.00 � Los demás 6 Year 0

3605.00.00 Fósforos (cerillas), excepto los artículos de pirotecnia de la partida 36.04. 6 Year 0

36.06 Ferrocerio y demás aleaciones pirofóricas en cualquier forma; artículos de materias
inflamables a que se refiere la Nota 2 de este Capítulo.

3606.10.00 � Combustibles líquidos y gases combustibles licuados en recipientes de los tipos utilizados
para cargar o recargar encendedores o mecheros, de capacidad inferior o igual a 300 cm3

6 Year 0

3606.90.00 � Los demás 6 Year 0

37 Productos fotográficos o cinematográficos

37.01 Placas y películas planas, fotográficas, sensibilizadas, sin impresionar, excepto las de papel,
cartón o textiles; películas fotográficas planas autorrevelables, sensibilizadas, sin impresionar,
incluso en cargadores.

3701.10.00 � Para rayos X 6 Year 0

3701.20.00 � Películas autorrevelables 6 Year 0

3701.30.00 � Las demás placas y películas planas en las que por lo menos un lado sea superior a
255 mm

6 Year 0

� Las demás:

3701.91.00 � � Para fotografía en colores (policroma) 6 Year 0

3701.99 � � Las demás:

3701.99.10 � � � Placas metálicas para la preparación de clisés 6 Year 0

3701.99.90 � � � Las demás 6 Year 0

37.02 Películas fotográficas en rollos, sensibilizadas, sin impresionar, excepto las de papel, cartón o
textiles; películas fotográficas autorrevelables en rollos, sensibilizadas, sin impresionar.

3702.10.00 � Para rayos X 6 Year 0

3702.20.00 � Películas autorrevelables 6 Year 0

� Las demás películas, sin perforar, de anchura inferior o igual a 105 mm:

3702.31.00 � � Para fotografía en colores (policroma) 6 Year 0

3702.32.00 � � Las demás, con emulsión de halogenuros de plata 6 Year 0

3702.39.00 � � Las demás 6 Year 0

� Las demás películas, sin perforar, de anchura superior a 105 mm:

3702.41.00 � � De anchura superior a 610 mm y longitud superior a 200 m, para fotografía en
colores (policroma)

6 Year 0

3702.42.00 � � De anchura superior a 610 mm y longitud superior a 200 m, excepto para fotografía
en colores

6 Year 0

3702.43.00 � � De anchura superior a 610 mm y longitud inferior o igual a 200 m 6 Year 0

3702.44.00 � � De anchura superior a 105 mm pero inferior o igual a 610 mm 6 Year 0

� Las demás películas para fotografía en colores (policroma):

3702.51.00 � � De anchura inferior o igual a 16 mm y longitud inferior o igual a 14 m 6 Year 0
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3702.52.00 � � De anchura inferior o igual a 16 mm y longitud superior a 14 m 6 Year 0

3702.53.00 � � De anchura superior a 16 mm pero inferior o igual a 35 mm y longitud inferior o
igual a 30 m, para diapositivas

6 Year 0

3702.54 � � De anchura superior a 16 mm pero inferior o igual a 35 mm y longitud inferior o
igual a 30 m, excepto para diapositivas:

3702.54.10 � � � De anchura igual a 35 mm y longitud inferior o igual a 30 m 6 Year 0

3702.54.90 � � � Las demás 6 Year 0

3702.55.00 � � De anchura superior a 16 mm pero inferior o igual a 35 mm y longitud superior a 30
m

6 Year 0

3702.56.00 � � De anchura superior a 35 mm 6 Year 0

� Las demás:

3702.91.00 � � De anchura inferior o igual a 16 mm 6 Year 0

3702.93.00 � � De anchura superior a 16 mm pero inferior o igual a 35 mm y longitud inferior o
igual a 30 m

6 Year 0

3702.94.00 � � De anchura superior a 16 mm pero inferior o igual a 35 mm y longitud superior a 30
m

6 Year 0

3702.95.00 � � De anchura superior a 35 mm 6 Year 0

37.03 Papel, cartón y textiles, fotográficos, sensibilizados, sin impresionar.

3703.10 � En rollos de anchura superior a 610 mm:

3703.10.10 � � Para aparatos fotocopiadores 6 Year 0

3703.10.20 � � Para fotografías 6 Year 0

3703.10.90 � � Los demás 6 Year 0

3703.20.00 � Los demás, para fotografía en colores (policroma) 6 Year 0

3703.90 � Los demás:

3703.90.10 � � Para aparatos fotocopiadores 6 Year 0

3703.90.20 � � Para fotografías 6 Year 0

3703.90.90 � � Los demás 6 Year 0

37.04 Placas, películas, papel, cartón y textiles, fotográficos, impresionados pero sin revelar.

3704.00.10 � Papel, cartón y textiles para aparatos fotocopiadores 6 Year 0

3704.00.20 � Papel, cartón y textiles para fotografía 6 Year 0

3704.00.90 � Los demás 6 Year 0

37.05 Placas y películas, fotográficas, impresionadas y reveladas, excepto las cinematográficas
(filmes).

3705.10.00 � Para la reproducción offset 6 Year 0

3705.20.00 � Microfilmes 6 Year 0

3705.90.00 � Las demás 6 Year 0

37.06 Películas cinematográficas (filmes), impresionadas y reveladas, con registro de sonido o sin él,
o con registro de sonido solamente.

3706.10.00 � De anchura superior o igual a 35 mm 6 Year 0

3706.90.00 � Las demás 6 Year 0
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37.07 Preparaciones químicas para uso fotográfico, excepto los barnices, colas, adhesivos y
preparaciones similares; productos sin mezclar para uso fotográfico, dosificados o
acondicionados para la venta al por menor listos para su empleo.

3707.10.00 � Emulsiones para sensibilizar superficies 6 Year 0

3707.90 � Los demás:

3707.90.10 � � Polvo impresor para fotocopiadoras (toner) 6 Year 0

3707.90.90 � � Los demás 6 Year 0

38 Productos diversos de las industrias químicas

38.01 Grafito artificial; grafito coloidal o semicoloidal; preparaciones a base de grafito u otros
carbonos, en pasta, bloques, plaquitas u otras semimanufacturas.

3801.10.00 � Grafito artificial 6 Year 0

3801.20.00 � Grafito coloidal o semicoloidal 6 Year 0

3801.30.00 � Pastas carbonosas para electrodos y pastas similares para el revestimiento interior de
hornos

6 Year 0

3801.90.00 � Las demás 6 Year 0

38.02 Carbón activado; materias minerales naturales activadas; negro de origen animal, incluido el
agotado.

3802.10.00 � Carbón activado 6 Year 0

3802.90 � Los demás:

3802.90.10 � � Materias minerales naturales activadas 6 Year 0

3802.90.90 � � Los demás 6 Year 0

3803.00.00 «Tall oil», incluso refinado. 6 Year 7

3804.00.00 Lejías residuales de la fabricación de pastas de celulosa, aunque estén concentradas,
desazucaradas o tratadas químicamente, incluidos los lignosulfonatos, excepto el «tall oil» de
la partida 38.03.

6 Year 0

38.05 Esencias de trementina, madera de pino o pasta celulósica al sulfato (sulfato de trementina) y
demás esencias terpénicas procedentes de la destilación o de otros tratamientos de la madera
de coníferas; dipenteno en bruto; esencia de pasta celulósica al bisulfito (bisulfito de
trementina) y demás paracimenos en bruto; aceite de pino con alfa-terpineol como
componente principal.

3805.10.00 � Esencias de trementina, madera de pino o pasta celulósica al sulfato (sulfato de
trementina)

6 Year 0

3805.20.00 � Aceite de pino 6 Year 0

3805.90.00 � Los demás 6 Year 0

38.06 Colofonias y ácidos resínicos, y sus derivados; esencia y aceites de colofonia; gomas fundidas.

3806.10.00 � Colofonias y ácidos resínicos 6 Year 0

3806.20.00 � Sales de colofonias, de ácidos resínicos o de derivados de colofonias o de ácidos resínicos,
excepto las sales de aductos de colofonias

6 Year 0

3806.30.00 � Gomas éster 6 Year 0

3806.90.00 � Los demás 6 Year 0
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3807.00.00 Alquitranes de madera; aceites de alquitrán de madera; creosota de madera; metileno (nafta
de madera); pez vegetal; pez de cervecería y preparaciones similares a base de colofonia, de
ácidos resínicos o de pez vegetal.

6 Year 0

38.08 Insecticidas, raticidas y demás antirroedores, fungicidas, herbicidas, inhibidores de
germinación y reguladores del crecimiento de las plantas, desinfectantes y productos
similares, presentados en formas o envases para la venta al por menor, o como preparaciones
o artículos tales como cintas, mechas y velas, azufradas, y papeles matamoscas.

3808.10 � Insecticidas:

3808.10.10 � � Acondicionados para la venta al por menor, en envases de contenido neto de hasta
5KN o 5 l

6 Year 0

3808.10.90 � � Los demás 6 Year 0

3808.20 � Fungicidas:

3808.20.10 � � Acondicionados para la venta al por menor, en envases de contenido neto de hasta
5KN o 5 l

6 Year 5

3808.20.90 � � Los demás 6 Year 5

3808.30 � Herbicidas, inhibidores de germinación y reguladores del crecimiento de las plantas:

� � Acondicionados para la venta al por menor, en envases de contenido neto de hasta
5KN o 5 l:

3808.30.11 � � � Herbicidas 6 Year 0

3808.30.12 � � � Inhibidores de germinación 6 Year 0

3808.30.13 � � � Reguladores del crecimiento de las plantas 6 Year 0

� � Los demás:

3808.30.91 � � � Herbicidas 6 Year 0

3808.30.92 � � � Inhibidores de germinación 6 Year 0

3808.30.93 � � � Reguladores del crecimiento de las plantas 6 Year 0

3808.40 � Desinfectantes:

3808.40.10 � � Acondicionados para la venta al por menor, en envases de contenido neto de hasta
5KN o 5 l

6 Year 0

3808.40.90 � � Los demás 6 Year 0

3808.90 � Los demás:

3808.90.10 � � Acondicionados para la venta al por menor, en envases de contenido neto de hasta
5KN o 5 l

6 Year 0

3808.90.90 � � Los demás 6 Year 5

38.09 Aprestos y productos de acabado, aceleradores de tintura o de fijación de materias colorantes
y demás productos y preparaciones (por ejemplo: aprestos y mordientes), de los tipos
utilizados en la industria textil, del papel, cuero o industrias similares, no expresados ni
comprendidos en otra parte.

3809.10.00 � A base de materias amiláceas 6 Year 0

� Los demás:

3809.91 � � De los tipos utilizados en la industria textil o industrias similares:

3809.91.10 � � � Aderezos y aprestos preparados 6 Year 0

3809.91.90 � � � Los demás 6 Year 0

3809.92 � � De los tipos utilizados en la industria del papel o industrias similares:

3809.92.10 � � � Aderezos y aprestos preparados 6 Year 7
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3809.92.90 � � � Los demás 6 Year 7

3809.93 � � De los tipos utilizados en la industria del cuero o industrias similares:

3809.93.10 � � � Aderezos y aprestos preparados 6 Year 0

3809.93.90 � � � Los demás 6 Year 0

38.10 Preparaciones para el decapado de metal; flujos y demás preparaciones auxiliares de soldar
metal; pastas y polvos de soldar, constituidos por metal y otros productos; preparaciones de
los tipos utilizados para recubrir o rellenar electrodos o varillas de soldadura.

3810.10.00 � Preparaciones para el decapado de metal; pastas y polvos de soldar, constituidos por metal
y otros productos

6 Year 0

3810.90 � Los demás:

3810.90.10 � � Preparados para recubrir o rellenar electrodos o varillas de soldadura 6 Year 0

3810.90.90 � � Los demás 6 Year 0

38.11 Preparaciones antidetonantes, inhibidores de oxidación, aditivos peptizantes, mejoradores de
viscosidad, anticorrosivos y demás aditivos preparados para aceites minerales (incluida la
gasolina) u otros líquidos utilizados para los mismos fines que los aceites minerales.

� Preparaciones antidetonantes:

3811.11.00 � � A base de compuestos de plomo 6 Year 0

3811.19 � � Las demás:

3811.19.10 � � � No acondicionadas para la venta al por menor 6 Year 0

3811.19.90 � � � Las demás 6 Year 0

� Aditivos para aceites lubricantes:

3811.21 � � Que contengan aceites de petróleo o de mineral bituminoso:

3811.21.10 � � � No acondicionados para la venta al por menor 6 Year 0

3811.21.20 � � � Acondicionados para la venta al por menor en envases de un peso neto inferior o
igual a 1 kg.

6 Year 0

3811.29 � � Los demás:

3811.29.10 � � � No acondicionados para la venta al por menor 6 Year 0

3811.29.20 � � � Acondicionados para la venta al por menor en envases de un peso neto inferior o
igual a 1 kg.

6 Year 0

3811.90 � Los demás:

3811.90.10 � � No acondicionados para la venta al por menor 6 Year 0

3811.90.20 � � Acondicionados para la venta al por menor en envases de un peso neto inferior o igual
a 1 kg.

6 Year 0

38.12 Aceleradores de vulcanización preparados; plastificantes compuestos para caucho o plástico,
no expresados ni comprendidos en otra parte; preparaciones antioxidantes y demás
estabilizantes compuestos para caucho o plástico.

3812.10.00 � Aceleradores de vulcanización preparados 6 Year 0

3812.20.00 � Plastificantes compuestos para caucho o plástico 6 Year 0

3812.30.00 � Preparaciones antioxidantes y demás estabilizantes compuestos para caucho o plástico 6 Year 0

3813.00.00 Preparaciones y cargas para aparatos extintores; granadas y bombas extintoras. 6 Year 0

3814.00.00 Disolventes y diluyentes orgánicos compuestos, no expresados ni comprendidos en otra
parte; preparaciones para quitar pinturas o barnices.

6 Year 0
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38.15 Iniciadores y aceleradores de reacción y preparaciones catalíticas, no expresados ni
comprendidos en otra parte.

� Catalizadores sobre soporte:

3815.11.00 � � Con níquel o sus compuestos como sustancia activa 6 Year 0

3815.12.00 � � Con metal precioso o sus compuestos como sustancia activa 6 Year 0

3815.19.00 � � Los demás 6 Year 0

3815.90.00 � Los demás 6 Year 0

38.16 Cementos, morteros, hormigones y preparaciones similares, refractarios, excepto los
productos de la partida 38.01.

3816.00.10 � Cementos 6 Year 0

3816.00.20 � Morteros 6 Year 0

3816.00.30 � Hormigones 6 Year 0

3816.00.90 � Las demás 6 Year 0

38.17 Mezclas de alquilbencenos y mezclas de alquilnaftalenos, excepto las de las partidas 27.07 ó
29.02.

� Mezclas de alquilbencenos:

3817.00.11 � � Dodecilbencenos 6 Year 0

3817.00.19 � � Los demás 6 Year 7

3817.00.20 � Mezclas de alquilnaftalenos 6 Year 0

3818.00.00 Elementos químicos dopados para uso en electrónica, en discos, obleas («wafers») o formas
análogas; compuestos químicos dopados para uso en electrónica.

6 Year 0

3819.00.00 Líquidos para frenos hidráulicos y demás líquidos preparados para transmisiones hidráulicas,
sin aceites de petróleo ni de mineral bituminoso o con un contenido inferior al 70 % en peso
de dichos aceites.

6 Year 0

3820.00.00 Preparaciones anticongelantes y líquidos preparados para descongelar. 6 Year 0

3821.00.00 Medios de cultivo preparados para el desarrollo de microorganismos. 6 Year 0

3822.00.00 Reactivos para diagnóstico o laboratorio sobre cualquier soporte y reactivos para diagnóstico
o laboratorio preparados, incluso sobre soporte, excepto los de las partidas 30.02 ó 30.06;
materiales de referencia certificados.

6 Year 0

38.23 Ácidos grasos monocarboxílicos industriales; aceites ácidos del refinado; alcoholes grasos
industriales.

� Ácidos grasos monocarboxílicos industriales; aceites ácidos del refinado:

3823.11.00 � � Ácido esteárico 6 Year 10

3823.12.00 � � Ácido oleico 6 Year 0

3823.13.00 � � Ácidos grasos del «tall oil» 6 Year 0

3823.19.00 � � Los demás 6 Year 0

3823.70.00 � Alcoholes grasos industriales 6 Year 0

38.24 Preparaciones aglutinantes para moldes o núcleos de fundición; productos químicos y
preparaciones de la industria química o de las industrias conexas (incluidas las mezclas de
productos naturales), no expresados ni comprendidos en otra parte.

3824.10.00 � Preparaciones aglutinantes para moldes o núcleos de fundición 6 Year 0

3824.20.00 � Ácidos nafténicos, sus sales insolubles en agua y sus ésteres 6 Year 0

3824.30.00 � Carburos metálicos sin aglomerar mezclados entre sí o con aglutinantes metálicos 6 Year 0
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3824.40.00 � Aditivos preparados para cementos, morteros u hormigones 6 Year 7

3824.50.00 � Morteros y hormigones, no refractarios 6 Year 0

3824.60.00 � Sorbitol, excepto el de la subpartida 2905.44 6 Year 0

� Mezclas que contengan derivados perhalogenados de hidrocarburos acíclicos con dos
halógenos diferentes, por lo menos:

3824.71.00 � � Que contengan hidrocarburos acíclicos perhalogenados únicamente con flúor y cloro 6 Year 0

3824.79.00 � � Las demás 6 Year 0

3824.90 � Los demás

3824.90.10 � � Endurecedores compuestos para resinas, barnices o colas 6 Year 0

3824.90.20 � � Productos para la corrección de escritos 6 Year 0

3824.90.30 � � Parafinas cloradas 6 Year 0

� � Preparaciones para la concentración de minerales:

3824.90.41 � � � Preparaciones extractantes de metales para aplicación en minerales 6 Year 7

3824.90.49 � � � Las demás 6 Year 7

3824.90.50 � � Goma base para la fabricación de goma de mascar (chicle) 6 Year 0

� � Mezclas constituidas esencialmente por los productos químicos siguientes:

3824.90.61 � � � Alquil(metil, etil, n-propil o isopropil) fosfonofluoridatos de O-alquilo (<C10,
incluidos los cicloalquilos)

6 Year 7

3824.90.62 � � � N,N-Dialquil(metil, etil, n-propil o isopropil) fosforoamidocianidatos de O-alquilo
(<C10, incluidos los cicloalquilos)

6 Year 7

3824.90.63 � � � Hidrogenoalquil(metil, etil, n-propil o isopropil) fosfonotioatos de
[S-2-(dialquil(metil, etil, n-propil o isopropil) amino)etilo]; sus ésteres de O-alquilo
(<C10, incluidos los cicloalquilos); mezclas constituidas esencialmente de sus sales
alquiladas o protonadas

6 Year 7

3824.90.64 � � � Difluoruros de alquil(metil, etil, n-propil o isopropil) fosfonilo 6 Year 7

3824.90.65 � � � Hidrogenoalquil(metil, etil, n-propil o isopropil) fosfonitos de [O-2-(dialquil(metil,
etil, n-propil o isopropil)amino)etilo]; sus ésteres de O-alquilo (<C10, incluidos los
cicloalquilos); mezclas constituidas esencialmente de sus sales alquiladas o
protonadas

6 Year 7

3824.90.66 � � � Dihalogenuros de N,N-dialquil(metil, etil, n-propil o isopropil) Fosforoamídicos 6 Year 7

3824.90.67 � � � N,N-Dialquil(metil, etil, n-propil o isopropil) fosforoamidatos de dialquilo(metilo,
etilo, n-propilo o isopropilo)

6 Year 7

3824.90.68 � � � N,N-Dialquil(metil, etil, n-propil o isopropil)-2-cloroetilaminas o sus sales
protonadas

6 Year 7

3824.90.69 � � � N,N-Dialquil(metil, etil, n-propil o isopropil)aminoetano-2-tioles o sus sales
protonadas

6 Year 7

� � Mezclas constituidas esencialmente por N,N-dialquil(metil, etil, n-propil o
isopropil)-2-aminoetanoles o sus sales protonadas:

3824.90.71 � � � N,N-Dimetil-2-aminoetanol o N,N-dietil-2-aminoetanol o sus sales protonadas 6 Year 7

3824.90.79 � � � Las demás 6 Year 7

� � Los demás:

3824.90.91 � � � Mezclas constituidas esencialmente por productos químicos que contengan un
átomo de fósforo unido a un grupo metilo, etilo, n-propilo o isopropilo, sin otros
átomos de carbono

6 Year 7
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3824.90.99 � � � Los demás 6 Year 7

38.25 Productos residuales de la industria química o de las industrias conexas, no expresados ni
comprendidos en otra parte; desechos y desperdicios municipales; lodos de depuración; los
demás desechos citados en la Nota 6 del presente Capítulo.

3825.10.00 � Desechos y desperdicios municipales 6 Year 7

3825.20.00 � Lodos de depuración 6 Year 7

3825.30.00 � Desechos clínicos 6 Year 0

� Desechos de disolventes orgánicos:

3825.41.00 � � Halogenados 6 Year 7

3825.49.00 � � Los demás 6 Year 7

3825.50.00 � Desechos de soluciones decapantes, fluidos hidráulicos, líquidos para frenos y líquidos
anticongelantes.

6 Year 7

� Los demás desechos de la industria química o de las industrias conexas:

3825.61.00 � � Que contengan principalmente componentes orgánicos 6 Year 7

3825.69.00 � � Los demás 6 Year 7

3825.90.00 � Los demás 6 Year 7

39 Plástico y sus manufacturas

39.01 Polímeros de etileno en formas primarias.

3901.10 � Polietileno de densidad inferior a 0,94:

3901.10.10 � � De alta presión (convencional) 6 Year 5

3901.10.20 � � Lineal 6 Year 5

3901.10.90 � � Los demás 6 Year 5

3901.20.00 � Polietileno de densidad superior o igual a 0,94 6 Year 5

3901.30.00 � Copolímeros de etileno y acetato de vinilo 6 Year 0

3901.90.00 � Los demás 6 Year 0

39.02 Polímeros de propileno o de otras olefinas, en formas primarias.

3902.10.00 � Polipropileno 6 Year 0

3902.20.00 � Poliisobutileno 6 Year 0

3902.30.00 � Copolímeros de propileno 6 Year 0

3902.90.00 � Los demás 6 Year 0

39.03 Polímeros de estireno en formas primarias.

� Poliestireno:

3903.11.00 � � Expandible 6 Year 5

3903.19 � � Los demás:

3903.19.10 � � � De uso general (cristal) 6 Year 0

3903.19.90 � � � Los demás 6 Year 0

3903.20.00 � Copolímeros de estireno-acrilonitrilo (SAN) 6 Year 0

3903.30.00 � Copolímeros de acrilonitrilo-butadieno-estireno (ABS) 6 Year 0
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3903.90 � Los demás:

3903.90.10 � � Poliestireno de alto impacto 6 Year 0

3903.90.90 � � Los demás 6 Year 0

39.04 Polímeros de cloruro de vinilo o de otras olefinas halogenadas, en formas primarias.

3904.10 � Poli(cloruro de vinilo) sin mezclar con otras sustancias:

3904.10.10 � � Grado de emulsión 6 Year 0

3904.10.20 � � Grado de suspensión 6 Year 0

3904.10.90 � � Los demás 6 Year 0

� Los demás poli(cloruro de vinilo):

3904.21.00 � � Sin plastificar 6 Year 0

3904.22.00 � � Plastificados 6 Year 0

3904.30.00 � Copolímeros de cloruro de vinilo y acetato de vinilo 6 Year 0

3904.40.00 � Los demás copolímeros de cloruro de vinilo 6 Year 0

3904.50.00 � Polímeros de cloruro de vinilideno 6 Year 0

� Polímeros fluorados:

3904.61.00 � � Politetrafluoroetileno 6 Year 0

3904.69.00 � � Los demás 6 Year 0

3904.90.00 � Los demás 6 Year 0

39.05 Polímeros de acetato de vinilo o de otros ésteres vinílicos, en formas primarias; los demás
polímeros vinílicos en formas primarias.

� Poli(acetato de vinilo):

3905.12.00 � � En dispersión acuosa 6 Year 5

3905.19.00 � � Los demás 6 Year 5

� Copolímeros de acetato de vinilo:

3905.21.00 � � En dispersión acuosa 6 Year 5

3905.29.00 � � Los demás 6 Year 5

3905.30.00 � Poli(alcohol vinílico), incluso con grupos acetato sin hidrolizar 6 Year 0

� Los demás:

3905.91.00 � � Copolímeros 6 Year 0

3905.99.00 � � Los demás 6 Year 5

39.06 Polímeros acrílicos en formas primarias.

3906.10.00 � Poli(metacrilato de metilo) 6 Year 0

3906.90.00 � Los demás 6 Year 5

39.07 Poliacetales, los demás poliéteres y resinas epoxi, en formas primarias; policarbonatos, resinas
alcídicas, poliésteres alílicos y demás poliésteres, en formas primarias.

3907.10.00 � Poliacetales 6 Year 0

3907.20 � Los demás poliéteres:

3907.20.10 � � Polipropilenglicoles 6 Year 0

3907.20.20 � � Poliéter-polioles 6 Year 0
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3907.20.90 � � Los demás 6 Year 0

3907.30 � Resinas epoxi:

3907.30.10 � � En estado sólido 6 Year 0

3907.30.20 � � En estado líquido o pastoso 6 Year 0

3907.40.00 � Policarbonatos 6 Year 0

3907.50.00 � Resinas alcídicas 6 Year 5

3907.60.00 � Poli(tereftalato de etileno) 6 Year 0

� Los demás poliésteres:

3907.91.00 � � No saturados 6 Year 5

3907.99.00 � � Los demás 6 Year 7

39.08 Poliamidas en formas primarias.

3908.10.00 � Poliamidas-6,-11,-12,-6,6,-6,9,-6,10 ó -6,12 6 Year 0

3908.90.00 � Las demás 6 Year 0

39.09 Resinas amínicas, resinas fenólicas y poliuretanos, en formas primarias.

3909.10 � Resinas ureicas; resinas de tiourea:

� � Resinas ureicas:

3909.10.11 � � � En estado sólido 6 Year 5

3909.10.12 � � � En estado líquido o pastoso 6 Year 5

3909.10.20 � � Resinas de tiourea 6 Year 0

3909.20.00 � Resinas melamínicas 6 Year 5

3909.30.00 � Las demás resinas amínicas 6 Year 0

3909.40.00 � Resinas fenólicas 6 Year 5

3909.50.00 � Poliuretanos 6 Year 0

39.10 Siliconas en formas primarias.

3910.00.10 � Aceites de silicona 6 Year 0

3910.00.20 � Grasas de silicona 6 Year 0

3910.00.30 � Elastómeros de silicona 6 Year 0

3910.00.90 � Las demás 6 Year 0

39.11 Resinas de petróleo, resinas de cumarona-indeno, politerpenos, polisulfuros, polisulfonas y
demás productos previstos en la Nota 3 de este Capítulo, no expresados ni comprendidos en
otra parte, en formas primarias.

3911.10.00 � Resinas de petróleo, resinas de cumarona, resinas de indeno, resinas de cumarona-indeno
y politerpenos

6 Year 0

3911.90.00 � Los demás 6 Year 0

39.12 Celulosa y sus derivados químicos, no expresados ni comprendidos en otra parte, en formas
primarias.

� Acetatos de celulosa:

3912.11.00 � � Sin plastificar 6 Year 0

3912.12.00 � � Plastificados 6 Year 0
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3912.20.00 � Nitratos de celulosa (incluidos los colodiones) 6 Year 0

� Éteres de celulosa:

3912.31.00 � � Carboximetilcelulosa y sus sales 6 Year 0

3912.39 � � Los demás:

3912.39.10 � � � Metilhidroxietilcelulosa 6 Year 0

3912.39.20 � � � Metilcelulosa 6 Year 0

3912.39.30 � � � Hidroxietilcelulosa 6 Year 0

3912.39.40 � � � Etilhidroxietilcelulosa 6 Year 0

3912.39.50 � � � Hidroxipropilmetilcelulosa 6 Year 0

3912.39.90 � � � Los demás 6 Year 0

3912.90.00 � Los demás 6 Year 0

39.13 Polímeros naturales (por ejemplo: ácido algínico) y polímeros naturales modificados (por
ejemplo: proteínas endurecidas, derivados químicos del caucho natural), no expresados ni
comprendidos en otra parte, en formas primarias.

3913.10 � Ácido algínico, sus sales y sus ésteres:

3913.10.10 � � Ácido algínico 6 Year 0

3913.10.20 � � Alginato de sodio 6 Year 0

3913.10.30 � � Alginato de potasio 6 Year 0

3913.10.90 � � Los demás 6 Year 0

3913.90.00 � Los demás 6 Year 0

39.14 Intercambiadores de iones a base de polímeros de las partidas 39.01 a 39.13, en formas
primarias.

3914.00.10 � De condensación, de policondensación y de poliadición 6 Year 0

3914.00.90 � Los demás 6 Year 0

39.15 Desechos, desperdicios y recortes, de plástico.

3915.10.00 � De polímeros de etileno 6 Year 0

3915.20.00 � De polímeros de estireno 6 Year 0

3915.30.00 � De polímeros de cloruro de vinilo 6 Year 0

3915.90.00 � De los demás plásticos 6 Year 0

39.16 Monofilamentos cuya mayor dimensión del corte transversal sea superior a 1 mm, barras,
varillas y perfiles, incluso trabajados en la superficie pero sin otra labor, de plástico.

3916.10.00 � De polímeros de etileno 6 Year 0

3916.20.00 � De polímeros de cloruro de vinilo 6 Year 0

3916.90.00 � De los demás plásticos 6 Year 0

39.17 Tubos y accesorios para tubería (por ejemplo: juntas, codos, empalmes [racores]), de plástico.

3917.10 � Tripas artificiales de proteínas endurecidas o de plásticos celulósicos:

3917.10.10 � � De celulosa regenerada (celofán) 6 Year 0

3917.10.90 � � Los demás 6 Year 0

� Tubos rígidos:

3917.21.00 � � De polímeros de etileno 6 Year 0
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3917.22.00 � � De polímeros de propileno 6 Year 0

3917.23.00 � � De polímeros de cloruro de vinilo 6 Year 0

3917.29.00 � � De los demás plásticos 6 Year 0

� Los demás tubos:

3917.31.00 � � Tubos flexibles para una presión superior o igual a 27,6 MPa 6 Year 0

3917.32 � � Los demás, sin reforzar ni combinar con otras materias, sin accesorios:

3917.32.10 � � � De polímeros de etileno 6 Year 0

3917.32.20 � � � De polímeros de propileno 6 Year 0

3917.32.30 � � � De polímeros de cloruro de vinilo 6 Year 0

3917.32.90 � � � Los demás 6 Year 0

3917.33.00 � � Los demás, sin reforzar ni combinar con otras materias, con accesorios 6 Year 0

3917.39 � � Los demás:

3917.39.10 � � � De polímeros de etileno 6 Year 0

3917.39.20 � � � De polímeros de propileno 6 Year 0

3917.39.30 � � � De polímeros de cloruro de vinilo 6 Year 0

3917.39.90 � � � Los demás 6 Year 0

3917.40 � Accesorios:

3917.40.10 � � � De polímeros de etileno 6 Year 0

3917.40.20 � � � De polímeros de propileno 6 Year 0

3917.40.30 � � � De polímeros de cloruro de vinilo 6 Year 0

3917.40.90 � � � Los demás 6 Year 0

39.18 Revestimientos de plástico para suelos, incluso autoadhesivos, en rollos o losetas;
revestimientos de plástico para paredes o techos, definidos en la nota 9 de este Capítulo.

3918.10.00 � De polímeros de cloruro de vinilo 6 Year 0

3918.90.00 � De los demás plásticos 6 Year 0

39.19 Placas, láminas, hojas, cintas, tiras y demás formas planas, autoadhesivas, de plástico, incluso
en rollos.

3919.10 � En rollos de anchura inferior o igual a 20 cm:

3919.10.10 � � De polímeros de etileno

ex 3919.10.10 � � � Para vehiculos automoviles 6 Year 7

ex 3919.10.10 � � � Los demás 6 Year 0

3919.10.20 � � De polímeros de propileno

ex 3919.10.20 � � � Para vehiculos automoviles 6 Year 7

ex 3919.10.20 � � � Los demás 6 Year 0

3919.10.30 � � De polímeros de cloruro de vinilo

ex 3919.10.30 � � � Para vehiculos automoviles 6 Year 7

ex 3919.10.30 � � � Los demás 6 Year 0

3919.10.40 � � De poliéster

ex 3919.10.40 � � � Para vehiculos automoviles 6 Year 7
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ex 3919.10.40 � � � Los demás 6 Year 0

3919.10.90 � � Los demás

ex 3919.10.90 � � � Para vehiculos automoviles 6 Year 7

ex 3919.10.90 � � � Los demás 6 Year 0

3919.90 � Las demás:

3919.90.10 � � De polímeros de etileno 6 Year 0

3919.90.20 � � De polímeros de propileno 6 Year 0

3919.90.30 � � De polímeros de cloruro de vinilo 6 Year 0

3919.90.40 � � De poliéster 6 Year 0

3919.90.90 � � Los demás 6 Year 0

39.20 Las demás placas, láminas, hojas y tiras, de plástico no celular y sin refuerzo, estratificación
ni soporte o combinación similar con otras materias.

3920.10 � De polímeros de etileno:

3920.10.10 � � De densidad inferior a 0,94 6 Year 0

3920.10.20 � � De densidad superior o igual a 0,94 6 Year 0

3920.20 � De polímeros de propileno:

3920.20.10 � � De espesor inferior o igual a 0,10 mm 6 Year 0

3920.20.20 � � De espesor superior a 0,10 mm 6 Year 0

3920.30.00 � De polímeros de estireno 6 Year 0

� De polímeros de cloruro de vinilo:

3920.43.00 � � Con un contenido de plastificantes superior o igual al 6 % en peso 6 Year 0

3920.49.00 � � Las demás 6 Year 0

� De polímeros acrílicos:

3920.51.00 � � De poli(metracrilato de metilo) 6 Year 0

3920.59.00 � � Las demás 6 Year 0

� De policarbonatos, resinas alcídicas, poliésteres alílicos o demás poliésteres:

3920.61.00 � � De policarbonatos 6 Year 0

3920.62 � � De poli(tereftalato de etileno):

3920.62.10 � � � Láminas 6 Year 0

3920.62.90 � � � Las demás 6 Year 0

3920.63 � � De poliésteres no saturados:

3920.63.10 � � � Láminas 6 Year 0

3920.63.90 � � � Las demás 6 Year 0

3920.69 � � De los demás poliésteres:

3920.69.10 � � � Láminas 6 Year 0

3920.69.90 � � � Las demás 6 Year 0

� De celulosa o de sus derivados químicos:

3920.71 � � De celulosa regenerada:
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3920.71.10 � � � De celofán 6 Year 0

3920.71.90 � � � Los demás 6 Year 0

3920.72.00 � � De fibra vulcanizada 6 Year 0

3920.73.00 � � De acetato de celulosa 6 Year 0

3920.79.00 � � De los demás derivados de la celulosa 6 Year 0

� De los demás plásticos:

3920.91.00 � � De poli(vinilbutiral) 6 Year 0

3920.92.00 � � De poliamidas 6 Year 0

3920.93.00 � � De resinas amínicas 6 Year 0

3920.94.00 � � De resinas fenólicas 6 Year 0

3920.99.00 � � De los demás plásticos 6 Year 0

39.21 Las demás placas, láminas, hojas y tiras, de plástico.

� Productos celulares:

3921.11.00 � � De polímeros de estireno 6 Year 0

3921.12.00 � � De polímeros de cloruro de vinilo 6 Year 0

3921.13.00 � � De poliuretanos 6 Year 0

3921.14.00 � � De celulosa regenerada 6 Year 0

3921.19.00 � � De los demás plásticos 6 Year 0

3921.90 � Las demás:

3921.90.10 � � Laminados plásticos compuestos de papel Kraft impregnado y prensado con resinas
fenólicas y revestido de una delgada capa de melamina (formalita y similares)

6 Year 0

3921.90.90 � � Los demás 6 Year 0

39.22 Bañeras, duchas, fregaderos, lavabos, bidés, inodoros y sus asientos y tapas, cisternas
(depósitos de agua) para inodoros y artículos sanitarios e higiénicos similares, de plástico

3922.10.00 � Bañeras, duchas, fregaderos y lavabos 6 Year 0

3922.20.00 � Asientos y tapas para inodoros 6 Year 0

3922.90.00 � Los demás 6 Year 0

39.23 Artículos para el transporte o envasado, de plástico; tapones, tapas, cápsulas y demás
dispositivos de cierre, de plástico.

3923.10 � Cajas, cajones, jaulas y artículos similares:

3923.10.10 � � Cajas 6 Year 0

3923.10.90 � � Los demás 6 Year 0

� Sacos (bolsas), bolsitas y cucuruchos:

3923.21 � � De polímeros de etileno:

3923.21.10 � � � Bolsas 6 Year 0

3923.21.90 � � � Los demás 6 Year 0

3923.29 � � De los demás plásticos:

3923.29.10 � � � Bolsas 6 Year 0

3923.29.90 � � � Los demás 6 Year 0
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3923.30 � Bombonas (damajuanas), botellas, frascos y artículos similares:

3923.30.10 � � Bombonas (damajuanas) 6 Year 0

3923.30.20 � � Botellas 6 Year 0

3923.30.30 � � Frascos 6 Year 0

3923.30.40 � � Preformas de politereftalato de etileno (PET) 6 Year 0

3923.30.90 � � Los demás 6 Year 0

3923.40.00 � Bobinas, carretes, canillas y soportes similares 6 Year 0

3923.50 � Tapones, tapas, cápsulas y demás dispositivos de cierre:

3923.50.10 � � Tapas 6 Year 0

3923.50.90 � � Los demás 6 Year 0

3923.90 � Los demás:

3923.90.10 � � Bidones 6 Year 0

3923.90.20 � � Tambores 6 Year 0

3923.90.90 � � Los demás 6 Year 0

39.24 Vajilla y demás artículos para uso doméstico y artículos para higiene o tocador, de plástico.

3924.10.00 � Vajilla y demás artículos para el servicio de mesa o cocina 6 Year 0

3924.90.00 � Los demás 6 Year 0

39.25 Artículos para la construcción, de plástico, no expresados ni comprendidos en otra parte.

3925.10.00 � Depósitos, cisternas, cubas y recipientes análogos, de capacidad superior a 300 l 6 Year 0

3925.20.00 � Puertas, ventanas, y sus marcos, contramarcos y umbrales 6 Year 0

3925.30.00 � Contraventanas, persianas (incluidas las venecianas) y artículos similares, y sus partes 6 Year 0

3925.90.00 � Los demás 6 Year 0

39.26 Las demás manufacturas de plástico y manufacturas de las demás materias de las partidas
39.01 a 39.14.

3926.10.00 � Artículos para oficina y artículos escolares 6 Year 0

3926.20.00 � Prendas y complementos (accesorios), de vestir, incluidos los guantes, mitones y manoplas 6 Year 0

3926.30.00 � Guarniciones para muebles, carrocerías o similares 6 Year 0

3926.40.00 � Estatuillas y demás artículos para adorno 6 Year 0

3926.90 � Las demás

3926.90.10 � � Juntas (empaquetaduras) 6 Year 0

3926.90.20 � � Boyas y flotadores para redes de pesca 6 Year 0

3926.90.30 � � Correas transportadoras 6 Year 0

3926.90.90 � � Las demás 6 Year 0

40 Caucho y sus manufacturas

40.01 Caucho natural, balata, gutapercha, guayule, chicle y gomas naturales análogas, en formas
primarias o en placas, hojas o tiras.

4001.10.00 � Látex de caucho natural, incluso prevulcanizado 6 Year 0

� Caucho natural en otras formas:

4001.21.00 � � Hojas ahumadas 6 Year 0
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4001.22.00 � � Cauchos técnicamente especificados (TSNR) 6 Year 0

4001.29.00 � � Los demás 6 Year 0

4001.30.00 � Balata, gutapercha, guayule, chicle y gomas naturales análogas 6 Year 0

40.02 Caucho sintético y caucho facticio derivado de los aceites, en formas primarias o en placas,
hojas o tiras; mezclas de productos de la partida 40.01 con los de esta partida, en formas
primarias o en placas, hojas o tiras.

� Caucho estireno-butadieno (SBR); caucho estireno-butadieno carboxilado (XSBR):

4002.11.00 � � Látex 6 Year 5

4002.19 � � Los demás:

4002.19.10 � � � Caucho polibutadieno-estireno (SBR) 6 Year 7

4002.19.20 � � � Caucho estireno-butadieno carboxilado (XSBR) 6 Year 7

4002.20 � Caucho butadieno (BR):

4002.20.10 � � Látex 6 Year 0

4002.20.90 � � Los demás 6 Year 0

� Caucho isobuteno-isopreno (butilo) (IIR); caucho isobuteno-isopreno halogenado (CIIR o
BIIR):

4002.31 � � Caucho isobuteno-isopreno (butilo) (IIR):

4002.31.10 � � � Látex 6 Year 0

4002.31.90 � � � Los demás 6 Year 0

4002.39 � � Los demás:

4002.39.10 � � � Látex 6 Year 0

4002.39.90 � � � Los demás 6 Year 0

� Caucho cloropreno (clorobutadieno) (CR):

4002.41.00 � � Látex 6 Year 0

4002.49.00 � � Los demás: 6 Year 0

� Caucho acrilonitrilo-butadieno (NBR):

4002.51.00 � � Látex 6 Year 0

4002.59.00 � � Los demás: 6 Year 0

4002.60 � Caucho isopreno (IR):

4002.60.10 � � Látex 6 Year 0

4002.60.90 � � Los demás 6 Year 0

4002.70 � Caucho etileno-propileno-dieno no conjugado (EPDM):

4002.70.10 � � Látex 6 Year 0

4002.70.90 � � Los demás 6 Year 0

4002.80 � Mezclas de los productos de la partida 40.01 con los de esta partida:

4002.80.10 � � Látex 6 Year 0

4002.80.90 � � Los demás 6 Year 0

� Los demás:

4002.91.00 � � Látex 6 Year 0
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4002.99.00 � � Los demás 6 Year 0

4003.00.00 Caucho regenerado en formas primarias o en placas, hojas o tiras. 6 Year 0

4004.00.00 Desechos, desperdicios y recortes, de caucho sin endurecer, incluso en polvo o gránulos. 6 Year 0

40.05 Caucho mezclado sin vulcanizar, en formas primarias o en placas, hojas o tiras.

4005.10 � Caucho con adición de negro de humo o de sílice:

4005.10.10 � � Granulados 6 Year 0

4005.10.20 � � Mezclas maestras 6 Year 0

4005.10.90 � � Los demás 6 Year 0

4005.20.00 � Disoluciones; dispersiones, excepto las de la subpartida 4005.10 6 Year 0

� Los demás:

4005.91.00 � � Placas, hojas y tiras 6 Year 0

4005.99 � � Los demás:

4005.99.10 � � � Granulados 6 Year 0

4005.99.20 � � � Mezclas maestras distintas de las de la subpartida 4005.10 6 Year 0

4005.99.90 � � � Los demás 6 Year 0

40.06 Las demás formas (por ejemplo: varillas, tubos, perfiles) y artículos (por ejemplo: discos,
arandelas), de caucho sin vulcanizar.

4006.10.00 � Perfiles para recauchutar 6 Year 0

4006.90 � Los demás:

4006.90.10 � � Tubos y varillas 6 Year 0

4006.90.90 � � Los demás 6 Year 0

4007.00.00 Hilos y cuerdas, de caucho vulcanizado. 6 Year 0

40.08 Placas, hojas, tiras, varillas y perfiles, de caucho vulcanizado sin endurecer.

� De caucho celular:

4008.11 � � Placas, hojas y tiras:

4008.11.10 � � � Sin combinar con otras materias 6 Year 0

4008.11.20 � � � Combinadas con otras materias 6 Year 0

4008.19 � � Los demás:

� � � Sin combinar con otras materias:

4008.19.11 � � � � Perfiles 6 Year 0

4008.19.19 � � � � Los demás 6 Year 0

� � � Combinados con otras materias:

4008.19.21 � � � � Perfiles 6 Year 0

4008.19.29 � � � � Los demás 6 Year 0

� De caucho no celular:

4008.21 � � Placas, hojas y tiras:

4008.21.10 � � � Sin combinar con otras materias 6 Year 0

4008.21.20 � � � Combinadas con otras materias 6 Year 0
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4008.29 � � Los demás:

� � � Sin combinar con otra materias:

4008.29.11 � � � � Perfiles 6 Year 0

4008.29.19 � � � � Los demás 6 Year 0

� � � Combinados con otras materias:

4008.29.21 � � � � Perfiles 6 Year 0

4008.29.29 � � � � Los demás 6 Year 0

40.09 Tubos de caucho vulcanizado sin endurecer, incluso con sus accesorios (por ejemplo: juntas,
codos, empalmes [racores]).

� Sin reforzar ni combinar de otro modo con otras materias:

4009.11.00 � � Sin accesorios 6 Year 0

4009.12.00 � � Con accesorios 6 Year 0

� Reforzados o combinados de otro modo solamente con metal:

4009.21.00 � � Sin accesorios 6 Year 0

4009.22.00 � � Con accesorios 6 Year 0

� Reforzados o combinados de otro modo solamente con materia textil:

4009.31.00 � � Sin accesorios 6 Year 0

4009.32.00 � � Con accesorios 6 Year 0

� Reforzados o combinados de otro modo con otras materias:

4009.41.00 � � Sin accesorios 6 Year 0

4009.42.00 � � Con accesorios 6 Year 0

40.10 Correas transportadoras o para transmisión, de caucho vulcanizado.

� Correas transportadoras:

4010.11.00 � � Reforzadas solamente con metal 6 Year 5

4010.12.00 � � Reforzadas solamente con materia textil 6 Year 5

4010.13.00 � � Reforzadas solamente con plástico 6 Year 0

4010.19.00 � � Las demás 6 Year 0

� Correas para transmisión:

4010.31.00 � � Correas para transmisión sin fin, estriadas, de sección trapezoidal, de circunferencia
exterior superior a 60 cm pero inferior o igual a 180 cm

6 Year 0

4010.32.00 � � Correas para transmisión sin fin, sin estriar, de sección trapezoidal, de circunferencia
exterior superior a 60 cm pero inferior o igual a 180 cm

6 Year 0

4010.33.00 � � Correas para transmisión sin fin, estriadas, de sección trapezoidal, de circunferencia
exterior superior a 180 cm pero inferior o igual a 240 cm

6 Year 0

4010.34.00 � � Correas para transmisión sin fin, sin estriar, de sección trapezoidal, de circunferencia
exterior superior a 180 cm pero inferior o igual a 240 cm

6 Year 0

4010.35.00 � � Correas para transmisión sin fin, con muescas (sincrónicas), de circunferencia exterior
superior a 60 cm pero inferior o igual a 150 cm

6 Year 0

4010.36.00 � � Correas para transmisión sin fin, con muescas (sincrónicas), de circunferencia exterior
superior a 150 cm pero inferior o igual a 198 cm

6 Year 0

4010.39.00 � � Las demás 6 Year 0
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40.11 Neumáticos (llantas neumáticas) nuevos de caucho.

4011.10.00 � De los tipos utilizados en automóviles de turismo (incluidos los del tipo familiar [«break»
o «station wagon»] y los de carreras)

6 Year 0

4011.20.00 � De los tipos utilizados en autobuses o camiones 6 Year 0

4011.30.00 � De los tipos utilizados en aeronaves 6 Year 0

4011.40.00 � De los tipos utilizados en motocicletas 6 Year 0

4011.50.00 � De los tipos utilizados en bicicletas 6 Year 0

� Los demás, con altos relieves en forma de taco, ángulo o similares:

4011.61.00 � � De los tipos utilizados en vehículos y máquinas agrícolas o forestales 6 Year 0

4011.62.00 � � De los tipos utilizados en vehículos y máquinas para la construcción o mantenimiento
industrial, para llantas de diámetro inferior o igual a 61 cm

6 Year 0

4011.63.00 � � De los tipos utilizados en vehículos y máquinas para la construcción o mantenimiento
industrial, para llantas dediámetro superior a 61 cm

6 Year 0

4011.69 � � Los demás:

4011.69.10 � � � De los tipos utilizados en volquetes automotores y en otros vehículos para la
minería

6 Year 0

4011.69.90 � � � Los demás 6 Year 0

� Los demás:

4011.92.00 � � De los tipos utilizados en vehículos y máquinas agrícolas o forestales 6 Year 0

4011.93.00 � � De los tipos utilizados en vehículos y máquinas para la construcción o mantenimiento
industrial, para llantas de diámetro inferior o igual a 61 cm

6 Year 0

4011.94.00 � � De los tipos utilizados en vehículos y máquinas para la construcción o mantenimiento
industrial, para llantas de diámetro superior a 61 cm

6 Year 0

4011.99 � � Los demás:

4011.99.10 � � � De los tipos utilizados en camionetas 6 Year 0

4011.99.90 � � � Los demás 6 Year 0

40.12 Neumáticos (llantas neumáticas) recauchutados o usados, de caucho; bandajes (llantas macizas
o huecas), bandas de rodadura para neumáticos (llantas neumáticas) y protectores («flaps»), de
caucho.

� Neumáticos (llantas neumáticas) recauchutados:

4012.11.00 � � De los tipos utilizados en automóviles de turismo (incluidos los del tipo familiar
[«break» o «station wagon»] y los de carreras)

6 Year 7

4012.12.00 � � De los tipos utilizados en autobuses o camiones

ex 4012.12.00 � � � Neumáticos recauchutados para camiones 6 Year 0

ex 4012.12.00 � � � Los demás 6 Year 7

4012.13.00 � � De los tipos utilizados en aeronaves 6 Year 7

4012.19.00 � � Los demás 6 Year 7

4012.20 � Neumáticos (llantas neumáticas) usados:

4012.20.10 � � Del tipo utilizado en vehículos para el transporte en carreteras de pasajeros o
mercancías, incluyendo tractores, o en vehículos de la partida 87.05

6 Year 7

4012.20.90 � � Los demás 6 Year 7

4012.90 � Los demás:

4012.90.10 � � Protectores («flaps») 6 Year 7
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4012.90.20 � � Bandajes (llantas macizas o huecas) 6 Year 7

4012.90.30 � � Bandas de rodadura 6 Year 7

4012.90.90 � � Los demás 6 Year 7

40.13 Cámaras de caucho para neumáticos (llantas neumáticas).

4013.10 � De los tipos utilizados en automóviles de turismo (incluidos los del tipo familiar [«break»
o «station wagon»] y los de carreras), en autobuses o camiones:

4013.10.10 � � De los tipos utilizados en automóviles de turismo 6 Year 0

4013.10.20 � � De los tipos utilizados en autobuses y camiones 6 Year 0

4013.20.00 � De los tipos utilizados en bicicletas 6 Year 0

4013.90.00 � Las demás 6 Year 0

40.14 Artículos de higiene o de farmacia (comprendidas las tetinas), de caucho vulcanizado sin
endurecer, incluso con partes de caucho endurecido.

4014.10.00 � Preservativos 6 Year 0

4014.90.00 � Los demás 6 Year 0

40.15 Prendas de vestir, guantes, mitones y manoplas y demás complementos (accesorios), de vestir,
para cualquier uso, de caucho vulcanizado sin endurecer.

� Guantes, mitones y manoplas:

4015.11.00 � � Para cirugía 6 Year 0

4015.19 � � Los demás:

4015.19.10 � � � Para examinación médica o veterinaria 6 Year 0

4015.19.20 � � � Dieléctricos 6 Year 0

4015.19.30 � � � Para uso doméstico 6 Year 0

4015.19.90 � � � Los demás 6 Year 0

4015.90.00 � Los demás 6 Year 0

40.16 Las demás manufacturas de caucho vulcanizado sin endurecer.

4016.10 � De caucho celular:

4016.10.10 � � Artículos para usos técnicos 6 Year 0

4016.10.90 � � Los demás 6 Year 0

� Las demás:

4016.91.00 � � Revestimientos para el suelo y alfombras 6 Year 0

4016.92.00 � � Gomas de borrar 6 Year 0

4016.93 � � Juntas o empaquetaduras:

4016.93.10 � � � De los tipos utilizados en los vehículos del Capítulo 87 6 Year 0

4016.93.90 � � � Las demás 6 Year 0

4016.94.00 � � Defensas, incluso inflables, para el atraque de los barcos 6 Year 0

4016.95.00 � � Los demás artículos inflables 6 Year 0

4016.99 � � Las demás:

4016.99.10 � � � Artículos para usos técnicos 6 Year 0

4016.99.20 � � � Elementos para control de vibración, del tipo utilizado en los vehículos de las
partidas 87.01 a 87.05
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ex 4016.99.20 � � � � Partes y accesorios para material de transporte de la Seccción XVII 6 Year 7

ex 4016.99.20 � � � � Las demás 6 Year 0

4016.99.90 � � � Las demás

ex 4016.99.90 � � � � Partes y accesorios para material de transporte de la Seccción XVII 6 Year 7

ex 4016.99.90 � � � � Las demás 6 Year 0

4017.00.00 Caucho endurecido (por ejemplo: ebonita) en cualquier forma, incluidos los desechos y
desperdicios; manufacturas de caucho endurecido.

6 Year 0

41 Pieles (excepto la peletería) y cueros

41.01 Cueros y pieles en bruto, de bovino (incluido el búfalo) o equino (frescos o salados, secos,
encalados, piquelados o conservados de otro modo, pero sin curtir, apergaminar ni preparar
de otra forma), incluso depilados o divididos.

4101.20.00 � Cueros y pieles enteros, de peso unitario inferior o igual a 8 kg para los secos, a 10 kg
para los salados secos y a 16 kg para los frescos, salados verdes (húmedos) o conservados
de otro modo.

6 Year 0

4101.50.00 � Cueros y pieles enteros, de peso unitario superior a 16 kg 6 Year 0

4101.90.00 � Los demás, incluidos los crupones, medios crupones y faldas. 6 Year 0

41.02 Cueros y pieles en bruto, de ovino (frescos o salados, secos, encalados, piquelados o
conservados de otro modo, pero sin curtir, apergaminar ni preparar de otra forma), incluso
depilados o divididos, excepto los excluidos por la Nota 1 c) de este Capítulo.

4102.10.00 � Con lana 6 Year 0

� Sin lana (depilados):

4102.21.00 � � Piquelados 6 Year 0

4102.29.00 � � Los demás 6 Year 0

41.03 Los demás cueros y pieles en bruto (frescos o salados, secos, encalados, piquelados o
conservados de otro modo, pero sin curtir, apergaminar ni preparar de otra forma), incluso
depilados o divididos, excepto los excluidos por las Notas 1 b) ó 1 c) de este Capítulo.

4103.10.00 � De caprino 6 Year 0

4103.20.00 � De reptil 6 Year 0

4103.30.00 � De porcino 6 Year 0

4103.90.00 � Los demás 6 Year 0

41.04 Cueros y pieles curtidos o «crust», de bovino (incluido el búfalo) o equino, depilados, incluso
divididos pero sin otra preparación.

� En estado húmedo (incluido el «wet-blue»):

4104.11.00 � � Plena flor sin dividir; divididos con la flor 6 Year 0

4104.19.00 � � Los demás 6 Year 0

� En estado seco («crust»):

4104.41.00 � � Plena flor sin dividir; divididos con la flor 6 Year 0

4104.49.00 � � Los demás 6 Year 0

41.05 Pieles curtidas o «crust», de ovino, depiladas, incluso divididas pero sin otra preparación.

4105.10 � En estado húmedo (incluido el «wet-blue»):

4105.10.10 � � Preparadas al cromo (húmedas) 6 Year 0

4105.10.90 � � Las demás 6 Year 0

4105.30.00 � En estado seco («crust») 6 Year 0
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41.06 Cueros y pieles depilados de los demás animales y pieles de animales sin pelo, curtidos o
«crust», incluso divididos pero sin otra preparación.

� De caprino:

4106.21 � � En estado húmedo (incluido el «wet-blue»):

4106.21.10 � � � Preparadas al cromo (húmedas) 6 Year 0

4106.21.90 � � � Las demás 6 Year 0

4106.22.00 � � En estado seco («crust») 6 Year 0

� De porcino:

4106.31 � � En estado húmedo (incluido el «wet-blue»):

4106.31.10 � � � Preparados al cromo (húmedos) 6 Year 0

4106.31.90 � � � Los demás 6 Year 0

4106.32.00 � � En estado seco («crust») 6 Year 0

4106.40.00 � De reptil 6 Year 0

� Los demás:

4106.91.00 � � En estado húmedo (incluido el «wet-blue») 6 Year 0

4106.92.00 � � En estado seco («crust») 6 Year 0

41.07 Cueros preparados después del curtido o secado y cueros y pieles apergaminados, de bovino
(incluido el búfalo) o equino, depilados, incluso divididos, excepto los de la partida 41.14.

� Cueros y pieles enteros:

4107.11.00 � � Plena flor sin dividir 6 Year 0

4107.12.00 � � Divididos con la flor 6 Year 0

4107.19.00 � � Los demás 6 Year 0

� Los demás, incluidas las hojas:

4107.91.00 � � Plena flor sin dividir 6 Year 0

4107.92.00 � � Divididos con la flor 6 Year 0

4107.99.00 � � Los demás 6 Year 0

4112.00.00 Cueros preparados después del curtido o secado y cueros y pieles apergaminados, de ovino,
depilados, incluso divididos, excepto los de la partida 41.14.

6 Year 0

41.13 Cueros preparados después del curtido o secado y cueros y pieles apergaminados, de los
demás animales, depilados; cueros preparados después del curtido y cueros y pieles
apergaminados, de animales sin pelo, incluso los divididos, excepto los de la partida 41.14.

4113.10.00 � De caprino 6 Year 0

4113.20.00 � De porcino 6 Year 0

4113.30.00 � De reptil 6 Year 0

4113.90.00 � Los demás 6 Year 0

41.14 Cueros y pieles agamuzados (incluido el agamuzado combinado al aceite); cueros y pieles
charolados y sus imitaciones de cueros o pieles chapados; cueros y pieles metalizados.

4114.10.00 � Cueros y pieles agamuzados (incluido el agamuzado combinado al aceite) 6 Year 0

4114.20.00 � Cueros y pieles charolados y sus imitaciones de cueros o pieles chapados; cueros y pieles
metalizados

6 Year 0
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41.15 Cuero regenerado a base de cuero o fibras de cuero, en placas, hojas o tiras, incluso
enrolladas; recortes y demás desperdicios de cuero o piel, preparados, o de cuero regenerado,
no utilizables para la fabricación de manufacturas de cuero; aserrín, polvo y harina de cuero.

4115.10.00 � Cuero regenerado a base de cuero o fibras de cuero, en placas, hojas o tiras, incluso
enrolladas

6 Year 0

4115.20.00 � Recortes y demás desperdicios de cuero o piel, preparados, o de cuero regenerado, no
utilizables para la fabricación de manufacturas de cuero; aserrín, polvo y harina de cuero.

6 Year 0

42 Manufacturas de cuero; artículos de talabartería o guarnicionería; artículos de viaje, bolsos de
mano (carteras) y continentes similares; manufacturas de tripa

4201.00.00 Artículos de talabartería o guarnicionería para todos los animales (incluidos los tiros, traíllas,
rodilleras, bozales, sudaderos, alforjas, abrigos para perros y artículos similares), de cualquier
materia.

6 Year 0

42.02 Baúles, maletas (valijas), maletines, incluidos los de aseo y los portadocumentos, portafolios
(carteras de mano), cartapacios, fundas y estuches para gafas (anteojos), binoculares, cámaras
fotográficas o cinematográficas, instrumentos musicales o armas y continentes similares;
sacos de viaje, sacos (bolsas)* aislantes para alimentos y bebidas, bolsas de aseo, mochilas,
bolsos de mano (carteras), bolsas para la compra, billeteras, portamonedas, portamapas,
petacas, pitilleras y bolsas para tabaco, bolsas para herramientas y para artículos de deporte,
estuches para frascos y botellas, estuches para joyas, polveras, estuches para orfebrería y
continentes similares, de cuero natural o regenerado, hojas de plástico, materia textil, fibra
vulcanizada o cartón, o recubiertos totalmente o en su mayor parte con esas materias o
papel.

� Baúles, maletas (valijas) y maletines, incluidos los de aseo y los portadocumentos,
portafolios (carteras de mano), cartapacios y continentes similares:

4202.11.00 � � Con la superficie exterior de cuero natural, cuero regenerado o cuero charolado 6 Year 0

4202.12 � � Con la superficie exterior de plástico o materia textil:

4202.12.10 � � � De plástico 6 Year 0

4202.12.20 � � � De materias textiles 6 Year 0

4202.19.00 � � Los demás 6 Year 0

� Bolsos de mano (carteras), incluso con bandolera o sin asas:

4202.21.00 � � Con la superficie exterior de cuero natural, cuero regenerado o cuero charolado 6 Year 0

4202.22 � � Con la superficie exterior de hojas de plástico o materia textil:

4202.22.10 � � � De plástico 6 Year 0

4202.22.20 � � � De materias textiles 6 Year 0

4202.29.00 � � Los demás 6 Year 0

� Artículos de bolsillo o de bolsos de mano (cartera):

4202.31.00 � � Con la superficie exterior de cuero natural, cuero regenerado o cuero charolado 6 Year 0

4202.32 � � Con la superficie exterior de hojas de plástico o materia textil:

4202.32.10 � � � De plástico 6 Year 0

4202.32.20 � � � De materias textiles 6 Year 0

4202.39.00 � � Los demás 6 Year 0

� Los demás:

4202.91.00 � � Con la superficie exterior de cuero natural, cuero regenerado o cuero charolado 6 Year 0

4202.92 � � Con la superficie exterior de hojas de plástico o materia textil:

4202.92.10 � � � De plástico 6 Year 0

4202.92.20 � � � De materias textiles 6 Year 0
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4202.99.00 � � Los demás 6 Year 0

42.03 Prendas y complementos (accesorios), de vestir, de cuero natural o cuero regenerado.

4203.10 � Prendas de vestir:

4203.10.10 � � Chaquetas, chaquetones y casacas 6 Year 0

4203.10.90 � � Las demás 6 Year 0

� Guantes, mitones y manoplas:

4203.21.00 � � Diseñados especialmente para la práctica del deporte 6 Year 0

4203.29.00 � � Los demás 6 Year 0

4203.30.00 � Cintos, cinturones y bandoleras 6 Year 0

4203.40.00 � Los demás complementos (accesorios) de vestir 6 Year 0

4204.00.00 Artículos para usos técnicos de cuero natural o cuero regenerado. 6 Year 0

4205.00.00 Las demás manufacturas de cuero natural o cuero regenerado. 6 Year 0

42.06 Manufacturas de tripa, vejigas o tendones.

4206.10.00 � Cuerdas de tripa 6 Year 0

4206.90.00 � Las demás 6 Year 0

43 Peletería y confecciones de peletería; peletería facticia o artificial

43.01 Peletería en bruto (incluidas las cabezas, colas, patas y demás trozos utilizables en peletería),
excepto las pieles en bruto de las partidas 41.01, 41.02 ó 41.03.

4301.10.00 � De visón, enteras, incluso sin la cabeza, cola o patas 6 Year 0

4301.30.00 � De cordero llamadas «astracán», «Breitschwanz», «caracul», «persa» o similares, de cordero
de Indias, de China, de Mongolia o del Tíbet, enteras, incluso sin la cabeza, cola o patas

6 Year 0

4301.60.00 � De zorro, enteras, incluso sin la cabeza, cola o patas 6 Year 0

4301.70.00 � De foca u otaria, enteras, incluso sin la cabeza, cola o patas 6 Year 0

4301.80.00 � Las demás pieles, enteras, incluso sin la cabeza, cola o patas 6 Year 0

4301.90.00 � Cabezas, colas, patas y demás trozos utilizables en peletería 6 Year 0

43.02 Peletería curtida o adobada (incluidas las cabezas, colas, patas y demás trozos, desechos y
recortes), incluso ensamblada (sin otras materias), excepto la de la partida 43.03.

� Pieles enteras, incluso sin la cabeza, cola o patas, sin ensamblar:

4302.11.00 � � De visón 6 Year 0

4302.13.00 � � De cordero llamadas «astracán», «Breitschwanz», «caracul», «persa» o similares, de
cordero de Indias, de China, de Mongolia o del Tíbet

6 Year 0

4302.19 � � Las demás:

4302.19.10 � � � De oveja con su piel 6 Year 0

4302.19.20 � � � De oveja sin su piel 6 Year 0

4302.19.90 � � � Las demás 6 Year 0

4302.20.00 � Cabezas, colas, patas y demás trozos, desechos y recortes, sin ensamblar 6 Year 0

4302.30.00 � Pieles enteras y trozos y recortes de pieles, ensamblados 6 Year 0

43.03 Prendas y complementos (accesorios), de vestir, y demás artículos de peletería.

4303.10 � Prendas y complementos (accesorios), de vestir:

4303.10.10 � � Chaquetas, chaquetones y casacas 6 Year 0
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4303.10.20 � � Complementos (accesorios) 6 Year 0

4303.10.90 � � Las demás 6 Year 0

4303.90.00 � Los demás 6 Year 0

4304.00.00 Peletería facticia o artificial y artículos de peletería facticia o artificial. 6 Year 0

44 Madera, carbón vegetal y manufacturas de madera

44.01 Leña; madera en plaquitas o partículas; aserrín, desperdicios y desechos, de madera, incluso
aglomerados en leños, briquetas, bolitas o formas similares.

4401.10.00 � Leña 6 Year 0

� Madera en plaquitas o partículas:

4401.21 � � De coníferas:

4401.21.10 � � � De pino radiata 6 Year 0

4401.21.90 � � � Las demás 6 Year 0

4401.22 � � Distinta de la de coníferas:

� � � De eucaliptus:

4401.22.11 � � � � De eucaliptus globulus 6 Year 0

4401.22.12 � � � � De eucaliptus nitens 6 Year 0

4401.22.19 � � � � Los demás 6 Year 0

4401.22.20 � � � De madera nativa 6 Year 0

4401.22.90 � � � Las demás 6 Year 0

4401.30.00 � Aserrín, desperdicios y desechos, de madera, incluso aglomerados en leños, briquetas,
bolitas o formas similares

6 Year 0

4402.00.00 Carbón vegetal (comprendido el de cáscaras o de huesos [carozos]* de frutos), incluso
aglomerado.

6 Year 0

44.03 Madera en bruto, incluso descortezada, desalburada o escuadrada.

4403.10 � Tratada con pintura, creosota u otros agentes de conservación:

4403.10.10 � � Postes 6 Year 0

4403.10.20 � � Rodrigones o tutores 6 Year 0

4403.10.90 � � Las demás 6 Year 0

4403.20 � Las demás, de coníferas:

� � Madera para pulpa:

4403.20.11 � � � De pino radiata 6 Year 0

4403.20.19 � � � Las demás 6 Year 0

4403.20.20 � � Troncos para aserrar y hacer chapas, de pino insigne 6 Year 0

4403.20.30 � � Simplemente escuadradas de pino insigne 6 Year 0

4403.20.40 � � Postes de pino radiata sin tratar 6 Year 0

4403.20.90 � � Las demás 6 Year 0

� Las demás, de las maderas tropicales citadas en la Nota de subpartida 1 de este Capítulo:

4403.41.00 � � Dark Red Meranti, Light Red Meranti y Meranti Bakau 6 Year 0
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4403.49.00 � � Las demás 6 Year 0

� Las demás:

4403.91.00 � � De encina, roble, alcornoque y demás belloteros (Quercus spp.) 6 Year 0

4403.92.00 � � De haya (Fagus spp.) 6 Year 0

4403.99 � � Las demás:

� � � Troncos para aserrar y hacer chapas:

4403.99.11 � � � � De eucaliptus 6 Year 0

4403.99.12 � � � � De coigüe 6 Year 0

4403.99.19 � � � � Los demás 6 Year 0

� � � Simplemente escuadradas:

4403.99.21 � � � � De eucaliptus 6 Year 0

4403.99.22 � � � � De coigüe 6 Year 0

4403.99.29 � � � � Los demás 6 Year 0

� � � Madera para pulpa:

4403.99.31 � � � � De eucaliptus globulus 6 Year 0

4403.99.32 � � � � De eucaliptus nitens 6 Year 0

4403.99.39 � � � � Las demás 6 Year 0

� � � Las demás:

4403.99.91 � � � � De eucaliptus 6 Year 0

4403.99.92 � � � � De coigüe 6 Year 0

4403.99.99 � � � � Los demás 6 Year 0

44.04 Flejes de madera; rodrigones hendidos; estacas y estaquillas de madera, apuntadas, sin aserrar
longitudinalmente; madera simplemente desbastada o redondeada, pero sin tornear, curvar ni
trabajar de otro modo, para bastones, paraguas, mangos de herramientas o similares; madera
en tablillas, láminas, cintas o similares.

4404.10 � De coníferas:

4404.10.10 � � De pino radiata 6 Year 0

4404.10.90 � � Las demás 6 Year 0

4404.20.00 � Distinta de la de coníferas 6 Year 0

4405.00.00 Lana de madera; harina de madera. 6 Year 0

44.06 Traviesas (durmientes) de madera para vías férreas o similares.

4406.10.00 � Sin impregnar 6 Year 0

4406.90.00 � Las demás 6 Year 0

44.07 Madera aserrada o desbastada longitudinalmente, cortada o desenrollada, incluso cepillada,
lijada o unida por los extremos, de espesor superior a 6 mm.

4407.10 � De coníferas:

� � De pino insigne:

4407.10.11 � � � Tablas aserradas denominadas «Schaall Board», de espesor máximo de 25 mm;
ancho de 100 a 150 mm; largo de 2,00 a 4,00 metros, con una cara totalmente
limpia

6 Year 0

4407.10.19 � � � Las demás 6 Year 0
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4407.10.90 � � Las demás 6 Year 0

� De las maderas tropicales citadas en la Nota de subpartida 1 de este Capítulo:

4407.24.00 � � Virola, Mahogany (Swietenia spp.), Imbuia y Balsa 6 Year 0

4407.25.00 � � Dark Red Meranti, Light Red Meranti y Meranti Bakau 6 Year 0

4407.26.00 � � White Lauan, White Meranti, White Seraya, Yellow Meranti y Alan 6 Year 0

4407.29.00 � � Las demás 6 Year 0

� Las demás:

4407.91 � � De encina, roble, alcornoque y demás belloteros (Quercus spp.):

4407.91.10 � � � De roble 6 Year 0

4407.91.90 � � � Las demás 6 Year 0

4407.92.00 � � De haya (Fagus spp.) 6 Year 0

4407.99 � � Las demás:

4407.99.10 � � � De raulí 6 Year 0

4407.99.20 � � � De lenga 6 Year 0

4407.99.30 � � � De coigüe 6 Year 0

4407.99.90 � � � Las demás 6 Year 0

44.08 Hojas para chapado (incluidas las obtenidas por cortado de madera estratificada), para
contrachapado o para otras maderas estratificadas similares y demás maderas, aserradas
longitudinalmente, cortadas o desenrolladas, incluso cepilladas, lijadas, unidas
longitudinalmente o por los extremos, de espesor inferior o igual a 6 mm.

4408.10 � De coníferas:

4408.10.10 � � De pino insigne 6 Year 0

4408.10.90 � � Las demás 6 Year 0

� De las maderas tropicales citadas en la Nota de subpartida 1 de este Capítulo:

4408.31.00 � � Dark Red Meranti, Light Red Meranti y Meranti Bakau 6 Year 0

4408.39.00 � � Las demás 6 Year 0

4408.90 � Las demás:

4408.90.10 � � De raulí 6 Year 0

4408.90.20 � � De tepa 6 Year 0

4408.90.30 � � De coigüe 6 Year 0

4408.90.40 � � De álamo 6 Year 0

4408.90.50 � � De encina 6 Year 0

4408.90.90 � � Las demás 6 Year 0

44.09 Madera (incluidas las tablillas y frisos para parqués, sin ensamblar) perfilada
longitudinalmente (con lengüetas, ranuras, rebajes, acanalados, biselados, con juntas en v,
moldurados, redondeados o similares) en una o varias caras, cantos o extremos, incluso
cepillada, lijada o unida por los extremos.

4409.10 � De coníferas:

4409.10.10 � � Madera hilada de pino radiata 6 Year 0

� � Listones y molduras de madera para muebles, marcos, decorados interiores,
conducciones eléctricas y análogos:
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4409.10.21 � � � Tablillas y frisos para parqués 6 Year 0

4409.10.22 � � � Perfiles y molduras 6 Year 0

4409.10.29 � � � Los demás 6 Year 0

4409.10.90 � � Las demás 6 Year 0

4409.20.00 � Distinta de la de coníferas 6 Year 0

44.10 Tableros de partículas y tableros similares (por ejemplo: los llamados «oriented strand board»
y «waferboard»), de madera u otras materias leñosas, incluso aglomeradas con resinas o
demás aglutinantes orgánicos.

� Tableros llamados «oriented strand board» y «waferboard», de madera:

4410.21.00 � � En bruto o simplemente lijados 6 Year 0

4410.29.00 � � Los demás 6 Year 0

� Los demás, de madera:

4410.31.00 � � En bruto o simplemente lijados 6 Year 0

4410.32.00 � � Recubiertos en la superficie con papel impregnado con melamina 6 Year 0

4410.33.00 � � Recubiertos en la superficie con placas u hojas decorativas estratificadas de plástico 6 Year 0

4410.39.00 � � Los demás 6 Year 0

4410.90.00 � Los demás 6 Year 0

44.11 Tableros de fibra de madera u otras materias leñosas, incluso aglomeradas con resinas o
demás aglutinantes orgánicos.

� Tableros de fibra de densidad superior a 0,8 g/cm3

4411.11.00 � � Sin trabajo mecánico ni recubrimiento de superficie 6 Year 0

4411.19 � � Los demás:

4411.19.10 � � � Con trabajo mecánico y recubrimiento superficial 6 Year 0

4411.19.90 � � � Los demás 6 Year 0

� Tableros de fibra de densidad superior a 0,5 g/cm3 pero inferior o igual a 0,8 g/cm3:

4411.21.00 � � Sin trabajo mecánico ni recubrimiento de superficie 6 Year 0

4411.29 � � Los demás:

4411.29.10 � � � Con trabajo mecánico y recubrimiento superficial 6 Year 0

4411.29.90 � � � Los demás 6 Year 0

� Tableros de fibra de densidad superior a 0,35 g/cm3 pero inferior o igual a 0,5 g/cm3:

4411.31.00 � � Sin trabajo mecánico ni recubrimiento de superficie 6 Year 0

4411.39 � � Los demás:

4411.39.10 � � � Con trabajo mecánico y recubrimiento superficial 6 Year 0

4411.39.90 � � � Los demás 6 Year 0

� Los demás:

4411.91.00 � � Sin trabajo mecánico ni recubrimiento de superficie 6 Year 0

4411.99.00 � � Los demás 6 Year 0

44.12 Madera contrachapada, madera chapada y madera estratificada similar.

� Madera contrachapada constituida exclusivamente por hojas de madera de espesor
unitario inferior o igual a 6 mm:
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4412.13.00 � � Que tenga, por lo menos, una hoja externa de las maderas tropicales citadas en la Nota
de subpartida 1 de este Capítulo

6 Year 0

4412.14.00 � � Las demás, que tengan, por lo menos, una hoja externa de madera distinta de la de
coníferas

6 Year 0

4412.19 � � Las demás:

4412.19.10 � � � De coníferas 6 Year 0

4412.19.90 � � � Las demás 6 Year 0

� Las demás, que tengan, por lo menos, una hoja externa de madera distinta de la de
coníferas:

4412.22.00 � � Que tengan, por lo menos, una hoja de las maderas tropicales citadas en la Nota de
subpartida 1 de este Capítulo

6 Year 0

4412.23.00 � � Las demás, que contengan, por lo menos, un tablero de partículas 6 Year 0

4412.29.00 � � Las demás 6 Year 0

� Las demás:

4412.92.00 � � Que tengan, por lo menos, una hoja de las maderas tropicales citadas en la Nota de
subpartida 1 de este Capítulo

6 Year 0

4412.93 � � Las demás, que contengan, por lo menos, un tablero de partículas:

4412.93.10 � � � De coníferas 6 Year 0

4412.93.90 � � � Las demás 6 Year 0

4412.99 � � Las demás:

4412.99.10 � � � De coníferas 6 Year 0

4412.99.90 � � � Las demás 6 Year 0

4413.00.00 Madera densificada en bloques, tablas, tiras o perfiles. 6 Year 0

4414.00.00 Marcos de madera para cuadros, fotografías, espejos u objetos similares. 6 Year 0

44.15 Cajones, cajas, jaulas, tambores y envases similares, de madera; carretes para cables, de
madera; paletas, paletas caja y demás plataformas para carga, de madera; collarines para
paletas, de madera.

4415.10 � Cajones, cajas, jaulas, tambores y envases similares; carretes para cables:

4415.10.10 � � Cajas 6 Year 0

4415.10.20 � � Cajones 6 Year 0

4415.10.30 � � Carretes para cables 6 Year 0

4415.10.90 � � Los demás 6 Year 0

4415.20 � Paletas, paletas caja y demás plataformas para carga; collarines para paletas:

4415.20.10 � � Paletas 6 Year 0

4415.20.90 � � Los demás 6 Year 0

44.16 Barriles, cubas, tinas y demás manufacturas de tonelería y sus partes, de madera, incluidas las
duelas.

4416.00.10 � Barriles, cubas, tinas y tinajas 6 Year 0

4416.00.20 � Duelas 6 Year 0

4416.00.90 � Los demás 6 Year 0
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44.17 Herramientas, monturas y mangos para herramientas, monturas y mangos para cepillos,
brochas o escobas, de madera; hormas, ensanchadores y tensores para el calzado, de madera.

4417.00.10 � Herramientas de madera 6 Year 0

4417.00.90 � Los demás 6 Year 0

44.18 Obras y piezas de carpintería para construcciones, incluidos los tableros celulares, los tableros
para parqués y tablillas para cubierta de tejados o fachadas («shingles» y «shakes»), de madera.

4418.10.00 � Ventanas, puertas vidriera, y sus marcos y contramarcos 6 Year 0

4418.20 � Puertas y sus marcos, contramarcos y umbrales:

4418.20.10 � � Puertas 6 Year 0

4418.20.90 � � Los demás 6 Year 0

4418.30.00 � Tableros para parqués 6 Year 0

4418.40.00 � Encofrados para hormigón 6 Year 0

4418.50.00 � Tablillas para cubierta de tejados o fachadas («shingles» y «shakes») 6 Year 0

4418.90 � Los demás:

4418.90.10 � � Piezas de carpintería 6 Year 0

4418.90.90 � � Los demás 6 Year 0

4419.00.00 Artículos de mesa o cocina, de madera. 6 Year 0

44.20 Marquetería y taracea; cofrecillos y estuches para joyería u orfebrería y manufacturas
similares, de madera; estatuillas y demás objetos para adorno, de madera; artículos de
mobiliario, de madera, no comprendidos en el Capítulo 94.

4420.10.00 � Estatuillas y demás objetos para adorno, de madera 6 Year 0

4420.90.00 � Los demás 6 Year 0

44.21 Las demás manufacturas de madera.

4421.10.00 � Perchas para prendas de vestir 6 Year 0

4421.90 � Las demás:

4421.90.10 � � Palitos para dulces y helados 6 Year 0

4421.90.20 � � Palitos para fósforos 6 Year 0

4421.90.90 � � Las demás 6 Year 0

45 Corcho y sus manufacturas

45.01 Corcho natural en bruto o simplemente preparado; desperdicios de corcho; corcho triturado,
granulado o pulverizado.

4501.10.00 � Corcho natural en bruto o simplemente preparado 6 Year 0

4501.90.00 � Los demás 6 Year 0

4502.00.00 Corcho natural, descortezado o simplemente escuadrado o en bloques, placas, hojas o tiras,
cuadradas o rectangulares (incluidos los esbozos con aristas vivas para tapones).

6 Year 0

45.03 Manufacturas de corcho natural.

4503.10.00 � Tapones 6 Year 0

4503.90.00 � Las demás 6 Year 0

45.04 Corcho aglomerado (incluso con aglutinante) y manufacturas de corcho aglomerado.
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4504.10.00 � Bloques, placas, hojas y tiras; baldosas y revestimientos similares para pared, de cualquier
forma; cilindros macizos, incluidos los discos

6 Year 0

4504.90 � Las demás:

4504.90.10 � � Tapones 6 Year 0

4504.90.90 � � Los demás 6 Year 0

46 Manufacturas de espartería o cestería

46.01 Trenzas y artículos similares, de materia trenzable, incluso ensamblados en tiras; materia
trenzable, trenzas y artículos similares de materia trenzable, tejidos o paralelizados, en forma
plana, incluso terminados (por ejemplo: esterillas, esteras, cañizos).

4601.20.00 � Esterillas, esteras y cañizos, de materia vegetal 6 Year 0

� Los demás:

4601.91.00 � � De materia vegetal 6 Year 0

4601.99.00 � � Los demás 6 Year 0

46.02 Artículos de cestería obtenidos directamente en su forma con materia trenzable o
confeccionados con artículos de la partida 46.01; manufacturas de esponja vegetal (paste o
«lufa»).

4602.10.00 � De materia vegetal 6 Year 0

4602.90.00 � Los demás 6 Year 0

47 Pasta de madera o de las demás materias fibrosas celulósicas; papel o cartón para reciclar
(desperdicios y desechos)

4701.00.00 Pasta mecánica de madera. 6 Year 0

4702.00.00 Pasta química de madera para disolver. 6 Year 0

47.03 Pasta química de madera a la sosa (soda) o al sulfato, excepto la pasta para disolver.

� Cruda:

4703.11.00 � � De coníferas 6 Year 0

4703.19.00 � � Distinta de la de coníferas 6 Year 0

� Semiblanqueada o blanqueada:

4703.21.00 � � De coníferas 6 Year 0

4703.29.00 � � Distinta de la de coníferas 6 Year 0

47.04 Pasta química de madera al sulfito, excepto la pasta para disolver.

� Cruda:

4704.11.00 � � De coníferas 6 Year 0

4704.19.00 � � Distinta de la de coníferas 6 Year 0

� Semiblanqueada o blanqueada:

4704.21.00 � � De coníferas 6 Year 0

4704.29.00 � � Distinta de la de coníferas 6 Year 0

4705.00.00 Pasta de madera obtenida por la combinación de tratamientos mecánico y químico 6 Year 0

47.06 Pasta de fibras obtenidas de papel o cartón reciclado (desperdicios y desechos) o de las demás
materias fibrosas celulósicas.

4706.10.00 � Pasta de línter de algodón 6 Year 0
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4706.20.00 � Pasta de fibras obtenidas de papel o cartón reciclado (desperdicios y desechos) 6 Year 0

� Las demás:

4706.91.00 � � Mecánicas 6 Year 0

4706.92.00 � � Químicas 6 Year 0

4706.93.00 � � Semiquímicas 6 Year 0

47.07 Papel o cartón para reciclar (desperdicios y desechos).

4707.10 � Papel o cartón Kraft crudo o papel o cartón corrugado:

4707.10.10 � � Papel Kraft crudo 6 Year 0

4707.10.20 � � Cartón Kraft crudo 6 Year 0

4707.10.90 � � Los demás 6 Year 0

4707.20.00 � Los demás papeles o cartones obtenidos principalmente a partir de pasta química
blanqueada sin colorear en la masa

6 Year 0

4707.30.00 � Papel o cartón obtenido principalmente a partir de pasta mecánica (por ejemplo: diarios,
periódicos e impresos similares)

6 Year 0

4707.90 � Los demás, incluidos los desperdicios y desechos sin clasificar:

4707.90.10 � � De papel 6 Year 0

4707.90.20 � � De cartón 6 Year 0

4707.90.90 � � Los demás 6 Year 0

48 Papel y cartón; manufacturas de pasta de celulosa, papel o cartón

48.01 Papel prensa en bobinas (rollos) o en hojas.

4801.00.10 � En bobinas 6 Year 0

4801.00.20 � En hojas 6 Year 0

48.02 Papel y cartón, sin estucar ni recubrir, de los tipos utilizados para escribir, imprimir u otros
fines gráficos y papel y cartón para tarjetas o cintas para perforar (sin perforar), en bobinas
(rollos) o en hojas de forma cuadrada o rectangular, de cualquier tamaño, excepto el papel de
las partidas 48.01 ó 48.03; papel y cartón hechos a mano (hoja a hoja).

4802.10.00 � Papel y cartón hechos a mano (hoja a hoja) 6 Year 0

4802.20.00 � Papel y cartón soporte para papel o cartón fotosensible, termosensible o electrosensible 6 Year 0

4802.30.00 � Papel soporte para papel carbón (carbónico) 6 Year 0

4802.40.00 � Papel soporte para papeles de decorar paredes 6 Year 0

� Los demás papeles y cartones, sin fibras obtenidas por procedimiento mecánico o
químico-mecánico o con un contenido total de estas fibras inferior o igual al 10 % en
peso del contenido total de fibra:

4802.54 � � De peso inferior a 40 g/m2:

� � � Papeles para escritura, dibujo o impresiones:

4802.54.11 � � � � Para escritura 6 Year 0

4802.54.12 � � � � Para impresiones 6 Year 0

4802.54.19 � � � � Los demás 6 Year 0

4802.54.20 � � � Papeles de seguridad 6 Year 0

4802.54.90 � � � Los demás 6 Year 0
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4802.55 � � De peso superior o igual a 40 g/m2 pero inferior o igual a 150 g/m2, en bobinas
(rollos):

4802.55.10 � � � Papeles para escritura, dibujo o impresiones 6 Year 0

4802.55.20 � � � Papeles de seguridad 6 Year 0

4802.55.90 � � � Los demás 6 Year 0

4802.56 � � De peso superior o igual a 40 g/m2 pero inferior o igual a 150 g/m2, en hojas en las
que un lado sea inferior o igual a 435 mm y el otro sea inferior o igual a 297 mm,
medidos sin plegar:

4802.56.10 � � � Papeles para escritura, dibujo o impresiones 6 Year 0

4802.56.20 � � � Papeles de seguridad 6 Year 0

4802.56.30 � � � Para fabricación de tarjetas perforables para máquinas de estadísticas, contabilidad y
semejantes

6 Year 0

4802.56.90 � � � Los demás 6 Year 0

4802.57 � � Los demás, de peso superior o igual a 40 g/m2 pero inferior o igual a 150 g/m2:

4802.57.10 � � � Papeles para escritura, dibujo o impresiones 6 Year 0

4802.57.20 � � � Papeles de seguridad 6 Year 0

4802.57.90 � � � Los demás 6 Year 0

4802.58 � � De peso superior a 150 g/m2:

4802.58.10 � � � Papeles para escritura, dibujo o impresiones 6 Year 0

4802.58.20 � � � Papeles de seguridad 6 Year 0

4802.58.30 � � � Para fabricación de tarjetas perforables para máquinas de estadísticas, contabilidad y
semejantes

6 Year 0

4802.58.90 � � � Los demás 6 Year 0

� Los demás papeles y cartones, con un contenido total de fibras obtenidas por
procedimiento mecánico o químico-mecánico superior al 10 % en peso del contenido total
de fibra:

4802.61 � � En bobinas (rollos):

� � � Papeles para escritura, dibujo o impresiones:

4802.61.11 � � � � Para escritura 6 Year 0

4802.61.12 � � � � Para impresiones 6 Year 0

4802.61.19 � � � � Los demás 6 Year 0

4802.61.20 � � � Papeles de seguridad 6 Year 0

4802.61.30 � � � Para fabricación de tarjetas perforables para máquinas de estadísticas, contabilidad y
semejantes

6 Year 0

4802.61.90 � � � Los demás 6 Year 0

4802.62 � � En hojas en las que un lado sea inferior o igual a 435 mm y el otro sea inferior o igual
a 297 mm, medidos sin plegar:

4802.62.10 � � � Papeles para escritura, dibujo o impresiones 6 Year 0

4802.62.20 � � � Papeles de seguridad 6 Year 0

4802.62.30 � � � Para fabricación de tarjetas perforables para máquinas de estadísticas, contabilidad y
semejantes

6 Year 0

4802.62.90 � � � Los demás 6 Year 0
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4802.69 � � Los demás:

4802.69.10 � � � Papeles para escritura, dibujo o impresiones 6 Year 0

4802.69.20 � � � Papeles de seguridad 6 Year 0

4802.69.30 � � � Para fabricación de tarjetas perforables para máquinas de estadísticas, contabilidad y
semejantes

6 Year 0

4802.69.90 � � � Los demás 6 Year 0

48.03 Papel del tipo utilizado para papel higiénico, toallitas de desmaquillar, toallas, servilletas o
papeles similares para uso doméstico, para higiene o tocador, guata de celulosa y napa de
fibras de celulosa, incluso rizados («crepés»), plisados, gofrados, estampados, perforados,
coloreados o decorados en la superficie o impresos, en bobinas (rollos) o en hojas.

4803.00.10 � Papel de tipo utilizado para papel higiénico 6 Year 0

4803.00.20 � Papel gofrado 6 Year 0

4803.00.90 � Los demás 6 Year 0

48.04 Papel y cartón Kraft, sin estucar ni recubrir, en bobinas (rollos) o en hojas, excepto el de las
partidas 48.02 ó 48.03.

� Papel y cartón para caras (cubiertas) («Kraftliner»):

4804.11 � � Crudos:

4804.11.10 � � � Papel 6 Year 0

4804.11.90 � � � Los demás 6 Year 0

4804.19 � � Los demás:

4804.19.10 � � � Papel 6 Year 0

4804.19.90 � � � Los demás 6 Year 0

� Papel Kraft para sacos (bolsas):

4804.21.00 � � Crudo 6 Year 0

4804.29.00 � � Los demás 6 Year 0

� Los demás papeles y cartones Kraft, de peso inferior o igual a 150 g/m2:

4804.31.00 � � Crudos 6 Year 0

4804.39.00 � � Los demás 6 Year 0

� Los demás papeles y cartones Kraft, de peso superior a 150 g/m2 pero inferior a 225 g/m2

4804.41.00 � � Crudos 6 Year 0

4804.42.00 � � Blanqueados uniformemente en la masa y con un contenido fibras de madera obtenidas
por procedimiento químico superior al 95 % en peso del contenido total de fibra.

6 Year 0

4804.49.00 � � Los demás 6 Year 0

� Los demás papeles y cartones Kraft, de peso superior o igual a 225 g/m2:

4804.51.00 � � Crudos 6 Year 0

4804.52.00 � � Blanqueados uniformemente en la masa y con un contenido de fibras de madera
obtenidas por procedimiento químico superior al 95 % en peso del contenido total de
fibra.

6 Year 0

4804.59.00 � � Los demás 6 Year 0
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48.05 Los demás papeles y cartones, sin estucar ni recubrir, en bobinas (rollos) o en hojas, que no
hayan sido sometidos a trabajos complementarios o tratamientos distintos de los
especificados en la Nota 3 de este Capítulo.

� Papel para acanalar:

4805.11.00 � � Papel semiquímico para acanalar 6 Year 0

4805.12.00 � � Papel paja para acanalar 6 Year 0

4805.19.00 � � Los demás 6 Year 0

� «Testliner» (de fibras recicladas):

4805.24.00 � � De peso inferior o igual a 150 g/m2 6 Year 0

4805.25.00 � � De peso superior a 150 g/m2 6 Year 0

4805.30.00 � Papel sulfito para envolver 6 Year 0

4805.40.00 � Papel y cartón filtro 6 Year 0

4805.50.00 � Papel y cartón fieltro, papel y cartón lana 6 Year 0

� Los demás:

4805.91.00 � � De peso inferior o igual a 150 g/m2 6 Year 0

4805.92.00 � � De peso superior a 150 g/m2 pero inferior a 225 g/m2 6 Year 0

4805.93.00 � � De peso superior o igual a 225 g/m2 6 Year 0

48.06 Papel y cartón sulfurizados, papel resistente a las grasas, papel vegetal, papel cristal y demás
papeles calandrados transparentes o traslúcidos, en bobinas (rollos) o en hojas.

4806.10.00 � Papel y cartón sulfurizados (pergamino vegetal) 6 Year 0

4806.20.00 � Papel resistente a las grasas («greaseproof») 6 Year 0

4806.30.00 � Papel vegetal (papel calco) 6 Year 0

4806.40.00 � Papel cristal y demás papeles calandrados transparentes o traslúcidos 6 Year 0

4807.00.00 Papel y cartón obtenidos por pegado de hojas planas, sin estucar ni recubrir en la superficie
y sin impregnar, incluso reforzados interiormente, en bobinas (rollos) o en hojas.

6 Year 0

48.08 Papel y cartón corrugados (incluso revestidos por encolado), rizados («crepés»), plisados,
gofrados, estampados o perforados, en bobinas (rollos) o en hojas, excepto el papel de los
tipos descritos en el texto de la partida 48.03.

4808.10.00 � Papel y cartón corrugados, incluso perforados 6 Year 0

4808.20.00 � Papel Kraft para sacos (bolsas), rizado («crepé») o plisado, incluso gofrado, estampado o
perforado

6 Year 0

4808.30.00 � Los demás papeles Kraft, rizados («crepés») o plisados, incluso gofrados, estampados o
perforados

6 Year 0

4808.90.00 � Los demás 6 Year 0

48.09 Papel carbón (carbónico), papel autocopia y demás papeles de copiar o transferir (incluido el
estucado o cuché, recubierto o impregnado, para clisés de mimeógrafo [«stencils»] o para
planchas offset), incluso impresos, en bobinas (rollos) o en hojas.

4809.10.00 � Papel carbón (carbónico) y papeles similares 6 Year 0

4809.20 � Papel autocopia:

4809.20.10 � � Receptor y emisor 6 Year 0

4809.20.20 � � Receptor 6 Year 0

4809.20.90 � � Los demás 6 Year 0

4809.90.00 � Los demás 6 Year 0
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48.10 Papel y cartón estucados por una o las dos caras con caolín u otras sustancias inorgánicas,
con aglutinante o sin él, con exclusión de cualquier otro estucado o recubrimiento, incluso
coloreados o decorados en la superficie o impresos, en bobinas (rollos) o en hojas de forma
cuadrada o rectangular, de cualquier tamaño.

� Papel y cartón de los tipos utilizados para escribir, imprimir u otros fines gráficos, sin
fibras obtenidas por procedimiento mecánico o químico-mecánico o con un contenido
total de estas fibras inferior o igual al 10 % en peso del contenido total de fibra:

4810.13 � � En bobinas (rollos):

4810.13.10 � � � Papel 6 Year 0

4810.13.90 � � � Los demás 6 Year 0

4810.14 � � En hojas en las que un lado sea inferior o igual a 435 mm y el otro sea inferior o igual
a 297 mm, medidos sin plegar:

4810.14.10 � � � Papel 6 Year 0

4810.14.90 � � � Los demás 6 Year 0

4810.19 � � Los demás:

4810.19.10 � � � Papel 6 Year 0

4810.19.90 � � � Los demás 6 Year 0

� Papel y cartón de los tipos utilizados para escribir, imprimir u otros fines gráficos, con un
contenido total de fibras obtenidas por procedimiento mecánico o químico-mecánico
superior al 10 % en peso del contenido total de fibra:

4810.22 � � Papel estucado o cuché ligero (liviano)* («L.W.C.»):

4810.22.10 � � � Papel para la impresión 6 Year 0

4810.22.90 � � � Los demás 6 Year 0

4810.29 � � Los demás:

4810.29.10 � � � Papel para la impresión 6 Year 0

4810.29.90 � � � Los demás 6 Year 0

� Papel y cartón Kraft, excepto los de los tipos utilizados para escribir, imprimir u otros
fines gráficos:

4810.31.00 � � Blanqueados uniformemente en la masa y con un contenido de fibras de madera
obtenidas por procedimiento químico superior al 95 % en peso del contenido total de
fibra, de peso inferior o igual a 150 g/m2

6 Year 0

4810.32.00 � � Blanqueados uniformemente en la masa y con un contenido de fibras de madera
obtenidas por procedimiento químico superior al 95 % en peso del contenido total de
fibra, de peso superior a 150 g/m2

6 Year 0

4810.39.00 � � Los demás 6 Year 0

� Los demás papeles y cartones:

4810.92 � � Multicapas:

4810.92.10 � � � Cartulinas 6 Year 0

4810.92.90 � � � Los demás 6 Year 0

4810.99.00 � � Los demás 6 Year 0

48.11 Papel, cartón, guata de celulosa y napa de fibras de celulosa, estucados, recubiertos,
impregnados o revestidos, coloreados o decorados en la superficie o impresos, en bobinas
(rollos) o en hojas de forma cuadrada o rectangular, de cualquier tamaño, excepto los
productos de los tipos descritos en el texto de las partidas 48.03, 48.09 ó 48.10.

4811.10.00 � Papel y cartón alquitranados, embetunados o asfaltados 6 Year 0

� Papel y cartón engomados o adhesivos:
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4811.41 � � Autoadhesivos:

4811.41.10 � � � Papel autoadhesivo en rollos 6 Year 0

4811.41.90 � � � Los demás 6 Year 0

4811.49.00 � � Los demás 6 Year 0

� Papel y cartón recubiertos, impregnados o revestidos de plástico (excepto los adhesivos):

4811.51.00 � � Blanqueados, de peso superior a 150 g/m2 6 Year 0

4811.59.00 � � Los demás 6 Year 0

4811.60.00 � Papel y cartón recubiertos, impregnados o revestidos de cera, parafina, estearina, aceite o
glicerol

6 Year 0

4811.90 � Los demás papeles, cartones, guata de celulosa y napa de fibras de celulosa:

� � Coloreados o impresos:

4811.90.11 � � � Papel coloreado 6 Year 0

4811.90.19 � � � Los demás 6 Year 0

4811.90.20 � � Aislantes eléctricos 6 Year 0

� � Los demás:

4811.90.91 � � � Papel sensibilizado 6 Year 0

4811.90.99 � � � Los demás 6 Year 0

4812.00.00 Bloques y placas, filtrantes, de pasta de papel. 6 Year 0

48.13 Papel de fumar, incluso cortado al tamaño adecuado, en librillos o en tubos.

4813.10.00 � En librillos o en tubos 6 Year 0

4813.20.00 � En bobinas (rollos) de anchura inferior o igual a 5 cm 6 Year 0

4813.90.00 � Los demás 6 Year 0

48.14 Papel de decorar y revestimientos similares para paredes; papel para vidrieras.

4814.10.00 � Papel granito («ingrain») 6 Year 0

4814.20.00 � Papel de decorar y revestimientos similares para paredes, constituidos por papel recubierto
o revestido, en la cara vista, con una capa de plástico graneada, gofrada, coloreada,
impresa con motivos o decorada de otro modo

6 Year 0

4814.30.00 � Papel de decorar y revestimientos similares para paredes, constituidos por papel revestido
en la cara vista con materia trenzable, incluso tejida en forma plana o paralelizada

6 Year 0

4814.90.00 � Los demás 6 Year 0

4815.00.00 Cubresuelos con soporte de papel o cartón, incluso recortados. 6 Year 0

48.16 Papel carbón (carbónico), papel autocopia y demás papeles de copiar o transferir (excepto los
de la partida 48.09), clisés de mimeógrafo («stencils») completos y planchas offset, de papel,
incluso acondicionados en cajas.

4816.10.00 � Papel carbón (carbónico) y papeles similares 6 Year 0

4816.20 � Papel autocopia:

4816.20.10 � � Receptor y emisor 6 Year 0

4816.20.20 � � Receptor 6 Year 0

4816.20.90 � � Los demás 6 Year 0

4816.30.00 � Clisés de mimeógrafo («stencils») completos 6 Year 0

4816.90.00 � Los demás 6 Year 0
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48.17 Sobres, sobres carta, tarjetas postales sin ilustrar y tarjetas para correspondencia, de papel o
cartón; cajas, bolsas y presentaciones similares, de papel o cartón, con un surtido de artículos
para correspondencia.

4817.10.00 � Sobres 6 Year 0

4817.20.00 � Sobres carta, tarjetas postales sin ilustrar y tarjetas para correspondencia 6 Year 0

4817.30.00 � Cajas, bolsas y presentaciones similares, de papel o cartón, con un surtido de artículos
para correspondencia

6 Year 0

48.18 Papel del tipo utilizado para papel higiénico y papeles similares, guata de celulosa o napa de
fibras de celulosa, de los tipos utilizados para fines domésticos o sanitarios, en bobinas
(rollos) de una anchura inferior o igual a 36 cm o cortados en formato; pañuelos, toallitas de
desmaquillar, toallas, manteles, servilletas, pañales para bebés, compresas y tampones
higiénicos, sábanas y artículos similares para uso doméstico, de tocador, higiénico o de
hospital, prendas y complementos (accesorios), de vestir, de pasta de papel, papel, guata de
celulosa o napa de fibras de celulosa.

4818.10 � Papel higiénico:

4818.10.10 � � Acondicionado para la venta al por menor 6 Year 0

4818.10.90 � � Los demás 6 Year 0

4818.20 � Pañuelos, toallitas de desmaquillar y toallas:

4818.20.10 � � Pañuelos 6 Year 0

4818.20.20 � � Toallitas de desmaquillar 6 Year 0

4818.20.30 � � Toallas 6 Year 0

4818.30 � Manteles y servilletas:

4818.30.10 � � Manteles 6 Year 0

4818.30.20 � � Servilletas 6 Year 0

4818.40 � Compresas y tampones higiénicos, pañales para bebés y artículos higiénicos similares:

4818.40.10 � � Toallas higiénicas 6 Year 0

4818.40.20 � � Pañales para bebés 6 Year 0

4818.40.90 � � Los demás 6 Year 0

4818.50.00 � Prendas y complementos (accesorios), de vestir 6 Year 0

4818.90.00 � Los demás 6 Year 0

48.19 Cajas, sacos (bolsas), bolsitas, cucuruchos y demás envases de papel, cartón, guata de celulosa
o napa de fibras de celulosa; cartonajes para oficina, tienda o similares.

4819.10 � Cajas de papel o cartón corrugado:

4819.10.10 � � Cajas de cartón corrugado 6 Year 0

4819.10.90 � � Las demás 6 Year 0

4819.20 � Cajas y cartonajes, plegables, de papel o cartón, sin corrugar:

4819.20.10 � � Cajas plegables de cartón sin corrugar 6 Year 0

4819.20.90 � � Los demás 6 Year 0

4819.30 � Sacos (bolsas) con una anchura en la base superior o igual a 40 cm:

4819.30.10 � � Sacos (bolsas) con una anchura en la base superior a 40 cm 6 Year 0

4819.30.20 � � Sacos (bolsas) con una anchura en la base igual a 40 cm 6 Year 0

4819.40.00 � Los demás sacos (bolsas); bolsitas y cucuruchos 6 Year 0

4819.50.00 � Los demás envases, incluidas las fundas para discos 6 Year 0
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4819.60.00 � Cartonajes para oficina, tienda o similares 6 Year 0

48.20 Libros registro, libros de contabilidad, talonarios (de notas, pedidos o recibos), agendas,
bloques memorandos, bloques de papel de cartas y artículos similares, cuadernos, carpetas de
mesa, clasificadores, encuadernaciones (de hojas móviles u otras), carpetas y cubiertas para
documentos y demás artículos escolares, de oficina o de papelería, incluso los formularios en
paquetes o plegados («manifold»), aunque lleven papel carbón (carbónico), de papel o cartón;
álbumes para muestras o colecciones y cubiertas para libros, de papel o cartón.

4820.10 � Libros registro, libros de contabilidad, talonarios (de notas, pedidos o recibos), bloques
memorandos, bloques de papel de cartas, agendas y artículos similares:

4820.10.10 � � Agendas 6 Year 0

4820.10.90 � � Los demás 6 Year 0

4820.20 � Cuadernos:

4820.20.10 � � De forma cuadrada o rectangular con un lado superior a 25 cm y el otro superior a 20
cm

6 Year 0

4820.20.90 � � Los demás 6 Year 0

4820.30 � Clasificadores, encuadernaciones (excepto las cubiertas para libros), carpetas y cubiertas
para documentos:

4820.30.10 � � Archivadores clasificadores de cartón 6 Year 0

4820.30.90 � � Los demás 6 Year 0

4820.40.00 � Formularios en paquetes o plegados («manifold»), aunque lleven papel carbón (carbónico) 6 Year 0

4820.50.00 � Álbumes para muestras o colecciones 6 Year 0

4820.90.00 � Los demás 6 Year 0

48.21 Etiquetas de todas clases, de papel o cartón, incluso impresas.

4821.10 � Impresas:

4821.10.10 � � Autoadhesivas 6 Year 0

4821.10.90 � � Las demás 6 Year 0

4821.90.00 � Las demás 6 Year 0

48.22 Carretes, bobinas, canillas y soportes similares, de pasta de papel, papel o cartón, incluso
perforados o endurecidos.

4822.10.00 � De los tipos utilizados para el bobinado de hilados textiles 6 Year 0

4822.90.00 � Los demás 6 Year 0

48.23 Los demás papeles, cartones, guata de celulosa y napa de fibras de celulosa, cortados en
formato; los demás artículos de pasta de papel, papel, cartón, guata de celulosa o napa de
fibras de celulosa.

� Papel engomado o adhesivo, en tiras o en bobinas (rollos):

4823.12 � � Autoadhesivo:

4823.12.10 � � � En rollos 6 Year 0

4823.12.90 � � � Los demás 6 Year 0

4823.19.00 � � Los demás 6 Year 0

4823.20.00 � Papel y cartón filtro 6 Year 0

4823.40.00 � Papel diagrama para aparatos registradores, en bobinas (rollos), hojas o discos 6 Year 0

4823.60 � Bandejas, fuentes, platos, tazas, vasos y artículos similares, de papel o cartón:

4823.60.10 � � Vasos 6 Year 0
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4823.60.90 � � Los demás 6 Year 0

4823.70.00 � Artículos moldeados o prensados, de pasta de papel 6 Year 0

4823.90 � Los demás:

4823.90.10 � � Papel para impresión 6 Year 0

4823.90.20 � � Tripas artificiales 6 Year 0

� � Los demás:

4823.90.91 � � � Exhibidores publicitarios de cartón 6 Year 0

4823.90.99 � � � Los demás 6 Year 0

49 Productos editoriales de la prensa y de las demás industrias gráficas; textos manuscritos o
mecanografiados y planos

49.01 Libros, folletos e impresos similares, incluso en hojas sueltas.

4901.10 � En hojas sueltas, incluso plegadas:

4901.10.10 � � Libros 6 Year 0

4901.10.90 � � Los demás 6 Year 0

� Los demás:

4901.91 � � Diccionarios y enciclopedias, incluso en fascículos:

4901.91.10 � � � Enciclopedias 6 Year 0

4901.91.90 � � � Los demás 6 Year 0

4901.99 � � Los demás:

� � � Libros escolares (enseñanza básica, media y técnico profesional):

4901.99.11 � � � � Para enseñanza básica y media 6 Year 0

4901.99.12 � � � � Para enseñanza técnico profesional 6 Year 0

4901.99.20 � � � Libros académicos, científicos técnicos 6 Year 0

� � � Libros de literatura en general:

4901.99.31 � � � � De literatura infantil 6 Year 0

4901.99.39 � � � � Los demás 6 Year 0

4901.99.40 � � � Documentación consignada a las Cías. navieras o a sus agentes relativa a los
pasajeros y/o a la carga transportada en sus naves

0 Year 0

� � � Los demás:

4901.99.91 � � � � Manuales técnicos 6 Year 0

4901.99.99 � � � � Los demás 6 Year 0

49.02 Diarios y publicaciones periódicas, impresos, incluso ilustrados o con publicidad.

4902.10.00 � Que se publiquen cuatro veces por semana como mínimo 6 Year 0

4902.90 � Los demás:

4902.90.10 � � Revistas de deportes 6 Year 0

4902.90.20 � � Revistas de modas 6 Year 0

4902.90.30 � � Revistas infantiles 6 Year 0

4902.90.90 � � Los demás 6 Year 0

4903.00.00 Álbumes o libros de estampas y cuadernos para dibujar o colorear, para niños. 6 Year 0
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4904.00.00 Música manuscrita o impresa, incluso con ilustraciones o encuadernada. 6 Year 0

49.05 Manufacturas cartográficas de todas clases, incluidos los mapas murales, planos topográficos
y esferas, impresos.

4905.10.00 � Esferas 6 Year 0

� Los demás:

4905.91.00 � � En forma de libros o folletos 6 Year 0

4905.99.00 � � Los demás 6 Year 0

49.06 Planos y dibujos originales hechos a mano, de arquitectura, ingeniería, industriales,
comerciales, topográficos o similares; textos manuscritos; reproducciones fotográficas sobre
papel sensibilizado y copias con papel carbón (carbónico), de los planos, dibujos o textos
antes mencionados.

4906.00.10 � Sin carácter comercial 0 Year 0

4906.00.90 � Los demás 6 Year 0

49.07 Sellos (estampillas) de correos, timbres fiscales y análogos, sin obliterar, que tengan o estén
destinados a tener curso legal en el país en el que su valor facial sea reconocido; papel
timbrado; billetes de banco; cheques; títulos de acciones u obligaciones y títulos similares.

4907.00.10 � Billetes de banco 0 Year 0

4907.00.20 � Talonarios de cheques de viajeros de establecimientos de crédito extranjero 0 Year 0

4907.00.90 � Los demás 6 Year 0

49.08 Calcomanías de cualquier clase.

4908.10.00 � Calcomanías vitrificables 6 Year 0

4908.90.00 � Las demás 6 Year 0

49.09 Tarjetas postales impresas o ilustradas; tarjetas impresas con felicitaciones o comunicaciones
personales, incluso con ilustraciones, adornos o aplicaciones, o con sobres.

4909.00.10 � Tarjetas postales impresas o ilustradas 6 Year 0

4909.00.90 � Las demás 6 Year 0

4910.00.00 Calendarios de cualquier clase impresos, incluidos los tacos de calendario. 6 Year 0

49.11 Los demás impresos, incluidas las estampas, grabados y fotografías.

4911.10 � Impresos publicitarios, catálogos comerciales y similares:

4911.10.10 � � Catálogos comerciales 6 Year 0

4911.10.20 � � Impresos publicitarios 6 Year 0

4911.10.90 � � Los demás 6 Year 0

� Los demás:

4911.91.00 � � Estampas, grabados y fotografías 6 Year 0

4911.99.00 � � Los demás 6 Year 0

50 Seda

5001.00.00 Capullos de seda aptos para el devanado. 6 Year 0

5002.00.00 Seda cruda (sin torcer). 6 Year 0

50.03 Desperdicios de seda (incluidos los capullos no aptos para el devanado, desperdicios de
hilados e hilachas).

5003.10.00 � Sin cardar ni peinar 6 Year 0

5003.90.00 � Los demás 6 Year 0
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5004.00.00 Hilados de seda (excepto los hilados de desperdicios de seda) sin acondicionar para la venta
al por menor.

6 Year 0

5005.00.00 Hilados de desperdicios de seda sin acondicionar para la venta al por menor. 6 Year 0

5006.00.00 Hilados de seda o de desperdicios de seda, acondicionados para la venta al por menor; «pelo
de Mesina» («crin de Florencia»).

6 Year 0

50.07 Tejidos de seda o de desperdicios de seda.

5007.10.00 � Tejidos de borrilla 6 Year 0

5007.20.00 � Los demás tejidos con un contenido de seda o desperdicios de seda, distintos de la borrilla,
superior o igual al 85 % en peso

6 Year 0

5007.90.00 � Los demás tejidos 6 Year 0

51 Lana y pelo fino u ordinario; hilados y tejidos de crin

51.01 Lana sin cardar ni peinar.

� Lana sucia, incluida la lavada en vivo:

5101.11.00 � � Lana esquilada 6 Year 0

5101.19.00 � � Las demás 6 Year 0

� Desgrasada, sin carbonizar:

5101.21.00 � � Lana esquilada 6 Year 0

5101.29.00 � � Las demás 6 Year 0

5101.30.00 � Carbonizada 6 Year 0

51.02 Pelo fino u ordinario, sin cardar ni peinar.

� Pelo fino:

5102.11.00 � � De cabra de Cachemira 6 Year 0

5102.19 � � Los demás:

5102.19.10 � � � De conejo o liebre 6 Year 0

5102.19.90 � � � Los demás 6 Year 0

5102.20.00 � Pelo ordinario 6 Year 0

51.03 Desperdicios de lana o pelo fino u ordinario, incluidos los desperdicios de hilados, excepto
las hilachas.

5103.10.00 � Borras del peinado de lana o pelo fino 6 Year 0

5103.20.00 � Los demás desperdicios de lana o pelo fino 6 Year 0

5103.30.00 � Desperdicios de pelo ordinario 6 Year 0

5104.00.00 Hilachas de lana o pelo fino u ordinario. 6 Year 0

51.05 Lana y pelo fino u ordinario, cardados o peinados (incluida la «lana peinada a granel»).

5105.10.00 � Lana cardada 6 Year 0

� Lana peinada:

5105.21.00 � � «Lana peinada a granel» 6 Year 0

5105.29 � � Las demás:

5105.29.10 � � � Tops 6 Year 0

5105.29.90 � � � Las demás 6 Year 0

� Pelo fino cardado o peinado:
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5105.31.00 � � De cabra de Cachemira 6 Year 0

5105.39.00 � � Los demás 6 Year 0

5105.40.00 � Pelo ordinario cardado o peinado 6 Year 0

51.06 Hilados de lana cardada sin acondicionar para la venta al por menor.

5106.10.00 � Con un contenido de lana superior o igual al 85 % en peso 6 Year 0

5106.20.00 � Con un contenido de lana inferior al 85 % en peso 6 Year 0

51.07 Hilados de lana peinada sin acondicionar para la venta al por menor.

5107.10.00 � Con un contenido de lana superior o igual al 85 % en peso 6 Year 0

5107.20.00 � Con un contenido de lana inferior al 85 % en peso 6 Year 0

51.08 Hilados de pelo fino cardado o peinado, sin acondicionar para la venta al por menor.

5108.10.00 � Cardado 6 Year 0

5108.20.00 � Peinado 6 Year 0

51.09 Hilados de lana o pelo fino, acondicionados para la venta al por menor.

5109.10.00 � Con un contenido de lana o pelo fino superior o igual al 85 % en peso 6 Year 0

5109.90.00 � Los demás 6 Year 0

5110.00.00 Hilados de pelo ordinario o crin (incluidos los hilados de crin entorchados), aunque estén
acondicionados para la venta al por menor.

6 Year 0

51.11 Tejidos de lana cardada o pelo fino cardado.

� Con un contenido de lana o pelo fino superior o igual al 85 % en peso:

5111.11 � � De peso inferior o igual a 300 g/m2:

5111.11.10 � � � De lana 6 Year 0

5111.11.20 � � � De pelo fino 6 Year 0

5111.19 � � Los demás:

� � � De lana:

5111.19.11 � � � � De peso superior a 300 g/m2 pero inferior o igual a 400 g/m2 6 Year 0

5111.19.19 � � � � Los demás 6 Year 0

5111.19.20 � � � De pelo fino 6 Year 0

5111.20 � Los demás, mezclados exclusiva o principalmente con filamentos sintéticos o artificiales:

5111.20.10 � � De lana 6 Year 0

5111.20.20 � � De pelo fino 6 Year 0

5111.30 � Los demás, mezclados exclusiva o principalmente con fibras sintéticas o artificiales
discontinuas:

� � De lana:

5111.30.11 � � � Mezclados con fibras discontinuas de poliéster 6 Year 0

5111.30.12 � � � Mezclados con fibras discontinuas de acrílico 6 Year 0

5111.30.19 � � � Los demás 6 Year 0

5111.30.20 � � De pelo fino 6 Year 0

5111.90 � Los demás:

5111.90.10 � � De lana 6 Year 0
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5111.90.20 � � De pelo fino 6 Year 0

51.12 Tejidos de lana peinada o pelo fino peinado.

� Con un contenido de lana o pelo fino superior o igual al 85 % en peso:

5112.11 � � De peso inferior o igual a 200 g/m2:

5112.11.10 � � � De lana 6 Year 0

5112.11.20 � � � De pelo fino 6 Year 0

5112.19 � � Los demás:

� � � De lana:

5112.19.11 � � � � De peso superior a 200 g/m2 pero inferior o igual a 300 g/m2 6 Year 0

5112.19.19 � � � � Los demás 6 Year 0

5112.19.20 � � � De pelo fino 6 Year 0

5112.20 � Los demás, mezclados exclusiva o principalmente con filamentos sintéticos o artificiales:

5112.20.10 � � De lana 6 Year 0

5112.20.20 � � De pelo fino 6 Year 0

5112.30 � Los demás, mezclados exclusiva o principalmente con fibras sintéticas o artificiales
discontinuas:

5112.30.10 � � De lana 6 Year 0

5112.30.20 � � De pelo fino 6 Year 0

5112.90 � Los demás:

5112.90.10 � � De lana 6 Year 0

5112.90.20 � � De pelo fino 6 Year 0

5113.00.00 Tejidos de pelo ordinario o crin. 6 Year 0

52 Algodón

5201.00.00 Algodón sin cardar ni peinar 6 Year 0

52.02 Desperdicios de algodón (incluidos los desperdicios de hilados y las hilachas).

5202.10.00 � Desperdicios de hilados 6 Year 0

� Los demás:

5202.91.00 � � Hilachas 6 Year 0

5202.99.00 � � Los demás 6 Year 0

5203.00.00 Algodón cardado o peinado. 6 Year 0

52.04 Hilo de coser de algodón, incluso acondicionado para la venta al por menor.

� Sin acondicionar para la venta al por menor:

5204.11.00 � � Con un contenido de algodón superior o igual al 85 % en peso 6 Year 0

5204.19.00 � � Los demás 6 Year 0

5204.20.00 � Acondicionado para la venta al por menor 6 Year 0

52.05 Hilados de algodón (excepto el hilo de coser) con un contenido de algodón superior o igual
al 85 % en peso, sin acondicionar para la venta al por menor.

� Hilados sencillos de fibras sin peinar:

5205.11.00 � � De título superior o igual a 714,29 decitex (inferior o igual al número métrico 14) 6 Year 0
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5205.12.00 � � De título inferior a 714,29 decitex pero superior o igual a 232,56 decitex (superior al
número métrico 14 pero inferior o igual al número métrico 43)

6 Year 0

5205.13.00 � � De título inferior a 232,56 decitex pero superior o igual a 192,31 decitex (superior al
número métrico 43 pero inferior o igual al número métrico 52)

6 Year 0

5205.14.00 � � De título inferior a 192,31 decitex pero superior o igual a 125 decitex (superior al
número métrico 52 pero inferior o igual al número métrico 80)

6 Year 0

5205.15.00 � � De título inferior a 125 decitex (superior al número métrico 80) 6 Year 0

� Hilados sencillos de fibras peinadas:

5205.21.00 � � De título superior o igual a 714,29 decitex (inferior o igual al número métrico 14) 6 Year 0

5205.22.00 � � De título inferior a 714,29 decitex pero superior o igual a 232,56 decitex (superior al
número métrico 14 pero inferior o igual al número métrico 43)

6 Year 0

5205.23.00 � � De título inferior a 232,56 decitex pero superior o igual a 192,31 decitex (superior al
número métrico 43 pero inferior o igual al número métrico 52)

6 Year 0

5205.24.00 � � De título inferior a 192,31 decitex pero superior o igual a 125 decitex (superior al
número métrico 52 pero inferior o igual al número métrico 80)

6 Year 0

5205.26.00 � � De título inferior a 125 decitex pero superior o igual a 106,38 decitex (superior al
número métrico 80 pero inferior o igual al número métrico 94)

6 Year 0

5205.27.00 � � De título inferior a 106,38 decitex pero superior o igual a 83,33 decitex (superior al
número métrico 94 pero inferior o igual al número métrico 120)

6 Year 0

5205.28.00 � � De título inferior a 83,33 decitex (superior al número métrico 120) 6 Year 0

� Hilados retorcidos o cableados, de fibras sin peinar:

5205.31.00 � � De título superior o igual a 714,29 decitex por hilo sencillo (inferior o igual al número
métrico 14 por hilo sencillo)

6 Year 0

5205.32.00 � � De título inferior a 714,29 decitex pero superior o igual a 232,56 decitex, por hilo
sencillo (superior al número métrico 14 pero inferior o igual al número métrico 43,
por hilo sencillo)

6 Year 0

5205.33.00 � � De título inferior a 232,56 decitex pero superior o igual a 192,31 decitex, por hilo
sencillo (superior al número métrico 43 pero inferior o igual al número métrico 52,
por hilo sencillo)

6 Year 0

5205.34.00 � � De título inferior a 192,31 decitex pero superior o igual a 125 decitex, por hilo
sencillo (superior al número métrico 52 pero inferior o igual al número métrico 80,
por hilo sencillo)

6 Year 0

5205.35.00 � � De título inferior a 125 decitex por hilo sencillo (superior al número métrico 80 por
hilo sencillo)

6 Year 0

� Hilados retorcidos o cableados, de fibras peinadas:

5205.41.00 � � De título superior o igual a 714,29 decitex por hilo sencillo (inferior o igual al número
métrico 14 por hilo sencillo)

6 Year 0

5205.42.00 � � De título inferior a 714,29 decitex pero superior o igual a 232,56 decitex, por hilo
sencillo (superior al número métrico 14 pero inferior o igual al número métrico 43,
por hilo sencillo)

6 Year 0

5205.43.00 � � De título inferior a 232,56 decitex pero superior o igual a 192,31 decitex, por hilo
sencillo (superior al número métrico 43 pero inferior o igual al número métrico 52,
por hilo sencillo)

6 Year 0

5205.44.00 � � De título inferior a 192,31 decitex pero superior o igual a 125 decitex, por hilo
sencillo (superior al número métrico 52 pero inferior o igual al número métrico 80,
por hilo sencillo)

6 Year 0

5205.46.00 � � De título inferior a 125 decitex pero superior o igual a 106,38 decitex, por hilo
sencillo (superior al número métrico 80 pero inferior o igual al número métrico 94,
por hilo sencillo)

6 Year 0



Partida SA 2002 Descripción Base Categoría

5205.47.00 � � De título inferior a 106,38 decitex pero superior o igual a 83,33 decitex, por hilo
sencillo (superior al número métrico 94 pero inferior o igual al número métrico 120,
por hilo sencillo)

6 Year 0

5205.48.00 � � De título inferior a 83,33 decitex por hilo sencillo (superior al número métrico 120
por hilo sencillo)

6 Year 0

52.06 Hilados de algodón (excepto el hilo de coser) con un contenido de algodón inferior al 85 %
en peso, sin acondicionar para la venta al por menor.

� Hilados sencillos de fibras sin peinar:

5206.11.00 � � De título superior o igual a 714,29 decitex (inferior o igual al número métrico 14) 6 Year 0

5206.12.00 � � De título inferior a 714,29 decitex pero superior o igual a 232,56 decitex (superior al
número métrico 14 pero inferior o igual al número métrico 43)

6 Year 0

5206.13.00 � � De título inferior a 232,56 decitex pero superior o igual a 192,31 decitex (superior al
número métrico 43 pero inferior o igual al número métrico 52)

6 Year 0

5206.14.00 � � De título inferior a 192,31 decitex pero superior o igual a 125 decitex (superior al
número métrico 52 pero inferior o igual al número métrico 80)

6 Year 0

5206.15.00 � � De título inferior a 125 decitex (superior al número métrico 80) 6 Year 0

� Hilados sencillos de fibras peinadas:

5206.21.00 � � De título superior o igual a 714,29 decitex (inferior o igual al número métrico 14) 6 Year 0

5206.22.00 � � De título inferior a 714,29 decitex pero superior o igual a 232,56 decitex (superior al
número métrico 14 pero inferior o igual al número métrico 43)

6 Year 0

5206.23.00 � � De título inferior a 232,56 decitex pero superior o igual a 192,31 decitex (superior al
número métrico 43 pero inferior o igual al número métrico 52)

6 Year 0

5206.24.00 � � De título inferior a 192,31 decitex pero superior o igual a 125 decitex (superior al
número métrico 52 pero inferior o igual al número métrico 80)

6 Year 0

5206.25.00 � � De título inferior a 125 decitex (superior al número métrico 80) 6 Year 0

� Hilados retorcidos o cableados, de fibras sin peinar:

5206.31.00 � � De título superior o igual a 714,29 decitex por hilo sencillo (inferior o igual al número
métrico 14 por hilo sencillo)

6 Year 0

5206.32.00 � � De título inferior a 714,29 decitex pero superior o igual a 232,56 decitex, por hilo
sencillo (superior al número métrico 14 pero inferior o igual al número métrico 43,
por hilo sencillo)

6 Year 0

5206.33.00 � � De título inferior a 232,56 decitex pero superior o igual a 192,31 decitex, por hilo
sencillo (superior al número métrico 43 pero inferior o igual al número métrico 52,
por hilo sencillo)

6 Year 0

5206.34.00 � � De título inferior a 192,31 decitex pero superior o igual a 125 decitex, por hilo
sencillo (superior al número métrico 52 pero inferior o igual al número métrico 80,
por hilo sencillo)

6 Year 0

5206.35.00 � � De título inferior a 125 decitex por hilo sencillo (superior al número métrico 80 por
hilo sencillo)

6 Year 0

� Hilados retorcidos o cableados, de fibras peinadas:

5206.41.00 � � De título superior o igual a 714,29 decitex por hilo sencillo (inferior o igual al número
métrico 14 por hilo sencillo)

6 Year 0

5206.42.00 � � De título inferior a 714,29 decitex pero superior o igual a 232,56 decitex, por hilo
sencillo (superior al número métrico 14 pero inferior o igual al número métrico 43,
por hilo sencillo)

6 Year 0

5206.43.00 � � De título inferior a 232,56 decitex pero superior o igual a 192,31 decitex, por hilo
sencillo (superior al número métrico 43 pero inferior o igual al número métrico 52,
por hilo sencillo)

6 Year 0
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5206.44.00 � � De título inferior a 192,31 decitex pero superior o igual a 125 decitex, por hilo
sencillo (superior al número métrico 52 pero inferior o igual al número métrico 80,
por hilo sencillo)

6 Year 0

5206.45.00 � � De título inferior a 125 decitex por hilo sencillo (superior al número métrico 80 por
hilo sencillo)

6 Year 0

52.07 Hilados de algodón (excepto el hilo de coser) acondicionados para la venta al por menor.

5207.10.00 � Con un contenido de algodón superior o igual al 85 % en peso 6 Year 0

5207.90.00 � Los demás 6 Year 0

52.08 Tejidos de algodón con un contenido de algodón superior o igual al 85 % en peso, de peso
inferior o igual a 200 g/m2.

� Crudos:

5208.11.00 � � De ligamento tafetán, de peso inferior o igual a 100 g/m2 6 Year 0

5208.12.00 � � De ligamento tafetán, de peso superior a 100 g/m2 6 Year 0

5208.13.00 � � De ligamento sarga, incluido el cruzado, de curso inferior o igual a 4 6 Year 0

5208.19.00 � � Los demás tejidos 6 Year 0

� Blanqueados:

5208.21.00 � � De ligamento tafetán, de peso inferior o igual a 100 g/m2 6 Year 0

5208.22.00 � � De ligamento tafetán, de peso superior a 100 g/m2 6 Year 0

5208.23.00 � � De ligamento sarga, incluido el cruzado, de curso inferior o igual a 4 6 Year 0

5208.29.00 � � Los demás tejidos 6 Year 0

� Teñidos:

5208.31.00 � � De ligamento tafetán, de peso inferior o igual a 100 g/m2 6 Year 0

5208.32.00 � � De ligamento tafetán, de peso superior a 100 g/m2 6 Year 0

5208.33.00 � � De ligamento sarga, incluido el cruzado, de curso inferior o igual a 4 6 Year 0

5208.39.00 � � Los demás tejidos 6 Year 0

� Con hilados de distintos colores:

5208.41.00 � � De ligamento tafetán, de peso inferior o igual a 100 g/m2 6 Year 0

5208.42.00 � � De ligamento tafetán, de peso superior a 100 g/m2 6 Year 0

5208.43.00 � � De ligamento sarga, incluido el cruzado, de curso inferior o igual a 4 6 Year 0

5208.49.00 � � Los demás tejidos 6 Year 0

� Estampados:

5208.51.00 � � De ligamento tafetán, de peso inferior o igual a 100 g/m2 6 Year 0

5208.52.00 � � De ligamento tafetán, de peso superior a 100 g/m2 6 Year 0

5208.53.00 � � De ligamento sarga, incluido el cruzado, de curso inferior o igual a 4 6 Year 0

5208.59.00 � � Los demás tejidos 6 Year 0

52.09 Tejidos de algodón con un contenido de algodón superior o igual al 85 % en peso, de peso
superior a 200 g/m2.

� Crudos:

5209.11.00 � � De ligamento tafetán 6 Year 0

5209.12.00 � � De ligamento sarga, incluido el cruzado, de curso inferior o igual a 4 6 Year 0
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5209.19.00 � � Los demás tejidos 6 Year 0

� Blanqueados:

5209.21.00 � � De ligamento tafetán 6 Year 0

5209.22.00 � � De ligamento sarga, incluido el cruzado, de curso inferior o igual a 4 6 Year 0

5209.29.00 � � Los demás tejidos 6 Year 0

� Teñidos:

5209.31.00 � � De ligamento tafetán 6 Year 0

5209.32.00 � � De ligamento sarga, incluido el cruzado, de curso inferior o igual a 4 6 Year 0

5209.39.00 � � Los demás tejidos 6 Year 0

� Con hilados de distintos colores:

5209.41.00 � � De ligamento tafetán 6 Year 0

5209.42 � � Tejidos de mezclilla («denim»):

5209.42.10 � � � De peso superior a 200 g/m2 pero inferior o igual a 400 g/m2 6 Year 0

5209.42.90 � � � Los demás 6 Year 0

5209.43.00 � � Los demás tejidos de ligamento sarga, incluido el cruzado, de curso inferior o igual a 4 6 Year 0

5209.49.00 � � Los demás tejidos 6 Year 0

� Estampados:

5209.51.00 � � De ligamento tafetán 6 Year 0

5209.52.00 � � De ligamento sarga, incluido el cruzado, de curso inferior o igual a 4 6 Year 0

5209.59.00 � � Los demás tejidos 6 Year 0

52.10 Tejidos de algodón con un contenido de algodón inferior al 85 % en peso, mezclado
exclusiva o principalmente con fibras sintéticas o artificiales, de peso inferior o igual a 200
g/m2.

� Crudos:

5210.11.00 � � De ligamento tafetán 6 Year 0

5210.12.00 � � De ligamento sarga, incluido el cruzado, de curso inferior o igual a 4 6 Year 0

5210.19.00 � � Los demás tejidos 6 Year 0

� Blanqueados:

5210.21.00 � � De ligamento tafetán 6 Year 0

5210.22.00 � � De ligamento sarga, incluido el cruzado, de curso inferior o igual a 4 6 Year 0

5210.29.00 � � Los demás tejidos 6 Year 0

� Teñidos:

5210.31.00 � � De ligamento tafetán 6 Year 0

5210.32.00 � � De ligamento sarga, incluido el cruzado, de curso inferior o igual a 4 6 Year 0

5210.39.00 � � Los demás tejidos 6 Year 0

� Con hilados de distintos colores:

5210.41.00 � � De ligamento tafetán 6 Year 0

5210.42.00 � � De ligamento sarga, incluido el cruzado, de curso inferior o igual a 4 6 Year 0
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5210.49.00 � � Los demás tejidos 6 Year 0

� Estampados:

5210.51.00 � � De ligamento tafetán 6 Year 0

5210.52.00 � � De ligamento sarga, incluido el cruzado, de curso inferior o igual a 4 6 Year 0

5210.59.00 � � Los demás tejidos 6 Year 0

52.11 Tejidos de algodón con un contenido de algodón inferior al 85 % en peso, mezclado
exclusiva o principalmente con fibras sintéticas o artificiales, de peso superior a 200 g/m2.

� Crudos:

5211.11.00 � � De ligamento tafetán 6 Year 0

5211.12.00 � � De ligamento sarga, incluido el cruzado, de curso inferior o igual a 4 6 Year 0

5211.19.00 � � Los demás tejidos 6 Year 0

� Blanqueados:

5211.21.00 � � De ligamento tafetán 6 Year 0

5211.22.00 � � De ligamento sarga, incluido el cruzado, de curso inferior o igual a 4 6 Year 0

5211.29.00 � � Los demás tejidos 6 Year 0

� Teñidos:

5211.31.00 � � De ligamento tafetán 6 Year 0

5211.32.00 � � De ligamento sarga, incluido el cruzado, de curso inferior o igual a 4 6 Year 0

5211.39.00 � � Los demás tejidos 6 Year 0

� Con hilados de distintos colores:

5211.41.00 � � De ligamento tafetán 6 Year 0

5211.42.00 � � Tejidos de mezclilla («denim») 6 Year 0

5211.43.00 � � Los demás tejidos de ligamento sarga, incluido el cruzado, de curso inferior o igual a 4 6 Year 0

5211.49.00 � � Los demás tejidos 6 Year 0

� Estampados:

5211.51.00 � � De ligamento tafetán 6 Year 0

5211.52.00 � � De ligamento sarga, incluido el cruzado, de curso inferior o igual a 4 6 Year 0

5211.59.00 � � Los demás tejidos 6 Year 0

52.12 Los demás tejidos de algodón.

� De peso inferior o igual a 200 g/m2:

5212.11.00 � � Crudos 6 Year 0

5212.12.00 � � Blanqueados 6 Year 0

5212.13.00 � � Teñidos 6 Year 0

5212.14.00 � � Con hilados de distintos colores 6 Year 0

5212.15.00 � � Estampados 6 Year 0

� De peso superior a 200 g/m2:

5212.21.00 � � Crudos 6 Year 0

5212.22.00 � � Blanqueados 6 Year 0
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5212.23.00 � � Teñidos 6 Year 0

5212.24.00 � � Con hilados de distintos colores 6 Year 0

5212.25.00 � � Estampados 6 Year 0

53 Las demás fibras textiles vegetales; hilados de papel y tejidos de hilados de papel

53.01 Lino en bruto o trabajado, pero sin hilar; estopas y desperdicios de lino (incluidos los
desperdicios de hilados y las hilachas).

5301.10.00 � Lino en bruto o enriado 6 Year 0

� Lino agramado, espadado, peinado o trabajado de otro modo, pero sin hilar:

5301.21.00 � � Agramado o espadado 6 Year 0

5301.29.00 � � Los demás 6 Year 0

5301.30.00 � Estopas y desperdicios de lino 6 Year 0

53.02 Cáñamo (Cannabis sativa l.) en bruto o trabajado, pero sin hilar; estopas y desperdicios de
cáñamo (incluidos los desperdicios de hilados y las hilachas).

5302.10.00 � Cáñamo en bruto o enriado 6 Year 0

5302.90.00 � Los demás 6 Year 0

53.03 Yute y demás fibras textiles del líber (excepto el lino, cáñamo y ramio), en bruto o
trabajados, pero sin hilar; estopas y desperdicios de estas fibras (incluidos los desperdicios de
hilados y las hilachas).

5303.10.00 � Yute y demás fibras textiles del líber, en bruto o enriados 6 Year 0

5303.90.00 � Los demás 6 Year 0

53.04 Sisal y demás fibras textiles del género Agave, en bruto o trabajados, pero sin hilar; estopas y
desperdicios de estas fibras (incluidos los desperdicios de hilados y las hilachas).

5304.10.00 � Sisal y demás fibras textiles del género Agave, en bruto 6 Year 0

5304.90.00 � Los demás 6 Year 0

53.05 Coco, abacá (cáñamo de Manila [Musa textilis Nee]), ramio y demás fibras textiles vegetales
no expresadas ni comprendidas en otra parte, en bruto o trabajados, pero sin hilar; estopas y
desperdicios de estas fibras (incluidos los desperdicios de hilados y las hilachas).

� De coco:

5305.11.00 � � En bruto 6 Year 0

5305.19.00 � � Los demás 6 Year 0

� De abacá:

5305.21.00 � � En bruto 6 Year 0

5305.29.00 � � Los demás 6 Year 0

5305.90.00 � Los demás 6 Year 0

53.06 Hilados de lino.

5306.10.00 � Sencillos 6 Year 0

5306.20.00 � Retorcidos o cableados 6 Year 0

53.07 Hilados de yute o demás fibras textiles del líber de la partida 53.03.

5307.10.00 � Sencillos 6 Year 0

5307.20.00 � Retorcidos o cableados 6 Year 0
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53.08 Hilados de las demás fibras textiles vegetales; hilados de papel.

5308.10.00 � Hilados de coco 6 Year 0

5308.20.00 � Hilados de cáñamo 6 Year 0

5308.90.00 � Los demás 6 Year 0

53.09 Tejidos de lino.

� Con un contenido de lino superior o igual al 85 % en peso:

5309.11.00 � � Crudos o blanqueados 6 Year 0

5309.19 � � Los demás:

5309.19.10 � � � Teñidos, de peso inferior o igual a 200 g/m2 6 Year 0

5309.19.20 � � � Teñidos, de peso superior a 200 g/m2 6 Year 0

5309.19.30 � � � Con hilados de distintos colores, de peso inferior o igual a 200 g/m2 6 Year 0

5309.19.40 � � � Con hilados de distintos colores, de peso superior a 200 g/m2 6 Year 0

5309.19.50 � � � Estampados, de peso inferior o igual a 200 g/m2 6 Year 0

5309.19.60 � � � Estampados, de peso superior o igual a 200 g/m2 6 Year 0

� Con un contenido de lino inferior al 85 % en peso:

5309.21.00 � � Crudos o blanqueados 6 Year 0

5309.29 � � Los demás:

5309.29.10 � � � Teñidos, de peso inferior o igual a 200 g/m2 6 Year 0

5309.29.20 � � � Teñidos, de peso superior a 200 g/m2 6 Year 0

5309.29.30 � � � Con hilados de distintos colores, de peso inferior o igual a 200 g/m2 6 Year 0

5309.29.40 � � � Con hilados de distintos colores, de peso superior a 200 g/m2 6 Year 0

5309.29.50 � � � Estampados, de peso inferior o igual a 200 g/m2 6 Year 0

5309.29.60 � � � Estampados, de peso superior o igual a 200 g/m2 6 Year 0

53.10 Tejidos de yute o demás fibras textiles del líber de la partida 53.03.

5310.10.00 � Crudos 6 Year 0

5310.90.00 � Los demás 6 Year 0

5311.00.00 Tejidos de las demás fibras textiles vegetales; tejidos de hilados de papel. 6 Year 0

54 Filamentos sintéticos o artificiales

54.01 Hilo de coser de filamentos sintéticos o artificiales, incluso acondicionado para la venta al
por menor.

5401.10 � De filamentos sintéticos:

5401.10.10 � � De poliamidas 6 Year 0

5401.10.20 � � De poliuretanos 6 Year 0

5401.10.30 � � De poliésteres 6 Year 0

5401.10.90 � � Los demás 6 Year 0

5401.20 � De filamentos artificiales:

5401.20.10 � � De rayón viscosa 6 Year 0

5401.20.20 � � De rayón acetato 6 Year 0
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5401.20.90 � � Los demás 6 Year 0

54.02 Hilados de filamentos sintéticos (excepto el hilo de de coser) sin acondicionar para la venta al
por menor, incluidos los monofilamentos sintéticos de título inferior a 67 decitex.

5402.10.00 � Hilados de alta tenacidad de nailon o demás poliamidas 6 Year 0

5402.20.00 � Hilados de alta tenacidad de poliésteres 6 Year 0

� Hilados texturados:

5402.31.00 � � De nailon o demás poliamidas, de título inferior o igual a 50 tex por hilo sencillo 6 Year 0

5402.32.00 � � De nailon o demás poliamidas, de título superior a 50 tex por hilo sencillo 6 Year 0

5402.33.00 � � De poliésteres 6 Year 0

5402.39 � � Los demás:

5402.39.10 � � � De poliuretanos 6 Year 0

5402.39.90 � � � Los demás 6 Year 0

� Los demás hilados sencillos sin torsión o con una torsión inferior o igual a 50 vueltas por
metro:

5402.41.00 � � De nailon o demás poliamidas 6 Year 0

5402.42.00 � � De poliésteres parcialmente orientados 6 Year 0

5402.43 � � De los demás poliésteres:

5402.43.10 � � � Totalmente de poliéster, de título superior o igual a 75 pero inferior o igual a 80
decitex, y 24 filamentos por hilo

6 Year 0

5402.43.90 � � � Los demás 6 Year 0

5402.49 � � Los demás:

5402.49.10 � � � De polipropileno 6 Year 0

5402.49.20 � � � De poliuretanos 6 Year 0

5402.49.90 � � � Los demás 6 Year 0

� Los demás hilados sencillos con una torsión superior a 50 vueltas por metro:

5402.51.00 � � De nailon o demás poliamidas 6 Year 0

5402.52 � � De poliésteres:

5402.52.10 � � � Totalmente de poliéster, de título superior o igual a 75 pero inferior o igual a 80
decitex, y 24 filamentos por hilo

6 Year 0

5402.52.90 � � � Los demás 6 Year 0

5402.59 � � Los demás:

5402.59.10 � � � De poliuretanos 6 Year 0

5402.59.90 � � � Los demás 6 Year 0

� Los demás hilados retorcidos o cableados:

5402.61.00 � � De nailon o demás poliamidas 6 Year 0

5402.62.00 � � De poliésteres 6 Year 0

5402.69 � � Los demás:

5402.69.10 � � � De poliuretanos 6 Year 0

5402.69.90 � � � Los demás 6 Year 0



Partida SA 2002 Descripción Base Categoría

54.03 Hilados de filamentos artificiales (excepto el hilo de coser) sin acondicionar para la venta al
por menor, incluidos los monofilamentos artificiales de título inferior a 67 decitex.

5403.10.00 � Hilados de alta tenacidad de rayón viscosa 6 Year 0

5403.20 � Hilados texturados:

5403.20.10 � � De rayón viscosa 6 Year 0

5403.20.20 � � De acetato de celulosa 6 Year 0

5403.20.90 � � Los demás 6 Year 0

� Los demás hilados sencillos:

5403.31.00 � � De rayón viscosa, sin torsión o con una torsión inferior o igual a 120 vueltas por
metro

6 Year 0

5403.32.00 � � De rayón viscosa, con una torsión superior a 120 vueltas por metro 6 Year 0

5403.33.00 � � De acetato de celulosa 6 Year 0

5403.39.00 � � Los demás 6 Year 0

� Los demás hilados retorcidos o cableados:

5403.41.00 � � De rayón viscosa 6 Year 0

5403.42.00 � � De acetato de celulosa 6 Year 0

5403.49.00 � � Los demás 6 Year 0

54.04 Monofilamentos sintéticos de título superior o igual a 67 decitex y cuya mayor dimensión de
la sección transversal sea inferior o igual a 1 mm; tiras y formas similares (por ejemplo: paja
artificial) de materia textil sintética, de anchura aparente inferior o igual a 5 mm.

5404.10.00 � Monofilamentos 6 Year 0

5404.90.00 � Los demás 6 Year 0

5405.00.00 Monofilamentos artificiales de título superior o igual a 67 decitex y cuya mayor dimensión
de la sección transversal sea inferior o igual a 1 mm; tiras y formas similares (por ejemplo:
paja artificial) de materia textil artificial, de anchura aparente inferior o igual a 5 mm.

6 Year 0

54.06 Hilados de filamentos sintéticos o artificiales (excepto el hilo de coser), acondicionados para
la venta al por menor.

5406.10.00 � Hilados de filamentos sintéticos 6 Year 0

5406.20.00 � Hilados de filamentos artificiales 6 Year 0

54.07 Tejidos de hilados de filamentos sintéticos, incluidos los tejidos fabricados con los productos
de la partida 54.04.

5407.10.00 � Tejidos fabricados con hilados de alta tenacidad de nailon o demás poliamidas o de
poliésteres

6 Year 0

5407.20.00 � Tejidos fabricados con tiras o formas similares 6 Year 0

5407.30.00 � Productos citados en la Nota 9 de la Sección XI 6 Year 0

� Los demás tejidos con un contenido de filamentos de nailon o demás poliamidas superior
o igual al 85 % en peso:

5407.41.00 � � Crudos o blanqueados 6 Year 0

5407.42.00 � � Teñidos 6 Year 0

5407.43.00 � � Con hilados de distintos colores 6 Year 0

5407.44.00 � � Estampados 6 Year 0

� Los demás tejidos con un contenido de filamentos de poliéster texturados superior o igual
al 85 % en peso:
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5407.51.00 � � Crudos o blanqueados 6 Year 0

5407.52 � � Teñidos:

5407.52.10 � � � De peso inferior o igual a 200 g/m2 6 Year 0

5407.52.20 � � � De peso superior a 200 g/m2 pero inferior o igual a 300 g/m2 6 Year 0

5407.52.30 � � � De peso superior a 300 g/m2 6 Year 0

5407.53.00 � � Con hilados de distintos colores 6 Year 0

5407.54 � � Estampados:

5407.54.10 � � � De peso inferior o igual a 200 g/m2 6 Year 0

5407.54.20 � � � De peso superior a 200 g/m2 pero inferior o igual a 300 g/m2 6 Year 0

5407.54.30 � � � De peso superior a 300 g/m2 6 Year 0

� Los demás tejidos con un contenido de filamentos de poliéster superior o igual al 85 % en
peso:

5407.61 � � Con un contenido de filamentos de poliéster sin texturar superior o igual al 85 % en
peso:

� � � Totalmente de poliéster, de hilados sencillos, de título superior o igual a 75 pero
inferior o igual a 80 decitex, y 24 filamentos por hilo, y una torsión superior o
igual a 900 vueltas por metro:

5407.61.11 � � � � Crudos o blanqueados 6 Year 0

5407.61.12 � � � � Teñidos 6 Year 0

5407.61.13 � � � � Con hilados de distintos colores 6 Year 0

5407.61.14 � � � � Estampados 6 Year 0

� � � Los demás:

5407.61.91 � � � � Crudos o blanqueados 6 Year 0

5407.61.92 � � � � Teñidos 6 Year 0

5407.61.93 � � � � Con hilados de distintos colores 6 Year 0

5407.61.94 � � � � Estampados 6 Year 0

5407.69.00 � � Los demás 6 Year 0

� Los demás tejidos con un contenido de filamentos sintéticos superior o igual al 85 % en
peso:

5407.71.00 � � Crudos o blanqueados 6 Year 0

5407.72.00 � � Teñidos 6 Year 0

5407.73.00 � � Con hilados de distintos colores 6 Year 0

5407.74.00 � � Estampados 6 Year 0

� Los demás tejidos con un contenido de filamentos sintéticos inferior al 85 % en peso,
mezclados exclusiva o principalmente con algodón:

5407.81.00 � � Crudos o blanqueados 6 Year 0

5407.82.00 � � Teñidos 6 Year 0

5407.83.00 � � Con hilados de distintos colores 6 Year 0

5407.84.00 � � Estampados 6 Year 0

� Los demás tejidos:

5407.91.00 � � Crudos o blanqueados 6 Year 0
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5407.92.00 � � Teñidos 6 Year 0

5407.93.00 � � Con hilados de distintos colores 6 Year 0

5407.94.00 � � Estampados 6 Year 0

54.08 Tejidos de hilados de filamentos artificiales, incluidos los fabricados con productos de la
partida 54.05.

5408.10.00 � Tejidos fabricados con hilados de alta tenacidad de rayón viscosa 6 Year 0

� Los demás tejidos con un contenido de filamentos o de tiras o formas similares,
artificiales, superior o igual al 85 % en peso:

5408.21.00 � � Crudos o blanqueados 6 Year 0

5408.22 � � Teñidos:

� � � De rayón cupramonio:

5408.22.11 � � � � De peso inferior o igual a 100 g/m2 6 Year 0

5408.22.12 � � � � De peso superior a 100 g/m2 pero inferior o igual a 200 g/m2 6 Year 0

5408.22.13 � � � � De peso superior a 200 g/m2 6 Year 0

� � � Los demás:

5408.22.91 � � � � De peso inferior o igual a 100 g/m2 6 Year 0

5408.22.92 � � � � De peso superior a 100 g/m2 pero inferior o igual a 200 g/m2 6 Year 0

5408.22.93 � � � � De peso superior a 200 g/m2 6 Year 0

5408.23 � � Con hilados de distintos colores:

5408.23.10 � � � De rayón cupramonio 6 Year 0

5408.23.90 � � � Los demás 6 Year 0

5408.24 � � Estampados:

5408.24.10 � � � De rayón cupramonio 6 Year 0

5408.24.90 � � � Los demás 6 Year 0

� Los demás tejidos:

5408.31.00 � � Crudos o blanqueados 6 Year 0

5408.32.00 � � Teñidos 6 Year 0

5408.33.00 � � Con hilados de distintos colores 6 Year 0

5408.34.00 � � Estampados 6 Year 0

55 Fibras sintéticas o artificiales discontinuas

55.01 Cables de filamentos sintéticos.

5501.10.00 � De nailon o demás poliamidas 6 Year 0

5501.20.00 � De poliésteres 6 Year 0

5501.30.00 � Acrílicos o modacrílicos 6 Year 0

5501.90.00 � Los demás 6 Year 0

55.02 Cables de filamentos artificiales.

� De rayón acetato:

5502.00.11 � � Mechas para fabricar filtros de cigarrillos 6 Year 0

5502.00.19 � � Los demás 6 Year 0
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5502.00.90 � Los demás 6 Year 0

55.03 Fibras sintéticas discontinuas, sin cardar, peinar ni transformar de otro modo para la hilatura.

5503.10.00 � De nailon o demás poliamidas 6 Year 0

5503.20.00 � De poliésteres 6 Year 0

5503.30.00 � Acrílicas o modacrílicas 6 Year 0

5503.40.00 � De polipropileno 6 Year 0

5503.90.00 � Las demás 6 Year 0

55.04 Fibras artificiales discontinuas, sin cardar, peinar ni transformar de otro modo para la
hilatura.

5504.10.00 � De rayón viscosa 6 Year 0

5504.90.00 � Las demás 6 Year 0

55.05 Desperdicios de fibras sintéticas o artificiales (incluidas las borras, los desperdicios de hilados
y las hilachas).

5505.10.00 � De fibras sintéticas 6 Year 0

5505.20.00 � De fibras artificiales 6 Year 0

55.06 Fibras sintéticas discontinuas, cardadas, peinadas o transformadas de otro modo para la
hilatura.

5506.10.00 � De nailon o demás poliamidas 6 Year 0

5506.20.00 � De poliésteres 6 Year 0

5506.30.00 � Acrílicas o modacrílicas 6 Year 0

5506.90.00 � Las demás 6 Year 0

5507.00.00 Fibras artificiales discontinuas, cardadas, peinadas o transformadas de otro modo para la
hilatura.

6 Year 0

55.08 Hilo de coser de fibras sintéticas o artificiales, discontinuas, incluso acondicionado para la
venta al por menor.

5508.10 � De fibras sintéticas discontinuas:

5508.10.10 � � De poliésteres 6 Year 0

5508.10.20 � � Acrílicos 6 Year 0

5508.10.90 � � Los demás 6 Year 0

5508.20.00 � De fibras artificiales discontinuas 6 Year 0

55.09 Hilados de fibras sintéticas discontinuas (excepto el hilo de coser) sin acondicionar para la
venta al por menor.

� Con un contenido de fibras discontinuas de nailon o demás poliamidas superior o igual al
85 % en peso:

5509.11.00 � � Sencillos 6 Year 0

5509.12.00 � � Retorcidos o cableados 6 Year 0

� Con un contenido de fibras discontinuas de poliéster superior o igual al 85 % en peso:

5509.21.00 � � Sencillos 6 Year 0

5509.22.00 � � Retorcidos o cableados 6 Year 0

� Con un contenido de fibras discontinuas acrílicas o modacrílicas superior o igual al 85 %
en peso:

5509.31.00 � � Sencillos 6 Year 0
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5509.32.00 � � Retorcidos o cableados 6 Year 0

� Los demás hilados con un contenido de fibras sintéticas discontinuas superior o igual al
85 % en peso:

5509.41.00 � � Sencillos 6 Year 0

5509.42.00 � � Retorcidos o cableados 6 Year 0

� Los demás hilados de fibras discontinuas de poliéster:

5509.51.00 � � Mezclados exclusiva o principalmente con fibras artificiales discontinuas 6 Year 0

5509.52.00 � � Mezclados exclusiva o principalmente con lana o pelo fino 6 Year 0

5509.53 � � Mezclados exclusiva o principalmente con algodón:

5509.53.10 � � � De título superior o igual a 416,67 decitex (inferior o igual al número métrico 24) 6 Year 0

5509.53.20 � � � De título inferior a 416,67 decitex pero superior o igual a 333,33 decitex (superior
al número métrico 24 pero inferior o igual al número métrico 30)

6 Year 0

5509.53.30 � � � De título inferior a 333,33 decitex (superior al número métrico 30) 6 Year 0

5509.59.00 � � Los demás 6 Year 0

� Los demás hilados de fibras discontinuas acrílicas o modacrílicas:

5509.61.00 � � Mezclados exclusiva o principalmente con lana o pelo fino 6 Year 0

5509.62.00 � � Mezclados exclusiva o principalmente con algodón 6 Year 0

5509.69 � � Los demás:

5509.69.10 � � � Sencillos 6 Year 0

5509.69.20 � � � Retorcidos o cableados 6 Year 0

� Los demás hilados:

5509.91.00 � � Mezclados exclusiva o principalmente con lana o pelo fino 6 Year 0

5509.92.00 � � Mezclados exclusiva o principalmente con algodón 6 Year 0

5509.99.00 � � Los demás 6 Year 0

55.10 Hilados de fibras artificiales discontinuas (excepto el hilo de coser) sin acondicionar para la
venta al por menor.

� Con un contenido de fibras artificiales discontinuas superior o igual al 85 % en peso:

5510.11.00 � � Sencillos 6 Year 0

5510.12.00 � � Retorcidos o cableados 6 Year 0

5510.20.00 � Los demás hilados mezclados exclusiva o principalmente con lana o pelo fino 6 Year 0

5510.30.00 � Los demás hilados mezclados exclusiva o principalmente con algodón 6 Year 0

5510.90.00 � Los demás hilados 6 Year 0

55.11 Hilados de fibras sintéticas o artificiales, discontinuas (excepto el hilo de coser),
acondicionados para la venta al por menor.

5511.10 � De fibras sintéticas discontinuas con un contenido de estas fibras superior o igual al 85 %
en peso:

5511.10.10 � � De poliéster 6 Year 0

5511.10.20 � � De fibras acrílicas 6 Year 0

5511.10.90 � � Los demás 6 Year 0
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5511.20 � De fibras sintéticas discontinuas con un contenido de estas fibras inferior al 85 % en peso:

5511.20.10 � � De poliéster 6 Year 0

5511.20.20 � � De fibras acrílicas 6 Year 0

5511.20.90 � � Los demás 6 Year 0

5511.30.00 � De fibras artificiales discontinuas 6 Year 0

55.12 Tejidos de fibras sintéticas discontinuas con un contenido de fibras sintéticas discontinuas
superior o igual al 85 % en peso.

� Con un contenido de fibras discontinuas de poliéster superior o igual al 85 % en peso:

5512.11.00 � � Crudos o blanqueados 6 Year 0

5512.19 � � Los demás:

5512.19.10 � � � Teñidos 6 Year 0

5512.19.20 � � � Con hilados de distintos colores 6 Year 0

5512.19.30 � � � Estampados 6 Year 0

� Con un contenido de fibras discontinuas acrílicas o modacrílicas superior o igual al 85 %
en peso:

5512.21.00 � � Crudos o blanqueados 6 Year 0

5512.29.00 � � Los demás 6 Year 0

� Los demás:

5512.91.00 � � Crudos o blanqueados 6 Year 0

5512.99.00 � � Los demás 6 Year 0

55.13 Tejidos de fibras sintéticas discontinuas con un contenido de estas fibras inferior al 85 %
en peso, mezcladas exclusiva o principalmente con algodón, de peso inferior o igual a
170 g/m2.

� Crudos o blanqueados:

5513.11.00 � � De fibras discontinuas de poliéster, de ligamento tafetán 6 Year 0

5513.12.00 � � De fibras discontinuas de poliéster, de ligamento sarga, incluido el cruzado, de curso
inferior o igual a 4

6 Year 0

5513.13.00 � � Los demás tejidos de fibras discontinuas de poliéster 6 Year 0

5513.19.00 � � Los demás tejidos 6 Year 0

� Teñidos:

5513.21.00 � � De fibras discontinuas de poliéster, de ligamento tafetán 6 Year 0

5513.22.00 � � De fibras discontinuas de poliéster, de ligamento sarga, incluido el cruzado, de curso
inferior o igual a 4

6 Year 0

5513.23.00 � � Los demás tejidos de fibras discontinuas de poliéster 6 Year 0

5513.29.00 � � Los demás tejidos 6 Year 0

� Con hilados de distintos colores:

5513.31.00 � � De fibras discontinuas de poliéster, de ligamento tafetán 6 Year 0

5513.32.00 � � De fibras discontinuas de poliéster, de ligamento sarga, incluido el cruzado, de curso
inferior o igual a 4

6 Year 0

5513.33.00 � � Los demás tejidos de fibras discontinuas de poliéster 6 Year 0
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5513.39.00 � � Los demás tejidos 6 Year 0

� Estampados:

5513.41.00 � � De fibras discontinuas de poliéster, de ligamento tafetán 6 Year 0

5513.42.00 � � De fibras discontinuas de poliéster, de ligamento sarga, incluido el cruzado, de curso
inferior o igual a 4

6 Year 0

5513.43.00 � � Los demás tejidos de fibras discontinuas de poliéster 6 Year 0

5513.49.00 � � Los demás tejidos 6 Year 0

55.14 Tejidos de fibras sintéticas discontinuas con un contenido de estas fibras inferior al 85 % en
peso, mezcladas exclusiva o principalmente con algodón, de peso superior a 170 g/m2.

� Crudos o blanqueados:

5514.11.00 � � De fibras discontinuas de poliéster, de ligamento tafetán 6 Year 0

5514.12.00 � � De fibras discontinuas de poliéster, de ligamento sarga, incluido el cruzado, de curso
inferior o igual a 4

6 Year 0

5514.13.00 � � Los demás tejidos de fibras discontinuas de poliéster 6 Year 0

5514.19.00 � � Los demás tejidos 6 Year 0

� Teñidos:

5514.21.00 � � De fibras discontinuas de poliéster, de ligamento tafetán 6 Year 0

5514.22.00 � � De fibras discontinuas de poliéster, de ligamento sarga, incluido el cruzado, de curso
inferior o igual a 4

6 Year 0

5514.23.00 � � Los demás tejidos de fibras discontinuas de poliéster 6 Year 0

5514.29.00 � � Los demás tejidos 6 Year 0

� Con hilados de distintos colores:

5514.31.00 � � De fibras discontinuas de poliéster, de ligamento tafetán 6 Year 0

5514.32.00 � � De fibras discontinuas de poliéster, de ligamento sarga, incluido el cruzado, de curso
inferior o igual a 4

6 Year 0

5514.33.00 � � Los demás tejidos de fibras discontinuas de poliéster 6 Year 0

5514.39.00 � � Los demás tejidos 6 Year 0

� Estampados:

5514.41.00 � � De fibras discontinuas de poliéster, de ligamento tafetán 6 Year 0

5514.42.00 � � De fibras discontinuas de poliéster, de ligamento sarga, incluido el cruzado, de curso
inferior o igual a 4

6 Year 0

5514.43.00 � � Los demás tejidos de fibras discontinuas de poliéster 6 Year 0

5514.49.00 � � Los demás tejidos 6 Year 0

55.15 Los demás tejidos de fibras sintéticas discontinuas.

� De fibras discontinuas de poliéster:

5515.11 � � Mezcladas exclusiva o principalmente con fibras discontinuas de rayón viscosa:

5515.11.10 � � � Crudos o blanqueados 6 Year 0

5515.11.20 � � � Teñidos 6 Year 0

5515.11.30 � � � Con hilados de distintos colores 6 Year 0

5515.11.40 � � � Estampados 6 Year 0

5515.12.00 � � Mezcladas exclusiva o principalmente con filamentos sintéticos o artificiales 6 Year 0
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5515.13 � � Mezcladas exclusiva o principalmente con lana o pelo fino:

5515.13.10 � � � De peso inferior o igual a 200 g/m2 6 Year 0

5515.13.20 � � � De peso superior a 200 g/m2 pero inferior o igual a 300 g/m2 6 Year 0

5515.13.30 � � � De peso superior a 300 g/m2 6 Year 0

5515.19.00 � � Los demás 6 Year 0

� De fibras discontinuas acrílicas o modacrílicas:

5515.21.00 � � Mezcladas exclusiva o principalmente con filamentos sintéticos o artificiales 6 Year 0

5515.22.00 � � Mezcladas exclusiva o principalmente con lana o pelo fino 6 Year 0

5515.29.00 � � Los demás 6 Year 0

� Los demás tejidos:

5515.91.00 � � Mezclados exclusiva o principalmente con filamentos sintéticos o artificiales 6 Year 0

5515.92.00 � � Mezclados exclusiva o principalmente con lana o pelo fino 6 Year 0

5515.99.00 � � Los demás 6 Year 0

55.16 Tejidos de fibras artificiales discontinuas.

� Con un contenido de fibras artificiales discontinuas superior o igual al 85 % en peso:

5516.11.00 � � Crudos o blanqueados 6 Year 0

5516.12.00 � � Teñidos 6 Year 0

5516.13.00 � � Con hilados de distintos colores 6 Year 0

5516.14.00 � � Estampados 6 Year 0

� Con un contenido de fibras artificiales discontinuas inferior al 85 % en peso, mezcladas
exclusiva o principalmente con filamentos sintéticos o artificiales:

5516.21.00 � � Crudos o blanqueados 6 Year 0

5516.22.00 � � Teñidos 6 Year 0

5516.23.00 � � Con hilados de distintos colores 6 Year 0

5516.24.00 � � Estampados 6 Year 0

� Con un contenido de fibras artificiales discontinuas inferior al 85 % en peso, mezcladas
exclusiva o principalmente con lana o pelo fino:

5516.31.00 � � Crudos o blanqueados 6 Year 0

5516.32.00 � � Teñidos 6 Year 0

5516.33.00 � � Con hilados de distintos colores 6 Year 0

5516.34.00 � � Estampados 6 Year 0

� Con un contenido de fibras artificiales discontinuas inferior al 85 % en peso, mezcladas
exclusiva o principalmente con algodón:

5516.41.00 � � Crudos o blanqueados 6 Year 0

5516.42.00 � � Teñidos 6 Year 0

5516.43.00 � � Con hilados de distintos colores 6 Year 0

5516.44.00 � � Estampados 6 Year 0

� Los demás:

5516.91.00 � � Crudos o blanqueados 6 Year 0
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5516.92.00 � � Teñidos 6 Year 0

5516.93.00 � � Con hilados de distintos colores 6 Year 0

5516.94.00 � � Estampados 6 Year 0

56 Guata, fieltro y tela sin tejer; hilados especiales; cordeles, cuerdas y cordajes; artículos de
cordelería

56.01 Guata de materia textil y artículos de esta guata; fibras textiles de longitud inferior o igual a
5 mm (tundizno), nudos y motas de materia textil.

5601.10.00 � Compresas y tampones higiénicos, pañales para bebés y artículos higiénicos similares, de
guata

6 Year 0

� Guata; los demás artículos de guata:

5601.21.00 � � De algodón 6 Year 0

5601.22.00 � � De fibras sintéticas o artificiales 6 Year 0

5601.29.00 � � Los demás 6 Year 0

5601.30.00 � Tundizno, nudos y motas de materia textil 6 Year 0

56.02 Fieltro, incluso impregnado, recubierto, revestido o estratificado.

5602.10.00 � Fieltro punzonado y productos obtenidos mediante costura por cadeneta 6 Year 0

� Los demás fieltros sin impregnar, recubrir, revestir ni estratificar:

5602.21.00 � � De lana o pelo fino 6 Year 0

5602.29.00 � � De las demás materias textiles 6 Year 0

5602.90.00 � Los demás 6 Year 0

56.03 Tela sin tejer, incluso impregnada, recubierta, revestida o estratificada.

� De filamentos sintéticos o artificiales:

5603.11 � � De peso inferior o igual a 25 g/m2:

5603.11.10 � � � Impregnadas 6 Year 0

5603.11.90 � � � Las demás 6 Year 0

5603.12 � � De peso superior a 25 g/m2 pero inferior o igual a 70 g/m2:

5603.12.10 � � � Impregnadas 6 Year 0

5603.12.90 � � � Las demás 6 Year 0

5603.13 � � De peso superior a 70 g/m2 pero inferior o igual a 150 g/m2:

5603.13.10 � � � Impregnadas 6 Year 0

5603.13.90 � � � Las demás 6 Year 0

5603.14 � � De peso superior a 150 g/m2:

5603.14.10 � � � Impregnadas 6 Year 0

5603.14.90 � � � Las demás 6 Year 0

� Las demás:

5603.91 � � De peso inferior o igual a 25 g/m2:

5603.91.10 � � � Impregnadas 6 Year 0

5603.91.90 � � � Las demás 6 Year 0
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5603.92 � � De peso superior a 25 g/m2 pero inferior o igual a 70 g/m2:

5603.92.10 � � � Impregnadas 6 Year 0

5603.92.90 � � � Las demás 6 Year 0

5603.93 � � De peso superior a 70 g/m2 pero inferior o igual a 150 g/m2:

5603.93.10 � � � Impregnadas 6 Year 0

5603.93.90 � � � Las demás 6 Year 0

5603.94 � � De peso superior a 150 g/m2:

5603.94.10 � � � Impregnadas 6 Year 0

5603.94.90 � � � Las demás 6 Year 0

56.04 Hilos y cuerdas de caucho revestidos de textiles; hilados textiles, tiras y formas similares de
las partidas 54.04 ó 54.05, impregnados, recubiertos, revestidos o enfundados con caucho o
plástico.

5604.10.00 � Hilos y cuerdas de caucho revestidos de textiles 6 Year 0

5604.20.00 � Hilados de alta tenacidad de poliésteres, de nailon o demás poliamidas o de rayón viscosa,
impregnados o recubiertos

6 Year 0

5604.90.00 � Los demás 6 Year 0

5605.00.00 Hilados metálicos e hilados metalizados, incluso entorchados, constituidos por hilados
textiles, tiras o formas similares de las partidas 54.04 ó 54.05, combinados con metal en
forma de hilos, tiras o polvo, o revestidos de metal.

6 Year 0

56.06 Hilados entorchados, tiras y formas similares de las partidas 54.04 ó 54.05, entorchadas
(excepto los de la partida 56.05 y los hilados de crin entorchados); hilados de chenilla;
hilados «de cadeneta».

5606.00.10 � Hilados entorchados, tiras y formas similares de las partidas 54.04 ó 54.05, entorchados
(excepto los de la partida 56.05 y los hilados de crin entorchadas)

6 Year 0

5606.00.90 � Los demás 6 Year 0

56.07 Cordeles, cuerdas y cordajes, estén o no trenzados, incluso impregnados, recubiertos,
revestidos o enfundados con caucho o plástico.

5607.10.00 � De yute o demás fibras textiles del líber de la partida 53.03 6 Year 0

� De sisal o demás fibras textiles del género Agave:

5607.21.00 � � Cordeles para atar o engavillar 6 Year 0

5607.29.00 � � Los demás 6 Year 0

� De polietileno o polipropileno:

5607.41.00 � � Cordeles para atar o engavillar 6 Year 0

5607.49.00 � � Los demás 6 Year 0

5607.50 � De las demás fibras sintéticas:

5607.50.10 � � Sin trenzar 6 Year 0

5607.50.90 � � Los demás 6 Year 0

5607.90.00 � Los demás 6 Year 0

56.08 Redes de mallas anudadas, en paño o en pieza, fabricadas con cordeles, cuerdas o cordajes;
redes confeccionadas para la pesca y demás redes confeccionadas, de materia textil.

� De materia textil sintética o artificial:

5608.11 � � Redes confeccionadas para la pesca:

5608.11.10 � � � De materia textil sintética 6 Year 0
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5608.11.20 � � � De materia textil artificial 6 Year 0

5608.19 � � Las demás:

� � � De materia textil sintética:

5608.19.11 � � � � De nailon 6 Year 0

5608.19.12 � � � � De polietileno 6 Year 0

5608.19.19 � � � � Las demás 6 Year 0

5608.19.20 � � � De materia textil artificial 6 Year 0

5608.90.00 � Las demás 6 Year 0

5609.00.00 Artículos de hilados, tiras o formas similares de las partidas 54.04 ó 54.05, cordeles, cuerdas
o cordajes, no expresados ni comprendidos en otra parte.

6 Year 0

57 Alfombras y demás revestimientos para el suelo, de materia textil

57.01 Alfombras de nudo de materia textil, incluso confeccionadas.

5701.10.00 � De lana o pelo fino 6 Year 0

5701.90.00 � De las demás materias textiles 6 Year 0

57.02 Alfombras y demás revestimientos para el suelo, de materia textil, tejidos, excepto los de
mechón insertado y los flocados, aunque estén confeccionados, incluidas las alfombras
llamadas «Kelim» o «Kilim», «Schumacks» o «Soumak», «Karamanie» y alfombras similares
tejidas a mano.

5702.10.00 � Alfombras llamadas «Kelim» o «Kilim», «Schumacks» o «Soumak», «Karamanie» y alfombras
similares tejidas a mano

6 Year 0

5702.20.00 � Revestimientos para el suelo de fibras de coco 6 Year 0

� Los demás, aterciopelados, sin confeccionar:

5702.31.00 � � De lana o pelo fino 6 Year 0

5702.32.00 � � De materia textil sintética o artificial 6 Year 0

5702.39.00 � � De las demás materias textiles 6 Year 0

� Los demás, aterciopelados, confeccionados:

5702.41.00 � � De lana o pelo fino 6 Year 0

5702.42 � � De materia textil sintética o artificial:

5702.42.10 � � � De polipropileno 6 Year 0

5702.42.20 � � � De poliamida 6 Year 0

5702.42.90 � � � Los demás 6 Year 0

5702.49.00 � � De las demás materias textiles 6 Year 0

� Los demás, sin aterciopelar ni confeccionar:

5702.51.00 � � De lana o pelo fino 6 Year 0

5702.52.00 � � De materia textil sintética o artificial 6 Year 0

5702.59.00 � � De las demás materias textiles 6 Year 0

� Los demás, sin aterciopelar, confeccionados:

5702.91.00 � � De lana o pelo fino 6 Year 0

5702.92.00 � � De materia textil sintética o artificial 6 Year 0

5702.99.00 � � De las demás materias textiles 6 Year 0
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57.03 Alfombras y demás revestimientos para el suelo, de materia textil, con mechón insertado,
incluso confeccionados.

5703.10.00 � De lana o pelo fino 6 Year 0

5703.20.00 � De nailon o demás poliamidas 6 Year 0

5703.30 � De las demás materias textiles sintéticas o de materia textil artificial:

� � Confeccionadas:

5703.30.11 � � � De polipropileno 6 Year 0

5703.30.12 � � � De otras fibras olefínicas 6 Year 0

5703.30.19 � � � Las demás 6 Year 0

� � Sin confeccionar:

5703.30.21 � � � De polipropileno 6 Year 0

5703.30.22 � � � De otras fibras olefínicas 6 Year 0

5703.30.29 � � � Las demás 6 Year 0

5703.90.00 � De las demás materias textiles 6 Year 0

57.04 Alfombras y demás revestimientos para el suelo, de fieltro, excepto los de mechón insertado
y los flocados, incluso confeccionados.

5704.10.00 � De superficie inferior o igual a 0,3 m2 6 Year 0

5704.90.00 � Los demás 6 Year 0

5705.00.00 Las demás alfombras y revestimientos para el suelo, de materia textil, incluso confeccionados. 6 Year 0

58 Tejidos especiales; superficies textiles con mechón insertado; encajes; tapicería; pasamanería;
bordados

58.01 Terciopelo y felpa, excepto los de punto, y tejidos de chenilla, excepto los productos de las
partidas 58.02 ó 58.06

5801.10.00 � De lana o pelo fino 6 Year 0

� De algodón:

5801.21.00 � � Terciopelo y felpa por trama, sin cortar 6 Year 0

5801.22.00 � � Terciopelo y felpa por trama, cortados, rayados (pana rayada, «corduroy») 6 Year 0

5801.23.00 � � Los demás terciopelos y felpas por trama 6 Year 0

5801.24.00 � � Terciopelo y felpa por urdimbre, sin cortar (rizados) 6 Year 0

5801.25.00 � � Terciopelo y felpa por urdimbre, cortados 6 Year 0

5801.26.00 � � Tejidos de chenilla 6 Year 0

� De fibras sintéticas o artificiales:

5801.31.00 � � Terciopelo y felpa por trama, sin cortar 6 Year 0

5801.32.00 � � Terciopelo y felpa por trama, cortados, rayados (pana rayada, «corduroy») 6 Year 0

5801.33.00 � � Los demás terciopelos y felpas por trama 6 Year 0

5801.34.00 � � Terciopelo y felpa por urdimbre, sin cortar (rizados) 6 Year 0

5801.35.00 � � Terciopelo y felpa por urdimbre, cortados 6 Year 0

5801.36.00 � � Tejidos de chenilla 6 Year 0

5801.90.00 � De las demás materias textiles 6 Year 0
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58.02 Tejidos con bucles del tipo toalla, excepto los productos de la partida 58.06; superficies
textiles con mechón insertado, excepto los productos de la partida 57.03.

� Tejidos con bucles del tipo toalla, de algodón:

5802.11.00 � � Crudos 6 Year 0

5802.19.00 � � Los demás 6 Year 0

5802.20.00 � Tejidos con bucles del tipo toalla, de las demás materias textiles 6 Year 0

5802.30.00 � Superficies textiles con mechón insertado 6 Year 0

58.03 Tejidos de gasa de vuelta, excepto los productos de la partida 58.06.

5803.10.00 � De algodón 6 Year 0

5803.90.00 � De las demás materias textiles 6 Year 0

58.04 Tul, tul-bobinot y tejidos de mallas anudadas; encajes en pieza, tiras o motivos, excepto los
productos de las partidas 60.02 a 60.06

5804.10.00 � Tul, tul-bobinot y tejidos de mallas anudadas 6 Year 0

� Encajes fabricados a máquina:

5804.21.00 � � De fibras sintéticas o artificiales 6 Year 0

5804.29.00 � � De las demás materias textiles 6 Year 0

5804.30.00 � Encajes hechos a mano 6 Year 0

5805.00.00 Tapicería tejida a mano (gobelinos, Flandes, Aubusson, 6 Year 0

Beauvais y similares) y tapicería de aguja (por ejemplo: de «petit point», de punto de cruz),
incluso confeccionadas.

58.06 Cintas, excepto los artículos de la partida 58.07; cintas sin trama, de hilados o fibras
paralelizados y aglutinados.

5806.10.00 � Cintas de terciopelo, de felpa, de tejidos de chenilla o de tejidos con bucles del tipo toalla 6 Year 0

5806.20.00 � Las demás cintas, con un contenido de hilos de elastómeros o de hilos de caucho superior
o igual al 5 % en peso

6 Year 0

� Las demás cintas:

5806.31.00 � � De algodón 6 Year 0

5806.32.00 � � De fibras sintéticas o artificiales 6 Year 0

5806.39.00 � � De las demás materias textiles 6 Year 0

5806.40.00 � Cintas sin trama, de hilados o fibras paralelizados y aglutinados 6 Year 0

58.07 Etiquetas, escudos y artículos similares, de materia textil, en pieza, cintas o recortados, sin
bordar.

5807.10 � Tejidos:

5807.10.10 � � Etiquetas 6 Year 0

5807.10.20 � � Escudos y artículos similares 6 Year 0

5807.90.00 � Los demás 6 Year 0

58.08 Trenzas en pieza; artículos de pasamanería y artículos ornamentales análogos, en pieza, sin
bordar, excepto los de punto; bellotas, madroños, pompones, borlas y artículos similares.

5808.10.00 � Trenzas en pieza 6 Year 0

5808.90.00 � Los demás 6 Year 0
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5809.00.00 Tejidos de hilos de metal y tejidos de hilados metálicos o de hilados textiles metalizados de la
partida 56.05, de los tipos utilizados en prendas de vestir, tapicería o usos similares, no
expresados ni comprendidos en otra parte.

6 Year 0

58.10 Bordados en pieza, tiras o motivos.

5810.10.00 � Bordados químicos o aéreos y bordados con fondo recortado 6 Year 0

� Los demás bordados:

5810.91.00 � � De algodón 6 Year 0

5810.92.00 � � De fibras sintéticas o artificiales 6 Year 0

5810.99.00 � � De las demás materias textiles 6 Year 0

5811.00.00 Productos textiles acolchados en pieza, constituidos por una o varias capas de materia textil
combinadas con una materia de relleno y mantenidas mediante puntadas u otro modo de
sujeción, excepto los bordados de la partida 58.10.

6 Year 0

59 Telas impregnadas, recubiertas, revestidas o estratificadas; artículos técnicos de materia textil

59.01 Telas recubiertas de cola o materias amiláceas, de los tipos utilizados para encuadernación,
cartonaje, estuchería o usos similares; transparentes textiles para calcar o dibujar; lienzos
preparados para pintar; bucarán y telas rígidas similares de los tipos utilizados en
sombrerería.

5901.10.00 � Telas recubiertas de cola o materias amiláceas, de los tipos utilizados para encuadernación,
cartonaje, estuchería o usos similares

6 Year 0

5901.90.00 � Los demás 6 Year 0

59.02 Napas tramadas para neumáticos fabricadas con hilados de alta tenacidad de nailon o demás
poliamidas, de poliésteres o rayón viscosa.

5902.10.00 � De nailon o demás poliamidas 6 Year 0

5902.20.00 � De poliésteres 6 Year 0

5902.90.00 � Las demás 6 Year 0

59.03 Telas impregnadas, recubiertas, revestidas o estratificadas con plástico, excepto las de la
partida 59.02.

5903.10 � Con poli(cloruro de vinilo):

� � Impregnadas:

5903.10.11 � � � De fibras artificiales o sintéticas 6 Year 0

5903.10.19 � � � Las demás 6 Year 0

� � Las demás:

5903.10.91 � � � De fibras artificiales o sintéticas 6 Year 0

5903.10.92 � � � De algodón 6 Year 0

5903.10.99 � � � Las demás 6 Year 0

5903.20 � Con poliuretano:

� � Impregnadas:

5903.20.11 � � � De fibras artificiales o sintéticas 6 Year 0

5903.20.19 � � � Las demás 6 Year 0

� � Las demás:

5903.20.91 � � � De fibras artificiales o sintéticas 6 Year 0

5903.20.99 � � � Las demás 6 Year 0
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5903.90 � Las demás:

� � Impregnadas:

5903.90.11 � � � De fibras artificiales o sintéticas 6 Year 0

5903.90.19 � � � Las demás 6 Year 0

� � Las demás:

5903.90.91 � � � De fibras artificiales o sintéticas 6 Year 0

5903.90.99 � � � Las demás 6 Year 0

59.04 Linóleo, incluso cortado; revestimientos para el suelo formados por un recubrimiento o
revestimiento aplicado sobre un soporte textil, incluso cortados.

5904.10.00 � Linóleo 6 Year 0

5904.90.00 � Los demás 6 Year 0

5905.00.00 Revestimientos de materia textil para paredes. 6 Year 0

59.06 Telas cauchutadas, excepto las de la partida 59.02.

5906.10.00 � Cintas adhesivas de anchura inferior o igual a 20 cm 6 Year 0

� Las demás:

5906.91.00 � � De punto 6 Year 0

5906.99 � � Las demás:

5906.99.10 � � � De fibras artificiales o sintéticas 6 Year 0

5906.99.20 � � � De algodón 6 Year 0

5906.99.90 � � � Las demás 6 Year 0

59.07 Las demás telas impregnadas, recubiertas o revestidas; lienzos pintados para decoraciones de
teatro, fondos de estudio o usos análogos.

� Recubiertas con tundiznos (imitación gamuza, floqueados, etc.), de peso inferior o igual a
200 g/m2:

5907.00.11 � � De fibras artificiales o sintéticas 6 Year 0

5907.00.19 � � Las demás 6 Year 0

� Las demás:

5907.00.91 � � De fibras artificiales o sintéticas 6 Year 0

5907.00.99 � � Las demás 6 Year 0

5908.00.00 Mechas de materia textil tejida, trenzada o de punto, para lámparas, hornillos, mecheros,
velas o similares; manguitos de incandescencia y tejidos de punto tubulares utilizados para su
fabricación, incluso impregnados.

6 Year 0

5909.00.00 Mangueras para bombas y tubos similares, de materia textil, incluso con armadura o
accesorios de otras materias.

6 Year 0

59.10 Correas transportadoras o para transmisión, de materia textil, incluso impregnadas,
recubiertas, revestidas o estratificadas con plástico o reforzadas con metal u otra materia.

5910.00.10 � Transportadoras 6 Year 0

5910.00.20 � De transmisión 6 Year 0

59.11 Productos y artículos textiles para usos técnicos mencionados en la Nota 7 de este Capítulo.

5911.10.00 � Telas, fieltro y tejidos forrados de fieltro, combinados con una o varias capas de caucho,
cuero u otra materia, de los tipos utilizados para la fabricación de guarniciones de cardas
y productos análogos para otros usos técnicos, incluidas las cintas de terciopelo
impregnadas de caucho para forrar enjulios

6 Year 0
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5911.20.00 � Gasas y telas para cerner, incluso confeccionadas 6 Year 0

� Telas y fieltros sin fin o con dispositivos de unión, de los tipos utilizados en las máquinas
de fabricar papel o máquinas similares (por ejemplo: para pasta o amiantocemento):

5911.31.00 � � De peso inferior a 650 g/m2 6 Year 0

5911.32.00 � � De peso superior o igual a 650 g/m2 6 Year 0

5911.40.00 � Capachos y telas gruesas de los tipos utilizados en las prensas de aceite o para usos
técnicos análogos, incluidos los de cabello

6 Year 0

5911.90.00 � Los demás 6 Year 0

60 Tejidos de punto

60.01 Terciopelo, felpa (incluidos los tejidos de punto «de pelo largo») y tejidos con bucles, de
punto.

6001.10.00 � Tejidos «de pelo largo» 6 Year 0

� Tejidos con bucles:

6001.21.00 � � De algodón 6 Year 0

6001.22.00 � � De fibras sintéticas o artificiales 6 Year 0

6001.29.00 � � De las demás materias textiles 6 Year 0

� Los demás:

6001.91.00 � � De algodón 6 Year 0

6001.92.00 � � De fibras sintéticas o artificiales 6 Year 0

6001.99.00 � � De las demás materias textiles 6 Year 0

60.02 Tejidos de punto de anchura inferior o igual a 30 cm, con un contenido de hilados de
elastómeros o de hilos de caucho superior o igual al 5 % en peso, excepto los de la partida
60.01.

6002.40.00 � Con un contenido de hilados de elastómeros superior o igual al 5 % en peso, sin hilos de
caucho

6 Year 0

6002.90.00 � Los demás 6 Year 0

60.03 Tejidos de punto de anchura inferior o igual a 30 cm, excepto los de las partidas 60.01 ó
60.02

6003.10.00 � De lana o pelo fino 6 Year 0

6003.20.00 � De algodón 6 Year 0

6003.30.00 � De fibras sintéticas 6 Year 0

6003.40.00 � De fibras artificiales 6 Year 0

6003.90.00 � Los demás 6 Year 0

60.04 Tejidos de punto de anchura superior a 30 cm, con un contenido de hilados de elastómeros
o de hilos de caucho superior o igual al 5 % en peso, excepto los de la partida 60.01

6004.10.00 � Con un contenido de hilados de elastómeros superior o igual al 5 % en peso, sin hilos de
caucho

6 Year 0

6004.90.00 � Los demás 6 Year 0

60.05 Tejidos de punto por urdimbre (incluidos los obtenidos en telares de pasamanería), excepto
los de las partidas 60.01 a 60.04.

6005.10.00 � De lana o pelo fino 6 Year 0

� De algodón:

6005.21.00 � � Crudos o blanqueados 6 Year 0
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6005.22.00 � � Teñidos 6 Year 0

6005.23.00 � � Con hilados de distintos colores 6 Year 0

6005.24.00 � � Estampados 6 Year 0

� De fibras sintéticas:

6005.31.00 � � Crudos o blanqueados 6 Year 0

6005.32 � � Teñidos:

6005.32.10 � � � Mallas de tejido (sombreadoras) 6 Year 0

6005.32.90 � � � Los demás 6 Year 0

6005.33 � � Con hilados de distintos colores:

6005.33.10 � � � Mallas de tejido (sombreadoras) 6 Year 0

6005.33.90 � � � Los demás 6 Year 0

6005.34.00 � � Estampados 6 Year 0

� De fibras artificiales:

6005.41.00 � � Crudos o blanqueados 6 Year 0

6005.42.00 � � Teñidos 6 Year 0

6005.43.00 � � Con hilados de distintos colores 6 Year 0

6005.44.00 � � Estampados 6 Year 0

6005.90.00 � Los demás 6 Year 0

60.06 Los demás tejidos de punto.

6006.10.00 � De lana o pelo fino 6 Year 0

� De algodón:

6006.21 � � Crudos o blanqueados:

6006.21.10 � � � Tejido circular, totalmente de hilados de algodón con título superior a 100 número
métrico por hilo

6 Year 0

6006.21.90 � � � Los demás 6 Year 0

6006.22 � � Teñidos:

6006.22.10 � � � Tejido circular, totalmente de hilados de algodón con título superior a 100 número
métrico por hilo

6 Year 0

6006.22.90 � � � Los demás 6 Year 0

6006.23 � � Con hilados de distintos colores:

6006.23.10 � � � Tejido circular, totalmente de hilados de algodón con título superior a 100 número
métrico por hilo

6 Year 0

6006.23.90 � � � Los demás 6 Year 0

6006.24 � � Estampados:

6006.24.10 � � � Tejido circular, totalmente de hilados de algodón con título superior a 100 número
métrico por hilo

6 Year 0

6006.24.90 � � � Los demás 6 Year 0

� De fibras sintéticas:

6006.31.00 � � Crudos o blanqueados 6 Year 0

6006.32.00 � � Teñidos 6 Year 0
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6006.33.00 � � Con hilados de distintos colores 6 Year 0

6006.34.00 � � Estampados 6 Year 0

� De fibras artificiales:

6006.41.00 � � Crudos o blanqueados 6 Year 0

6006.42.00 � � Teñidos 6 Year 0

6006.43.00 � � Con hilados de distintos colores 6 Year 0

6006.44.00 � � Estampados 6 Year 0

6006.90.00 � Los demás 6 Year 0

61 Prendas y complementos (accesorios), de vestir, de punto

61.01 Abrigos, chaquetones, capas, anoraks, cazadoras y artículos similares, de punto, para
hombres o niños, excepto los artículos de la partida 61.03.

6101.10.00 � De lana o pelo fino 6 Year 0

6101.20.00 � De algodón 6 Year 0

6101.30.00 � De fibras sintéticas o artificiales 6 Year 0

6101.90.00 � De las demás materias textiles 6 Year 0

61.02 Abrigos, chaquetones, capas, anoraks, cazadoras y artículos similares, de punto, para mujeres
o niñas, excepto los artículos de la partida 61.04.

6102.10.00 � De lana o pelo fino 6 Year 0

6102.20.00 � De algodón 6 Year 0

6102.30.00 � De fibras sintéticas o artificiales 6 Year 0

6102.90.00 � De las demás materias textiles 6 Year 0

61.03 Trajes (ambos o ternos), conjuntos, chaquetas (sacos), pantalones largos, pantalones con peto,
pantalones cortos (calzones) y «shorts» (excepto de baño), de punto, para hombres o niños.

� Trajes (ambos o ternos):

6103.11.00 � � De lana o pelo fino 6 Year 0

6103.12.00 � � De fibras sintéticas 6 Year 0

6103.19 � � De las demás materias textiles:

6103.19.10 � � � De fibras artificiales 6 Year 0

6103.19.20 � � � De algodón 6 Year 0

6103.19.90 � � � Los demás 6 Year 0

� Conjuntos:

6103.21.00 � � De lana o pelo fino 6 Year 0

6103.22.00 � � De algodón 6 Year 0

6103.23.00 � � De fibras sintéticas 6 Year 0

6103.29 � � De las demás materias textiles:

6103.29.10 � � � De fibras artificiales 6 Year 0

6103.29.90 � � � Los demás 6 Year 0

� Chaquetas (sacos):

6103.31.00 � � De lana o pelo fino 6 Year 0
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6103.32.00 � � De algodón 6 Year 0

6103.33.00 � � De fibras sintéticas 6 Year 0

6103.39 � � De las demás materias textiles:

6103.39.10 � � � De fibras artificiales 6 Year 0

6103.39.90 � � � Los demás 6 Year 0

� Pantalones largos, pantalones con peto, pantalones cortos (calzones) y «shorts»:

6103.41.00 � � De lana o pelo fino 6 Year 0

6103.42 � � De algodón:

� � � Para hombres:

6103.42.11 � � � � Pantalones largos 6 Year 0

6103.42.12 � � � � Pantalones con peto 6 Year 0

6103.42.13 � � � � Pantalones cortos (calzones) 6 Year 0

6103.42.14 � � � � «Shorts» 6 Year 0

� � � Para niños:

6103.42.21 � � � � Pantalones largos 6 Year 0

6103.42.22 � � � � Pantalones con peto 6 Year 0

6103.42.23 � � � � Pantalones cortos (calzones) 6 Year 0

6103.42.24 � � � � «Shorts» 6 Year 0

6103.43.00 � � De fibras sintéticas 6 Year 0

6103.49 � � De las demás materias textiles:

6103.49.10 � � � De fibras artificiales 6 Year 0

6103.49.90 � � � Los demás 6 Year 0

61.04 Trajes sastre, conjuntos, chaquetas (sacos), vestidos, faldas, faldas pantalón, pantalones largos,
pantalones con peto, pantalones cortos (calzones) y «shorts» (excepto de baño), de punto,
para mujeres o niñas.

� Trajes sastre:

6104.11.00 � � De lana o pelo fino 6 Year 0

6104.12.00 � � De algodón 6 Year 0

6104.13.00 � � De fibras sintéticas 6 Year 0

6104.19 � � De las demás materias textiles:

6104.19.10 � � � De fibras artificiales 6 Year 0

6104.19.90 � � � Los demás 6 Year 0

� Conjuntos:

6104.21.00 � � De lana o pelo fino 6 Year 0

6104.22.00 � � De algodón 6 Year 0

6104.23.00 � � De fibras sintéticas 6 Year 0

6104.29 � � De las demás materias textiles:

6104.29.10 � � � De fibras artificiales 6 Year 0
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6104.29.90 � � � Los demás 6 Year 0

� Chaquetas (sacos):

6104.31.00 � � De lana o pelo fino 6 Year 0

6104.32.00 � � De algodón 6 Year 0

6104.33.00 � � De fibras sintéticas 6 Year 0

6104.39 � � De las demás materias textiles:

6104.39.10 � � � De fibras artificiales 6 Year 0

6104.39.90 � � � Las demás 6 Year 0

� Vestidos:

6104.41.00 � � De lana o pelo fino 6 Year 0

6104.42.00 � � De algodón 6 Year 0

6104.43.00 � � De fibras sintéticas 6 Year 0

6104.44.00 � � De fibras artificiales 6 Year 0

6104.49.00 � � De las demás materias textiles 6 Year 0

� Faldas y faldas pantalón:

6104.51.00 � � De lana o pelo fino 6 Year 0

6104.52.00 � � De algodón 6 Year 0

6104.53.00 � � De fibras sintéticas 6 Year 0

6104.59 � � De las demás materias textiles:

6104.59.10 � � � De fibras artificiales 6 Year 0

6104.59.90 � � � Las demás 6 Year 0

� Pantalones largos, pantalones con peto, pantalones cortos (calzones) y «shorts»:

6104.61.00 � � De lana o pelo fino 6 Year 0

6104.62 � � De algodón:

� � � Para mujeres:

6104.62.11 � � � � Pantalones largos 6 Year 0

6104.62.12 � � � � Pantalones con peto 6 Year 0

6104.62.13 � � � � Pantalones cortos (calzones) 6 Year 0

6104.62.14 � � � � «Shorts» 6 Year 0

� � � Para niñas:

6104.62.21 � � � � Pantalones largos 6 Year 0

6104.62.22 � � � � Pantalones con peto 6 Year 0

6104.62.23 � � � � Pantalones cortos (calzones) 6 Year 0

6104.62.24 � � � � «Shorts» 6 Year 0

6104.63.00 � � De fibras sintéticas 6 Year 0

6104.69.00 � � De las demás materias textiles 6 Year 0

61.05 Camisas de punto para hombres o niños.
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6105.10 � De algodón:

� � Con un contenido de algodón superior o igual al 75 % en peso:

6105.10.11 � � � Para hombres 6 Year 0

6105.10.12 � � � Para niños 6 Year 0

� � Las demás:

6105.10.91 � � � Para hombres 6 Year 0

6105.10.92 � � � Para niños 6 Year 0

6105.20 � De fibras sintéticas o artificiales:

6105.20.10 � � Para hombres 6 Year 0

6105.20.20 � � Para niños 6 Year 0

6105.90.00 � De las demás materias textiles 6 Year 0

61.06 Camisas, blusas y blusas camiseras, de punto, para mujeres o niñas.

6106.10.00 � De algodón 6 Year 0

6106.20.00 � De fibras sintéticas o artificiales 6 Year 0

6106.90.00 � De las demás materias textiles 6 Year 0

61.07 Calzoncillos (incluidos los largos y los «slips»), camisones, pijamas, albornoces de baño, batas
de casa y artículos similares, de punto, para hombres o niños.

� Calzoncillos (incluidos los largos y los «slips»):

6107.11.00 � � De algodón 6 Year 0

6107.12.00 � � De fibras sintéticas o artificiales 6 Year 0

6107.19.00 � � De las demás materias textiles 6 Year 0

� Camisones y pijamas:

6107.21 � � De algodón:

6107.21.10 � � � Para hombres 6 Year 0

6107.21.20 � � � Para niños 6 Year 0

6107.22.00 � � De fibras sintéticas o artificiales 6 Year 0

6107.29.00 � � De las demás materias textiles 6 Year 0

� Los demás:

6107.91.00 � � De algodón 6 Year 0

6107.92.00 � � De fibras sintéticas o artificiales 6 Year 0

6107.99.00 � � De las demás materias textiles 6 Year 0

61.08 Combinaciones, enaguas, bragas (bombachas, calzones) (incluso las que no llegan hasta la
cintura), camisones, pijamas, saltos de cama, albornoces de baño, batas de casa y artículos
similares, de punto, para mujeres o niñas.

� Combinaciones y enaguas:

6108.11.00 � � De fibras sintéticas o artificiales 6 Year 0

6108.19.00 � � De las demás materias textiles 6 Year 0

� Bragas (bombachas, calzones) (incluso las que no llegan hasta la cintura):

6108.21 � � De algodón:
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6108.21.10 � � � Para mujeres 6 Year 0

6108.21.20 � � � Para niñas 6 Year 0

6108.22 � � De fibras sintéticas o artificiales:

� � � De nailon o demás poliamidas mezcladas exclusiva o principalmente con spandex:

6108.22.11 � � � � Para mujeres 6 Year 0

6108.22.12 � � � � Para niñas 6 Year 0

� � � De las demás fibras sintéticas:

6108.22.21 � � � � Para mujeres 6 Year 0

6108.22.22 � � � � Para niñas 6 Year 0

� � � De fibras artificiales:

6108.22.31 � � � � Para mujeres 6 Year 0

6108.22.32 � � � � Para niñas 6 Year 0

6108.29.00 � � De las demás materias textiles 6 Year 0

� Camisones y pijamas:

6108.31 � � De algodón:

6108.31.10 � � � Para mujeres 6 Year 0

6108.31.20 � � � Para niñas 6 Year 0

6108.32.00 � � De fibras sintéticas o artificiales 6 Year 0

6108.39.00 � � De las demás materias textiles 6 Year 0

� Los demás:

6108.91.00 � � De algodón 6 Year 0

6108.92.00 � � De fibras sintéticas o artificiales 6 Year 0

6108.99.00 � � De las demás materias textiles 6 Year 0

61.09 «T-shirts» y camisetas interiores, de punto.

6109.10 � De algodón:

� � Con un contenido de algodón superior o igual al 75 % en peso:

6109.10.11 � � � Para hombres y mujeres 6 Year 0

6109.10.12 � � � Para niños y niñas 6 Year 0

� � Las demás:

6109.10.91 � � � Para hombres y mujeres 6 Year 0

6109.10.92 � � � Para niños y niñas 6 Year 0

6109.90 � De las demás materias textiles:

� � De lana:

6109.90.11 � � � Para hombres y mujeres 6 Year 0

6109.90.12 � � � Para niños y niñas 6 Year 0

� � De fibras sintéticas:

6109.90.21 � � � Para hombres y mujeres 6 Year 0
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6109.90.22 � � � Para niños y niñas 6 Year 0

� � De fibras artificiales:

6109.90.31 � � � Para hombres y mujeres 6 Year 0

6109.90.32 � � � Para niños y niñas 6 Year 0

� � Las demás:

6109.90.91 � � � Para hombres y mujeres 6 Year 0

6109.90.92 � � � Para niños y niñas 6 Year 0

61.10 Suéteres (jerseys), «pullovers», cardiganes, chalecos y artículos similares, de punto.

� De lana o pelo fino:

6110.11.00 � � De lana 6 Year 0

6110.12.00 � � De cabra de Cachemira 6 Year 0

6110.19.00 � � Los demás 6 Year 0

6110.20.00 � De algodón 6 Year 0

6110.30 � De fibras sintéticas o artificiales:

6110.30.10 � � Suéteres (jerseys) 6 Year 0

6110.30.20 � � «Pullovers» 6 Year 0

6110.30.30 � � Chalecos 6 Year 0

6110.30.90 � � Los demás 6 Year 0

6110.90.00 � De las demás materias textiles 6 Year 0

61.11 Prendas y complementos (accesorios), de vestir, de punto, para bebés.

6111.10.00 � De lana o pelo fino 6 Year 0

6111.20.00 � De algodón 6 Year 0

6111.30.00 � De fibras sintéticas 6 Year 0

6111.90 � De las demás materias textiles:

6111.90.10 � � De fibras artificiales 6 Year 0

6111.90.90 � � Las demás 6 Year 0

61.12 Conjuntos de abrigo para entrenamiento o deporte, monos (overoles) y conjuntos de esquí y
bañadores, de punto.

� Conjuntos de abrigo para entrenamiento o deporte:

6112.11.00 � � De algodón 6 Year 0

6112.12.00 � � De fibras sintéticas 6 Year 0

6112.19 � � De las demás materias textiles:

6112.19.10 � � � De fibras artificiales 6 Year 0

6112.19.90 � � � Los demás 6 Year 0

6112.20.00 � Monos (overoles) y conjuntos de esquí 6 Year 0

� Bañadores para hombres o niños:

6112.31.00 � � De fibras sintéticas 6 Year 0
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6112.39 � � De las demás materias textiles:

6112.39.10 � � � De fibras artificiales 6 Year 0

6112.39.90 � � � Los demás 6 Year 0

� Bañadores para mujeres o niñas:

6112.41 � � De fibras sintéticas:

� � � De nailon o demás poliamidas mezcladas exclusiva o principalmente con spandex:

6112.41.11 � � � � Para mujeres 6 Year 0

6112.41.12 � � � � Para niñas 6 Year 0

� � � Los demás:

6112.41.91 � � � � Para mujeres 6 Year 0

6112.41.92 � � � � Para niñas 6 Year 0

6112.49 � � De las demás materias textiles:

6112.49.10 � � � De fibras artificiales 6 Year 0

6112.49.90 � � � Los demás 6 Year 0

6113.00.00 Prendas de vestir confeccionadas con tejidos de punto de las partidas 59.03, 59.06 ó 59.07. 6 Year 0

61.14 Las demás prendas de vestir, de punto.

6114.10.00 � De lana o pelo fino 6 Year 0

6114.20.00 � De algodón 6 Year 0

6114.30 � De fibras sintéticas o artificiales:

6114.30.10 � � De fibras sintéticas 6 Year 0

6114.30.20 � � De fibras artificiales 6 Year 0

6114.90.00 � De las demás materias textiles 6 Year 0

61.15 Calzas, «panty-medias», leotardos, medias, calcetines y demás artículos de calcetería, incluso
para várices, de punto.

� Calzas, «panty-medias» y leotardos:

6115.11 � � De fibras sintéticas de título inferior a 67 decitex, por hilo sencillo:

6115.11.10 � � � De nailon 6 Year 0

6115.11.20 � � � De fibras acrílicas 6 Year 0

6115.11.30 � � � De poliéster 6 Year 0

6115.11.90 � � � Las demás 6 Year 0

6115.12.00 � � De fibras sintéticas de título superior o igual a 67 decitex, por hilo sencillo 6 Year 0

6115.19.00 � � De las demás materias textiles 6 Year 0

6115.20.00 � Medias de mujer de título inferior a 67 decitex, por hilo sencillo 6 Year 0

� Los demás:

6115.91.00 � � De lana o pelo fino 6 Year 0

6115.92 � � De algodón:

6115.92.10 � � � Para deporte 6 Year 0

6115.92.20 � � � Medias para várices 6 Year 0
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6115.92.90 � � � Los demás 6 Year 0

6115.93 � � De fibras sintéticas:

6115.93.10 � � � De nailon 6 Year 0

6115.93.20 � � � De fibras acrílicas 6 Year 0

6115.93.30 � � � De poliéster 6 Year 0

6115.93.90 � � � Las demás 6 Year 0

6115.99 � � De las demás materias textiles:

6115.99.10 � � � De fibras artificiales 6 Year 0

6115.99.90 � � � Los demás 6 Year 0

61.16 Guantes, mitones y manoplas, de punto.

6116.10.00 � Impregnados, recubiertos o revestidos con plástico o caucho 6 Year 0

� Los demás:

6116.91.00 � � De lana o pelo fino 6 Year 0

6116.92.00 � � De algodón 6 Year 0

6116.93.00 � � De fibras sintéticas 6 Year 0

6116.99.00 � � De las demás materias textiles 6 Year 0

61.17 Los demás complementos (accesorios) de vestir confeccionados, de punto; partes de prendas
o de complementos (accesorios), de vestir, de punto.

6117.10 � Chales, pañuelos de cuello, bufandas, mantillas, velos y artículos similares:

6117.10.10 � � De lana o pelo fino 6 Year 0

6117.10.20 � � De algodón 6 Year 0

6117.10.30 � � De fibras sintéticas o artificiales 6 Year 0

6117.10.90 � � Los demás 6 Year 0

6117.20 � Corbatas y lazos similares:

6117.20.10 � � De lana o pelo fino 6 Year 0

6117.20.20 � � De algodón 6 Year 0

6117.20.30 � � De fibras sintéticas o artificiales 6 Year 0

6117.20.90 � � Los demás 6 Year 0

6117.80 � Los demás complementos (accesorios) de vestir:

6117.80.10 � � De lana o pelo fino 6 Year 0

6117.80.20 � � De algodón 6 Year 0

6117.80.30 � � De fibras sintéticas o artificiales 6 Year 0

6117.80.90 � � Los demás 6 Year 0

6117.90 � Partes:

6117.90.10 � � De lana o pelo fino 6 Year 0

6117.90.20 � � De algodón 6 Year 0

6117.90.30 � � De fibras sintéticas o artificiales 6 Year 0

6117.90.90 � � Las demás 6 Year 0
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62 Prendas y complementos (accesorios), de vestir, excepto los de punto

62.01 Abrigos, chaquetones, capas, anoraks, cazadoras y artículos similares, para hombres o niños,
excepto los artículos de la partida 62.03.

� Abrigos, impermeables, chaquetones, capas y artículos similares:

6201.11.00 � � De lana o pelo fino 6 Year 0

6201.12.00 � � De algodón 6 Year 0

6201.13 � � De fibras sintéticas o artificiales:

� � � Para hombres:

6201.13.11 � � � � Abrigos 6 Year 0

6201.13.12 � � � � Chaquetones 6 Year 0

6201.13.13 � � � � Impermeables 6 Year 0

6201.13.19 � � � � Los demás 6 Year 0

� � � Para niños:

6201.13.21 � � � � Abrigos 6 Year 0

6201.13.22 � � � � Chaquetones 6 Year 0

6201.13.23 � � � � Impermeables 6 Year 0

6201.13.29 � � � � Los demás 6 Year 0

6201.19.00 � � De las demás materias textiles 6 Year 0

� Los demás:

6201.91.00 � � De lana o pelo fino 6 Year 0

6201.92 � � De algodón:

� � � Casacas:

6201.92.11 � � � � Para hombres 6 Year 0

6201.92.12 � � � � Para niños 6 Year 0

� � � Parcas:

6201.92.21 � � � � Para hombres 6 Year 0

6201.92.22 � � � � Para niños 6 Year 0

� � � Los demás:

6201.92.91 � � � � Para hombres 6 Year 0

6201.92.92 � � � � Para niños 6 Year 0

6201.93 � � De fibras sintéticas o artificiales:

� � � Casacas:

6201.93.11 � � � � Para hombres 6 Year 0

6201.93.12 � � � � Para niños 6 Year 0

� � � Parcas:

6201.93.21 � � � � Para hombres 6 Year 0

6201.93.22 � � � � Para niños 6 Year 0

� � � Los demás:
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6201.93.91 � � � � Para hombres 6 Year 0

6201.93.92 � � � � Para niños 6 Year 0

6201.99.00 � � De las demás materias textiles 6 Year 0

62.02 Abrigos, chaquetones, capas, anoraks, cazadoras y artículos similares, para mujeres o niñas,
excepto los artículos de la partida 62.04.

� Abrigos, impermeables, chaquetones, capas y artículos similares:

6202.11 � � De lana o pelo fino:

� � � Para mujeres:

6202.11.11 � � � � Abrigos 6 Year 0

6202.11.12 � � � � Chaquetones 6 Year 0

6202.11.13 � � � � Impermeables 6 Year 0

6202.11.19 � � � � Los demás 6 Year 0

� � � Para niñas:

6202.11.21 � � � � Abrigos 6 Year 0

6202.11.22 � � � � Chaquetones 6 Year 0

6202.11.23 � � � � Impermeables 6 Year 0

6202.11.29 � � � � Los demás 6 Year 0

6202.12.00 � � De algodón 6 Year 0

6202.13 � � De fibras sintéticas o artificiales:

� � � Para mujeres:

6202.13.11 � � � � Abrigos 6 Year 0

6202.13.12 � � � � Chaquetones 6 Year 0

6202.13.13 � � � � Impermeables 6 Year 0

6202.13.19 � � � � Los demás 6 Year 0

� � � Para niñas:

6202.13.21 � � � � Abrigos 6 Year 0

6202.13.22 � � � � Chaquetones 6 Year 0

6202.13.23 � � � � Impermeables 6 Year 0

6202.13.29 � � � � Los demás 6 Year 0

6202.19.00 � � De las demás materias textiles 6 Year 0

� Los demás:

6202.91.00 � � De lana o pelo fino 6 Year 0

6202.92.00 � � De algodón 6 Year 0

6202.93 � � De fibras sintéticas o artificiales:

6202.93.10 � � � Casacas 6 Year 0

6202.93.20 � � � Parcas 6 Year 0

6202.93.90 � � � Los demás 6 Year 0

6202.99.00 � � De las demás materias textiles 6 Year 0
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62.03 Trajes (ambos o ternos), conjuntos, chaquetas (sacos), pantalones largos, pantalones con peto,
pantalones cortos (calzones) y «shorts» (excepto de baño), para hombres o niños.

� Trajes (ambos o ternos):

6203.11 � � De lana o pelo fino:

6203.11.10 � � � Para hombres 6 Year 0

6203.11.20 � � � Para niños 6 Year 0

6203.12.00 � � De fibras sintéticas 6 Year 0

6203.19 � � De las demás materias textiles:

6203.19.10 � � � De algodón 6 Year 0

6203.19.20 � � � De fibras artificiales 6 Year 0

6203.19.90 � � � Las demás 6 Year 0

� Conjuntos:

6203.21.00 � � De lana o pelo fino 6 Year 0

6203.22.00 � � De algodón 6 Year 0

6203.23.00 � � De fibras sintéticas 6 Year 0

6203.29 � � De las demás materias textiles:

6203.29.10 � � � De fibras artificiales 6 Year 0

6203.29.90 � � � Las demás 6 Year 0

� Chaquetas (sacos):

6203.31.00 � � De lana o pelo fino 6 Year 0

6203.32.00 � � De algodón 6 Year 0

6203.33.00 � � De fibras sintéticas 6 Year 0

6203.39 � � De las demás materias textiles:

6203.39.10 � � � De fibras artificiales 6 Year 0

6203.39.90 � � � Las demás 6 Year 0

� Pantalones largos, pantalones con peto, pantalones cortos (calzones) y «shorts»:

6203.41.00 � � De lana o pelo fino 6 Year 0

6203.42 � � De algodón:

6203.42.10 � � � Pantalones de mezclilla (Denim) 6 Year 0

� � � Los demás:

6203.42.91 � � � � Pantalones largos 6 Year 0

6203.42.92 � � � � Pantalones con peto 6 Year 0

6203.42.93 � � � � Pantalones cortos (calzones) 6 Year 0

6203.42.99 � � � � «Shorts» 6 Year 0

6203.43 � � De fibras sintéticas:

� � � Para hombres:

6203.43.11 � � � � Pantalones largos 6 Year 0

6203.43.12 � � � � Pantalones con peto 6 Year 0
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6203.43.13 � � � � Pantalones cortos (calzones) 6 Year 0

6203.43.14 � � � � «Shorts» 6 Year 0

� � � Para niños:

6203.43.21 � � � � Pantalones largos 6 Year 0

6203.43.22 � � � � Pantalones con peto 6 Year 0

6203.43.23 � � � � Pantalones cortos (calzones) 6 Year 0

6203.43.24 � � � � «Shorts» 6 Year 0

6203.49 � � De las demás materias textiles:

6203.49.10 � � � De fibras artificiales 6 Year 0

6203.49.90 � � � Las demás 6 Year 0

62.04 Trajes sastre, conjuntos, chaquetas (sacos), vestidos, faldas, faldas pantalón, pantalones largos,
pantalones con peto, pantalones cortos (calzones) y «shorts» (excepto de baño), para mujeres
o niñas.

� Trajes sastre:

6204.11.00 � � De lana o pelo fino 6 Year 0

6204.12.00 � � De algodón 6 Year 0

6204.13.00 � � De fibras sintéticas 6 Year 0

6204.19 � � De las demás materias textiles:

6204.19.10 � � � De fibras artificiales 6 Year 0

6204.19.90 � � � Las demás 6 Year 0

� Conjuntos:

6204.21.00 � � De lana o pelo fino 6 Year 0

6204.22.00 � � De algodón 6 Year 0

6204.23.00 � � De fibras sintéticas 6 Year 0

6204.29 � � De las demás materias textiles:

6204.29.10 � � � De fibras artificiales 6 Year 0

6204.29.90 � � � Las demás 6 Year 0

� Chaquetas (sacos):

6204.31.00 � � De lana o pelo fino 6 Year 0

6204.32.00 � � De algodón 6 Year 0

6204.33.00 � � De fibras sintéticas 6 Year 0

6204.39 � � De las demás materias textiles:

6204.39.10 � � � De fibras artificiales 6 Year 0

6204.39.90 � � � Las demás 6 Year 0

� Vestidos:

6204.41.00 � � De lana o pelo fino 6 Year 0

6204.42.00 � � De algodón 6 Year 0

6204.43.00 � � De fibras sintéticas 6 Year 0

6204.44.00 � � De fibras artificiales 6 Year 0
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6204.49.00 � � De las demás materias textiles 6 Year 0

� Faldas y faldas pantalón:

6204.51.00 � � De lana o pelo fino 6 Year 0

6204.52.00 � � De algodón 6 Year 0

6204.53.00 � � De fibras sintéticas 6 Year 0

6204.59 � � De las demás materias textiles:

6204.59.10 � � � De fibras artificiales 6 Year 0

6204.59.90 � � � Las demás 6 Year 0

� Pantalones largos, pantalones con peto, pantalones cortos (calzones) y «shorts»:

6204.61.00 � � De lana o pelo fino 6 Year 0

6204.62 � � De algodón:

6204.62.10 � � � Pantalones de mezclilla (Denim) 6 Year 0

� � � Los demás:

6204.62.91 � � � � Pantalones largos 6 Year 0

6204.62.92 � � � � Pantalones con peto 6 Year 0

6204.62.93 � � � � Pantalones cortos (calzones) 6 Year 0

6204.62.94 � � � � «Shorts» 6 Year 0

6204.63 � � De fibras sintéticas:

� � � Para mujeres:

6204.63.11 � � � � Pantalones largos 6 Year 0

6204.63.12 � � � � Pantalones con peto 6 Year 0

6204.63.13 � � � � Pantalones cortos (calzones) 6 Year 0

6204.63.14 � � � � «Shorts» 6 Year 0

� � � Para niñas:

6204.63.21 � � � � Pantalones largos 6 Year 0

6204.63.22 � � � � Pantalones con peto 6 Year 0

6204.63.23 � � � � Pantalones cortos (calzones) 6 Year 0

6204.63.24 � � � � «Shorts» 6 Year 0

6204.69 � � De las demás materias textiles:

6204.69.10 � � � De fibras artificiales 6 Year 0

6204.69.90 � � � Las demás 6 Year 0

62.05 Camisas para hombres o niños.

6205.10.00 � De lana o pelo fino 6 Year 0

6205.20 � De algodón:

6205.20.10 � � Para hombres 6 Year 0

6205.20.20 � � Para niños 6 Year 0

6205.30 � De fibras sintéticas o artificiales:

� � De fibras sintéticas de poliéster, mezcladas principalmente con algodón:
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6205.30.11 � � � Para hombres 6 Year 0

6205.30.12 � � � Para niños 6 Year 0

� � De las demás fibras sintéticas:

6205.30.21 � � � Para hombres 6 Year 0

6205.30.22 � � � Para niños 6 Year 0

� � De fibras artificiales:

6205.30.31 � � � Para hombres 6 Year 0

6205.30.32 � � � Para niños 6 Year 0

6205.90.00 � De las demás materias textiles 6 Year 0

62.06 Camisas, blusas y blusas camiseras, para mujeres o niñas.

6206.10.00 � De seda o desperdicios de seda 6 Year 0

6206.20.00 � De lana o pelo fino 6 Year 0

6206.30.00 � De algodón 6 Year 0

6206.40 � De fibras sintéticas o artificiales:

� � De fibras sintéticas:

6206.40.11 � � � Para mujeres 6 Year 0

6206.40.12 � � � Para niñas 6 Year 0

� � De fibras artificiales:

6206.40.21 � � � Para mujeres 6 Year 0

6206.40.22 � � � Para niñas 6 Year 0

6206.90.00 � De las demás materias textiles 6 Year 0

62.07 Camisetas interiores, calzoncillos (incluidos los largos y los «slips»), camisones, pijamas,
albornoces de baño, batas de casa y artículos similares, para hombres o niños.

� Calzoncillos (incluidos los largos y los «slips»):

6207.11.00 � � De algodón 6 Year 0

6207.19 � � De las demás materias textiles:

6207.19.10 � � � De fibras sintéticas o artificiales 6 Year 0

6207.19.90 � � � Los demás 6 Year 0

� Camisones y pijamas:

6207.21.00 � � De algodón 6 Year 0

6207.22.00 � � De fibras sintéticas o artificiales 6 Year 0

6207.29.00 � � De las demás materias textiles 6 Year 0

� Los demás:

6207.91.00 � � De algodón 6 Year 0

6207.92.00 � � De fibras sintéticas o artificiales 6 Year 0

6207.99.00 � � De las demás materias textiles 6 Year 0
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62.08 Camisetas interiores, combinaciones, enaguas, bragas (bombachas, calzones) (incluso las que
no llegan hasta la cintura), camisones, pijamas, saltos de cama, albornoces de baño, batas de
casa y artículos similares, para mujeres o niñas.

� Combinaciones y enaguas:

6208.11.00 � � De fibras sintéticas o artificiales 6 Year 0

6208.19 � � De las demás materias textiles:

6208.19.10 � � � De algodón 6 Year 0

6208.19.90 � � � Las demás 6 Year 0

� Camisones y pijamas:

6208.21.00 � � De algodón 6 Year 0

6208.22.00 � � De fibras sintéticas o artificiales 6 Year 0

6208.29.00 � � De las demás materias textiles 6 Year 0

� Los demás:

6208.91.00 � � De algodón 6 Year 0

6208.92.00 � � De fibras sintéticas o artificiales 6 Year 0

6208.99.00 � � De las demás materias textiles 6 Year 0

62.09 Prendas y complementos (accesorios), de vestir, para bebés.

6209.10.00 � De lana o pelo fino 6 Year 0

6209.20.00 � De algodón 6 Year 0

6209.30.00 � De fibras sintéticas 6 Year 0

6209.90 � De las demás materias textiles:

6209.90.10 � � De fibras artificiales 6 Year 0

6209.90.90 � � Las demás 6 Year 0

62.10 Prendas de vestir confeccionadas con productos de las partidas 56.02, 56.03, 59.03, 59.06 ó
59.07.

6210.10 � Con productos de las partidas 56.02 ó 56.03:

6210.10.10 � � De algodón 6 Year 0

6210.10.20 � � De fibras sintéticas o artificiales 6 Year 0

6210.10.90 � � Las demás 6 Year 0

6210.20.00 � Las demás prendas de vestir del tipo de las citadas en las subpartidas 6201.11 a 6201.19 6 Year 0

6210.30.00 � Las demás prendas de vestir del tipo de las citadas en las subpartidas 6202.11 a 6202.19 6 Year 0

6210.40.00 � Las demás prendas de vestir para hombres o niños 6 Year 0

6210.50.00 � Las demás prendas de vestir para mujeres o niñas 6 Year 0

62.11 Conjuntos de abrigo para entrenamiento o deporte, monos (overoles) y conjuntos de esquí y
bañadores; las demás prendas de vestir.

� Bañadores:

6211.11 � � Para hombres o niños:

6211.11.10 � � � De algodón 6 Year 0

� � � De fibras sintéticas o artificiales:

6211.11.21 � � � � De fibra sintéticas 6 Year 0
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6211.11.22 � � � � De fibras artificiales 6 Year 0

6211.11.90 � � � Las demás 6 Year 0

6211.12 � � Para mujeres o niñas:

6211.12.10 � � � De algodón 6 Year 0

6211.12.20 � � � De fibras sintéticas o artificiales 6 Year 0

6211.12.90 � � � Las demás 6 Year 0

6211.20 � Monos (overoles) y conjuntos de esquí:

6211.20.10 � � De algodón 6 Year 0

6211.20.20 � � De fibras sintéticas o artificiales 6 Year 0

6211.20.90 � � Las demás 6 Year 0

� Las demás prendas de vestir para hombres o niños:

6211.31.00 � � De lana o pelo fino 6 Year 0

6211.32.00 � � De algodón 6 Year 0

6211.33.00 � � De fibras sintéticas o artificiales 6 Year 0

6211.39.00 � � De las demás materias textiles 6 Year 0

� Las demás prendas de vestir para mujeres o niñas:

6211.41.00 � � De lana o pelo fino 6 Year 0

6211.42.00 � � De algodón 6 Year 0

6211.43.00 � � De fibras sintéticas o artificiales 6 Year 0

6211.49.00 � � De las demás materias textiles 6 Year 0

62.12 Sostenes (corpiños), fajas, corsés, tirantes (tiradores), ligas y artículos similares, y sus partes,
incluso de punto.

6212.10 � Sostenes (corpiños):

6212.10.10 � � De algodón 6 Year 0

6212.10.20 � � De fibras sintéticas o artificiales 6 Year 0

6212.10.90 � � De las demás materias textiles 6 Year 0

6212.20 � Fajas y fajas braga (fajas bombacha):

6212.20.10 � � De algodón 6 Year 0

6212.20.20 � � De fibras sintéticas 6 Year 0

6212.20.30 � � De fibras artificiales 6 Year 0

6212.20.90 � � Las demás 6 Year 0

6212.30.00 � Fajas sostén (fajas corpiño) 6 Year 0

6212.90.00 � Los demás 6 Year 0

62.13 Pañuelos de bolsillo.

6213.10.00 � De seda o desperdicios de seda 6 Year 0

6213.20.00 � De algodón 6 Year 0

6213.90.00 � De las demás materias textiles 6 Year 0

62.14 Chales, pañuelos de cuello, bufandas, mantillas, velos y artículos similares.



Partida SA 2002 Descripción Base Categoría

6214.10.00 � De seda o desperdicios de seda 6 Year 0

6214.20.00 � De lana o pelo fino 6 Year 0

6214.30.00 � De fibras sintéticas 6 Year 0

6214.40.00 � De fibras artificiales 6 Year 0

6214.90.00 � De las demás materias textiles 6 Year 0

62.15 Corbatas y lazos similares.

6215.10.00 � De seda o desperdicios de seda 6 Year 0

6215.20.00 � De fibras sintéticas o artificiales 6 Year 0

6215.90.00 � De las demás materias textiles 6 Year 0

6216.00.00 Guantes, mitones y manoplas. 6 Year 0

62.17 Los demás complementos (accesorios) de vestir confeccionados; partes de prendas o de
complementos (accesorios), de vestir, excepto las de la partida 62.12.

6217.10.00 � Complementos (accesorios) de vestir 6 Year 0

6217.90.00 � Partes 6 Year 0

63 Los demás artículos textiles confeccionados; juegos; prendería y trapos

63.01 Mantas.

6301.10.00 � Mantas eléctricas 6 Year 0

6301.20.00 � Mantas de lana o pelo fino (excepto las eléctricas) 6 Year 0

6301.30.00 � Mantas de algodón (excepto las eléctricas) 6 Year 0

6301.40.00 � Mantas de fibras sintéticas (excepto las eléctricas) 6 Year 0

6301.90.00 � Las demás mantas 6 Year 0

63.02 Ropa de cama, mesa, tocador o cocina.

6302.10.00 � Ropa de cama, de punto 6 Year 0

� Las demás ropas de cama, estampadas:

6302.21 � � De algodón:

6302.21.10 � � � Sábanas y fundas 6 Year 0

6302.21.90 � � � Las demás 6 Year 0

6302.22 � � De fibras sintéticas o artificiales:

6302.22.10 � � � Sábanas y fundas 6 Year 0

6302.22.90 � � � Las demás 6 Year 0

6302.29 � � De las demás materias textiles:

6302.29.10 � � � Sábanas y fundas 6 Year 0

6302.29.90 � � � Las demás 6 Year 0

� Las demás ropas de cama:

6302.31 � � De algodón:

6302.31.10 � � � Sábanas y fundas 6 Year 0

6302.31.90 � � � Las demás 6 Year 0

6302.32 � � De fibras sintéticas o artificiales:
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6302.32.10 � � � Sábanas y fundas 6 Year 0

6302.32.90 � � � Las demás 6 Year 0

6302.39 � � De las demás materias textiles:

6302.39.10 � � � Sábanas y fundas 6 Year 0

6302.39.90 � � � Las demás 6 Year 0

6302.40.00 � Ropa de mesa, de punto 6 Year 0

� Las demás ropas de mesa:

6302.51.00 � � De algodón 6 Year 0

6302.52.00 � � De lino 6 Year 0

6302.53.00 � � De fibras sintéticas o artificiales 6 Year 0

6302.59.00 � � De las demás materias textiles 6 Year 0

6302.60 � Ropa de tocador o cocina, de tejido con bucles del tipo toalla, de algodón:

� � Toallas:

6302.60.11 � � Juegos o surtidos de toallas de diferentes dimensiones, acondicionados para la venta al
por menor

6 Year 0

6302.60.12 � � � Toallas cuya mayor dimensión sea inferior o igual a 50 cms 6 Year 0

6302.60.13 � � � Toallas cuya mayor dimensión sea superior a 50 cms pero inferior o igual a 60 cms 6 Year 0

6302.60.14 � � � Toallas cuya mayor dimensión sea superior a 60 cms pero inferior o igual a 160
cms

6 Year 0

6302.60.19 � � � Las demás toallas 6 Year 0

� � Las demás:

6302.60.91 � � � Ropa de cocina 6 Year 0

6302.60.99 � � � Las demás 6 Year 0

� Las demás:

6302.91 � � De algodón:

6302.91.10 � � � Ropa de cocina 6 Year 0

6302.91.90 � � � Las demás 6 Year 0

6302.92 � � De lino:

6302.92.10 � � � Toallas 6 Year 0

6302.92.90 � � � Las demás 6 Year 0

6302.93 � � De fibras sintéticas o artificiales:

6302.93.10 � � � Toallas 6 Year 0

6302.93.90 � � � Las demás 6 Year 0

6302.99 � � De las demás materias textiles:

6302.99.10 � � � Toallas 6 Year 0

6302.99.90 � � � Las demás 6 Year 0

63.03 Visillos y cortinas; guardamalletas y rodapiés de cama.

� De punto:

6303.11.00 � � De algodón 6 Year 0



Partida SA 2002 Descripción Base Categoría

6303.12.00 � � De fibras sintéticas 6 Year 0

6303.19.00 � � De las demás materias textiles 6 Year 0

� Los demás:

6303.91.00 � � De algodón 6 Year 0

6303.92 � � De fibras sintéticas:

6303.92.10 � � � Confeccionadas con telas de los ítemes 5407.6111; 5407.6112; 5407.6113 o
5407.6114

6 Year 0

6303.92.90 � � � Las demás 6 Year 0

6303.99.00 � � De las demás materias textiles 6 Year 0

63.04 Los demás artículos de tapicería, excepto los de la partida 94.04.

� Colchas:

6304.11.00 � � De punto 6 Year 0

6304.19.00 � � Las demás 6 Year 0

� Los demás:

6304.91.00 � � De punto 6 Year 0

6304.92.00 � � De algodón, excepto de punto 6 Year 0

6304.93.00 � � De fibras sintéticas, excepto de punto 6 Year 0

6304.99.00 � � De las demás materias textiles, excepto de punto 6 Year 0

63.05 Sacos (bolsas) y talegas, para envasar.

6305.10.00 � De yute o demás fibras textiles del líber de la partida 53.03 6 Year 0

6305.20.00 � De algodón 6 Year 0

� De materias textiles sintéticas o artificiales:

6305.32.00 � � Continentes intermedios flexibles para productos a granel 6 Year 0

6305.33 � � Los demás, de tiras o formas similares, de polietileno o polipropileno:

6305.33.10 � � � De polietileno 6 Year 0

� � � De polipropileno:

6305.33.21 � � � � Con capacidad de carga inferior o igual a 50 kilos neto 6 Year 0

6305.33.22 � � � � Con capacidad de carga superior a 50 kilos neto pero inferior o igual a 1 000
kilos neto

6 Year 0

6305.33.29 � � � � Los demás 6 Year 0

6305.39.00 � � Los demás 6 Year 0

6305.90.00 � De las demás materias textiles 6 Year 0

63.06 Toldos de cualquier clase; tiendas (carpas); velas para embarcaciones, deslizadores o vehículos
terrestres; artículos de acampar.

� Toldos de cualquier clase:

6306.11.00 � � De algodón 6 Year 0

6306.12.00 � � De fibras sintéticas 6 Year 0

6306.19.00 � � De las demás materias textiles 6 Year 0

� Tiendas (carpas):
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6306.21.00 � � De algodón 6 Year 0

6306.22 � � De fibras sintéticas:

6306.22.10 � � � De nailon 6 Year 0

6306.22.90 � � � Las demás 6 Year 0

6306.29.00 � � De las demás materias textiles 6 Year 0

� Velas:

6306.31.00 � � De fibras sintéticas 6 Year 0

6306.39.00 � � De las demás materias textiles 6 Year 0

� Colchones neumáticos:

6306.41.00 � � De algodón 6 Year 0

6306.49.00 � � De las demás materias textiles 6 Year 0

� Los demás:

6306.91.00 � � De algodón 6 Year 0

6306.99.00 � � De las demás materias textiles 6 Year 0

63.07 Los demás artículos confeccionados, incluidos los patrones para prendas de vestir.

6307.10.00 � Paños de fregar o lavar (bayetas, paños rejilla), franelas y articulos similares para limpieza 6 Year 0

6307.20.00 � Cinturones y chalecos salvavidas 6 Year 0

6307.90.00 � Los demás 6 Year 0

6308.00.00 Juegos constituidos por piezas de tejido e hilados, incluso con accesorios, para la confección
de alfombras, tapicería, manteles o servilletas bordados o de artículos textiles similares, en
envases para la venta al por menor.

6 Year 0

63.09 Artículos de prendería.

6309.00.10 � Abrigos, chaquetones e impermeables 6 Year 7

6309.00.20 � Chaquetas y parkas 6 Year 7

6309.00.30 � Trajes (ternos) y trajes sastre 6 Year 7

6309.00.40 � Pantalones 6 Year 7

6309.00.50 � Faldas y vestidos 6 Year 7

6309.00.60 � Conjuntos incluso los de deporte y recreación 6 Year 7

6309.00.70 � Camisas y blusas 6 Year 7

6309.00.80 � Ropa interior 6 Year 7

� Las demás:

6309.00.91 � � Ropa de cama 6 Year 7

6309.00.92 � � Calzado 6 Year 7

6309.00.93 � � Medias, calcetines y similares 6 Year 7

6309.00.94 � � Suéteres, jerseys, pullovers 6 Year 7

6309.00.99 � � Los demás 6 Year 7

63.10 Trapos; cordeles, cuerdas y cordajes, de materia textil, en desperdicios o en artículos
inservibles.

6310.10.00 � Clasificados 6 Year 0

6310.90.00 � Los demás 6 Year 0
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64 Calzado, polainas y artículos análogos; partes de estos artículos

64.01 Calzado impermeable con suela y parte superior de caucho o plástico, cuya parte superior no
se haya unido a la suela por costura o por medio de remaches, clavos, tornillos, espigas o
dispositivos similares, ni se haya formado con diferentes partes unidas de la misma manera.

6401.10.00 � Calzado con puntera metálica para protección 6 Year 0

� Los demás calzados:

6401.91.00 � � Que cubran la rodilla 6 Year 0

6401.92.00 � � Que cubran el tobillo sin cubrir la rodilla 6 Year 0

6401.99 � � Los demás:

6401.99.10 � � � Utilizado sobre otro calzado 6 Year 0

6401.99.90 � � � Los demás 6 Year 0

64.02 Los demás calzados con suela y parte superior de caucho o plástico.

� Calzado de deporte:

6402.12 � � Calzado de esquí y calzado para la práctica de «snowboard» (tabla para nieve):

6402.12.10 � � � Calzado de esquí 6 Year 0

6402.12.20 � � � Calzado para la práctica de «snowboard» (tabla para nieve) 6 Year 0

6402.19 � � Los demás:

6402.19.10 � � � Para golf, caminata, trote o curling 6 Year 0

6402.19.20 � � � Para soccer, otro tipo de football, baseball o bowling 6 Year 0

6402.19.90 � � � Los demás 6 Year 0

6402.20 � Calzado con la parte superior de tiras o bridas fijas a la suela por tetones (espigas):

6402.20.10 � � Con parte superior y suela de caucho 6 Year 0

6402.20.20 � � Con parte superior y suela de plástico 6 Year 0

6402.20.30 � � Con parte superior de caucho y suela de plástico 6 Year 0

6402.20.90 � � Los demás 6 Year 0

6402.30.00 � Los demás calzados, con puntera metálica para protección 6 Year 0

� Los demás calzados:

6402.91 � � Que cubran el tobillo:

6402.91.10 � � � Con parte superior y suela de caucho 6 Year 0

6402.91.20 � � � Con parte superior y suela de plástico 6 Year 0

6402.91.30 � � � Con parte superior de caucho y suela de plástico 6 Year 0

6402.91.90 � � � Los demás 6 Year 0

6402.99 � � Los demás:

� � � Calzado asegurado al pie por correas o cintas (calzado abierto):

6402.99.11 � � � � Con plantilla de longitud inferior a 24 cm 6 Year 0

6402.99.12 � � � � Para hombres, con plantilla de longitud superior o igual a 24 cm 6 Year 0

6402.99.13 � � � � Para mujeres, con plantilla de longitud superior o igual a 24 cm 6 Year 0

� � � Los demás:

6402.99.91 � � � � Con plantilla de longitud inferior a 24 cm 6 Year 0
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6402.99.92 � � � � Para hombres, con plantilla de longitud superior o igual a 24 cm 6 Year 0

6402.99.93 � � � � Para mujeres, con plantilla de longitud superior o igual a 24 cm 6 Year 0

64.03 Calzado con suela de caucho, plástico, cuero natural o regenerado y parte superior de cuero
natural.

� Calzado de deporte:

6403.12.00 � � Calzado de esquí y calzado para la práctica de «snowboard» (tabla para nieve) 6 Year 0

6403.19 � � Los demás:

6403.19.10 � � � Para cabalgata, golf, caminata, montañismo, curling, bowling, skating o training 6 Year 0

6403.19.20 � � � Para soccer, otro tipo de football o baseball 6 Year 0

6403.19.90 � � � Los demás 6 Year 0

6403.20.00 � Calzado con suela de cuero natural y parte superior de tiras de cuero natural que pasan
por el empeine y rodean el dedo gordo

6 Year 0

6403.30.00 � Calzado con palmilla o plataforma de madera, sin plantillas ni puntera metálica para
protección

6 Year 0

6403.40.00 � Los demás calzados, con puntera metálica para protección 6 Year 0

� Los demás calzados, con suela de cuero natural:

6403.51 � � Que cubran el tobillo:

6403.51.10 � � � Con plantilla de longitud inferior a 24 cm 6 Year 0

� � � Con plantilla de longitud superior o igual a 24 cm:

6403.51.21 � � � � Para hombres 6 Year 0

6403.51.22 � � � � Para mujeres 6 Year 0

6403.59 � � Los demás:

� � � Calzado asegurado al pie por correas o cintas (calzado abierto):

6403.59.11 � � � � Con plantilla de longitud inferior a 24 cm 6 Year 0

6403.59.12 � � � � Para hombres, con plantilla de longitud superior o igual a 24 cm 6 Year 0

6403.59.13 � � � � Para mujeres, con plantilla de longitud superior o igual a 24 cm 6 Year 0

� � � Los demás:

6403.59.91 � � � � Con plantilla de longitud inferior a 24 cm 6 Year 0

6403.59.92 � � � � Para hombres, con plantilla de longitud superior o igual a 24 cm 6 Year 0

6403.59.93 � � � � Para mujeres, con plantilla de longitud superior o igual a 24 cm 6 Year 0

� Los demás calzados:

6403.91 � � Que cubran el tobillo:

� � � Botín:

6403.91.11 � � � � Con plantilla de longitud inferior a 24 cm 6 Year 0

6403.91.12 � � � � Para hombres, con plantilla de longitud superior o igual a 24 cm 6 Year 0

6403.91.13 � � � � Para mujeres, con plantilla de longitud superior o igual a 24 cm 6 Year 0

� � � Bota media caña:

6403.91.21 � � � � Con plantilla de longitud inferior a 24 cm 6 Year 0
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6403.91.22 � � � � Para hombres, con plantilla de longitud superior o igual a 24 cm 6 Year 0

6403.91.23 � � � � Para mujeres, con plantilla de longitud superior o igual a 24 cm 6 Year 0

� � � Los demás:

6403.91.91 � � � � Con plantilla de longitud inferior a 24 cm 6 Year 0

6403.91.92 � � � � Para hombres, con plantilla de longitud superior o igual a 24 cm 6 Year 0

6403.91.93 � � � � Para mujeres, con plantilla de longitud superior o igual a 24 cm 6 Year 0

6403.99 � � Los demás:

� � � Calzado asegurado al pie por correas o cintas (calzado abierto):

6403.99.11 � � � � Con plantilla de longitud inferior a 24 cm 6 Year 0

6403.99.12 � � � � Para hombres, con plantilla de longitud superior o igual a 24 cm 6 Year 0

6403.99.13 � � � � Para mujeres, con plantilla de longitud superior o igual a 24 cm 6 Year 0

� � � Los demás:

6403.99.91 � � � � Con plantilla de longitud inferior a 24 cm 6 Year 0

6403.99.92 � � � � Para hombres, con plantilla de longitud superior o igual a 24 cm 6 Year 0

6403.99.93 � � � � Para mujeres, con plantilla de longitud superior o igual a 24 cm 6 Year 0

64.04 Calzado con suela de caucho, plástico, cuero natural o regenerado y parte superior de
materia textil.

� Calzado con suela de caucho o plástico:

6404.11 � � Calzado de deporte; calzado de tenis, baloncesto, gimnasia, entrenamiento y calzados
similares:

6404.11.10 � � � Para caminata, con suela de caucho y parte superior de materia textil 6 Year 0

6404.11.20 � � � Para caminata, con suela de plástico y parte superior de materia textil 6 Year 0

6404.11.30 � � � Para soccer, training o tenis, con suela de caucho y parte superior de materia textil 6 Year 0

6404.11.40 � � � Para soccer, training o tenis, con suela de plástico y parte superior de materia textil 6 Year 0

6404.11.90 � � � Los demás 6 Year 0

6404.19 � � Los demás:

6404.19.10 � � � Zapatos y sandalias con suela de plástico y parte superior de materia textil 6 Year 0

6404.19.20 � � � Zapatos y sandalias con suela de caucho y parte superior de materia textil 6 Year 0

6404.19.90 � � � Los demás 6 Year 0

6404.20 � Calzado con suela de cuero natural o regenerado:

� � Calzado asegurado al pie por correas o cintas (calzado abierto):

6404.20.11 � � � Con plantilla de longitud inferior a 24 cm 6 Year 0

6404.20.12 � � � Para hombres, con plantilla de longitud superior o igual a 24 cm 6 Year 0

6404.20.13 � � � Para mujeres, con plantilla de longitud superior o igual a 24 cm 6 Year 0

� � Los demás:

6404.20.91 � � � Con plantilla de longitud inferior a 24 cm 6 Year 0

6404.20.92 � � � Para hombres, con plantilla de longitud superior o igual a 24 cm 6 Year 0

6404.20.93 � � � Para mujeres, con plantilla de longitud superior o igual a 24 cm 6 Year 0
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64.05 Los demás calzados.

6405.10 � Con la parte superior de cuero natural o regenerado:

6405.10.10 � � Con plantilla de longitud inferior a 24 cm 6 Year 0

� � Con plantilla de longitud superior o igual a 24 cm:

6405.10.21 � � � Para hombres 6 Year 0

6405.10.22 � � � Para mujeres 6 Year 0

6405.20 � Con la parte superior de materia textil:

6405.20.10 � � Con plantilla de longitud inferior a 24 cm 6 Year 0

� � Con plantilla de longitud superior o igual a 24 cm:

6405.20.21 � � � Para hombres 6 Year 0

6405.20.22 � � � Para mujeres 6 Year 0

6405.90 � Los demás:

6405.90.10 � � Con plantilla de longitud inferior a 24 cm 6 Year 0

� � Con plantilla de longitud superior o igual a 24 cm:

6405.90.21 � � � Para hombres 6 Year 0

6405.90.22 � � � Para mujeres 6 Year 0

64.06 Partes de calzado (incluidas las partes superiores fijadas a las palmillas distintas de la suela);
plantillas, taloneras y artículos similares, amovibles; polainas y artículos similares, y sus
partes.

6406.10.00 � Partes superiores de calzado y sus partes, excepto los contrafuertes y punteras duras 6 Year 0

6406.20 � Suelas y tacones (tacos)*, de caucho o plástico:

6406.20.10 � � Suelas de caucho 6 Year 0

6406.20.20 � � Suelas de plástico 6 Year 0

6406.20.30 � � Tacones (tacos)*, de caucho 6 Year 0

6406.20.40 � � Tacones (tacos)*, de plástico 6 Year 0

� Los demás:

6406.91.00 � � De madera 6 Year 0

6406.99.00 � � De las demás materias 6 Year 0

65 Sombreros, demás tocados y sus partes

6501.00.00 Cascos sin forma ni acabado, platos (discos) y cilindros aunque estén cortados en el sentido
de la altura, de fieltro, para sombreros.

6 Year 0

6502.00.00 Cascos para sombreros, trenzados o fabricados por unión de tiras de cualquier materia, sin
formar, acabar ni guarnecer.

6 Year 0

6503.00.00 Sombreros y demás tocados de fieltro, fabricados con cascos o platos de la partida 65.01,
incluso guarnecidos.

6 Year 0

6504.00.00 Sombreros y demás tocados, trenzados o fabricados por unión de tiras de cualquier materia,
incluso guarnecidos.

6 Year 0

65.05 Sombreros y demás tocados, de punto o confeccionados con encaje, fieltro u otro producto
textil, en pieza (pero no en tiras), incluso guarnecidos; redecillas para el cabello, de cualquier
materia, incluso guarnecidas.

6505.10.00 � Redecillas para el cabello 6 Year 0

6505.90.00 � Los demás 6 Year 0
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65.06 Los demás sombreros y tocados, incluso guarnecidos.

6506.10.00 � Cascos de seguridad 6 Year 0

� Los demás:

6506.91.00 � � De caucho o plástico 6 Year 0

6506.92.00 � � De peletería natural 6 Year 0

6506.99.00 � � De las demás materias 6 Year 0

6507.00.00 Desudadores, forros, fundas, armaduras, viseras y barboquejos (barbijos), para sombreros y
demás tocados.

6 Year 0

66 Paraguas, sombrillas, quitasoles, bastones, bastones asiento, látigos, fustas, y sus partes

66.01 Paraguas, sombrillas y quitasoles (incluidos los paraguas bastón, los quitasoles toldo y
artículos similares).

6601.10.00 � Quitasoles toldo y artículos similares 6 Year 0

� Los demás:

6601.91 � � Con astil o mango telescópico:

6601.91.10 � � � Paraguas 6 Year 0

6601.91.90 � � � Los demás 6 Year 0

6601.99 � � Los demás:

6601.99.10 � � � Paraguas 6 Year 0

6601.99.90 � � � Los demás 6 Year 0

6602.00.00 Bastones, bastones asiento, látigos, fustas y artículos similares. 6 Year 0

66.03 Partes, guarniciones y accesorios para los artículos de las partidas 66.01 ó 66.02.

6603.10.00 � Puños y pomos 6 Year 0

6603.20.00 � Monturas ensambladas, incluso con el astil o mango, para paraguas, sombrillas o
quitasoles

6 Year 0

6603.90.00 � Los demás 6 Year 0

67 Plumas y plumón preparados y artículos de plumas o plumón; flores artificiales;
manufacturas de cabello

67.01 Pieles y demás partes de ave con sus plumas o plumón; plumas, partes de plumas, plumón y
artículos de estas materias, excepto los productos de la partida 05.05 y los cañones y astiles
de plumas, trabajados.

6701.00.10 � Artículos de pluma o plumón 6 Year 0

6701.00.90 � Los demás 6 Year 0

67.02 Flores, follaje y frutos, artificiales, y sus partes; artículos confeccionados con flores, follaje o
frutos, artificiales.

6702.10.00 � De plástico 6 Year 0

6702.90.00 � De las demás materias 6 Year 0

6703.00.00 Cabello peinado, afinado, blanqueado o preparado de otra forma; lana, pelo u otra materia
textil, preparados para la fabricación de pelucas o artículos similares.

6 Year 0

67.04 Pelucas, barbas, cejas, pestañas, mechones y artículos análogos, de cabello, pelo o materia
textil; manufacturas de cabello no expresadas ni comprendidas en otra parte.

� De materias textiles sintéticas:

6704.11.00 � � Pelucas que cubran toda la cabeza 6 Year 0
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6704.19.00 � � Los demás 6 Year 0

6704.20.00 � De cabello 6 Year 0

6704.90.00 � De las demás materias 6 Year 0

68 Manufacturas de piedra, yeso fraguable, cemento, amianto (asbesto), mica o materias análogas

6801.00.00 Adoquines, encintados (bordillos)* y losas para pavimentos, de piedra natural (excepto la
pizarra).

6 Year 0

68.02 Piedras de talla o de construcción trabajadas (excluida la pizarra) y sus manufacturas, excepto
las de la partida 68.01; cubos, dados y artículos similares para mosaicos, de piedra natural
(incluida la pizarra), aunque estén sobre soporte; gránulos, tasquiles (fragmentos) y polvo de
piedra natural (incluida la pizarra), coloreados artificialmente.

6802.10.00 � Losetas, cubos, dados y artículos similares, incluso de forma distinta a la cuadrada o
rectangular, en los que la superficie mayor pueda inscribirse en un cuadrado de lado
inferior a 7 cm; gránulos, tasquiles (fragmentos) y polvo, coloreados artificialmente

6 Year 0

� Las demás piedras de talla o de construcción y sus manufacturas, simplemente talladas o
aserradas, con superficie plana o lisa:

6802.21.00 � � Mármol, travertinos y alabastro 6 Year 0

6802.22.00 � � Las demás piedras calizas 6 Year 0

6802.23.00 � � Granito 6 Year 0

6802.29.00 � � Las demás piedras 6 Year 0

� Los demás:

6802.91.00 � � Mármol, travertinos y alabastro 6 Year 0

6802.92.00 � � Las demás piedras calizas 6 Year 0

6802.93.00 � � Granito 6 Year 0

6802.99.00 � � Las demás piedras 6 Year 0

6803.00.00 Pizarra natural trabajada y manufacturas de pizarra natural o aglomerada. 6 Year 0

68.04 Muelas y artículos similares, sin bastidor, de moler, desfibrar, triturar, afilar, pulir, rectificar,
cortar o trocear, piedras de afilar o pulir a mano, y sus partes, de piedra natural, de abrasivos
naturales o artificiales aglomerados o de cerámica, incluso con partes de otras materias.

6804.10 � Muelas de moler o desfibrar:

6804.10.10 � � De piedras naturales 6 Year 0

6804.10.90 � � Las demás 6 Year 0

� Las demás muelas y artículos similares:

6804.21.00 � � De diamante natural o sintético, aglomerado 6 Year 0

6804.22 � � De los demás abrasivos aglomerados o de cerámica:

6804.22.10 � � � Obtenidos por aglomerado con resinas sintéticas 6 Year 0

6804.22.20 � � � Muelas de abrasivos naturales o artificiales aglomerados 6 Year 0

6804.22.90 � � � Los demás 6 Year 0

6804.23.00 � � De piedras naturales 6 Year 0

6804.30 � Piedras de afilar o pulir a mano:

6804.30.10 � � De piedras naturales 6 Year 0
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6804.30.90 � � Las demás 6 Year 0

68.05 Abrasivos naturales o artificiales en polvo o gránulos con soporte de materia textil, papel,
cartón u otras materias, incluso recortados, cosidos o unidos de otra forma.

6805.10.00 � Con soporte constituido solamente por tejido de materia textil 6 Year 0

6805.20.00 � Con soporte constituido solamente por papel o cartón 6 Year 0

6805.30.00 � Con soporte de otras materias 6 Year 0

68.06 Lana de escoria, de roca y lanas minerales similares; vermiculita dilatada, arcilla dilatada,
espuma de escoria y productos minerales similares dilatados; mezclas y manufacturas de
materias minerales para aislamiento térmico o acústico o para la absorción del sonido,
excepto las de las partidas 68.11, 68.12 ó del Capítulo 69.

6806.10.00 � Lana de escoria, de roca y lanas minerales similares, incluso mezcladas entre sí, en masa,
hojas o enrolladas

6 Year 0

6806.20.00 � Vermiculita dilatada, arcilla dilatada, espuma de escoria y productos minerales similares
dilatados, incluso mezclados entre sí

6 Year 0

6806.90 � Los demás:

6806.90.10 � � Manufacturas de fibras refractarias de aluminosilicatos 6 Year 0

6806.90.20 � � Hojas que contengan fibras vegetales, en rollos 6 Year 0

6806.90.90 � � Los demás 6 Year 0

68.07 Manufacturas de asfalto o de productos similares (por ejemplo: pez de petróleo, brea).

6807.10.00 � En rollos 6 Year 0

6807.90.00 � Las demás 6 Year 0

6808.00.00 Paneles, placas, losetas, bloques y artículos similares, de fibra vegetal, paja o viruta, de
plaquitas o partículas, o de aserrín o demás desperdicios de madera, aglomerados con
cemento, yeso fraguable o demás aglutinantes minerales.

6 Year 0

68.09 Manufacturas de yeso fraguable o de preparaciones a base de yeso fraguable.

� Placas, hojas, paneles, losetas y artículos similares, sin adornos:

6809.11 � � Revestidos o reforzados exclusivamente con papel o cartón:

6809.11.10 � � � Placas revestidas o reforzadas con papel 6 Year 0

6809.11.90 � � � Los demás 6 Year 0

6809.19.00 � � Los demás 6 Year 0

6809.90.00 � Las demás manufacturas 6 Year 0

68.10 Manufacturas de cemento, hormigón o piedra artificial, incluso armadas.

� Tejas, losetas, losas, ladrillos y artículos similares:

6810.11.00 � � Bloques y ladrillos para la construcción 6 Year 0

6810.19.00 � � Los demás 6 Year 0

� Las demás manufacturas:

6810.91.00 � � Elementos prefabricados para la construcción o ingeniería civil 6 Year 0

6810.99.00 � � Las demás 6 Year 0

68.11 Manufacturas de amiantocemento, celulosacemento o similares.

6811.10.00 � Placas onduladas 6 Year 0

6811.20.00 � Las demás placas, paneles, losetas, tejas y artículos similares 6 Year 0
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6811.30.00 � Tubos, fundas y accesorios para tubería 6 Year 0

6811.90.00 � Las demás manufacturas 6 Year 0

68.12 Amianto (asbesto) en fibras trabajado; mezclas a base de amianto o a base de amianto y
carbonato de magnesio; manufacturas de estas mezclas o de amianto (por ejemplo: hilados,
tejidos, prendas de vestir, sombreros y demás tocados, calzado, juntas), incluso armadas,
excepto las de las partidas 68.11 ó 68.13.

6812.50.00 � Prendas y complementos (accesorios), de vestir, calzado y sombreros y demás tocados 6 Year 0

6812.60.00 � Papel, cartón y fieltro 6 Year 0

6812.70.00 � Hojas de amianto y elastómeros, comprimidos, para juntas o empaquetaduras, incluso en
rollos

6 Year 0

6812.90.00 � Las demás 6 Year 0

68.13 Guarniciones de fricción (por ejemplo: hojas, rollos, tiras, segmentos, discos, arandelas,
plaquitas) sin montar, para frenos, embragues o cualquier órgano de frotamiento, a base de
amianto (asbesto), de otras sustancias minerales o de celulosa, incluso combinados con
textiles u otras materias.

6813.10 � Guarniciones para frenos:

6813.10.10 � � En rollos 6 Year 0

6813.10.90 � � Las demás 6 Year 0

6813.90.00 � Las demás 6 Year 0

68.14 Mica trabajada y manufacturas de mica, incluida la aglomerada o reconstituida, incluso con
soporte de papel, cartón u otras materias.

6814.10.00 � Placas, hojas y tiras de mica aglomerada o reconstituida, incluso con soporte 6 Year 0

6814.90.00 � Las demás 6 Year 0

68.15 Manufacturas de piedra o demás materias minerales (incluidas las fibras de carbono y sus
manufacturas y las manufacturas de turba), no expresadas ni comprendidas en otra parte.

6815.10.00 � Manufacturas de grafito o de otros carbonos, para usos distintos de los eléctricos 6 Year 0

6815.20.00 � Manufacturas de turba 6 Year 0

� Las demás manufacturas:

6815.91.00 � � Que contengan magnesita, dolomita o cromita 6 Year 0

6815.99 � � Las demás:

6815.99.10 � � � De materias refractarias, aglomeradas químicamente 6 Year 0

6815.99.90 � � � Las demás 6 Year 0

69 Productos cerámicos

6901.00.00 Ladrillos, placas, baldosas y demás piezas cerámicas de harinas silíceas fósiles (por ejemplo:
«Kieselguhr», tripolita, diatomita) o de tierras silíceas análogas.

6 Year 5

69.02 Ladrillos, placas, baldosas y piezas cerámicas análogas para construcción, refractarios, excepto
los de harinas silíceas fósiles o de tierras silíceas análogas.

6902.10.00 � Con un contenido de los elementos Mg (magnesio), Ca (calcio) o Cr (cromo), considerados
aislada o conjuntamente, superior al 50 % en peso, expresados en MgO (óxido de
magnesio), CaO (óxido de calcio) u Cr2 O3 (óxido crómico)

6 Year 0

6902.20.00 � Con un contenido de alúmina (Al2 O3 ), de sílice (SiO2) o de una mezcla o combinación
de estos productos, superior al 50 % en peso

6 Year 0
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6902.90.00 � Los demás 6 Year 0

69.03 Los demás artículos cerámicos refractarios (por ejemplo: retortas, crisoles, muflas, toberas,
tapones, soportes, copelas, tubos, fundas, varillas), excepto los de harinas siliceas fósiles o de
tierras silíceas análogas.

6903.10 � Con un contenido de grafito u otro carbono o de una mezcla de estos productos, superior
al 50 % en peso:

6903.10.10 � � Retortas y crisoles 6 Year 5

6903.10.90 � � Los demás 6 Year 5

6903.20 � Con un contenido de alúmina (Al2 O3) o de una mezcla o combinación de alúmina y de
sílice (SiO2), superior al 50 % en peso:

6903.20.10 � � Retortas y crisoles 6 Year 0

6903.20.90 � � Los demás 6 Year 5

6903.90 � Los demás:

6903.90.10 � � Retortas y crisoles 6 Year 5

6903.90.90 � � Los demás 6 Year 5

69.04 Ladrillos para construcción, bovedillas, cubrevigas y artículos similares, de cerámica.

6904.10.00 � Ladrillos para construcción 6 Year 0

6904.90.00 � Los demás 6 Year 0

69.05 Tejas, elementos de chimenea, conductos de humo, ornamentos arquitectónicos y demás
artículos cerámicos para construcción.

6905.10.00 � Tejas 6 Year 0

6905.90.00 � Los demás 6 Year 0

6906.00.00 Tubos, canalones y accesorios para tubería, de cerámica. 6 Year 0

69.07 Placas y baldosas, de cerámica, sin barnizar ni esmaltar, para pavimentación o revestimiento;
cubos, dados y artículos similares, de cerámica, para mosaicos, sin barnizar ni esmaltar,
incluso con soporte.

6907.10.00 � Plaquitas, cubos, dados y artículos similares, incluso de forma distinta de la cuadrada o
rectangular, en los que la superficie mayor pueda inscribirse en un cuadrado de lado
inferior a 7 cm

6 Year 0

6907.90.00 � Los demás 6 Year 0

69.08 Placas y baldosas, de cerámica, barnizadas o esmaltadas, para pavimentacion o revestimiento;
cubos, dados y artículos similares, de cerámica, para mosaicos, barnizados o esmaltados,
incluso con soporte.

6908.10.00 � Plaquitas, cubos, dados y artículos similares, incluso de forma distinta de la cuadrada o
rectangular, en los que la superficie mayor pueda inscribirse en un cuadrado de lado
inferior a 7 cm

6 Year 0

6908.90 � Los demás:

� � De gres:

6908.90.11 � � � Baldosas, incluso de forma distinta de la cuadrada o rectangular, en las que la
superficie mayor pueda inscribirse en un cuadrado de lado superior o igual a 7cm
pero inferior a 15 cm

6 Year 0

6908.90.12 � � � Baldosas, incluso de forma distinta de la cuadrada o rectangular, en las que la
superficie mayor pueda inscribirse en un cuadrado de lado superior o igual a 15cm
pero inferior a 30 cm

6 Year 0

6908.90.13 � � � Baldosas, incluso de forma distinta de la cuadrada o rectangular, en las que la
superficie mayor pueda inscribirse en un cuadrado de lado superior o igual a 30 cm
pero inferior a 50 cm

6 Year 0
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6908.90.19 � � � Las demás 6 Year 0

� � De loza o barro:

6908.90.21 � � � Baldosas, incluso de forma distinta de la cuadrada o rectangular, en las que la
superficie mayor pueda inscribirse en un cuadrado de lado superior o igual a 7 cm
pero inferior a 20 cm

6 Year 0

6908.90.29 � � � Las demás 6 Year 0

6908.90.90 � � Los demás 6 Year 0

69.09 Aparatos y artículos, de cerámica, para usos químicos o demás usos técnicos; abrevaderos,
pilas y recipientes similares, de cerámica, para uso rural; cántaros y recipientes similares, de
cerámica, para transporte o envasado.

� Aparatos y artículos para usos químicos o demás usos técnicos:

6909.11.00 � � De porcelana 6 Year 0

6909.12.00 � � Artículos con una dureza equivalente a 9 o superior en la escala de Mohs 6 Year 0

6909.19.00 � � Los demás 6 Year 5

6909.90.00 � Los demás 6 Year 5

69.10 Fregaderos (piletas de lavar), lavabos, pedestales de lavabo, bañeras, bidés, inodoros, cisternas
(depósitos de agua) para inodoros, urinarios y aparatos fijos similares, de cerámica, para usos
sanitarios.

6910.10.00 � De porcelana 6 Year 5

6910.90 � Los demás

6910.90.30 � � Tazas de retretes 6 Year 5

6910.90.40 � � Estanques 6 Year 5

6910.90.50 � � Fregaderos, lavabos y pedestales 6 Year 5

6910.90.60 � � Bañeras 6 Year 5

6910.90.90 � � Los demás 6 Year 5

69.11 Vajilla y demás artículos para uso doméstico, higiene o tocador, de porcelana.

6911.10 � Artículos para el servicio de mesa o cocina:

6911.10.10 � � De porcelana de huesos 6 Year 5

6911.10.90 � � Los demás 6 Year 5

6911.90.00 � Los demás 6 Year 0

69.12 Vajilla y demás artículos para uso doméstico, higiene o tocador, de cerámica, excepto
porcelana.

6912.00.10 � De gres 6 Year 5

6912.00.20 � De loza o barro 6 Year 5

6912.00.90 � Los demás 6 Year 5

69.13 Estatuillas y demás artículos para adorno, de cerámica.

6913.10.00 � De porcelana 6 Year 5

6913.90.00 � Los demás 6 Year 5

69.14 Las demás manufacturas de cerámica.

6914.10.00 � De porcelana 6 Year 0

6914.90.00 � Las demás 6 Year 0
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70 Vidrio y sus manufacturas

7001.00.00 Desperdicios y desechos de vidrio; vidrio en masa. 6 Year 5

70.02 Vidrio en bolas (excepto las microesferas de la partida 70.18), barras, varillas o tubos, sin
trabajar.

7002.10.00 � Bolas 6 Year 0

7002.20.00 � Barras o varillas 6 Year 0

� Tubos:

7002.31.00 � � De cuarzo o demás sílices fundidos 6 Year 5

7002.32.00 � � De otro vidrio con un coeficiente de dilatación lineal inferior o igual a 5 × 10¯6 por
Kelvin, entre 0 °C y 300 °C

6 Year 5

7002.39.00 � � Los demás 6 Year 0

70.03 Vidrio colado o laminado, en placas, hojas o perfiles, incluso con capa absorbente, reflectante
o antirreflectante, pero sin trabajar de otro modo.

� Placas y hojas, sin armar:

7003.12.00 � � Coloreadas en la masa, opacificadas, chapadas o con capa absorbente, reflectante o
antirreflectante

6 Year 0

7003.19.00 � � Las demás 6 Year 5

7003.20.00 � Placas y hojas, armadas 6 Year 0

7003.30.00 � Perfiles 6 Year 0

70.04 Vidrio estirado o soplado, en hojas, incluso con capa absorbente, reflectante o
antirreflectante, pero sin trabajar de otro modo.

7004.20.00 � Vidrio coloreado en la masa, opacificado, chapado o con capa absorbente, reflectante o
antirreflectante

6 Year 0

7004.90.00 � Los demás vidrios 6 Year 0

70.05 Vidrio flotado y vidrio desbastado o pulido por una o las dos caras, en placas u hojas,
incluso con capa absorbente, reflectante o antirreflectante, pero sin trabajar de otro modo.

7005.10.00 � Vidrio sin armar con capa absorbente, reflectante o antirreflectante 6 Year 5

� Los demás vidrios sin armar:

7005.21 � � Coloreados en la masa, opacificados, chapados o simplemente desbastados:

7005.21.10 � � � De espesor inferior o igual a 3,5 mm 6 Year 0

7005.21.20 � � � De espesor superior a 3,5 mm pero inferior o igual a 4,5 mm 6 Year 0

7005.21.90 � � � Los demás 6 Year 0

7005.29 � � Los demás:

7005.29.10 � � � Flotado, de espesor inferior o igual a 3,5 mm 6 Year 0

7005.29.20 � � � Flotado, de espesor superior a 3,5 mm pero inferior o igual a 4,5 mm 6 Year 0

7005.29.30 � � � Flotado de espesor superior a 4,5 mm 6 Year 0

7005.29.90 � � � Los demás 6 Year 0

7005.30.00 � Vidrio armado 6 Year 0

7006.00.00 Vidrio de las partidas 70.03, 70.04 ó 70.05, curvado, biselado, grabado, taladrado, esmaltado
o trabajado de otro modo, pero sin enmarcar ni combinar con otras materias.

6 Year 5

70.07 Vidrio de seguridad constituido por vidrio templado o contrachapado.

� Vidrio templado:
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7007.11.00 � � De dimensiones y formatos que permitan su empleo en automóviles, aeronaves, barcos
u otros vehículos

6 Year 5

7007.19.00 � � Los demás 6 Year 5

� Vidrio contrachapado:

7007.21.00 � � De dimensiones y formatos que permitan su empleo en automóviles, aeronaves, barcos
u otros vehículos

6 Year 5

7007.29.00 � � Los demás 6 Year 5

7008.00.00 Vidrieras aislantes de paredes múltiples. 6 Year 5

70.09 Espejos de vidrio, enmarcados o no, incluidos los espejos retrovisores.

7009.10.00 � Espejos retrovisores para vehículos 6 Year 5

� Los demás:

7009.91 � � Sin enmarcar:

7009.91.10 � � � Con superficie reflectora inferior o igual a 1 000 cm2 6 Year 5

7009.91.20 � � � Con superficie reflectora superior a 1 000 cm2 6 Year 5

7009.92.00 � � Enmarcados 6 Year 5

70.10 Bombonas (damajuanas), botellas, frascos, bocales, tarros, envases tubulares, ampollas y
demás recipientes para el transporte o envasado, de vidrio; bocales para conservas, de vidrio;
tapones, tapas y demás dispositivos de cierre, de vidrio.

7010.10.00 � Ampollas 6 Year 5

7010.20.00 � Tapones, tapas y demás dispositivos de cierre 6 Year 5

7010.90 � Los demás:

7010.90.10 � � Botellas para bebidas, de capacidad superior a 1 l 6 Year 5

7010.90.20 � � Botellas para bebidas, de capacidad superior a 0,33 l pero inferior o igual a 1 l 6 Year 5

7010.90.30 � � Botellas para bebidas, de capacidad superior a 0,15 l pero inferior o igual a 0,33 l 6 Year 5

7010.90.40 � � Botellas para bebidas de capacidad inferior o igual a 0,15 l 6 Year 0

7010.90.50 � � Frascos 6 Year 0

7010.90.90 � � Los demás 6 Year 0

70.11 Ampollas y envolturas tubulares, abiertas, y sus partes, de vidrio, sin guarniciones, para
lámparas eléctricas, tubos catódicos o similares.

7011.10.00 � Para alumbrado eléctrico 6 Year 5

7011.20 � Para tubos catódicos:

7011.20.10 � � Conos 6 Year 0

7011.20.90 � � Los demás 6 Year 0

7011.90.00 � Las demás 6 Year 0

7012.00.00 Ampollas de vidrio para termos o demás recipientes isotérmicos aislados por vacío. 6 Year 0

70.13 Artículos de vidrio para servicio de mesa, cocina, tocador, oficina, para adorno de interiores
o usos similares, excepto los de las partidas 70.10 ó 70.18.

7013.10.00 � Artículos de vitrocerámica 6 Year 0

� Recipientes para beber (por ejemplo: vasos, jarros), excepto los de vitrocerámica:

7013.21.00 � � De cristal al plomo 6 Year 5
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7013.29 � � Los demás:

7013.29.10 � � � De vidrio templado 6 Year 5

� � � Los demás:

7013.29.91 � � � � Hechos a mano, tallados o decorados de otro modo 6 Year 5

7013.29.99 � � � � Los demás 6 Year 5

� Artículos para servicio de mesa (excluidos los recipientes para beber) o cocina, excepto los
de vitrocerámica:

7013.31.00 � � De cristal al plomo 6 Year 5

7013.32.00 � � De vidrio con un coeficiente de dilatación lineal inferior o igual 5 × 10¯6 por Kelvin,
entre 0 °C y 300 °C

6 Year 0

7013.39 � � Los demás:

7013.39.10 � � � De vidrio templado 6 Year 0

7013.39.90 � � � Los demás 6 Year 0

� Los demás artículos:

7013.91.00 � � De cristal al plomo 6 Year 0

7013.99.00 � � Los demás 6 Year 0

7014.00.00 Vidrio para señalización y elementos de óptica de vidrio (excepto los de la partida 70.15), sin
trabajar ópticamente.

6 Year 5

70.15 Cristales para relojes y cristales análogos, cristales para gafas (anteojos), incluso correctores,
abombados, curvados, ahuecados o similares, sin trabajar ópticamente; esferas huecas y sus
segmentos (casquetes esféricos), de vidrio, para la fabricación de estos cristales.

7015.10.00 � Cristales correctores para gafas (anteojos) 6 Year 5

7015.90.00 � Los demás 6 Year 5

70.16 Adoquines, baldosas, ladrillos, placas, tejas y demás artículos, de vidrio prensado o moldeado,
incluso armado, para la construccion; cubos, dados y demás artículos similares, de vidrio,
incluso con soporte, para mosaicos o decoraciones similares; vidrieras artísticas (vitrales,
incluso de vidrios incoloros); vidrio multicelular o vidrio «espuma», en bloques, paneles,
placas, coquillas o formas similares.

7016.10.00 � Cubos, dados y demás artículos similares, de vidrio, incluso con soporte, para mosaicos o
decoraciones similares

6 Year 0

7016.90.00 � Los demás 6 Year 5

70.17 Artículos de vidrio para laboratorio, higiene o farmacia, incluso graduados o calibrados.

7017.10.00 � De cuarzo o demás sílices fundidos 6 Year 0

7017.20.00 � De otro vidrio con un coeficiente de dilatación lineal inferior o igual a 5 × 10¯6 por
Kelvin, entre 0 °C y 300 °C

6 Year 0

7017.90.00 � Los demás 6 Year 0

70.18 Cuentas de vidrio, imitaciones de perlas, de piedras preciosas o semipreciosas y artículos
similares de abalorio, y sus manufacturas, excepto la bisutería; ojos de vidrio, excepto los de
prótesis; estatuillas y demás artículos para adorno, de vidrio trabajado al soplete (vidrio
ahilado), excepto la bisutería; microesferas de vidrio con un diámetro inferior o igual a 1 mm.

7018.10.00 � Cuentas de vidrio, imitaciones de perlas, de piedras preciosas o semipreciosas y artículos
similares de abalorio

6 Year 0

7018.20.00 � Microesferas de vidrio con un diámetro inferior o igual a 1 mm 6 Year 5
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7018.90.00 � Los demás 6 Year 5

70.19 Fibra de vidrio (incluida la lana de vidrio) y manufacturas de esta materia (por ejemplo:
hilados, tejidos).

� Mechas, «rovings» e hilados, aunque estén cortados:

7019.11.00 � � Hilados cortados («chopped strands»), de longitud inferior o igual a 50 mm 6 Year 5

7019.12.00 � � «Rovings» 6 Year 5

7019.19.00 � � Los demás 6 Year 5

� Velos, napas, «mats», colchones, paneles y productos similares sin tejer:

7019.31.00 � � «Mats» 6 Year 5

7019.32.00 � � Velos 6 Year 5

7019.39.00 � � Los demás 6 Year 5

7019.40.00 � Tejidos de «rovings» 6 Year 5

� Los demás tejidos:

7019.51.00 � � De anchura inferior o igual a 30 cm 6 Year 5

7019.52.00 � � De anchura superior a 30 cm, de ligamento tafetán, con peso inferior a 250 g/m2, de
filamentos de título inferior o igual a 136 tex por hilo sencillo

6 Year 5

7019.59.00 � � Los demás 6 Year 5

7019.90.00 � Las demás 6 Year 5

7020.00.00 Las demás manufacturas de vidrio. 6 Year 5

71 Perlas finas (naturales)* o cultivadas, piedras preciosas o semipreciosas, metales preciosos,
chapados de metal precioso (plaqué) y manufacturas de estas materias; bisutería; monedas

71.01 Perlas finas (naturales)* o cultivadas, incluso trabajadas o clasificadas, pero sin ensartar,
montar ni engarzar; perlas finas (naturales)* o cultivadas, ensartadas temporalmente para
facilitar el transporte.

7101.10 � Perlas finas (naturales)*:

7101.10.10 � � Enfiladas temporalmente para facilitar el transporte 6 Year 0

7101.10.90 � � Las demás 6 Year 0

� Perlas cultivadas:

7101.21.00 � � En bruto: 6 Year 0

7101.22 � � Trabajadas:

7101.22.10 � � � Enfiladas temporalmente para facilitar el transporte 6 Year 0

7101.22.90 � � � Las demás 6 Year 0

71.02 Diamantes, incluso trabajados, sin montar ni engarzar.

7102.10.00 � Sin clasificar 6 Year 0

� Industriales:

7102.21.00 � � En bruto o simplemente aserrados, exfoliados o desbastados 6 Year 0

7102.29.00 � � Los demás 6 Year 0

� No industriales:

7102.31.00 � � En bruto o simplemente aserrados, exfoliados o desbastados 6 Year 0
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7102.39.00 � � Los demás 6 Year 0

71.03 Piedras preciosas (excepto los diamantes) o semipreciosas, naturales, incluso trabajadas o
clasificadas, sin ensartar, montar ni engarzar; piedras preciosas (excepto los diamantes) o
semipreciosas, naturales, sin clasificar, ensartadas temporalmente para facilitar el transporte.

7103.10 � En bruto o simplemente aserradas o desbastadas:

7103.10.10 � � Lapizlázuli 6 Year 0

7103.10.90 � � Las demás 6 Year 0

� Trabajadas de otro modo:

7103.91.00 � � Rubíes, zafiros y esmeraldas 6 Year 0

7103.99.00 � � Las demás 6 Year 0

71.04 Piedras preciosas o semipreciosas, sintéticas o reconstituidas, incluso trabajadas o clasificadas,
sin ensartar, montar ni engarzar; piedras preciosas o semipreciosas, sintéticas o
reconstituidas, sin clasificar, ensartadas temporalmente para facilitar el transporte.

7104.10.00 � Cuarzo piezoeléctrico 6 Year 0

7104.20.00 � Las demás, en bruto o simplemente aserradas o desbastadas 6 Year 0

7104.90.00 � Las demás 6 Year 0

71.05 Polvo de piedras preciosas o semipreciosas, naturales o sintéticas.

7105.10.00 � De diamante 6 Year 0

7105.90.00 � Los demás 6 Year 0

71.06 Plata (incluida la plata dorada y la platinada) en bruto, semilabrada o en polvo.

7106.10.00 � Polvo 6 Year 0

� Las demás:

7106.91 � � En bruto:

7106.91.10 � � � Sin alear 6 Year 0

7106.91.20 � � � Aleada 6 Year 0

7106.92.00 � � Semilabrada 6 Year 0

7107.00.00 Chapado (plaqué) de plata sobre metal común, en bruto o semilabrado. 6 Year 0

71.08 Oro (incluido el oro platinado) en bruto, semilabrado o en polvo.

� Para uso no monetario:

7108.11.00 � � Polvo 6 Year 0

7108.12.00 � � Las demás formas en bruto 6 Year 0

7108.13.00 � � Las demás formas semilabradas 6 Year 0

7108.20.00 � Para uso monetario 6 Year 0

7109.00.00 Chapado (plaqué) de oro sobre metal común o sobre plata, en bruto o semilabrado. 6 Year 0

71.10 Platino en bruto, semilabrado o en polvo.

� Platino:

7110.11.00 � � En bruto o en polvo 6 Year 0

7110.19.00 � � Los demás 6 Year 0

� Paladio:

7110.21.00 � � En bruto o en polvo 6 Year 0
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7110.29.00 � � Los demás 6 Year 0

� Rodio:

7110.31.00 � � En bruto o en polvo 6 Year 0

7110.39.00 � � Los demás 6 Year 0

� Iridio, osmio y rutenio:

7110.41.00 � � En bruto o en polvo 6 Year 0

7110.49.00 � � Los demás 6 Year 0

7111.00.00 Chapado (plaqué) de platino sobre metal común, plata u oro, en bruto o semilabrado. 6 Year 0

71.12 Desperdicios y desechos, de metal precioso o de chapado de metal precioso (plaqué); demás
desperdicios y desechos que contengan metal precioso o compuestos de metal precioso, de
los tipos utilizados principalmente para la recuperación del metal precioso.

7112.30.00 � Cenizas que contengan metal precioso o compuestos de metal precioso 6 Year 0

� Los demás:

7112.91.00 � � De oro o de chapado (plaqué) de oro, excepto las barreduras que contengan otro metal
precioso

6 Year 0

7112.92.00 � � De platino o de chapado (plaqué) de platino, excepto las barreduras que contengan
otro metal precioso

6 Year 0

7112.99.00 � � Los demás 6 Year 0

71.13 Artículos de joyería y sus partes, de metal precioso o de chapado de metal precioso (plaqué).

� De metal precioso, incluso revestido o chapado de metal precioso (plaqué):

7113.11.00 � � De plata, incluso revestida o chapada de otro metal precioso (plaqué) 6 Year 0

7113.19.00 � � De los demás metales preciosos, incluso revestidos o chapados de metal precioso
(plaqué)

6 Year 0

7113.20.00 � De chapado de metal precioso (plaqué) sobre metal común 6 Year 0

71.14 Artículos de orfebrería y sus partes, de metal precioso o de chapado de metal precioso
(plaqué).

� De metal precioso, incluso revestido o chapado de metal precioso (plaqué):

7114.11.00 � � De plata, incluso revestida o chapada de otro metal precioso (plaqué) 6 Year 0

7114.19.00 � � De los demás metales preciosos, incluso revestidos o chapados de metal precioso
(plaqué)

6 Year 0

7114.20.00 � De chapado de metal precioso (plaqué) sobre metal común 6 Year 0

71.15 Las demás manufacturas de metal precioso o de chapado de metal precioso (plaqué).

7115.10.00 � Catalizadores de platino en forma de tela o enrejado 6 Year 0

7115.90.00 � Las demás 6 Year 0

71.16 Manufacturas de perlas finas (naturales)* o cultivadas, de piedras preciosas o semipreciosas
(naturales, sintéticas o reconstituidas).

7116.10.00 � De perlas finas (naturales)* o cultivadas 6 Year 0

7116.20.00 � De piedras preciosas o semipreciosas (naturales, sintéticas o reconstituidas) 6 Year 0

71.17 Bisutería.

� De metal común, incluso plateado, dorado o platinado:

7117.11.00 � � Gemelos y pasadores similares 6 Year 0



Partida SA 2002 Descripción Base Categoría

7117.19 � � Las demás:

7117.19.10 � � � Dorados o platinados con partes de vidrio 6 Year 0

7117.19.20 � � � Dorados o platinados sin partes de vidrio 6 Year 0

7117.19.90 � � � Las demás 6 Year 0

7117.90.00 � Las demás 6 Year 0

71.18 Monedas.

7118.10.00 � Monedas sin curso legal, excepto las de oro 6 Year 0

7118.90.00 � Las demás 6 Year 0

72 Fundición, hierro y acero

72.01 Fundición en bruto y fundición especular, en lingotes, bloques u otras formas primarias.

7201.10.00 � Fundición en bruto sin alear con un contenido de fósforo inferior o igual al 0,5 % en peso 6 Year 0

7201.20.00 � Fundición en bruto sin alear con un contenido de fósforo superior al 0,5 % en peso 6 Year 0

7201.50.00 � Fundición en bruto aleada; fundición especular 6 Year 0

72.02 Ferroaleaciones.

� Ferromanganeso:

7202.11.00 � � Con un contenido de carbono superior al 2 % en peso 6 Year 0

7202.19.00 � � Los demás 6 Year 0

� Ferrosilicio:

7202.21 � � Con un contenido de silicio superior al 55 % en peso:

7202.21.10 � � � Con un contenido de silicio superior al 55 % pero inferior o igual al 80 %, en peso 6 Year 0

7202.21.20 � � � Con un contenido de silicio superior a 80 % en peso 6 Year 0

7202.29.00 � � Los demás 6 Year 0

7202.30.00 � Ferro-sílico-manganeso 6 Year 0

� Ferrocromo:

7202.41.00 � � Con un contenido de carbono superior al 4 % en peso 6 Year 0

7202.49.00 � � Los demás 6 Year 0

7202.50.00 � Ferro-sílico-cromo 6 Year 0

7202.60.00 � Ferroníquel 6 Year 0

7202.70.00 � Ferromolibdeno 6 Year 0

7202.80.00 � Ferrovolframio y ferro-sílico-volframio 6 Year 0

� Las demás:

7202.91.00 � � Ferrotitanio y ferro-sílico-titanio 6 Year 0

7202.92.00 � � Ferrovanadio 6 Year 0

7202.93.00 � � Ferroniobio 6 Year 0

7202.99.00 � � Las demás 6 Year 0

72.03 Productos férreos obtenidos por reducción directa de minerales de hierro y demás productos
férreos esponjosos, en trozos, «pellets» o formas similares; hierro con una pureza superior o
igual al 99,94 % en peso, en trozos, «pellets» o formas similares.
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7203.10.00 � Productos férreos obtenidos por reducción directa de minerales de hierro 6 Year 0

7203.90.00 � Los demás 6 Year 0

72.04 Desperdicios y desechos (chatarra), de fundición, hierro o acero; lingotes de chatarra de
hierro o acero.

7204.10.00 � Desperdicios y desechos, de fundición 6 Year 0

� Desperdicios y desechos, de aceros aleados:

7204.21.00 � � De acero inoxidable 6 Year 0

7204.29.00 � � Los demás 6 Year 0

7204.30.00 � Desperdicios y desechos, de hierro o acero estañados 6 Year 0

� Los demás desperdicios y desechos:

7204.41.00 � � Torneaduras, virutas, esquirlas, limaduras (de amolado, aserrado, limado) y recortes de
estampado o de corte, incluso en paquetes

6 Year 0

7204.49.00 � � Los demás 6 Year 0

7204.50.00 � Lingotes de chatarra 6 Year 0

72.05 Granallas y polvo, de fundición en bruto, de fundición especular, de hierro o acero.

7205.10.00 � Granallas 6 Year 0

� Polvo:

7205.21.00 � � De aceros aleados 6 Year 0

7205.29.00 � � Los demás 6 Year 0

72.06 Hierro y acero sin alear, en lingotes o demás formas primarias, excepto el hierro de la partida
72.03.

7206.10.00 � Lingotes 6 Year 0

7206.90.00 � Las demás 6 Year 0

72.07 Productos intermedios de hierro o acero sin alear.

� Con un contenido de carbono inferior al 0,25 % en peso:

7207.11.00 � � De sección transversal cuadrada o rectangular, cuya anchura sea inferior al doble del
espesor

6 Year 0

7207.12.00 � � Los demás, de sección transversal rectangular 6 Year 0

7207.19.00 � � Los demás 6 Year 0

7207.20.00 � Con un contenido de carbono superior o igual al 0,25 % en peso 6 Year 0

72.08 Productos laminados planos de hierro o acero sin alear, de anchura superior o igual a 600
mm, laminados en caliente, sin chapar ni revestir.

7208.10.00 � Enrollados, simplemente laminados en caliente, con motivos en relieve 6 Year 0

� Los demás, enrollados, simplemente laminados en caliente, decapados:

7208.25.00 � � De espesor superior o igual a 4,75 mm 6 Year 0

7208.26.00 � � De espesor superior o igual a 3 mm pero inferior a 4,75 mm 6 Year 0

7208.27.00 � � De espesor inferior a 3 mm 6 Year 0

� Los demás, enrollados, simplemente laminados en caliente:

7208.36.00 � � De espesor superior a 10 mm 6 Year 0



Partida SA 2002 Descripción Base Categoría

7208.37.00 � � De espesor superior o igual a 4,75 mm pero inferior o igual a 10 mm 6 Year 0

7208.38.00 � � De espesor superior o igual a 3 mm pero inferior a 4,75 mm 6 Year 0

7208.39.00 � � De espesor inferior a 3 mm 6 Year 0

7208.40.00 � Sin enrollar, simplemente laminados en caliente, con motivos en relieve 6 Year 0

� Los demás, sin enrollar, simplemente laminados en caliente:

7208.51.00 � � De espesor superior a 10 mm 6 Year 0

7208.52.00 � � De espesor superior o igual a 4,75 mm pero inferior o igual a 10 mm 6 Year 0

7208.53.00 � � De espesor superior o igual a 3 mm pero inferior a 4,75 mm 6 Year 0

7208.54.00 � � De espesor inferior a 3 mm 6 Year 0

7208.90.00 � Los demás 6 Year 0

72.09 Productos laminados planos de hierro o acero sin alear, de anchura superior o igual a
600 mm, laminados en frío, sin chapar ni revestir.

� Enrollados, simplemente laminados en frío:

7209.15.00 � � De espesor superior o igual a 3 mm 6 Year 0

7209.16.00 � � De espesor superior a 1 mm pero inferior a 3 mm 6 Year 0

7209.17.00 � � De espesor superior o igual a 0,5 mm pero inferior o igual a 1 mm 6 Year 0

7209.18.00 � � De espesor inferior a 0,5 mm 6 Year 0

� Sin enrollar, simplemente laminados en frío:

7209.25.00 � � De espesor superior o igual a 3 mm 6 Year 0

7209.26.00 � � De espesor superior a 1 mm pero inferior a 3 mm 6 Year 0

7209.27.00 � � De espesor superior o igual a 0,5 mm pero inferior o igual a 1 mm 6 Year 0

7209.28.00 � � De espesor inferior a 0,5 mm 6 Year 0

7209.90.00 � Los demás 6 Year 0

72.10 Productos laminados planos de hierro o acero sin alear, de anchura superior o igual a
600 mm, chapados o revestidos.

� Estañados:

7210.11 � � De espesor superior o igual a 0,5 mm:

7210.11.10 � � � De hasta 1mm (hojalata) 6 Year 0

7210.11.90 � � � Los demás 6 Year 0

7210.12.00 � � De espesor inferior a 0,5 mm 6 Year 7

7210.20.00 � Emplomados, incluidos los revestidos con una aleación de plomo y estaño 6 Year 0

7210.30.00 � Cincados electrolíticamente 6 Year 0

� Cincados de otro modo:

7210.41.00 � � Ondulados 6 Year 0

7210.49.00 � � Los demás 6 Year 0

7210.50.00 � Revestidos de óxidos de cromo o de cromo y óxidos de cromo 6 Year 0

� Revestidos de aluminio:

7210.61.00 � � Revestidos de aleaciones de aluminio y cinc 6 Year 7
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7210.69.00 � � Los demás 6 Year 0

7210.70.00 � Pintados, barnizados o revestidos de plástico 6 Year 0

7210.90.00 � Los demás 6 Year 0

72.11 Productos laminados planos de hierro o acero sin alear, de anchura inferior a 600 mm, sin
chapar ni revestir.

� Simplemente laminados en caliente:

7211.13.00 � � Laminados en las cuatro caras o en acanaladuras cerradas, de anchura superior a
150 mm y espesor superior o igual a 4 mm, sin enrollar y sin motivos en relieve

6 Year 0

7211.14.00 � � Los demás, de espesor superior o igual a 4,75 mm 6 Year 0

7211.19.00 � � Los demás 6 Year 0

� Simplemente laminados en frío:

7211.23.00 � � Con un contenido de carbono inferior al 0,25 % en peso 6 Year 0

7211.29 � � Los demás:

7211.29.10 � � � Con un contenido de carbono, en peso, superior o igual a 0,60 % 6 Year 0

7211.29.90 � � � Los demás 6 Year 0

7211.90.00 � Los demás 6 Year 0

72.12 Productos laminados planos de hierro o acero sin alear, de anchura inferior a 600 mm,
chapados o revestidos.

7212.10 � Estañados:

7212.10.10 � � De hasta 1mm de espesor (hojalata) 6 Year 0

7212.10.90 � � Los demás 6 Year 0

7212.20.00 � Cincados electrolíticamente 6 Year 0

7212.30.00 � Cincados de otro modo 6 Year 0

7212.40.00 � Pintados, barnizados o revestidos de plástico 6 Year 0

7212.50.00 � Revestidos de otro modo 6 Year 0

7212.60.00 � Chapados 6 Year 0

72.13 Alambrón de hierro o acero sin alear.

7213.10.00 � Con muescas, cordones, surcos o relieves, producidos en el laminado 6 Year 0

7213.20.00 � Los demás, de acero de fácil mecanización 6 Year 0

� Los demás:

7213.91 � � De sección circular con diámetro inferior a 14 mm:

7213.91.10 � � � Con diámetro inferior a 14 mm pero superior o igual a 10 mm 6 Year 0

7213.91.20 � � � Con diámetro inferior a 10 mm pero superior o igual a 7 mm 6 Year 0

7213.91.90 � � � Los demás 6 Year 0

7213.99.00 � � Los demás 6 Year 0

72.14 Barras de hierro o acero sin alear, simplemente forjadas, laminadas o extrudidas, en caliente,
así como las sometidas a torsión después del laminado.

7214.10.00 � Forjadas 6 Year 0
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7214.20.00 � Con muescas, cordones, surcos o relieves, producidos en el laminado o sometidas a
torsión después del laminado

6 Year 0

7214.30.00 � Las demás, de acero de fácil mecanización 6 Year 0

� Las demás:

7214.91.00 � � De sección transversal rectangular 6 Year 0

7214.99.00 � � Las demás 6 Year 0

72.15 Las demás barras de hierro o acero sin alear.

7215.10.00 � De acero de fácil mecanización, simplemente obtenidas o acabadas en frío 6 Year 0

7215.50.00 � Las demás, simplemente obtenidas o acabadas en frío 6 Year 0

7215.90.00 � Las demás 6 Year 0

72.16 Perfiles de hierro o acero sin alear.

7216.10.00 � Perfiles en U, en I o en H, simplemente laminados o extrudidos en caliente, de altura
inferior a 80 mm

6 Year 0

� Perfiles en L o en T, simplemente laminados o extrudidos en caliente, de altura inferior a
80 mm:

7216.21.00 � � Perfiles en L 6 Year 0

7216.22.00 � � Perfiles en T 6 Year 0

� Perfiles en U, en I o en H, simplemente laminados o extrudidos en caliente, de altura
superior o igual a 80 mm:

7216.31.00 � � Perfiles en U 6 Year 0

7216.32.00 � � Perfiles en I 6 Year 0

7216.33.00 � � Perfiles en H 6 Year 0

7216.40.00 � Perfiles en L o en T, simplemente laminados o extrudidos en caliente, de altura superior o
igual a 80 mm

6 Year 0

7216.50.00 � Los demás perfiles, simplemente laminados o extrudidos en caliente 6 Year 0

� Perfiles simplemente obtenidos o acabados en frío:

7216.61.00 � � Obtenidos a partir de productos laminados planos 6 Year 0

7216.69.00 � � Los demás 6 Year 0

� Los demás:

7216.91.00 � � Obtenidos o acabados en frío, a partir de productos laminados planos 6 Year 0

7216.99.00 � � Los demás 6 Year 0

72.17 Alambre de hierro o acero sin alear.

7217.10.00 � Sin revestir, incluso pulido 6 Year 0

7217.20.00 � Cincado 6 Year 0

7217.30.00 � Revestido de otro metal común 6 Year 0

7217.90.00 � Los demás 6 Year 0

72.18 Acero inoxidable en lingotes o demás formas primarias; productos intermedios de acero
inoxidable.

7218.10.00 � Lingotes o demás formas primarias 6 Year 0

� Los demás:

7218.91.00 � � De sección tranversal rectangular 6 Year 0
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7218.99.00 � � Los demás 6 Year 0

72.19 Productos laminados planos de acero inoxidable, de anchura superior o igual a 600 mm.

� Simplemente laminados en caliente, enrollados:

7219.11.00 � � De espesor superior a 10 mm 6 Year 0

7219.12.00 � � De espesor superior o igual a 4,75 mm pero inferior o igual a 10 mm 6 Year 0

7219.13.00 � � De espesor superior o igual a 3 mm pero inferior a 4,75 mm 6 Year 0

7219.14.00 � � De espesor inferior a 3 mm 6 Year 0

� Simplemente laminados en caliente, sin enrollar:

7219.21.00 � � De espesor superior a 10 mm 6 Year 0

7219.22.00 � � De espesor superior o igual a 4,75 mm pero inferior o igual a 10 mm 6 Year 0

7219.23.00 � � De espesor superior o igual a 3 mm pero inferior a 4,75 mm 6 Year 0

7219.24.00 � � De espesor inferior a 3 mm 6 Year 0

� Simplemente laminados en frío:

7219.31.00 � � De espesor superior o igual a 4,75 mm 6 Year 0

7219.32.00 � � De espesor superior o igual a 3 mm pero inferior a 4,75 mm 6 Year 0

7219.33.00 � � De espesor superior a 1 mm pero inferior a 3 mm 6 Year 0

7219.34.00 � � De espesor superior o igual a 0,5 mm pero inferior o igual a 1 mm 6 Year 0

7219.35.00 � � De espesor inferior a 0,5 mm 6 Year 0

7219.90.00 � Los demás 6 Year 0

72.20 Productos laminados planos de acero inoxidable, de anchura inferior a 600 mm.

� Simplemente laminados en caliente:

7220.11.00 � � De espesor superior o igual a 4,75 mm 6 Year 0

7220.12.00 � � De espesor inferior a 4,75 mm 6 Year 0

7220.20.00 � Simplemente laminados en frío 6 Year 0

7220.90.00 � Los demás 6 Year 0

7221.00.00 Alambrón de acero inoxidable. 6 Year 0

72.22 Barras y perfiles, de acero inoxidable.

� Barras simplemente laminadas o extrudidas en caliente:

7222.11.00 � � De sección circular 6 Year 0

7222.19.00 � � Las demás 6 Year 0

7222.20.00 � Barras simplemente obtenidas o acabadas en frío 6 Year 0

7222.30.00 � Las demás barras 6 Year 0

7222.40.00 � Perfiles 6 Year 0

7223.00.00 Alambre de acero inoxidable. 6 Year 0

72.24 Los demás aceros aleados en lingotes o demás formas primarias; productos intermedios de
los demás aceros aleados.

7224.10.00 � Lingotes o demás formas primarias 6 Year 0
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7224.90.00 � Los demás 6 Year 0

72.25 Productos laminados planos de los demás aceros aleados, de anchura superior o igual a
600 mm.

� De acero al silicio llamado «magnético» (acero magnético al silicio)*:

7225.11.00 � � De grano orientado 6 Year 0

7225.19.00 � � Los demás 6 Year 0

7225.20.00 � De acero rápido 6 Year 0

7225.30.00 � Los demás, simplemente laminados en caliente, enrollados 6 Year 0

7225.40.00 � Los demás, simplemente laminados en caliente, sin enrollar 6 Year 0

7225.50.00 � Los demás, simplemente laminados en frío 6 Year 0

� Los demás:

7225.91.00 � � Cincados electrolíticamente 6 Year 0

7225.92.00 � � Cincados de otro modo 6 Year 0

7225.99.00 � � Los demás 6 Year 0

72.26 Productos laminados planos de los demás aceros aleados, de anchura inferior a 600 mm.

� De acero al silicio llamado «magnético» (acero magnético al silicio)*:

7226.11.00 � � De grano orientado 6 Year 0

7226.19.00 � � Los demás 6 Year 0

7226.20.00 � De acero rápido 6 Year 0

� Los demás:

7226.91.00 � � Simplemente laminados en caliente 6 Year 0

7226.92.00 � � Simplemente laminados en frío 6 Year 0

7226.93.00 � � Cincados electrolíticamente 6 Year 0

7226.94.00 � � Cincados de otro modo 6 Year 0

7226.99.00 � � Los demás 6 Year 0

72.27 Alambrón de los demás aceros aleados.

7227.10.00 � De acero rápido 6 Year 0

7227.20.00 � De acero silicomanganeso 6 Year 0

7227.90.00 � Los demás 6 Year 0

72.28 Barras y perfiles, de los demás aceros aleados; barras huecas para perforación, de aceros
aleados o sin alear.

7228.10.00 � Barras de acero rápido 6 Year 0

7228.20.00 � Barras de acero silicomanganeso 6 Year 0

7228.30.00 � Las demás barras, simplemente laminadas o extrudidas en caliente 6 Year 0

7228.40.00 � Las demás barras, simplemente forjadas 6 Year 0

7228.50.00 � Las demás barras, simplemente obtenidas o acabadas en frío 6 Year 0

7228.60.00 � Las demás barras 6 Year 0

7228.70.00 � Perfiles 6 Year 0
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7228.80 � Barras huecas para perforación:

7228.80.10 � � De aceros aleados 6 Year 0

7228.80.20 � � De aceros sin alear 6 Year 0

72.29 Alambre de los demás aceros aleados.

7229.10.00 � De acero rápido 6 Year 0

7229.20.00 � De acero silicomanganeso 6 Year 0

7229.90.00 � Los demás 6 Year 0

73 Manufacturas de fundición, hierro o acero

73.01 Tablestacas de hierro o acero, incluso perforadas o hechas con elementos ensamblados;
perfiles de hierro o acero obtenidos por soldadura.

7301.10.00 � Tablestacas 6 Year 0

7301.20.00 � Perfiles 6 Year 0

73.02 Elementos para vías férreas, de fundición, hierro o acero: carriles (rieles), contracarriles
(contrarrieles) y cremalleras, agujas, puntas de corazón, varillas para mando de agujas y otros
elementos para cruce o cambio de vías, traviesas (durmientes), bridas, cojinetes, cuñas, placas
de asiento, placas de unión, placas y tirantes de separación y demás piezas concebidas
especialmente para la colocación, unión o fijación de carriles (rieles).

7302.10.00 � Carriles (rieles) 6 Year 0

7302.30.00 � Agujas, puntas de corazón, varillas para mando de agujas y otros elementos para cruce o
cambio de vías

6 Year 0

7302.40.00 � Bridas y placas de asiento 6 Year 0

7302.90.00 � Los demás 6 Year 0

7303.00.00 Tubos y perfiles huecos, de fundición. 6 Year 0

73.04 Tubos y perfiles huecos, sin soldadura (sin costura)*, de hierro o acero.

7304.10.00 � Tubos de los tipos utilizados en oleoductos o gasoductos 6 Year 0

� Tubos para entubación («casing») o producción («tubing») y tubos para perforación, de los
tipos utilizados para la extracción de petróleo o gas:

7304.21.00 � � Tubos para perforación 6 Year 0

7304.29.00 � � Los demás 6 Year 0

� Los demás, de sección circular, de hierro o acero sin alear:

7304.31.00 � � Estirados o laminados en frío 6 Year 0

7304.39.00 � � Los demás 6 Year 0

� Los demás, de sección circular, de acero inoxidable:

7304.41 � � Estirados o laminados en frío:

7304.41.10 � � � De diámetro exterior inferior a 19 mm 6 Year 0

7304.41.90 � � � Los demás 6 Year 0

7304.49.00 � � Los demás 6 Year 0

� Los demás, de sección circular, de los demás aceros aleados:

7304.51.00 � � Estirados o laminados en frío 6 Year 0

7304.59.00 � � Los demás 6 Year 0
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7304.90.00 � Los demás 6 Year 0

73.05 Los demás tubos (por ejemplo: soldados o remachados) de sección circular con diámetro
exterior superior a 406,4 mm, de hierro o acero.

� Tubos de los tipos utilizados en oleoductos o gasoductos:

7305.11.00 � � Soldados longitudinalmente con arco sumergido 6 Year 0

7305.12.00 � � Los demás, soldados longitudinalmente 6 Year 0

7305.19.00 � � Los demás 6 Year 0

7305.20.00 � Tubos para entubación («casing») de los tipos utilizados en la extracción de petróleo o gas 6 Year 0

� Los demás, soldados:

7305.31.00 � � Soldados longitudinalmente 6 Year 0

7305.39.00 � � Los demás 6 Year 0

7305.90.00 � Los demás 6 Year 0

73.06 Los demás tubos y perfiles huecos (por ejemplo: soldados, remachados, grapados o con los
bordes simplemente aproximados), de hierro o acero.

7306.10.00 � Tubos de los tipos utilizados en oleoductos o gasoductos 6 Year 0

7306.20.00 � Tubos para entubación («casing») o producción («tubing»), de los tipos utilizados para la
extracción de petróleo o gas

6 Year 0

7306.30.00 � Los demás, soldados, de sección circular, de hierro o acero sin alear 6 Year 0

7306.40.00 � Los demás, soldados, de sección circular, de acero inoxidable 6 Year 0

7306.50.00 � Los demás, soldados, de sección circular, de los demás aceros aleados 6 Year 0

7306.60.00 � Los demás, soldados, excepto los de sección circular 6 Year 0

7306.90.00 � Los demás 6 Year 0

73.07 Accesorios de tubería (por ejemplo: empalmes (racores), codos, manguitos), de fundición,
hierro o acero.

� Moldeados:

7307.11.00 � � De fundición no maleable 6 Year 0

7307.19.00 � � Los demás 6 Year 0

� Los demás, de acero inoxidable:

7307.21.00 � � Bridas 6 Year 0

7307.22.00 � � Codos, curvas y manguitos, roscados 6 Year 0

7307.23.00 � � Accesorios de soldar a tope 6 Year 0

7307.29.00 � � Los demás 6 Year 0

� Los demás:

7307.91.00 � � Bridas 6 Year 0

7307.92.00 � � Codos, curvas y manguitos, roscados 6 Year 0

7307.93.00 � � Accesorios de soldar a tope 6 Year 0

7307.99.00 � � Los demás 6 Year 0

73.08 Construcciones y sus partes (por ejemplo: puentes y sus partes, compuertas de esclusas,
torres, castilletes, pilares, columnas, armazones para techumbre, techados, puertas y ventanas
y sus marcos, contramarcos y umbrales, cortinas de cierre, barandillas), de fundición, hierro o
acero, excepto las construcciones prefabricadas de la partida 94.06; chapas, barras, perfiles,
tubos y similares, de fundición, hierro o acero, preparados para la construcción.
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7308.10.00 � Puentes y sus partes 6 Year 0

7308.20.00 � Torres y castilletes 6 Year 0

7308.30.00 � Puertas, ventanas, y sus marcos, contramarcos y umbrales 6 Year 0

7308.40.00 � Material para andamiaje, encofrado, apeo o apuntalamiento 6 Year 0

7308.90.00 � Los demás 6 Year 7

73.09 Depósitos, cisternas, cubas y recipientes similares para cualquier materia (excepto gas
comprimido o licuado), de fundición, hierro o acero, de capacidad superior a 300 l, sin
dispositivos mecánicos ni térmicos, incluso con revestimiento interior o calorífugo.

7309.00.10 � Para gases, excluidos los gases comprimidos o licuados 6 Year 0

� Para líquidos:

7309.00.21 � � Con revestimiento interior o calorífugo 6 Year 0

7309.00.22 � � Sin revestimiento interior o calorífugo, con capacidad superior a 100 000 l 6 Year 0

7309.00.23 � � Sin revestimiento interior o calorífugo, con capacidad inferior o igual a 100 000 l 6 Year 0

7309.00.90 � Los demás 6 Year 0

73.10 Depósitos, barriles, tambores, bidones, latas o botes, cajas y recipientes similares, para
cualquier materia (excepto gas comprimido o licuado), de fundición, hierro o acero, de
capacidad inferior o igual a 300 I, sin dispositivos mecánicos ni térmicos, incluso con
revestimiento interior o calorífugo.

7310.10 � De capacidad superior o igual a 50 l:

7310.10.10 � � Barriles, tambores y bidones 6 Year 0

7310.10.90 � � Los demás 6 Year 0

� De capacidad inferior a 50 l:

7310.21.00 � � Latas o botes para ser cerrados por soldadura o rebordeado 6 Year 0

7310.29 � � Los demás:

7310.29.10 � � � Barriles, tambores y bidones 6 Year 0

7310.29.90 � � � Los demás 6 Year 0

73.11 Recipientes para gas comprimido o licuado, de fundición, hierro o acero.

7311.00.10 � De capacidad inferior o igual a 100 litros 6 Year 0

7311.00.20 � De capacidad superior a 100 litros pero inferior o igual a 500 litros 6 Year 0

7311.00.30 � De capacidad superior a 500 litros pero inferior o igual a 1 000 litros 6 Year 0

7311.00.90 � Los demás 6 Year 0

73.12 Cables, trenzas, eslingas y artículos similares, de hierro o acero, sin aislar para electricidad.

7312.10 � Cables:

7312.10.10 � � De 1 mm hasta 80 mm de diámetro, de alambre de sección circular 6 Year 0

7312.10.90 � � Los demás 6 Year 0

7312.90.00 � Los demás 6 Year 0

7313.00.00 Alambre de púas, de hierro o acero; alambre (simple o doble) y tiras, torcidos, incluso con
púas, de hierro o acero, de los tipos utilizados para cercar.

6 Year 0



Partida SA 2002 Descripción Base Categoría

73.14 Telas metálicas (incluidas las continuas o sin fin), redes y rejas, de alambre de hierro o acero;
chapas y tiras, extendidas (desplegadas), de hierro o acero.

� Telas metálicas tejidas:

7314.12.00 � � Telas metálicas continuas o sin fin, de acero inoxidable, para máquinas 6 Year 0

7314.13.00 � � Las demás telas metálicas continuas o sin fin, para máquinas 6 Year 0

7314.14.00 � � Las demás telas metálicas tejidas, de acero inoxidable 6 Year 0

7314.19.00 � � Las demás 6 Year 0

7314.20.00 � Redes y rejas, soldadas en los puntos de cruce, de alambre cuya mayor dimensión de la
sección transversal sea superior o igual a 3 mm y con malla de superficie superior o igual
a 100 cm2

6 Year 0

� Las demás redes y rejas, soldadas en los puntos de cruce:

7314.31.00 � � Cincadas 6 Year 0

7314.39.00 � � Las demás 6 Year 0

� Las demás telas metálicas, redes y rejas:

7314.41 � � Cincadas:

7314.41.10 � � � Gaviones de alambre de acero galvanizado, incluso recubiertos con materiales
plásticos artificiales

6 Year 0

7314.41.90 � � � Los demás 6 Year 0

7314.42.00 � � Revestidas de plástico 6 Year 0

7314.49.00 � � Las demás 6 Year 0

7314.50.00 � Chapas y tiras, extendidas (desplegadas) 6 Year 0

73.15 Cadenas y sus partes, de fundición, hierro o acero.

� Cadenas de eslabones articulados y sus partes:

7315.11.00 � � Cadenas de rodillo 6 Year 0

7315.12.00 � � Las demás cadenas 6 Year 0

7315.19.00 � � Partes 6 Year 0

7315.20.00 � Cadenas antideslizantes 6 Year 0

� Las demás cadenas:

7315.81.00 � � Cadenas de eslabones con contrete (travesaño) 6 Year 0

7315.82.00 � � Las demás cadenas, de eslabones soldados 6 Year 0

7315.89 � � Las demás:

7315.89.10 � � � Para transmisión 6 Year 0

7315.89.90 � � � Las demás 6 Year 0

7315.90.00 � Las demás partes 6 Year 0

7316.00.00 Anclas, rezones y sus partes, de fundición, hierro o acero. 6 Year 0

73.17 Puntas, clavos, chinchetas (chinches), grapas apuntadas, onduladas o biseladas, y artículos
similares, de fundición, hierro o acero, incluso con cabeza de otras materias, excepto de
cabeza de cobre.

7317.00.10 � Puntas y clavos 6 Year 0



Partida SA 2002 Descripción Base Categoría

7317.00.90 � Los demás 6 Year 0

73.18 Tornillos, pernos, tuercas, tirafondos, escarpias roscadas, remaches, pasadores, clavijas,
chavetas, arandelas (incluidas las arandelas de muelle [resorte]) y artículos similares, de
fundición, hierro o acero.

� Artículos roscados:

7318.11.00 � � Tirafondos 6 Year 0

7318.12.00 � � Los demás tornillos para madera 6 Year 0

7318.13.00 � � Escarpias y armellas, roscadas 6 Year 0

7318.14.00 � � Tornillos taladradores 6 Year 0

7318.15.00 � � Los demás tornillos y pernos, incluso con sus tuercas y arandelas 6 Year 0

7318.16.00 � � Tuercas 6 Year 0

7318.19.00 � � Los demás 6 Year 0

� Artículos sin rosca:

7318.21.00 � � Arandelas de muelle (resorte) y las demás de seguridad 6 Year 0

7318.22.00 � � Las demás arandelas 6 Year 0

7318.23.00 � � Remaches 6 Year 0

7318.24.00 � � Pasadores, clavijas y chavetas 6 Year 0

7318.29.00 � � Los demás 6 Year 0

73.19 Agujas de coser, tejer, pasacintas, agujas de ganchillo (croché), punzones de bordar y
artículos similares, para uso manual, de hierro o acero; alfileres de gancho (imperdibles) y
demás alfileres de hierro o acero, no expresados ni comprendidos en otra parte.

7319.10.00 � Agujas de coser, zurcir o bordar 6 Year 0

7319.20.00 � Alfileres de gancho (imperdibles) 6 Year 0

7319.30.00 � Los demás alfileres 6 Year 0

7319.90.00 � Los demás 6 Year 0

73.20 Muelles (resortes), ballestas y sus hojas, de hierro o acero.

7320.10.00 � Ballestas y sus hojas

ex 7320.10.00 � � Balletas, de hierro o acero, para sistemas de suspensión de vehiculos del Cap. 87,
excepto hojas

6 Year 7

ex 7320.10.00 � � Las demás 6 Year 0

7320.20.00 � Muelles (resortes) helicoidales

ex 7320.20.00 � � Muelles helicoidales, de hierro o acero, para sistemas de suspensión de los vehiculos 6 Year 7

ex 7320.20.00 � � Los demás 6 Year 0

7320.90.00 � Los demás 6 Year 0

73.21 Estufas, calderas con hogar, cocinas (incluidas las que puedan utilizarse accesoriamente para
calefacción central), barbacoas (parrillas)*, braseros, hornillos de gas, calientaplatos y aparatos
no eléctricos similares, para uso doméstico, y sus partes, de fundición, hierro o acero.

� Aparatos para cocción y calientaplatos:

7321.11 � � De combustibles gaseosos, o de gas y otros combustibles:

7321.11.10 � � � Cocinas (excepto las portátiles) 6 Year 0
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7321.11.20 � � � Estufas (excepto las portátiles) 6 Year 0

7321.11.90 � � � Los demás 6 Year 0

7321.12 � � De combustibles líquidos:

7321.12.10 � � � Cocinas 6 Year 0

7321.12.90 � � � Los demás 6 Year 0

7321.13 � � De combustibles sólidos:

7321.13.10 � � � Cocinas 6 Year 0

7321.13.90 � � � Los demás 6 Year 0

� Los demás aparatos:

7321.81 � � De combustibles gaseosos, o de gas y otros combustibles:

7321.81.10 � � � De combustibles gaseosos 6 Year 0

7321.81.20 � � � De gas y otros combustibles 6 Year 0

7321.82.00 � � De combustibles líquidos 6 Year 0

7321.83.00 � � De combustibles sólidos 6 Year 0

7321.90 � Partes:

7321.90.10 � � Cámara de cocción, incluso sin ensamblar, para estufas o cocinas (excepto las
portátiles)

6 Year 0

7321.90.20 � � Panel superior con o sin controles, con o sin quemadores, para estufas o cocinas
(excepto las portátiles)

6 Year 0

7321.90.30 � � Ensambles de puertas, para estufas o cocinas (excepto las portátiles), que incluyan más
de uno de los siguientes componentes: paredes interiores, paredes exteriores, ventana,
aislamiento.

6 Year 0

7321.90.90 � � Las demás 6 Year 0

73.22 Radiadores para calefacción central, de calentamiento no eléctrico, y sus partes, de fundición,
hierro o acero; generadores y distribuidores de aire caliente (incluidos los distribuidores que
puedan funcionar también como distribuidores de aire fresco o acondicionado), de
calentamiento no eléctrico, que lleven un ventilador o un soplador con motor, y sus partes,
de fundición, hierro o acero.

� Radiadores y sus partes:

7322.11.00 � � De fundición 6 Year 0

7322.19.00 � � Los demás 6 Year 0

7322.90.00 � Los demás 6 Year 0

73.23 Artículos para uso doméstico y sus partes, de fundición, hierro o acero; lana de hierro o
acero; esponjas, estropajos, guantes y artículos similares de fregar, lustrar o usos análogos, de
hierro o acero.

7323.10.00 � Lana de hierro o acero; esponjas, estropajos, guantes y artículos similares de fregar, lustrar
o usos análogos

6 Year 0

� Los demás:

7323.91.00 � � De fundición, sin esmaltar 6 Year 0

7323.92.00 � � De fundición, esmaltados 6 Year 0

7323.93.00 � � De acero inoxidable 6 Year 0

7323.94.00 � � De hierro o acero, esmaltados 6 Year 0
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7323.99.00 � � Los demás 6 Year 0

73.24 Artículos para higiene o tocador, y sus partes, de fundición, hierro o acero.

7324.10.00 � Fregaderos (piletas de lavar) y lavabos, de acero inoxidable 6 Year 0

� Bañeras:

7324.21.00 � � De fundición, incluso esmaltadas 6 Year 0

7324.29.00 � � Las demás 6 Year 0

7324.90.00 � Los demás, incluidas las partes 6 Year 0

73.25 Las demás manufacturas moldeadas de fundición, hierro o acero.

7325.10.00 � De fundición no maleable 6 Year 0

� Las demás:

7325.91 � � Bolas y artículos similares para molinos:

7325.91.10 � � � Para molienda de minerales 6 Year 0

7325.91.90 � � � Las demás 6 Year 0

7325.99.00 � � Las demás 6 Year 0

73.26 Las demás manufacturas de hierro o acero.

� Forjadas o estampadas pero sin trabajar de otro modo:

7326.11 � � Bolas y artículos similares para molinos:

7326.11.10 � � � Para molienda de minerales 6 Year 0

7326.11.90 � � � Las demás 6 Year 0

7326.19.00 � � Las demás 6 Year 0

7326.20.00 � Manufacturas de alambre de hierro o acero 6 Year 0

7326.90.00 � Las demás 6 Year 0

74 Cobre y sus manufacturas

74.01 Matas de cobre; cobre de cementación (cobre precipitado).

7401.10.00 � Matas de cobre 6 Year 0

7401.20.00 � Cobre de cementación (cobre precipitado) 6 Year 0

74.02 Cobre sin refinar; ánodos de cobre para refinado electrolítico.

7402.00.10 � Cobre para el afino 6 Year 0

7402.00.90 � Los demás 6 Year 0

74.03 Cobre refinado y aleaciones de cobre, en bruto.

� Cobre refinado:

7403.11.00 � � Cátodos y secciones de cátodos 6 Year 0

7403.12.00 � � Barras para alambrón («wire-bars») 6 Year 0

7403.13.00 � � Tochos 6 Year 0

7403.19.00 � � Los demás 6 Year 0

� Aleaciones de cobre:

7403.21.00 � � A base de cobre-cinc (latón) 6 Year 0
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7403.22.00 � � A base de cobre-estaño (bronce) 6 Year 0

7403.23.00 � � A base de cobre-níquel (cuproníquel) o de cobre-níquel-cinc (alpaca) 6 Year 0

7403.29.00 � � Las demás aleaciones de cobre (excepto las aleaciones madre de la partida 74.05) 6 Year 0

74.04 Desperdicios y desechos, de cobre.

� De cobre refinado:

7404.00.11 � Anodos gastados; desperdicios y desechos con contenido de cobre inferior al 94 % en
peso

6 Year 0

7404.00.19 � Los demás 6 Year 0

� De aleaciones de cobre:

7404.00.21 � � A base de cobre-cinc (latón) 6 Year 0

7404.00.29 � � Los demás 6 Year 0

7404.00.90 � Los demás 6 Year 0

7405.00.00 Aleaciones madre de cobre. 6 Year 0

74.06 Polvo y escamillas, de cobre.

7406.10.00 � Polvo de estructura no laminar 6 Year 0

7406.20.00 � Polvo de estructura laminar; escamillas 6 Year 0

74.07 Barras y perfiles, de cobre.

7407.10 � De cobre refinado:

7407.10.10 � � Perfiles huecos 6 Year 0

7407.10.90 � � Los demás 6 Year 0

� De aleaciones de cobre:

7407.21 � � A base de cobre-cinc (latón):

7407.21.10 � � � Perfiles huecos 6 Year 0

7407.21.90 � � � Los demás 6 Year 0

7407.22 � � A base de cobre-níquel (cuproníquel) o de cobre-níquel-cinc (alpaca):

7407.22.10 � � � Perfiles huecos 6 Year 0

7407.22.90 � � � Los demás 6 Year 0

7407.29 � � Los demás:

7407.29.10 � � � Perfiles huecos 6 Year 0

7407.29.90 � � � Los demás 6 Year 0

74.08 Alambre de cobre.

� De cobre refinado:

7408.11 � � Con la mayor dimensión de la sección transversal superior a 6 mm:

7408.11.10 � � � De sección transversal inferior o igual a 9,5 mm 6 Year 5

7408.11.90 � � � Los demás 6 Year 5

7408.19.00 � � Los demás 6 Year 0

� De aleaciones de cobre:
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7408.21 � � A base de cobre-cinc (latón):

7408.21.10 � � � En la que la mayor sección transversal sea superior a 6 mm 6 Year 0

7408.21.90 � � � Los demás 6 Year 0

7408.22 � � A base de cobre-níquel (cuproníquel) o de cobre-níquel-cinc (alpaca):

7408.22.10 � � � En la que la mayor sección transversal sea superior a 6 mm 6 Year 0

7408.22.90 � � � Los demás 6 Year 0

7408.29 � � Los demás:

7408.29.10 � � � En la que la mayor sección transversal sea superior a 6 mm 6 Year 0

7408.29.90 � � � Los demás 6 Year 0

74.09 Chapas y tiras, de cobre, de espesor superior a 0,15 mm.

� De cobre refinado:

7409.11.00 � � Enrolladas 6 Year 0

7409.19.00 � � Las demás 6 Year 0

� De aleaciones a base de cobre-cinc (latón):

7409.21.00 � � Enrolladas 6 Year 0

7409.29.00 � � Las demás 6 Year 0

� De aleaciones a base de cobre-estaño (bronce):

7409.31.00 � � Enrolladas 6 Year 0

7409.39.00 � � Las demás 6 Year 0

7409.40.00 � De aleaciones a base de cobre-níquel (cuproníquel) o de cobre-níquel-cinc (alpaca) 6 Year 0

7409.90.00 � De las demás aleaciones de cobre 6 Year 0

74.10 Hojas y tiras, delgadas, de cobre (incluso impresas o fijadas sobre papel, cartón, plástico o
soportes similares), de espesor inferior o igual a 0,15 mm (sin incluir el soporte).

� Sin soporte:

7410.11.00 � � De cobre refinado 6 Year 0

7410.12.00 � � De aleaciones de cobre 6 Year 0

� Con soporte:

7410.21.00 � � De cobre refinado 6 Year 0

7410.22.00 � � De aleaciones de cobre 6 Year 0

74.11 Tubos de cobre.

7411.10.00 � De cobre refinado 6 Year 0

� De aleaciones de cobre:

7411.21.00 � � A base de cobre-cinc (latón) 6 Year 0

7411.22.00 � � A base de cobre-níquel (cuproníquel) o de cobre-níquel-cinc (alpaca) 6 Year 0

7411.29.00 � � Los demás 6 Year 0

74.12 Accesorios de tubería (por ejemplo: empalmes [racores], codos, manguitos) de cobre.

7412.10.00 � De cobre refinado 6 Year 0

7412.20.00 � De aleaciones de cobre 6 Year 0



Partida SA 2002 Descripción Base Categoría

7413.00.00 Cables, trenzas y artículos similares, de cobre, sin aislar para electricidad. 6 Year 5

74.14 Telas metálicas (incluidas las continuas o sin fin), redes y rejas, de alambre de cobre; chapas y
tiras, extendidas (desplegadas), de cobre.

7414.20.00 � Telas metálicas 6 Year 0

7414.90.00 � Las demás 6 Year 0

74.15 Puntas, clavos, chinchetas (chinches), grapas apuntadas y artículos similares, de cobre, o con
espiga de hierro o acero y cabeza de cobre; tornillos, pernos, tuercas, escarpias roscadas,
remaches, pasadores, clavijas, chavetas y arandelas (incluidas las arandelas de muelle [resorte])
y artículos similares, de cobre.

7415.10.00 � Puntas y clavos, chinchetas (chinches), grapas apuntadas y artículos similares 6 Year 0

� Los demás artículos sin rosca:

7415.21.00 � � Arandelas (incluidas las arandelas de muelle [resorte]) 6 Year 0

7415.29.00 � � Los demás 6 Year 0

� Los demás artículos roscados:

7415.33.00 � � Tornillos; pernos y tuercas 6 Year 0

7415.39.00 � � Los demás 6 Year 0

7416.00.00 Muelles (resortes) de cobre. 6 Year 0

7417.00.00 Aparatos no eléctricos de cocción o calefacción, para uso doméstico, y sus partes, de cobre. 6 Year 0

74.18 Artículos para uso doméstico, higiene o tocador, y sus partes, de cobre; esponjas, estropajos,
guantes y artículos similares de fregar, lustrar o usos análogos, de cobre.

� Artículos para uso doméstico y sus partes; esponjas, estropajos, guantes y artículos
similares de fregar, lustrar o usos análogos:

7418.11.00 � � Esponjas, estropajos, guantes y artículos similares de fregar, lustrar o usos análogos 6 Year 0

7418.19.00 � � Los demás 6 Year 0

7418.20.00 � Artículos para higiene o tocador, y sus partes 6 Year 0

74.19 Las demás manufacturas de cobre.

7419.10.00 � Cadenas y sus partes 6 Year 0

� Las demás:

7419.91.00 � � Coladas, moldeadas, estampadas o forjadas, pero sin trabajar de otro modo 6 Year 0

7419.99 � � Las demás:

� � � Cospeles

7419.99.11 � � � � De aleaciones a base de cobre, aluminio, níquel 6 Year 0

7419.99.19 � � � � Los demás 6 Year 0

7419.99.90 � � � Las demás 6 Year 0

75 Níquel y sus manufacturas

75.01 Matas de níquel, «sinters» de óxidos de níquel y demás productos intermedios de la
metalurgia del níquel.

7501.10.00 � Matas de níquel 6 Year 0

7501.20.00 � «Sinters» de óxidos de níquel y demás productos intermedios de la metalurgia del níquel 6 Year 0

75.02 Níquel en bruto.

7502.10.00 � Níquel sin alear 6 Year 0
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7502.20.00 � Aleaciones de níquel 6 Year 0

7503.00.00 Desperdicios y desechos, de níquel. 6 Year 0

7504.00.00 Polvo y escamillas, de níquel. 6 Year 0

75.05 Barras, perfiles y alambre, de níquel.

� Barras y perfiles:

7505.11.00 � � De níquel sin alear 6 Year 0

7505.12.00 � � De aleaciones de níquel 6 Year 0

� Alambre:

7505.21.00 � � De níquel sin alear 6 Year 0

7505.22.00 � � De aleaciones de níquel 6 Year 0

75.06 Chapas, hojas y tiras, de níquel.

7506.10 � De níquel sin alear:

7506.10.10 � � Hojas con espesor inferior o igual a 0,15 mm 6 Year 0

7506.10.90 � � Las demás 6 Year 0

7506.20 � De aleaciones de níquel:

7506.20.10 � � Hojas con espesor inferior o igual a 0,15 mm 6 Year 0

7506.20.90 � � Las demás 6 Year 0

75.07 Tubos y accesorios para tubería (por ejemplo: empalmes [racores], codos, manguitos), de
níquel.

� Tubos:

7507.11.00 � � De níquel sin alear 6 Year 0

7507.12.00 � � De aleaciones de níquel 6 Year 0

7507.20.00 � Accesorios para tubería 6 Year 0

75.08 Las demás manufacturas de níquel.

7508.10.00 � Telas metálicas, redes y rejas, de alambre de níquel 6 Year 0

7508.90.00 � Las demás 6 Year 0

76 Aluminio y sus manufacturas

76.01 Aluminio en bruto.

7601.10.00 � Aluminio sin alear 6 Year 0

7601.20.00 � Aleaciones de aluminio 6 Year 0

7602.00.00 Desperdicios y desechos, de aluminio. 6 Year 0

76.03 Polvo y escamillas, de aluminio.

7603.10.00 � Polvo de estructura no laminar 6 Year 0

7603.20.00 � Polvo de estructura laminar; escamillas 6 Year 0

76.04 Barras y perfiles, de aluminio.

7604.10.00 � De aluminio sin alear 6 Year 0

� De aleaciones de aluminio:

7604.21.00 � � Perfiles huecos 6 Year 0
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7604.29.00 � � Los demás 6 Year 0

76.05 Alambre de aluminio.

� De aluminio sin alear:

7605.11.00 � � Con la mayor dimensión de la sección transversal superior a 7 mm 6 Year 0

7605.19.00 � � Los demás 6 Year 0

� De aleaciones de aluminio:

7605.21.00 � � Con la mayor dimensión de la sección transversal superior a 7 mm 6 Year 0

7605.29.00 � � Los demás 6 Year 0

76.06 Chapas y tiras, de aluminio, de espesor superior a 0,2 mm.

� Cuadradas o rectangulares:

7606.11.00 � � De aluminio sin alear 6 Year 0

7606.12.00 � � De aleaciones de aluminio 6 Year 0

� Las demás

7606.91.00 � � De aluminio sin alear 6 Year 0

7606.92.00 � � De aleaciones de aluminio 6 Year 0

76.07 Hojas y tiras, delgadas, de aluminio (incluso impresas o fijadas sobre papel, cartón, plástico o
soportes similares), de espesor inferior o igual a 0,2 mm (sin incluir el soporte).

� Sin soporte:

7607.11.00 � � Simplemente laminadas 6 Year 0

7607.19.00 � � Las demás 6 Year 0

7607.20 � Con soporte:

7607.20.10 � � Complejo de aluminio, impreso,fijado sobre papel couché y soportes de materias
plásticas

6 Year 0

7607.20.90 � � Los demás 6 Year 0

76.08 Tubos de aluminio.

7608.10.00 � De aluminio sin alear 6 Year 0

7608.20.00 � De aleaciones de aluminio 6 Year 0

7609.00.00 Accesorios para tubería (por ejemplo: empalmes [racores], codos, manguitos) de aluminio. 6 Year 0

76.10 Construcciones y sus partes (por ejemplo: puentes y sus partes, torres, castilletes, pilares,
columnas, armazones para techumbre, techados, puertas y ventanas y sus marcos,
contramarcos y umbrales, barandillas), de aluminio, excepto las construcciones prefabricadas
de la partida 94.06; chapas, barras, perfiles, tubos y similares, de aluminio, preparados para
la construcción.

7610.10.00 � Puertas, ventanas, y sus marcos, contramarcos y umbrales 6 Year 0

7610.90.00 � Los demás 6 Year 0

7611.00.00 Depósitos, cisternas, cubas y recipientes similares para cualquier materia (excepto gas
comprimido o licuado), de aluminio, de capacidad superior a 300 l, sin dispositivos
mecánicos ni térmicos, incluso con revestimiento interior o calorífugo.

6 Year 0

76.12 Depósitos, barriles, tambores, bidones, botes, cajas y recipientes similares, de aluminio
(incluidos los envases tubulares rígidos o flexibles), para cualquier materia (excepto gas
comprimido o licuado), de capacidad inferior o igual a 300 l, sin dispositivos mecánicos ni
térmicos, incluso con revestimiento interior o calorífugo.
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7612.10.00 � Envases tubulares flexibles 6 Year 0

7612.90.00 � Los demás 6 Year 0

7613.00.00 Recipientes para gas comprimido o licuado, de aluminio. 6 Year 0

76.14 Cables, trenzas y similares, de aluminio, sin aislar para electricidad.

7614.10.00 � Con alma de acero 6 Year 0

7614.90.00 � Los demás 6 Year 0

76.15 Artículos para uso doméstico, higiene o tocador, y sus partes, de aluminio; esponjas,
estropajos, guantes y artículos similares de fregar, lustrar o usos análogos, de aluminio.

� Artículos para uso doméstico y sus partes; esponjas, estropajos, guantes y artículos
similares de fregar, lustrar o usos análogos:

7615.11.00 � � Esponjas, estropajos, guantes y artículos similares de fregar, lustrar o usos análogos 6 Year 0

7615.19.00 � � Los demás 6 Year 0

7615.20.00 � Artículos para higiene o tocador, y sus partes 6 Year 0

76.16 Las demás manufacturas de aluminio.

7616.10.00 � Puntas, clavos, grapas apuntadas, tornillos, pernos, tuercas, escarpias roscadas, remaches,
pasadores, clavijas, chavetas, arandelas y artículos similares

6 Year 0

� Las demás:

7616.91.00 � � Telas metálicas, redes y rejas, de alambre de aluminio 6 Year 0

7616.99 � � Las demás:

7616.99.10 � � � Discos para la fabricación de tubos colapsibles 6 Year 0

� � � Las demás:

7616.99.91 � � � � Agujas de coser 6 Year 0

7616.99.92 � � � � Punzones para bordar 6 Year 0

7616.99.93 � � � � Imperdibles 6 Year 0

7616.99.99 � � � � Las demás 6 Year 0

78 Plomo y sus manufacturas

78.01 Plomo en bruto.

7801.10.00 � Plomo refinado 6 Year 0

� Los demás:

7801.91.00 � � Con antimonio como el otro elemento predominante en peso 6 Year 0

7801.99.00 � � Los demás 6 Year 0

7802.00.00 Desperdicios y desechos, de plomo. 6 Year 0

7803.00.00 Barras, perfiles y alambre, de plomo. 6 Year 0

78.04 Chapas, hojas y tiras, de plomo; polvo y escamillas, de plomo.

� Chapas, hojas y tiras:

7804.11.00 � � Hojas y tiras, de espesor inferior o igual a 0,2 mm (sin incluir el soporte) 6 Year 0

7804.19.00 � � Las demás 6 Year 0

7804.20.00 � Polvo y escamillas 6 Year 0
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7805.00.00 Tubos y accesorios de tubería (por ejemplo: empalmes [racores], codos, manguitos), de
plomo.

6 Year 0

7806.00.00 Las demás manufacturas de plomo. 6 Year 0

79 Cinc y sus manufacturas

79.01 Cinc en bruto.

� Cinc sin alear:

7901.11.00 � � Con un contenido de cinc superior o igual al 99,99 % en peso 6 Year 0

7901.12.00 � � Con un contenido de cinc inferior al 99,99 % en peso 6 Year 0

7901.20.00 � Aleaciones de cinc 6 Year 0

7902.00.00 Desperdicios y desechos, de cinc. 6 Year 0

79.03 Polvo y escamillas, de cinc.

7903.10.00 � Polvo de condensación 6 Year 0

7903.90.00 � Los demás 6 Year 0

7904.00.00 Barras, perfiles y alambre, de cinc. 6 Year 0

7905.00.00 Chapas, hojas y tiras, de cinc. 6 Year 0

7906.00.00 Tubos y accesorios de tubería (por ejemplo: empalmes [racores], codos, manguitos), de cinc. 6 Year 0

7907.00.00 Las demás manufacturas de cinc. 6 Year 0

80 Estaño y sus manufacturas

80.01 Estaño en bruto.

8001.10.00 � Estaño sin alear 6 Year 0

8001.20.00 � Aleaciones de estaño 6 Year 0

8002.00.00 Desperdicios y desechos, de estaño. 6 Year 0

8003.00.00 Barras, perfiles y alambre, de estaño 6 Year 0

8004.00.00 Chapas, hojas y tiras, de estaño, de espesor superior a 0,2 mm. 6 Year 0

8005.00.00 Hojas y tiras, delgadas, de estaño (incluso impresas o fijadas sobre papel, cartón, plástico o
soportes similares), de espesor inferior o igual a 0,2 mm (sin incluir el soporte); polvo y
escamillas, de estaño.

6 Year 0

8006.00.00 Tubos y accesorios de tubería (por ejemplo: empalmes [racores], codos, manguitos), de
estaño.

6 Year 0

8007.00.00 Las demás manufacturas de estaño. 6 Year 0

81 Los demás metales comunes; cermets; manufacturas de estas materias

81.01 Volframio (tungsteno) y sus manufacturas, incluidos los desperdicios y desechos.

8101.10.00 � Polvo 6 Year 0

� Los demás:

8101.94.00 � � Volframio (tungsteno) en bruto, incluidas las barras simplemente obtenidas por
sinterizado

6 Year 0

8101.95.00 � � Barras, excepto las simplemente obtenidas por sinterizado, perfiles, chapas, hojas y tiras 6 Year 0

8101.96.00 � � Alambre 6 Year 0
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8101.97.00 � � Desperdicios y desechos 6 Year 0

8101.99.00 � � Los demás 6 Year 0

81.02 Molibdeno y sus manufacturas, incluidos los desperdicios y desechos.

8102.10.00 � Polvo 6 Year 0

� Los demás:

8102.94.00 � � Molibdeno en bruto, incluidas las barras simplemente obtenidas por sinterizado 6 Year 0

8102.95 � � Barras, excepto las simplemente obtenidas por sinterizado, perfiles, chapas, hojas y
tiras:

8102.95.10 � � � Barras y varillas 6 Year 0

8102.95.90 � � � Los demás 6 Year 0

8102.96.00 � � Alambre 6 Year 0

8102.97.00 � � Desperdicios y desechos 6 Year 0

8102.99.00 � � Los demás 6 Year 0

81.03 Tantalio y sus manufacturas, incluidos los desperdicios y desechos.

8103.20.00 � Tantalio en bruto, incluidas las barras simplemente obtenidas por sinterizado; polvo 6 Year 0

8103.30.00 � Desperdicios y desechos 6 Year 0

8103.90.00 � Los demás 6 Year 0

81.04 Magnesio y sus manufacturas, incluidos los desperdicios y desechos.

� Magnesio en bruto:

8104.11.00 � � Con un contenido de magnesio superior o igual al 99,8 % en peso 6 Year 0

8104.19.00 � � Los demás 6 Year 0

8104.20.00 � Desperdicios y desechos 6 Year 0

8104.30.00 � Torneaduras y gránulos calibrados; polvo 6 Year 0

8104.90.00 � Los demás 6 Year 0

81.05 Matas de cobalto y demás productos intermedios de la metalurgia del cobalto; cobalto y sus
manufacturas, incluidos los desperdicios y desechos.

8105.20.00 � Matas de cobalto y demás productos intermedios de la metalurgia del cobalto; cobalto en
bruto; polvo

6 Year 0

8105.30.00 � Desperdicios y desechos 6 Year 0

8105.90.00 � Los demás 6 Year 0

8106.00.00 Bismuto y sus manufacturas, incluidos los desperdicios y desechos. 6 Year 0

81.07 Cadmio y sus manufacturas, incluidos los desperdicios y desechos.

8107.20.00 � Cadmio en bruto; polvo 6 Year 0

8107.30.00 � Desperdicios y desechos 6 Year 0

8107.90.00 � Los demás 6 Year 0

81.08 Titanio y sus manufacturas, incluidos los desperdicios y desechos.

8108.20.00 � Titanio en bruto; polvo 6 Year 0

8108.30.00 � Desperdicios y desechos 6 Year 0
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8108.90.00 � Los demás 6 Year 0

81.09 Circonio y sus manufacturas, incluidos los desperdicios y desechos.

8109.20.00 � Circonio en bruto; polvo 6 Year 0

8109.30.00 � Desperdicios y desechos 6 Year 0

8109.90.00 � Los demás 6 Year 0

81.10 Antimonio y sus manufacturas, incluidos los desperdicios y desechos.

8110.10.00 � Antimonio en bruto; polvo 6 Year 0

8110.20.00 � Desperdicios y desechos 6 Year 0

8110.90.00 � Los demás 6 Year 0

81.11 Manganeso y sus manufacturas, incluidos los desperdicios y desechos.

8111.00.10 � Polvos de manganeso y manufacturas de manganeso 6 Year 0

8111.00.90 � Los demás 6 Year 0

81.12 Berilio, cromo, germanio, vanadio, galio, hafnio (celtio), indio, niobio (colombio), renio y
talio, así como las manufacturas de estos metales, incluidos los desperdicios y desechos.

� Berilio:

8112.12.00 � � En bruto; polvo 6 Year 0

8112.13.00 � � Desperdicios y desechos 6 Year 0

8112.19.00 � � Los demás 6 Year 0

� Cromo:

8112.21.00 � � En bruto; polvo 6 Year 0

8112.22.00 � � Desperdicios y desechos 6 Year 0

8112.29.00 � � Los demás 6 Year 0

8112.30.00 � Germanio 6 Year 0

8112.40.00 � Vanadio 6 Year 0

� Talio:

8112.51.00 � � En bruto; polvo 6 Year 0

8112.52.00 � � Desperdicios y desechos 6 Year 0

8112.59.00 � � Los demás 6 Year 0

� Los demás:

8112.92.00 � � En bruto; desperdicios y desechos; polvo 6 Year 0

8112.99.00 � � Los demás 6 Year 0

8113.00.00 Cermet y sus manufacturas, incluidos los desperdicios y desechos. 6 Year 0

82 Herramientas y útiles, artículos de cuchillería y cubiertos de mesa, de metal común; partes de
estos artículos, de metal común

82.01 Layas, palas, azadas, picos, binaderas, horcas de labranza, rastrillos y raederas; hachas,
hocinos y herramientas similares con filo; tijeras de podar de cualquier tipo; hoces y
guadañas, cuchillos para heno o paja, cizallas para setos, cuñas y demás herramientas de
mano, agrícolas, hortícolas o forestales.

8201.10.00 � Layas y palas 6 Year 0
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8201.20.00 � Horcas de labranza 6 Year 0

8201.30.00 � Azadas, picos, binaderas, rastrillos y raederas 6 Year 0

8201.40.00 � Hachas, hocinos y herramientas similares con filo 6 Year 0

8201.50.00 � Tijeras de podar (incluidas las de trinchar aves) para usar con una sola mano 6 Year 0

8201.60.00 � Cizallas para setos, tijeras de podar y herramientas similares, para usar con las dos manos 6 Year 0

8201.90.00 � Las demás herramientas de mano, agrícolas, hortícolas o forestales 6 Year 0

82.02 Sierras de mano; hojas de sierra de cualquier clase (incluidas las fresas sierra y las hojas sin
dentar).

8202.10.00 � Sierras de mano 6 Year 0

8202.20.00 � Hojas de sierra de cinta 6 Year 0

� Hojas de sierra circulares (incluidas las fresas sierra):

8202.31.00 � � Con parte operante de acero 6 Year 0

8202.39.00 � � Las demás, incluidas las partes 6 Year 0

8202.40.00 � Cadenas cortantes 6 Year 0

� Las demás hojas de sierra:

8202.91.00 � � Hojas de sierra rectas para trabajar metal 6 Year 0

8202.99.00 � � Las demás 6 Year 0

82.03 Limas, escofinas, alicates (incluso cortantes), tenazas, pinzas, cizallas para metales, cortatubos,
cortapernos, sacabocados y herramientas similares, de mano.

8203.10 � Limas, escofinas y herramientas similares:

8203.10.10 � � Limas y escofinas 6 Year 0

8203.10.90 � � Los demás 6 Year 0

8203.20.00 � Alicates (incluso cortantes), tenazas, pinzas y herramientas similares 6 Year 0

8203.30.00 � Cizallas para metales y herramientas similares 6 Year 0

8203.40.00 � Cortatubos, cortapernos, sacabocados y herramientas similares 6 Year 0

82.04 Llaves de ajuste de mano (incluidas las llaves dinamométricas); cubos de ajuste
intercambiables, incluso con mango.

� Llaves de ajuste de mano:

8204.11.00 � � De boca fija 6 Year 0

8204.12.00 � � De boca variable 6 Year 0

8204.20.00 � Cubos de ajuste intercambiables, incluso con mango 6 Year 0

82.05 Herramientas de mano (incluidos los diamantes para vidriero) no expresadas ni comprendidas
en otra parte; lámparas de soldar y similares; tornillos de banco, prensas de carpintero y
similares, excepto los que sean accesorios o partes de máquinas herramienta; yunques;
fraguas portátiles; muelas de mano o pedal, con bastidor.

8205.10.00 � Herramientas de taladrar o roscar (incluidas las terrajas) 6 Year 0

8205.20.00 � Martillos y mazas 6 Year 0

8205.30.00 � Cepillos, formones, gubias y herramientas cortantes similares para trabajar madera 6 Year 0

8205.40.00 � Destornilladores 6 Year 0

� Las demás herramientas de mano (incluidos los diamantes para vidriero):

8205.51.00 � � Para uso doméstico 6 Year 0
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8205.59 � � Las demás:

8205.59.10 � � � Herramientas extractoras 6 Year 0

8205.59.20 � � � Herramientas aplicadoras 6 Year 0

8205.59.90 � � � Las demás 6 Year 0

8205.60.00 � Lámparas de soldar y similares 6 Year 0

8205.70.00 � Tornillos de banco, prensas de carpintero y similares 6 Year 0

8205.80.00 � Yunques; fraguas portátiles; muelas de mano o pedal, con bastidor 6 Year 0

8205.90.00 � Juegos de artículos de dos o más de las subpartidas anteriores 6 Year 0

8206.00.00 Herramientas de dos o más de las partidas 82.02 a 82.05, acondicionadas en juegos para la
venta al por menor.

6 Year 0

82.07 Útiles intercambiables para herramientas de mano, incluso mecánicas, o para máquinas
herramienta (por ejemplo: de embutir, estampar, punzonar, roscar [incluso aterrajar],
taladrar, escariar, brochar, fresar, tornear, atornillar), incluidas las hileras de extrudir metal,
así como los útiles para perforación o sondeo.

� Útiles para perforación o sondeo:

8207.13 � � Con parte operante de cermet:

8207.13.10 � � � Trépanos 6 Year 0

8207.13.20 � � � Coronas 6 Year 0

8207.13.30 � � � Barrenas 6 Year 0

8207.13.90 � � � Los demás 6 Year 0

8207.19 � � Los demás, incluidas las partes:

8207.19.10 � � � Trépanos 6 Year 0

8207.19.20 � � � Coronas 6 Year 0

8207.19.30 � � � Barrenas 6 Year 0

8207.19.90 � � � Los demás 6 Year 0

8207.20.00 � Hileras de extrudir metal 6 Year 0

8207.30.00 � Útiles de embutir, estampar o punzonar 6 Year 0

8207.40.00 � Útiles de roscar (incluso aterrajar) 6 Year 0

8207.50 � Útiles de taladrar:

8207.50.10 � � Brocas para metales 6 Year 0

8207.50.90 � � Los demás 6 Year 0

8207.60.00 � Útiles de escariar o brochar 6 Year 0

8207.70.00 � Útiles de fresar 6 Year 0

8207.80.00 � Útiles de tornear 6 Year 0

8207.90.00 � Los demás útiles intercambiables 6 Year 0

82.08 Cuchillas y hojas cortantes, para máquinas o aparatos mecánicos.

8208.10.00 � Para trabajar metal 6 Year 0

8208.20.00 � Para trabajar madera 6 Year 0

8208.30.00 � Para aparatos de cocina o máquinas de la industria alimentaria 6 Year 0
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8208.40.00 � Para máquinas agrícolas, hortícolas o forestales 6 Year 0

8208.90.00 � Las demás 6 Year 0

8209.00.00 Plaquitas, varillas, puntas y artículos similares para útiles, sin montar, de cermet. 6 Year 0

8210.00.00 Aparatos mecánicos accionados a mano, de peso inferior o igual a 10 kg, utilizados para
preparar, acondicionar o servir alimentos o bebidas.

6 Year 0

82.11 Cuchillos con hoja cortante o dentada, incluidas las navajas de podar, y sus hojas (excepto los
de la partida 82.08).

8211.10.00 � Surtidos 6 Year 0

� Los demás:

8211.91.00 � � Cuchillos de mesa de hoja fija 6 Year 0

8211.92.00 � � Los demás cuchillos de hoja fija 6 Year 0

8211.93.00 � � Cuchillos, excepto los de hoja fija, incluidas las navajas de podar 6 Year 0

8211.94.00 � � Hojas 6 Year 0

8211.95.00 � � Mangos de metal común 6 Year 0

82.12 Navajas y máquinas de afeitar y sus hojas (incluidos los esbozos en tiras).

8212.10 � Navajas y máquinas de afeitar:

8212.10.10 � � Máquinas de afeitar desechables 6 Year 0

8212.10.90 � � Las demás 6 Year 0

8212.20 � Hojas para maquinillas de afeitar, incluidos los esbozos en tiras:

8212.20.10 � � Hojas de afeitar 6 Year 0

8212.20.90 � � Los demás 6 Year 0

8212.90.00 � Las demás partes 6 Year 0

8213.00.00 Tijeras y sus hojas. 6 Year 0

82.14 Los demás artículos de cuchillería (por ejemplo: máquinas de cortar el pelo o esquilar,
cuchillas de picar carne, tajaderas de carnicería o cocina y cortapapeles); herramientas y
juegos de herramientas para manicura o pedicuro (incluidas las limas para uñas).

8214.10.00 � Cortapapeles, abrecartas, raspadores, sacapuntas y sus cuchillas 6 Year 0

8214.20.00 � Herramientas y juegos de herramientas para manicura o pedicuro (incluidas las limas para
uñas)

6 Year 0

8214.90.00 � Los demás 6 Year 0

82.15 Cucharas, tenedores, cucharones, espumaderas, palas para tarta, cuchillos para pescado o
mantequilla (manteca)*, pinzas para azúcar y artículos similares.

8215.10.00 � Surtidos que contengan por lo menos un objeto plateado, dorado o platinado 6 Year 0

8215.20.00 � Los demás surtidos 6 Year 0

� Los demás:

8215.91.00 � � Plateados, dorados o platinados 6 Year 0

8215.99.00 � � Los demás 6 Year 0

83 Manufacturas diversas de metal común

83.01 Candados, cerraduras y cerrojos (de llave, combinación o eléctricos), de metal común; cierres
y monturas cierre, con cerradura incorporada, de metal común; llaves de metal común para
estos artículos.

8301.10.00 � Candados 6 Year 0



Partida SA 2002 Descripción Base Categoría

8301.20.00 � Cerraduras de los tipos utilizados en vehículos automóviles 6 Year 5

8301.30.00 � Cerraduras de los tipos utilizados en muebles 6 Year 0

8301.40 � Las demás cerraduras; cerrojos:

8301.40.10 � � Cerraduras de los tipos utilizados en puertas de edificios 6 Year 0

8301.40.90 � � Los demás 6 Year 0

8301.50.00 � Cierres y monturas cierre, con cerradura incorporada 6 Year 0

8301.60.00 � Partes 6 Year 0

8301.70.00 � Llaves presentadas aisladamente 6 Year 0

83.02 Guarniciones, herrajes y artículos similares, de metal común, para muebles, puertas, escaleras,
ventanas, persianas, carrocerías, artículos de guarnicionería, baúles, arcas, cofres y demás
manufacturas de esta clase; colgadores, perchas, soportes y artículos similares, de metal
común; ruedas con montura de metal común; cierrapuertas automáticos de metal común.

8302.10.00 � Bisagras de cualquier clase (incluidos los pernios y demás goznes) 6 Year 0

8302.20.00 � Ruedas 6 Year 0

8302.30.00 � Las demás guarniciones, herrajes y artículos similares, para vehículos automóviles 6 Year 5

� Las demás guarniciones, herrajes y artículos similares:

8302.41.00 � � Para edificios 6 Year 0

8302.42 � � Los demás, para muebles:

8302.42.10 � � � Empuñaduras, manijas (manillas) 6 Year 0

8302.42.20 � � � Tiradores 6 Year 0

8302.42.90 � � � Los demás 6 Year 0

8302.49.00 � � Los demás 6 Year 0

8302.50.00 � Colgadores, perchas, soportes y artículos similares 6 Year 0

8302.60.00 � Cierrapuertas automáticos 6 Year 0

8303.00.00 Cajas de caudales, puertas blindadas y compartimientos para cámaras acorazadas, cofres y
cajas de seguridad y articulos similares, de metal común.

6 Year 0

8304.00.00 Clasificadores, ficheros, cajas para clasificación, bandejas para correspondencia, plumeros
(vasos o cajas para plumas de escribir), portasellos y material similar para oficina, de metal
común, excepto los muebles para oficina de la partida 94.03.

6 Year 0

83.05 Mecanismos para encuadernación de hojas intercambiables o para clasificadores, sujetadores,
cantoneras, clips, índices de señal y artículos similares para oficina, de metal común; grapas
en tiras (por ejemplo: para oficina, tapicería o envase), de metal común.

8305.10.00 � Mecanismos para encuadernación de hojas intercambiables o para clasificadores 6 Year 0

8305.20.00 � Grapas en tiras 6 Year 0

8305.90.00 � Los demás, incluidas las partes 6 Year 0

83.06 Campanas, campanillas, gongos y artículos similares, que no sean eléctricos, de metal común;
estatuillas y demás artículos para adorno, de metal común; marcos para fotografías, grabados
o similares, de metal común; espejos de metal común.

8306.10.00 � Campanas, campanillas, gongos y artículos similares 6 Year 0

� Estatuillas y demás artículos para adorno:

8306.21.00 � � Plateados, dorados o platinados 6 Year 0

8306.29.00 � � Los demás 6 Year 0
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8306.30.00 � Marcos para fotografías, grabados o similares; espejos 6 Year 0

83.07 Tubos flexibles de metal común, incluso con sus accesorios.

8307.10.00 � De hierro o acero 6 Year 0

8307.90.00 � De los demás metales comunes 6 Year 0

83.08 Cierres, monturas cierre, hebillas, hebillas cierre, corchetes, ganchos, anillos para ojetes y
artículos similares, de metal común, para prendas de vestir, calzado, toldos, marroquinería o
demás artículos confeccionados; remaches tubulares o con espiga hendida de metal común;
cuentas y lentejuelas, de metal común.

8308.10.00 � Corchetes, ganchos y anillos para ojetes 6 Year 0

8308.20.00 � Remaches tubulares o con espiga hendida 6 Year 0

8308.90.00 � Los demás, incluidas las partes 6 Year 0

83.09 Tapones y tapas (incluidas las tapas corona, tapas roscadas y tapones vertedores), cápsulas
para botellas, tapones roscados, sobretapas, precintos y demás accesorios para envases, de
metal común.

8309.10.00 � Tapas corona 6 Year 0

8309.90 � Los demás:

8309.90.10 � � Cápsulas para botellas 6 Year 0

8309.90.20 � � Tapas roscadas 6 Year 0

8309.90.90 � � Los demás 6 Year 0

8310.00.00 Placas indicadoras, placas rótulo, placas de direcciones y placas similares, cifras, letras y
signos diversos, de metal común, excepto los de la partida 94.05.

6 Year 0

83.11 Alambre, varillas, tubos, placas, electrodos y artículos similares, de metal común o de carburo
metálico, recubiertos o rellenos de decapantes o de fundentes, para soldadura o depósito de
metal o de carburo metálico; alambre y varillas, de polvo de metal común aglomerado, para
metalización por proyección.

8311.10 � Electrodos recubiertos para soldadura de arco, de metal común:

8311.10.10 � � Electrodos con alma de hierro o acero, recubiertos con material refractario 6 Year 0

8311.10.90 � � Los demás 6 Year 0

8311.20.00 � Alambre «relleno» para soldadura de arco, de metal común 6 Year 0

8311.30.00 � Varillas recubiertas y alambre «relleno» de soldar al soplete, de metal común 6 Year 0

8311.90.00 � Los demás, incluidas las partes 6 Year 0

84 Reactores nucleares, calderas, máquinas, aparatos y artefactos mecánicos; partes de estas
máquinas o aparatos

84.01 Reactores nucleares; elementos combustibles (cartuchos) sin irradiar para reactores nucleares;
máquinas y aparatos para la separación isotópica.

8401.10.00 � Reactores nucleares 0 Year 0

8401.20.00 � Máquinas y aparatos para la separación isotópica, y sus partes 6 Year 0

8401.30.00 � Elementos combustibles (cartuchos) sin irradiar 6 Year 0

8401.40.00 � Partes de reactores nucleares 6 Year 0

84.02 Calderas de vapor (generadores de vapor), excepto las de calefacción central concebidas para
producir agua caliente y también vapor a baja presión; calderas denominadas «de agua
sobrecalentada».

� Calderas de vapor:

8402.11 � � Calderas acuotubulares con una producción de vapor superior a 45 t por hora:
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8402.11.10 � � � Con una producción de vapor superior a 45 t por hora pero inferior o igual a 100 t
por hora

6 Year 0

8402.11.20 � � � Con una producción de vapor superior a 100 t pero inferior o igual a 200 t por
hora

6 Year 0

8402.11.90 � � � Las demás 6 Year 0

8402.12.00 � � Calderas acuotubulares con una producción de vapor inferior o igual a 45 t por hora 6 Year 0

8402.19.00 � � Las demás calderas de vapor, incluidas las calderas mixtas 6 Year 0

8402.20.00 � Calderas denominadas «de agua sobrecalentada» 6 Year 0

8402.90.00 � Partes 6 Year 0

84.03 Calderas para calefacción central, excepto las de la partida 84.02.

8403.10.00 � Calderas 6 Year 0

8403.90.00 � Partes 6 Year 0

84.04 Aparatos auxiliares para las calderas de las partidas 84.02 u 84.03 (por ejemplo:
economizadores, recalentadores, deshollinadores o recuperadores de gas); condensadores para
máquinas de vapor.

8404.10.00 � Aparatos auxiliares para las calderas de las partidas 84.02 u 84.03 6 Year 0

8404.20.00 � Condensadores para máquinas de vapor 6 Year 0

8404.90.00 � Partes 6 Year 0

84.05 Generadores de gas pobre (gas de aire) o de gas de agua, incluso con sus depuradores;
generadores de acetileno y generadores similares de gases, por vía húmeda, incluso con sus
depuradores.

8405.10.00 � Generadores de gas pobre (gas de aire) o de gas de agua, incluso con sus depuradores;
generadores de acetileno y generadores similares de gases, por vía húmeda, incluso con
sus depuradores

6 Year 0

8405.90.00 � Partes 6 Year 0

84.06 Turbinas de vapor.

8406.10.00 � Turbinas para la propulsión de barcos. 6 Year 0

� Las demás turbinas:

8406.81 � � De potencia superior a 40 MW:

8406.81.10 � � � Para la fabricación de grupos electrógenos 6 Year 0

8406.81.90 � � � Las demás 6 Year 0

8406.82.00 � � De potencia inferior o igual a 40 MW 6 Year 0

8406.90 � Partes:

8406.90.10 � � Rotores terminados para su ensamble final 6 Year 0

8406.90.20 � � Aspas rotativas o estacionarias 6 Year 0

8406.90.30 � � Rotores sin terminar, simplemente limpiados o maquinados para remover aletas,
bordes, rebabas y resaltes, o para su colocación en maquinaria de terminado

6 Year 0

8406.90.90 � � Las demás 6 Year 0

84.07 Motores de émbolo (pistón) alternativo y motores rotativos, de encendido por chispa
(motores de explosión).

8407.10.00 � Motores de aviación 6 Year 0

� Motores para la propulsión de barcos:

8407.21.00 � � Del tipo fueraborda 6 Year 0
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8407.29.00 � � Los demás 6 Year 0

� Motores de émbolo (pistón) alternativo de los tipos utilizados para la propulsión de
vehículos del Capítulo 87:

8407.31.00 � � De cilindrada inferior o igual a 50 cm3 6 Year 0

8407.32.00 � � De cilindrada superior a 50 cm3 pero inferior o igual a 250 cm3 6 Year 0

8407.33.00 � � De cilindrada superior a 250 cm3 pero inferior o igual a 1 000 cm3 6 Year 0

8407.34.00 � � De cilindrada superior a 1 000 cm3 6 Year 0

8407.90 � Los demás motores:

8407.90.10 � � Estacionarios 6 Year 0

8407.90.90 � � Los demás 6 Year 0

84.08 Motores de émbolo (pistón) de encendido por compresión (motores Diesel o semi-Diesel).

8408.10 � Motores para la propulsión de barcos:

8408.10.10 � � Del tipo fuera borda 6 Year 0

8408.10.90 � � Los demás 6 Year 0

8408.20 � Motores de los tipos utilizados para la propulsión de vehículos del Capítulo 87:

8408.20.10 � � Para vehículos de la partida 87.01 6 Year 0

8408.20.20 � � Para vehículos de la partida 87.02 6 Year 0

8408.20.30 � � Para vehículos de la partida 87.03 6 Year 0

8408.20.40 � � Para vehículos de la partida 87.04 6 Year 0

8408.20.90 � � Los demás 6 Year 0

8408.90 � Los demás motores:

8408.90.10 � � Estacionarios 6 Year 0

8408.90.90 � � Los demás 6 Year 0

84.09 Partes identificables como destinadas, exclusiva o principalmente, a los motores de las
partidas 84.07 u 84.08.

8409.10.00 � De motores de aviación 6 Year 0

� Las demás:

8409.91 � � Identificables como destinadas, exclusiva o principalmente, a los motores de émbolo
(pistón) de encendido por chispa:

8409.91.10 � � � Pistones 6 Year 5

8409.91.20 � � � Válvulas 6 Year 5

8409.91.30 � � � Anillos 6 Year 5

8409.91.90 � � � Las demás 6 Year 5

8409.99 � � Las demás:

8409.99.10 � � � Pistones 6 Year 5

8409.99.20 � � � Válvulas 6 Year 5

8409.99.30 � � � Anillos 6 Year 5

8409.99.90 � � � Las demás 6 Year 5
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84.10 Turbinas hidráulicas, ruedas hidráulicas y sus reguladores.

� Turbinas y ruedas hidráulicas:

8410.11 � � De potencia inferior o igual a 1 000 kW:

8410.11.10 � � � Turbinas 6 Year 0

8410.11.20 � � � Ruedas hidraúlicas 6 Year 0

8410.12 � � De potencia superior a 1 000 kW pero inferior o igual a 10 000 kW:

8410.12.10 � � � Turbinas 6 Year 0

8410.12.20 � � � Ruedas hidraúlicas 6 Year 0

8410.13 � � De potencia superior a 10 000 kW:

8410.13.10 � � � Turbinas 6 Year 0

8410.13.20 � � � Ruedas hidraúlicas 6 Year 0

8410.90.00 � Partes, incluidos los reguladores 6 Year 0

84.11 Turborreactores, turbopropulsores y demás turbinas de gas.

� Turborreactores:

8411.11.00 � � De empuje inferior o igual a 25 kN 6 Year 0

8411.12.00 � � De empuje superior a 25 kN 6 Year 0

� Turbopropulsores:

8411.21.00 � � De potencia inferior o igual a 1 100 kW 6 Year 0

8411.22.00 � � De potencia superior a 1 100 kW 6 Year 0

� Las demás turbinas de gas:

8411.81.00 � � De potencia inferior o igual a 5 000 kW 6 Year 0

8411.82 � � De potencia superior a 5 000 kW:

8411.82.10 � � � Para la fabricación de grupos electrógenos 6 Year 0

8411.82.90 � � � Las demás 6 Year 0

� Partes:

8411.91.00 � � De turborreactores o de turbopropulsores 6 Year 0

8411.99.00 � � Las demás 6 Year 0

84.12 Los demás motores y máquinas motrices.

8412.10.00 � Propulsores a reacción, excepto los turborreactores 6 Year 0

� Motores hidráulicos:

8412.21.00 � � Con movimiento rectilíneo (cilindros) 6 Year 0

8412.29.00 � � Los demás 6 Year 0

� Motores neumáticos:

8412.31.00 � � Con movimiento rectilíneo (cilindros) 6 Year 0

8412.39.00 � � Los demás 6 Year 0

8412.80.00 � Los demás 6 Year 0

8412.90.00 � Partes 6 Year 0
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84.13 Bombas para líquidos, incluso con dispositivo medidor incorporado; elevadores de líquidos.

� Bombas con dispositivo medidor incorporado o concebidas para llevarlo:

8413.11.00 � � Bombas para distribución de carburantes o lubricantes, de los tipos utilizados en
gasolineras, estaciones de servicio o garajes

6 Year 0

8413.19.00 � � Las demás 6 Year 0

8413.20.00 � Bombas manuales, excepto las de las subpartidas 8413.11 u 8413.19 6 Year 0

8413.30 � Bombas de carburante, aceite o refrigerante, para motores de encendido por chispa o
compresión:

8413.30.10 � � Bombas de bencina para motores de encendido por chispa 6 Year 5

8413.30.90 � � Las demás 6 Year 5

8413.40.00 � Bombas para hormigón 6 Year 0

8413.50.00 � Las demás bombas volumétricas alternativas 6 Year 0

8413.60.00 � Las demás bombas volumétricas rotativas 6 Year 0

8413.70.00 � Las demás bombas centrífugas 6 Year 0

� Las demás bombas; elevadores de líquidos:

8413.81.00 � � Bombas 6 Year 0

8413.82.00 � � Elevadores de líquidos 6 Year 0

� Partes:

8413.91.00 � � De bombas 6 Year 0

8413.92.00 � � De elevadores de líquidos 6 Year 0

84.14 Bombas de aire o de vacío, compresores de aire u otros gases y ventiladores; campanas
aspirantes para extracción o reciclado, con ventilador incorporado, incluso con filtro.

8414.10.00 � Bombas de vacío 6 Year 0

8414.20.00 � Bombas de aire, de mano o pedal 6 Year 0

8414.30 � Compresores de los tipos utilizados en los equipos frigoríficos:

8414.30.10 � � De potencia inferior o igual a 0,4 kW 6 Year 0

8414.30.90 � � Los demás 6 Year 0

8414.40 � Compresores de aire montados en chasis remolcable con ruedas:

8414.40.10 � � Con caudal inferior a 2 m3 por minuto 6 Year 0

8414.40.90 � � Los demás 6 Year 0

� Ventiladores:

8414.51.00 � � Ventiladores de mesa, pie, pared, cielo raso, techo o ventana, con motor eléctrico
incorporado de potencia inferior o igual a 125 W

6 Year 0

8414.59.00 � � Los demás 6 Year 0

8414.60.00 � Campanas aspirantes en las que el mayor lado horizontal sea inferior o igual a 120 cm 6 Year 0

8414.80 � Los demás:

8414.80.10 � � Turbocargadores y supercargadores para vehículos automotores

ex 8414.80.10 � � � Los demás compresores, excepto para refrigeración, para automotores 6 Year 7

ex 8414.80.10 � � � Los demás 6 Year 0
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8414.80.90 � � Los demás

ex 8414.80.90 � � � Los demás compresores, excepto para refrigeración, para automotores 6 Year 7

ex 8414.80.90 � � � Los demás 6 Year 0

8414.90 � Partes:

8414.90.10 � � Rotores y estatores para los bienes de la subpartida 8414.30 6 Year 0

8414.90.90 � � Las demás 6 Year 0

84.15 Máquinas y aparatos para acondicionamiento de aire que comprendan un ventilador con
motor y los dispositivos adecuados para modificar la temperatura y la humedad, aunque no
regulen separadamente el grado higrométrico.

8415.10.00 � De pared o para ventanas, formando un solo cuerpo o del tipo sistema de elementos
separados («split-system»)

6 Year 0

8415.20.00 � De los tipos utilizados en vehículos automóviles para sus ocupantes 6 Year 0

� Los demás:

8415.81.00 � � Con equipo de enfriamiento y válvula de inversión del ciclo térmico (bombas de calor
reversibles)

6 Year 0

8415.82.00 � � Los demás, con equipo de enfriamiento

ex 8415.82.00 � � � Los demás acondicionares de aire, con equipo de enfriamiento, para vehiculos con
motor

6 Year 7

ex 8415.82.00 � � � Los demás 6 Year 0

8415.83.00 � � Sin equipo de enfriamiento

ex 8415.83.00 � � � Los demás acondicionares de aire, con equipo de enfriamiento, para vehiculos con
motor

6 Year 7

ex 8415.83.00 � � � Los demás 6 Year 0

8415.90 � Partes:

8415.90.10 � � Chasis, bases de chasis y gabinetes exteriores 6 Year 0

8415.90.90 � � Las demás 6 Year 0

84.16 Quemadores para la alimentación de hogares, de combustibles líquidos o sólidos pulverizados
o de gases; alimentadores mecánicos de hogares, parrillas mecánicas, descargadores
mecánicos de cenizas y demás dispositivos mecánicos auxiliares empleados en hogares.

8416.10.00 � Quemadores de combustibles líquidos 6 Year 0

8416.20.00 � Los demás quemadores, incluidos los mixtos 6 Year 0

8416.30.00 � Alimentadores mecánicos de hogares, parrillas mecánicas, descargadores mecánicos de
cenizas y demás dispositivos mecánicos auxiliares empleados en hogares

6 Year 0

8416.90.00 � Partes 6 Year 0

84.17 Hornos industriales o de laboratorio, incluidos los incineradores, que no sean eléctricos.

8417.10.00 � Hornos para tostación, fusión u otros tratamientos térmicos de los minerales metalíferos
(incluidas las piritas) o de los metales

6 Year 0

8417.20.00 � Hornos de panadería, pastelería o galletería 6 Year 0

8417.80.00 � Los demás 6 Year 0

8417.90.00 � Partes 6 Year 0

84.18 Refrigeradores, congeladores y demás material, máquinas y aparatos para producción de frío,
aunque no sean eléctricos; bombas de calor, excepto las máquinas y aparatos para
acondicionamiento de aire de la partida 84.15.
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8418.10 � Combinaciones de refrigerador y congelador con puertas exteriores separadas:

� � De compresión, de uso doméstico:

8418.10.11 � � � De capacidad superior a 100 l pero inferior o igual a 200 l 6 Year 0

8418.10.12 � � � De capacidad superior a 200 l pero inferior o igual a 300 l 6 Year 0

8418.10.13 � � � De capacidad superior a 300 l pero inferior o igual a 400 l 6 Year 0

8418.10.19 � � � Los demás 6 Year 0

8418.10.90 � � Las demás 6 Year 0

� Refrigeradores domésticos:

8418.21 � � De compresión:

8418.21.10 � � � De capacidad inferior o igual a 100 l 6 Year 0

8418.21.20 � � � De capacidad superior a 100 l pero inferior o igual a 200 l 6 Year 0

8418.21.30 � � � De capacidad superior a 200 l pero inferior o igual a 300 l 6 Year 0

8418.21.90 � � � Los demás 6 Year 0

8418.22.00 � � De absorción, eléctricos 6 Year 0

8418.29.00 � � Los demás 6 Year 0

8418.30.00 � Congeladores horizontales del tipo arcón (cofre), de capacidad inferior o igual a 800 l 6 Year 0

8418.40.00 � Congeladores verticales del tipo armario, de capacidad inferior o igual a 900 l 6 Year 0

8418.50.00 � Los demás armarios, arcones (cofres), vitrinas, mostradores y muebles similares para la
producción de frío

6 Year 0

� Los demás materiales, máquinas y aparatos para producción de frío; bombas de calor:

8418.61.00 � � Grupos frigoríficos de compresión en los que el condensador esté constituido por un
intercambiador de calor

6 Year 0

8418.69 � � Los demás:

8418.69.10 � � � Instalaciones frigoríficas 6 Year 0

8418.69.20 � � � Unidades de refrigeración 6 Year 0

8418.69.90 � � � Los demás 6 Year 0

� Partes:

8418.91.00 � � Muebles concebidos para incorporarles un equipo de producción de frío 6 Year 0

8418.99 � � Las demás:

8418.99.10 � � � Ensambles de puertas que incorporen más de uno de los siguientes componentes:
panel interior, panel exterior, aislamiento, bisagras, agarraderas

6 Year 0

8418.99.90 � � � Las demás 6 Year 0

84.19 Aparatos y dispositivos, aunque se calienten eléctricamente (excepto los hornos y demás
aparatos de la partida 85.14), para el tratamiento de materias mediante operaciones que
impliquen un cambio de temperatura, tales como calentamiento, cocción, torrefacción,
destilación, rectificación, esterilización, pasteurización, baño de vapor de agua, secado,
evaporación, vaporización, condensación o enfriamiento, excepto los aparatos domésticos;
calentadores de agua de calentamiento instantáneo o de acumulación, excepto los eléctricos.

� Calentadores de agua de calentamiento instantáneo o de acumulación, excepto los
eléctricos:

8419.11.00 � � De calentamiento instantáneo, de gas 6 Year 0
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8419.19.00 � � Los demás 6 Year 0

8419.20.00 � Esterilizadores médicos, quirúrgicos o de laboratorio 6 Year 0

� Secadores:

8419.31.00 � � Para productos agrícolas 6 Year 0

8419.32 � � Para madera, pasta para papel, papel o cartón:

8419.32.10 � � � Para madera 6 Year 0

8419.32.20 � � � Para pasta para papel, papel o cartón 6 Year 0

8419.39.00 � � Los demás 6 Year 0

8419.40.00 � Aparatos de destilación o rectificación 6 Year 0

8419.50.00 � Intercambiadores de calor 6 Year 0

8419.60.00 � Aparatos y dispositivos para licuefacción de aire u otros gases 6 Year 0

� Los demás aparatos y dispositivos:

8419.81.00 � � Para la preparación de bebidas calientes o la cocción o calentamiento de alimentos 6 Year 0

8419.89 � � Los demás:

8419.89.10 � � � Autoclaves 6 Year 0

8419.89.20 � � � Evaporadores 6 Year 0

8419.89.90 � � � Los demás 6 Year 0

8419.90.00 � Partes 6 Year 0

84.20 Calandrias y laminadores, excepto para metal o vidrio, y cilindros para estas máquinas.

8420.10.00 � Calandrias y laminadores 6 Year 0

� Partes:

8420.91.00 � � Cilindros 6 Year 0

8420.99.00 � � Las demás 6 Year 0

84.21 Centrifugadoras, incluidas las secadoras centrífugas; aparatos de filtrar o depurar líquidos o
gases.

� Centrifugadoras, incluidas las secadoras centrífugas:

8421.11.00 � � Desnatadoras (descremadoras) 6 Year 0

8421.12.00 � � Secadoras de ropa 6 Year 0

8421.19.00 � � Las demás 6 Year 0

� Aparatos de filtrar o depurar líquidos:

8421.21 � � De filtrar o depurar agua:

8421.21.10 � � � Filtros prensa 6 Year 0

� � � Los demás:

8421.21.91 � � � � Filtros depuradores de agua domésticos 6 Year 0

8421.21.92 � � � � Filtros depuradores de agua para calderas 6 Year 0

8421.21.93 � � � � Depuradores de agua de acción química 6 Year 0

8421.21.99 � � � � Los demás 6 Year 0

8421.22 � � De filtrar o depurar las demás bebidas:

8421.22.10 � � � Filtros prensa 6 Year 0
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8421.22.90 � � � Los demás 6 Year 0

8421.23.00 � � De filtrar lubricantes o carburantes en los motores de encendido por chispa o
compresión

6 Year 5

8421.29 � � Los demás:

8421.29.10 � � � Aparatos filtrantes de membrana

ex 8421.29.10 � � � � Los demás aparatos para filtrar o depurar líquidos, utilizados en vehiculos
automotores

6 Year 7

ex 8421.29.10 � � � � Los demás 6 Year 0

8421.29.20 � � � Filtros de vacío rotativos

ex 8421.29.20 � � � � Los demás aparatos para filtrar o depurar líquidos, utilizados en vehiculos
automotores

6 Year 7

ex 8421.29.20 � � � � Los demás 6 Year 0

8421.29.90 � � � Los demás

ex 8421.29.90 � � � � Los demás aparatos para filtrar o depurar líquidos, utilizados en vehiculos
automotores

6 Year 7

ex 8421.29.90 � � � � Los demás 6 Year 0

� Aparatos de filtrar o depurar gases:

8421.31 � � Filtros de entrada de aire para motores de encendido por

chispa o compresión:

8421.31.10 � � � Filtros de aire para motores para vehículos 6 Year 5

8421.31.90 � � � Los demás 6 Year 5

8421.39 � � Los demás:

8421.39.10 � � � Convertidores catalíticos 6 Year 0

8421.39.90 � � � Los demás 6 Year 0

� Partes:

8421.91 � � De centrifugadoras, incluidas las de secadoras centrífugas:

8421.91.10 � � � Cámaras de secado para los bienes de la subpartida 8421.12 y otras partes de
secadoras de ropa que incorporen las cámaras de secado

6 Year 0

8421.91.20 � � � Muebles concebidos para los bienes de la subpartida 8421.12 6 Year 0

8421.91.90 � � � Las demás 6 Year 0

8421.99.00 � � Las demás

ex 8421.99.00 � � � Los demás elementos filtrantes para filtros de motores 6 Year 7

ex 8421.99.00 � � � Los demás 6 Year 0

84.22 Máquinas de lavar vajilla; máquinas y aparatos de limpiar o secar botellas o demás
recipientes; máquinas y aparatos de llenar, cerrar, tapar, taponar o etiquetar botellas, botes o
latas, cajas, sacos (bolsas) o demás continentes; máquinas y aparatos de capsular botellas,
tarros, tubos y continentes análogos; las demás máquinas y aparatos de empaquetar o
envolver mercancías (incluidas las de envolver con película termorretráctil); máquinas y
aparatos de gasear bebidas.

� Máquinas de lavar vajilla:

8422.11.00 � � De tipo doméstico 6 Year 0

8422.19.00 � � Las demás 6 Year 0
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8422.20.00 � Máquinas y aparatos de limpiar o secar botellas o demás recipientes 6 Year 0

8422.30 � Máquinas y aparatos de llenar, cerrar, tapar, taponar o etiquetar botellas, botes o latas,
cajas, sacos (bolsas) o demás continentes; máquinas y aparatos de capsular botellas, tarros,
tubos y continentes análogos; máquinas y aparatos de gasear bebidas:

8422.30.10 � � De llenar, cerrar, tapar, taponar o etiquetar botellas, botes o latas 6 Year 0

8422.30.20 � � De capsular botellas o tarros 6 Year 0

8422.30.30 � � De gasear bebidas 6 Year 0

8422.30.90 � � Los demás 6 Year 0

8422.40.00 � Las demás máquinas y aparatos de empaquetar o envolver mercancías (incluidas las de
envolver con película termorretráctil)

6 Year 0

8422.90 � Partes:

8422.90.10 � � Depósitos de agua para los bienes comprendidos en la subpartida 8422.11 y otras
partes de máquinas lavadoras de platos domésticas que incorporen depósitos de agua

6 Year 0

8422.90.20 � � Ensambles de puertas para los bienes de la subpartida 8422.11 6 Year 0

8422.90.90 � � Las demás 6 Year 0

84.23 Aparatos e instrumentos de pesar, incluidas las básculas y balanzas de comprobar o contar
piezas fabricadas, excepto las balanzas sensibles a un peso inferior o igual a 5 cg; pesas para
toda clase de básculas o balanzas.

8423.10.00 � De pesar personas, incluidos los pesabebés; balanzas domésticas 6 Year 0

8423.20.00 � Básculas y balanzas para pesada continua sobre transportador 6 Year 0

8423.30.00 � Básculas y balanzas para pesada constante, incluidas las de descargar pesos determinados
en sacos (bolsas) u otros recipientes, así como las dosificadoras de tolva

6 Year 0

� Los demás aparatos e instrumentos de pesar:

8423.81.00 � � Con capacidad inferior o igual a 30 kg 6 Year 0

8423.82.00 � � Con capacidad superior a 30 kg pero inferior o igual a 5 000 kg 6 Year 0

8423.89.00 � � Los demás 6 Year 0

8423.90.00 � Pesas para toda clase de básculas o balanzas; partes de aparatos o instrumentos de pesar 6 Year 0

84.24 Aparatos mecánicos (incluso manuales) de proyectar, dispersar o pulverizar materias líquidas
o en polvo; extintores, incluso cargados; pistolas aerográficas y aparatos similares; máquinas
y aparatos de chorro de arena o de vapor y aparatos de chorro similares.

8424.10.00 � Extintores, incluso cargados 6 Year 0

8424.20.00 � Pistolas aerográficas y aparatos similares 6 Year 0

8424.30.00 � Máquinas y aparatos de chorro de arena o de vapor y aparatos de chorro similares 6 Year 0

� Los demás aparatos:

8424.81 � � Para agricultura u horticultura:

8424.81.10 � � � Sistemas de riego 6 Year 0

8424.81.90 � � � Los demás 6 Year 0

8424.89.00 � � Los demás

ex 8424.89.00 � � � Lavaparabrisas 6 Year 7

ex 8424.89.00 � � � Los demás 6 Year 0

8424.90.00 � Partes 6 Year 0
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84.25 Polipastos; tornos y cabrestantes; gatos.

� Polipastos:

8425.11.00 � � Con motor eléctrico 6 Year 5

8425.19.00 � � Los demás 6 Year 0

8425.20.00 � Tornos para el ascenso y descenso de jaulas o montacargas en pozos de minas; tornos
especialmente concebidos para el interior de minas

6 Year 0

� Los demás tornos; cabrestantes:

8425.31.00 � � Con motor eléctrico 6 Year 5

8425.39 � � Los demás:

8425.39.10 � � � Cabrestantes para automóviles 6 Year 0

8425.39.90 � � � Los demás 6 Year 0

� Gatos:

8425.41.00 � � Elevadores fijos para vehículos automóviles, de los tipos utilizados en talleres 6 Year 0

8425.42.00 � � Los demás gatos hidráulicos

ex 8425.42.00 � � � Los demás gatos hidráulicos portátiles para vehículos 6 Year 7

ex 8425.42.00 � � � Los demás 6 Year 0

8425.49.00 � � Los demás 6 Year 0

84.26 Grúas y aparatos de elevación sobre cable aéreo; puentes rodantes, pórticos de descarga o
manipulación, puentes grúa, carretillas puente y carretillas grúa.

� Puentes (incluidas las vigas) rodantes, pórticos, puentes grúa y carretillas puente:

8426.11.00 � � Puentes (incluidas las vigas) rodantes, sobre soporte fijo 6 Year 5

8426.12.00 � � Pórticos móviles sobre neumáticos y carretillas puente 6 Year 0

8426.19.00 � � Los demás 6 Year 5

8426.20.00 � Grúas de torre 6 Year 0

8426.30.00 � Grúas de pórtico 6 Year 5

� Las demás máquinas y aparatos, autopropulsados:

8426.41.00 � � Sobre neumáticos 6 Year 5

8426.49.00 � � Los demás 6 Year 0

� Las demás máquinas y aparatos:

8426.91.00 � � Concebidos para montarlos sobre vehículos de carretera 6 Year 5

8426.99.00 � � Los demás 6 Year 0

84.27 Carretillas apiladoras; las demás carretillas de manipulación con dispositivo de elevación
incorporado.

8427.10 � Carretillas autopropulsadas con motor eléctrico:

� � Montacargas de carga frontal y unidad motriz trasera (denominado counterbalance):

8427.10.11 � � � Con capacidad de levante inferior o igual a 2 000 kilos 6 Year 0

8427.10.12 � � � Con capacidad de levante superior a 2 000 kilos 6 Year 0

8427.10.90 � � Las demás 6 Year 0
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8427.20 � Las demás carretillas autopropulsadas:

� � Montacargas de carga frontal y unidad motriz trasera (denominado counterbalance):

8427.20.11 � � � Con motor a gas, con capacidad de levante inferior o igual a 2 000 kilos 6 Year 0

8427.20.12 � � � Con motor a gas, con capacidad de levante superior a 2 000 kilos 6 Year 0

8427.20.13 � � � Con motor a gasolina, con capacidad de levante inferior o igual a 2 000 kilos 6 Year 0

8427.20.14 � � � Con motor a gasolina, con capacidad de levante superior a 2 000 kilos 6 Year 0

8427.20.15 � � � Con motor diesel, con capacidad de levante inferior o igual a 2 000 kilos 6 Year 0

8427.20.16 � � � Con motor diesel, con capacidad de levante superior a 2 000 kilos 6 Year 0

8427.20.90 � � Las demás 6 Year 0

8427.90.00 � Las demás carretillas 6 Year 0

84.28 Las demás máquinas y aparatos de elevación, carga, descarga o manipulación (por ejemplo:
ascensores, escaleras mecánicas, transportadores, teleféricos).

8428.10 � Ascensores y montacargas:

8428.10.10 � � Ascensores sin cabina ni contrapeso 6 Year 0

� � Los demás:

8428.10.91 � � � Ascensores con cabina y contrapeso 6 Year 0

8428.10.92 � � � Montacargas 6 Year 0

8428.10.99 � � � Los demás 6 Year 0

8428.20.00 � Aparatos elevadores o transportadores, neumáticos 6 Year 0

� Los demás aparatos elevadores o transportadores, de acción continua, para mercancías:

8428.31.00 � � Especialmente concebidos para el interior de minas u otros trabajos subterráneos 6 Year 0

8428.32.00 � � Los demás, de cangilones 6 Year 0

8428.33 � � Los demás, de banda o correa:

8428.33.10 � � � Para minería 6 Year 0

8428.33.90 � � � Los demás 6 Year 0

8428.39.00 � � Los demás 6 Year 0

8428.40 � Escaleras mecánicas y pasillos móviles:

8428.40.10 � � Escaleras mecánicas 6 Year 0

8428.40.20 � � Pasillos móviles 6 Year 0

8428.50.00 � Empujadores de vagonetas de minas, carros transbordadores, basculadores y volteadores,
de vagones, de vagonetas, etc. e instalaciones similares para la manipulación de material
móvil sobre carriles (rieles)

6 Year 0

8428.60.00 � Teleféricos (incluidos las telesillas y los telesquís); mecanismos de tracción para funiculares 6 Year 0

8428.90.00 � Las demás máquinas y aparatos 6 Year 0

84.29 Topadoras frontales («bulldozers»), topadoras angulares («angledozers»), niveladoras, traíllas
(«scrapers»), palas mecánicas, excavadoras, cargadoras, palas cargadoras, compactadoras y
apisonadoras (aplanadoras), autopropulsadas.

� Topadoras frontales («bulldozers») y topadoras angulares («angledozers»):

8429.11 � � De orugas:

8429.11.10 � � � Topadoras frontales («bulldozers») 6 Year 0
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8429.11.90 � � � Las demás 6 Year 0

8429.19 � � Las demás:

8429.19.10 � � � De ruedas 6 Year 0

8429.19.90 � � � Las demás 6 Year 0

8429.20 � Niveladoras:

8429.20.10 � � Motoniveladoras 6 Year 0

8429.20.90 � � Las demás 6 Year 0

8429.30.00 � Traíllas («scrapers») 6 Year 0

8429.40 � Compactadoras y apisonadoras (aplanadoras):

8429.40.10 � � Rodillos compactadores 6 Year 0

8429.40.90 � � Las demás 6 Year 0

� Palas mecánicas, excavadoras, cargadoras y palas cargadoras:

8429.51 � � Cargadoras y palas cargadoras de carga frontal:

8429.51.10 � � � Cargadores frontales 6 Year 0

8429.51.90 � � � Los demás 6 Year 0

8429.52 � � Máquinas cuya superestructura pueda girar 360o:

8429.52.10 � � � Excavadoras 6 Year 0

8429.52.90 � � � Las demás 6 Year 0

8429.59 � � Las demás:

8429.59.10 � � � Palas mecánicas 6 Year 0

8429.59.20 � � � Excavadoras de cangilones suspendidos (dragalinas) 6 Year 0

8429.59.30 � � � Excavadoras continuas de cuchara, garras o cangilones excavadores 6 Year 0

8429.59.90 � � � Las demás 6 Year 0

84.30 Las demás máquinas y aparatos de explanar, nivelar, traillar («scraping»), excavar, compactar,
apisonar (aplanar), extraer o perforar tierra o minerales; martinetes y máquinas de arrancar
pilotes, estacas o similares; quitanieves.

8430.10.00 � Martinetes y máquinas de arrancar pilotes, estacas o similares 6 Year 0

8430.20.00 � Quitanieves 6 Year 0

� Cortadoras y arrancadoras, de carbón o rocas, y máquinas de hacer túneles o galerías:

8430.31.00 � � Autopropulsadas 6 Year 0

8430.39.00 � � Las demás 6 Year 0

� Las demás máquinas de sondeo o perforación:

8430.41 � � Autopropulsadas:

8430.41.10 � � � De orugas 6 Year 0

8430.41.90 � � � Las demás 6 Year 0

8430.49 � � Las demás:

8430.49.10 � � � Estacionarias 6 Year 0

8430.49.90 � � � Las demás 6 Year 0
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8430.50.00 � Las demás máquinas y aparatos, autopropulsados 6 Year 0

� Las demás máquinas y aparatos, sin propulsión:

8430.61.00 � � Máquinas y aparatos de compactar o apisonar (aplanar) 6 Year 0

8430.69.00 � � Los demás 6 Year 0

84.31 Partes identificables como destinadas, exclusiva o principalmente, a las máquinas o aparatos
de las partidas 84.25 a 84.30.

8431.10 � Para máquinas o aparatos de la partida 84.25:

8431.10.10 � � Para máquinas de la partida 84.25 6 Year 0

8431.10.20 � � Para gatos 6 Year 0

8431.10.90 � � Las demás 6 Year 0

8431.20.00 � Para máquinas o aparatos de la partida 84.27 6 Year 0

� Para máquinas o aparatos de la partida 84.28:

8431.31.00 � � De ascensores, montacargas o escaleras mecánicas 6 Year 0

8431.39 � � Las demás:

8431.39.10 � � � De aparatos elevadores o transportadores de acción continua, para mercancías 6 Year 0

8431.39.90 � � � Las demás 6 Year 0

� Para máquinas o aparatos de las partidas 84.26, 84.29 u 84.30:

8431.41 � � Cangilones, cucharas, cucharas de almeja, palas y garras o pinzas:

8431.41.10 � � � Palas 6 Year 0

8431.41.20 � � � Cucharas 6 Year 0

8431.41.30 � � � Garras o pinzas 6 Year 0

8431.41.90 � � � Las demás 6 Year 0

8431.42.00 � � Hojas de topadoras frontales («bulldozers») o de topadoras angulares («angledozers») 6 Year 0

8431.43 � � Para máquinas de sondeo o perforación de las subpartidas 8430.41 u 8430.49:

8431.43.10 � � � Para trenes de perforación o de sondeo 6 Year 0

8431.43.20 � � � Para unidad de perforación o de sondeo 6 Year 0

8431.43.90 � � � Las demás 6 Year 0

8431.49 � � Las demás:

8431.49.10 � � � De grúas de las subpartidas 8426.20 y 8426.30 6 Year 0

8431.49.90 � � � Las demás 6 Year 0

84.32 Máquinas, aparatos y artefactos agrícolas, hortícolas o silvícolas, para la preparación o el
trabajo del suelo o para el cultivo; rodillos para césped o terrenos de deporte.

8432.10.00 � Arados 6 Year 0

� Gradas (rastras), escarificadores, cultivadores, extirpadores, azadas rotativas (rotocultores),
escardadoras y binadoras:

8432.21.00 � � Gradas (rastras) de discos 6 Year 0
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8432.29.00 � � Los demás 6 Year 0

8432.30.00 � Sembradoras, plantadoras y trasplantadoras 6 Year 0

8432.40.00 � Esparcidores de estiércol y distribuidores de abonos 6 Year 0

8432.80.00 � Las demás máquinas, aparatos y artefactos 6 Year 0

8432.90.00 � Partes 6 Year 0

84.33 Máquinas, aparatos y artefactos de cosechar o trillar, incluidas las prensas para paja o forraje;
cortadoras de césped y guadañadoras; máquinas para limpieza o clasificación de huevos,
frutos o demás productos agrícolas, excepto las de la partida 84.37.

� Cortadoras de césped:

8433.11.00 � � Con motor, en las que el dispositivo de corte gire en un plano horizontal 6 Year 0

8433.19.00 � � Las demás 6 Year 0

8433.20.00 � Guadañadoras, incluidas las barras de corte para montar sobre un tractor 6 Year 0

8433.30.00 � Las demás máquinas y aparatos de henificar 6 Year 0

8433.40.00 � Prensas para paja o forraje, incluidas las prensas recogedoras 6 Year 0

� Las demás máquinas y aparatos de cosechar; máquinas y aparatos de trillar:

8433.51.00 � � Cosechadoras-trilladoras 6 Year 0

8433.52.00 � � Las demás máquinas y aparatos de trillar 6 Year 0

8433.53.00 � � Máquinas de cosechar raíces o tubérculos 6 Year 0

8433.59 � � Los demás:

8433.59.10 � � � Máquinas sacudidoras y vibradoras de árboles 6 Year 0

8433.59.20 � � � Máquinas para la recolección de oleaginosas 6 Year 0

8433.59.30 � � � Máquinas para vendimiar 6 Year 0

8433.59.90 � � � Los demás 6 Year 0

8433.60 � Máquinas para limpieza o clasificación de huevos, frutos o demás productos agrícolas:

8433.60.10 � � Máquinas para limpieza o clasificación de frutas 6 Year 0

8433.60.90 � � Las demás 6 Year 0

8433.90.00 � Partes 6 Year 0

84.34 Máquinas de ordeñar y máquinas y aparatos para la industria lechera.

8434.10.00 � Máquinas de ordeñar 6 Year 0

8434.20.00 � Máquinas y aparatos para la industria lechera 6 Year 0

8434.90.00 � Partes 6 Year 0

84.35 Prensas, estrujadoras y máquinas y aparatos análogos para la producción de vino, sidra, jugos
de frutos o bebidas similares.

8435.10 � Máquinas y aparatos:

8435.10.10 � � Empleados en la vinicultura 6 Year 0

8435.10.90 � � Los demás 6 Year 0

8435.90.00 � Partes 6 Year 0
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84.36 Las demás máquinas y aparatos para la agricultura, horticultura, silvicultura, avicultura o
apicultura, incluidos los germinadores con dispositivos mecánicos o térmicos incorporados y
las incubadoras y criadoras avícolas.

8436.10.00 � Máquinas y aparatos de preparar alimentos o piensos para animales 6 Year 0

� Máquinas y aparatos para la avicultura, incluidas las incubadoras y criadoras:

8436.21.00 � � Incubadoras y criadoras 6 Year 0

8436.29.00 � � Los demás 6 Year 0

8436.80.00 � Las demás máquinas y aparatos

ex 8436.80.00 � � Maquinaria forestal 6 Year 5

ex 8436.80.00 � � Las demás 6 Year 0

� Partes:

8436.91.00 � � Para máquinas o aparatos para la avicultura 6 Year 0

8436.99.00 � � Las demás 6 Year 0

84.37 Máquinas para limpieza, clasificación o cribado de semillas, granos u hortalizas de vaina
secas; máquinas y aparatos para molienda o tratamiento de cereales u hortalizas de vaina
secas, excepto las de tipo rural.

8437.10.00 � Máquinas para limpieza, clasificación o cribado de semillas, granos u hortalizas de vaina
secas

6 Year 0

8437.80.00 � Las demás máquinas y aparatos 6 Year 0

8437.90.00 � Partes 6 Year 0

84.38 Máquinas y aparatos, no expresados ni comprendidos en otra parte de este Capítulo, para la
preparación o fabricación industrial de alimentos o bebidas, excepto las máquinas y aparatos
para extracción o preparación de aceites o grasas, animales o vegetales fijos.

8438.10 � Máquinas y aparatos para panadería, pastelería, galletería o la fabricación de pastas
alimenticias:

8438.10.10 � � Para panadería, pastelería, galletería 6 Year 0

8438.10.20 � � Para la fabricación de pastas alimenticias 6 Year 0

8438.20.00 � Máquinas y aparatos para confitería, elaboración de cacao o la fabricación de chocolate 6 Year 0

8438.30.00 � Máquinas y aparatos para la industria azucarera 6 Year 0

8438.40.00 � Máquinas y aparatos para la industria cervecera 6 Year 0

8438.50.00 � Máquinas y aparatos para la preparación de carne 6 Year 0

8438.60.00 � Máquinas y aparatos para la preparación de frutos u hortalizas (incluso «silvestres») 6 Year 0

8438.80 � Las demás máquinas y aparatos:

8438.80.10 � � Para la preparación de pescados, crustáceos y moluscos 6 Year 0

8438.80.90 � � Las demás 6 Year 0

8438.90.00 � Partes 6 Year 0

84.39 Máquinas y aparatos para la fabricación de pasta de materias fibrosas celulósicas o para la
fabricación o acabado de papel o cartón.

8439.10.00 � Máquinas y aparatos para la fabricación de pasta de materias fibrosas celulósicas 6 Year 0

8439.20.00 � Máquinas y aparatos para la fabricación de papel o cartón 6 Year 0

8439.30.00 � Máquinas y aparatos para el acabado de papel o cartón 6 Year 0

� Partes:
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8439.91.00 � � Para máquinas o aparatos para la fabricación de pasta de materias fibrosas celulósicas 6 Year 0

8439.99.00 � � Las demás 6 Year 0

84.40 Máquinas y aparatos para encuadernación, incluidas las máquinas de coser pliegos.

8440.10.00 � Máquinas y aparatos 6 Year 0

8440.90.00 � Partes 6 Year 0

84.41 Las demás máquinas y aparatos para el trabajo de la pasta de papel, del papel o cartón,
incluidas las cortadoras de cualquier tipo.

8441.10 � Cortadoras:

8441.10.10 � � Cortadoras-bobinadoras 6 Year 0

8441.10.20 � � Guillotinas de una sola hoja 6 Year 0

8441.10.90 � � Las demás 6 Year 0

8441.20.00 � Máquinas para la fabricación de sacos (bolsas), bolsitas o sobres 6 Year 0

8441.30.00 � Máquinas para la fabricación de cajas, tubos, tambores o continentes similares, excepto
por moldeado

6 Year 0

8441.40.00 � Máquinas de moldear artículos de pasta de papel, de papel o cartón 6 Year 0

8441.80.00 � Las demás máquinas y aparatos 6 Year 0

8441.90.00 � Partes 6 Year 0

84.42 Máquinas, aparatos y material (excepto las máquinas herramienta de las partidas 84.56 a
84.65) de fundir o componer caracteres o para preparar o fabricar clisés, planchas, cilindros
o demás elementos impresores; caracteres de imprenta, clisés, planchas, cilindros y demás
elementos impresores; piedras litográficas, planchas, placas y cilindros, preparados para la
impresión (por ejemplo: aplanados, graneados, pulidos).

8442.10.00 � Máquinas de componer por procedimiento fotográfico 6 Year 0

8442.20.00 � Máquinas, aparatos y material de componer caracteres por otros procedimientos, incluso
con dispositivos para fundir

6 Year 0

8442.30.00 � Las demás máquinas, aparatos y material 6 Year 0

8442.40.00 � Partes de estas máquinas, aparatos o material 6 Year 0

8442.50.00 � Caracteres de imprenta, clisés, planchas, cilindros y demás elementos impresores; piedras
litográficas, planchas, placas y cilindros, preparados para la impresión (por ejemplo:
aplanados, graneados, pulidos)

6 Year 0

84.43 Máquinas y aparatos de imprimir mediante caracteres de imprenta, clisés, planchas, cilindros
y demás elementos impresores de la partida 84.42; máquinas de imprimir por chorro de
tinta, excepto las de la partida 84.71; máquinas auxiliares para la impresión.

� Máquinas y aparatos de imprimir, offset:

8443.11.00 � � Alimentados con bobinas 6 Year 0

8443.12.00 � � Alimentados con hojas de formato inferior o igual a 22 cm × 36 cm (offset de oficina) 6 Year 0

8443.19 � � Los demás:

8443.19.10 � � � Alimentados con hojas de formato superior a 22 cm × 36 cm, pero inferior o igual
a 52 cm × 74 cm

6 Year 0

8443.19.90 � � � Los demás 6 Year 0

� Máquinas y aparatos de imprimir, tipográficos, excepto las máquinas y aparatos,
flexográficos:

8443.21.00 � � Alimentados con bobinas 6 Year 0
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8443.29.00 � � Los demás 6 Year 0

8443.30.00 � Máquinas y aparatos de imprimir, flexográficos 6 Year 0

8443.40.00 � Máquinas y aparatos de imprimir, heliográficos (huecograbado) 6 Year 0

� Las demás máquinas y aparatos de imprimir:

8443.51.00 � � Máquinas de imprimir por chorro de tinta 6 Year 0

8443.59.00 � � Los demás 6 Year 0

8443.60.00 � Máquinas auxiliares 6 Year 0

8443.90.00 � Partes 6 Year 0

8444.00.00 Máquinas de extrudir, estirar, texturar o cortar materia textil sintética o artificial. 6 Year 0

84.45 Máquinas para la preparación de materia textil; máquinas de hilar, doblar o retorcer materia
textil y demás máquinas y aparatos para la fabricación de hilados textiles; máquinas de
bobinar (incluidas las canilleras) o devanar materia textil y máquinas para la preparación de
hilados textiles para su utilización en las máquinas de las partidas 84.46 u 84.47.

� Máquinas para la preparación de materia textil:

8445.11.00 � � Cardas 6 Year 0

8445.12.00 � � Peinadoras 6 Year 0

8445.13.00 � � Mecheras 6 Year 0

8445.19.00 � � Las demás 6 Year 0

8445.20.00 � Máquinas de hilar materia textil 6 Year 0

8445.30.00 � Máquinas de doblar o retorcer materia textil 6 Year 0

8445.40.00 � Máquinas de bobinar (incluidas las canilleras) o devanar materia textil 6 Year 0

8445.90.00 � Los demás 6 Year 0

84.46 Telares.

8446.10.00 � Para tejidos de anchura inferior o igual a 30 cm 6 Year 0

� Para tejidos de anchura superior a 30 cm, de lanzadera:

8446.21.00 � � De motor 6 Year 0

8446.29.00 � � Los demás 6 Year 0

8446.30.00 � Para tejidos de anchura superior a 30 cm, sin lanzadera 6 Year 0

84.47 Máquinas de tricotar, de coser por cadeneta, de entorchar, de fabricar tul, encaje, bordados,
pasamanería, trenzas, redes o de insertar mechones.

� Maquinas circulares de tricotar:

8447.11.00 � � Con cilindro de diámetro inferior o igual a 165 mm 6 Year 0

8447.12.00 � � Con cilindro de diámetro superior a 165 mm 6 Year 0

8447.20 � Máquinas rectilíneas de tricotar; máquinas de coser por cadeneta:

8447.20.10 � � Máquinas rectilíneas de tricotar, de uso doméstico 6 Year 0

8447.20.90 � � Las demás 6 Year 0

8447.90.00 � Las demás 6 Year 0
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84.48 Máquinas y aparatos auxiliares para las máquinas de las

partidas 84.44, 84.45, 84.46 u 84.47 (por ejemplo: maquinitas para lizos, mecanismos
Jacquard, paraurdimbres y paratramas, mecanismos de cambio de lanzadera); partes y
accesorios identificables como destinados, exclusiva o principalmente, a las máquinas de esta
partida o de las partidas 84.44, 84.45, 84.46 u 84.47 (por ejemplo: husos, aletas,
guarniciones de cardas, peines, barretas, hileras, lanzaderas, lizos y cuadros de lizos, agujas,
platinas, ganchos).

� Máquinas y aparatos auxiliares para las máquinas de las partidas 84.44, 84.45, 84.46 u
84.47:

8448.11.00 � � Maquinitas para lizos y mecanismos Jacquard; reductoras, perforadoras y copiadoras de
cartones; máquinas para unir cartones después de perforados

6 Year 0

8448.19.00 � � Los demás 6 Year 0

8448.20.00 � Partes y accesorios de las máquinas de la partida 84.44 o de sus máquinas o aparatos
auxiliares

6 Year 0

� Partes y accesorios de las máquinas de la partida 84.45 o de sus máquinas o aparatos
auxiliares:

8448.31.00 � � Guarniciones de cardas 6 Year 0

8448.32.00 � � De máquinas para la preparación de materia textil, excepto las guarniciones de cardas 6 Year 0

8448.33.00 � � Husos y sus aletas, anillos y cursores 6 Year 0

8448.39.00 � � Los demás 6 Year 0

� Partes y accesorios de telares o de sus máquinas o aparatos auxiliares:

8448.41.00 � � Lanzaderas 6 Year 0

8448.42.00 � � Peines, lizos y cuadros de lizos 6 Year 0

8448.49.00 � � Los demás 6 Year 0

� Partes y accesorios de máquinas o aparatos de la partida 84.47 o de sus máquinas o
aparatos auxiliares:

8448.51.00 � � Platinas, agujas y demás artículos que participen en la formación de mallas 6 Year 0

8448.59.00 � � Los demás 6 Year 0

8449.00.00 Máquinas y aparatos para la fabricación o acabado del fieltro o tela sin tejer, en pieza o con
forma, incluidas las máquinas y aparatos para la fabricación de sombreros de fieltro; hormas
de sombrerería.

6 Year 0

84.50 Máquinas de lavar ropa, incluso con dispositivo de secado.

� Máquinas de capacidad unitaria, expresada en peso de ropa seca, inferior o igual a 10 kg:

8450.11 � � Máquinas totalmente automáticas:

� � � De carga superior, con tambor de acero inoxidable:

8450.11.11 � � � � De capacidad superior a 5 kg pero inferior o igual a 7,5 kg 6 Year 0

8450.11.12 � � � � De capacidad superior a 7,5 kg pero inferior o igual a 10 kg 6 Year 0

8450.11.19 � � � � Las demás 6 Year 0

� � � De carga superior, con tambor de plástico:

8450.11.21 � � � � De capacidad superior a 5 kg pero inferior o igual a 7,5 kg 6 Year 0

8450.11.22 � � � � De capacidad superior a 7,5 kg pero inferior o igual a 10 kg 6 Year 0
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8450.11.29 � � � � Las demás 6 Year 0

� � � De carga frontal:

8450.11.31 � � � � De capacidad superior a 5 kg pero inferior o igual a 7,5 kg 6 Year 0

8450.11.32 � � � � De capacidad superior a 7,5 kg pero inferior o igual a 10 kg 6 Year 0

8450.11.39 � � � � Las demás 6 Year 0

8450.11.90 � � � Las demás 6 Year 0

8450.12.00 � � Las demás máquinas, con secadora centrífuga incorporada 6 Year 0

8450.19.00 � � Las demás 6 Year 0

8450.20.00 � Máquinas de capacidad unitaria, expresada en peso de ropa seca, superior a 10 kg 6 Year 0

8450.90 � Partes:

8450.90.10 � � Tinas y ensambles de tinas 6 Year 0

8450.90.20 � � Muebles concebidos para los bienes de la subpartida 8450.11 a 8450.20 6 Year 0

8450.90.90 � � Las demás 6 Year 0

84.51 Máquinas y aparatos (excepto las máquinas de la partida 84.50) de lavar, limpiar, escurrir,
secar, planchar, prensar (incluidas las prensas de fijar), blanquear, teñir, aprestar, acabar,
recubrir o impregnar hilados, telas o manufacturas textiles y máquinas para el revestimiento
de telas u otros soportes utilizados en la fabricación de cubresuelos, tales como linóleo;
máquinas de enrollar, desenrollar, plegar, cortar o dentar telas.

8451.10.00 � Máquinas para limpieza en seco 6 Year 0

� Máquinas de secar:

8451.21.00 � � De capacidad unitaria, expresada en peso de ropa seca, inferior o igual a 10 kg 6 Year 0

8451.29.00 � � Las demás 6 Year 0

8451.30.00 � Máquinas y prensas de planchar, incluidas las prensas para fijar 6 Year 0

8451.40 � Máquinas de lavar, blanquear o teñir:

8451.40.10 � � Para lavar 6 Year 0

8451.40.20 � � Para blanquear o teñir 6 Year 0

8451.50.00 � Máquinas de enrollar, desenrollar, plegar, cortar o dentar telas 6 Year 0

8451.80 � Las demás máquinas y aparatos:

8451.80.10 � � Para el apresto y el acabado 6 Year 0

8451.80.90 � � Las demás 6 Year 0

8451.90 � Partes:

8451.90.10 � � Cámaras de secado para los bienes de las subpartidas 8451.21 u 8451.29 y otras
partes de máquinas de secado que incorporen las cámaras de secado

6 Year 0

8451.90.20 � � Muebles concebidos para las máquinas de las subpartidas 8451.21 u 8451.29 6 Year 0

8451.90.90 � � Las demás 6 Year 0

84.52 Máquinas de coser, excepto las de coser pliegos de la partida 84.40; muebles, basamentos y
tapas o cubiertas especialmente concebidos para máquinas de coser; agujas para máquinas de
coser.

8452.10.00 � Máquinas de coser domésticas 6 Year 0

� Las demás máquinas de coser:
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8452.21.00 � � Unidades automáticas 6 Year 0

8452.29.00 � � Las demás 6 Year 0

8452.30.00 � Agujas para máquinas de coser 6 Year 0

8452.40.00 � Muebles, basamentos y tapas o cubiertas para máquinas de coser, y sus partes 6 Year 0

8452.90.00 � Las demás partes para máquinas de coser 6 Year 0

84.53 Máquinas y aparatos para la preparación, curtido o trabajo de cuero o piel o para la
fabricación o reparación de calzado u otras manufacturas de cuero o piel, excepto las
máquinas de coser.

8453.10.00 � Máquinas y aparatos para la preparación, curtido o trabajo de cuero o piel 6 Year 0

8453.20.00 � Máquinas y aparatos para la fabricación o reparación de calzado 6 Year 0

8453.80.00 � Las demás máquinas y aparatos 6 Year 0

8453.90.00 � Partes 6 Year 0

84.54 Convertidores, cucharas de colada, lingoteras y máquinas de colar (moldear), para metalurgia,
acerías o fundiciones.

8454.10.00 � Convertidores 6 Year 0

8454.20.00 � Lingoteras y cucharas de colada 6 Year 0

8454.30 � Máquinas de colar (moldear):

8454.30.10 � � Máquinas de moldear a presión 6 Year 0

8454.30.90 � � Las demás 6 Year 0

8454.90.00 � Partes 6 Year 0

84.55 Laminadores para metal y sus cilindros.

8455.10.00 � Laminadores de tubos 6 Year 0

� Los demás laminadores:

8455.21.00 � � Para laminar en caliente o combinados de laminar en caliente y en frío 6 Year 0

8455.22.00 � � De laminar en frío 6 Year 0

8455.30.00 � Cilindros de laminadores 6 Year 0

8455.90 � Las demás partes:

8455.90.10 � � Obtenidas por fundición o por soldadura, con un peso individual inferior a 90 ton 6 Year 0

8455.90.90 � � Las demás 6 Year 0

84.56 Máquinas herramienta que trabajen por arranque de cualquier materia mediante láser u otros
haces de luz o de fotones, por ultrasonido, electroerosión, procesos electroquímicos, haces de
electrones, haces iónicos o chorro de plasma.

8456.10.00 � Que operen mediante láser u otros haces de luz o de fotones 6 Year 0

8456.20.00 � Que operen por ultrasonido 6 Year 0

8456.30.00 � Que operen por electroerosión 6 Year 0

� Las demás:

8456.91.00 � � De grabar en seco esquemas (trazas) sobre material semiconductor 6 Year 0

8456.99.00 � � Las demás 6 Year 0

84.57 Centros de mecanizado, máquinas de puesto fijo y máquinas de puestos múltiples, de trabajar
metal.

8457.10.00 � Centros de mecanizado 6 Year 0
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8457.20.00 � Máquinas de puesto fijo 6 Year 0

8457.30.00 � Máquinas de puestos múltiples 6 Year 0

84.58 Tornos (incluidos los centros de torneado) que trabajen por arranque de metal.

� Tornos horizontales:

8458.11 � � De control numérico:

8458.11.10 � � � Paralelos universales 6 Year 0

8458.11.90 � � � Los demás 6 Year 0

8458.19 � � Los demás:

8458.19.10 � � � Paralelos universales 6 Year 0

8458.19.90 � � � Los demás 6 Year 0

� Los demás tornos:

8458.91.00 � � De control numérico 6 Year 0

8458.99.00 � � Los demás 6 Year 0

84.59 Máquinas (incluidas las unidades de mecanizado de correderas) de taladrar, escariar, fresar o
roscar (incluso aterrajar), metal por arranque de materia, excepto los tornos (incluidos los
centros de torneado) de la partida 84.58.

8459.10.00 � Unidades de mecanizado de correderas 6 Year 0

� Las demás máquinas de taladrar:

8459.21.00 � � De control numérico 6 Year 0

8459.29.00 � � Las demás 6 Year 0

� Las demás escariadoras-fresadoras:

8459.31.00 � � De control numérico 6 Year 0

8459.39.00 � � Las demás 6 Year 0

8459.40.00 � Las demás escariadoras 6 Year 0

� Máquinas de fresar de consola:

8459.51.00 � � De control numérico 6 Year 0

8459.59.00 � � Las demás 6 Year 0

� Las demás máquinas de fresar:

8459.61.00 � � De control numérico 6 Year 0

8459.69.00 � � Las demás 6 Year 0

8459.70 � Las demás máquinas de roscar (incluso aterrajar):

8459.70.10 � � De control numérico 6 Year 0

8459.70.90 � � Las demás 6 Year 0

84.60 Máquinas de desbarbar, afilar, amolar, rectificar, lapear (bruñir), pulir o hacer otras
operaciones de acabado, para metal o cermet, mediante muelas, abrasivos o productos para
pulir, excepto las máquinas para tallar o acabar engranajes de la partida 84.61.

� Máquinas de rectificar superficies planas en las que la posición de la pieza pueda regularse
en uno de los ejes con una precisión superior o igual a 0,01 mm:

8460.11.00 � � De control numérico 6 Year 0
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8460.19.00 � � Las demás 6 Year 0

� Las demás máquinas de rectificar, en las que la posición de la pieza pueda regularse en
uno de los ejes con una precisión superior o igual a 0,01 mm:

8460.21.00 � � De control numérico 6 Year 0

8460.29.00 � � Las demás 6 Year 0

� Máquinas de afilar:

8460.31.00 � � De control numérico 6 Year 0

8460.39.00 � � Las demás 6 Year 0

8460.40 � Máquinas de lapear (bruñir):

8460.40.10 � � De control numérico 6 Year 0

8460.40.90 � � Las demás 6 Year 0

8460.90 � Las demás:

� � Amoladoras, esmeriladoras y similares:

8460.90.11 � � � De control numérico 6 Year 0

8460.90.19 � � � Las demás 6 Year 0

� � Las demás:

8460.90.91 � � � De control numérico 6 Year 0

8460.90.99 � � � Las demás 6 Year 0

84.61 Máquinas de cepillar, limar, mortajar, brochar, tallar o acabar engranajes, aserrar, troncear y
demás máquinas herramienta que trabajen por arranque de metal o cermet, no expresadas ni
comprendidas en otra parte.

8461.20 � Máquinas de limar o mortajar:

8461.20.10 � � De control numérico 6 Year 0

8461.20.90 � � Las demás 6 Year 0

8461.30 � Máquinas de brochar:

8461.30.10 � � De control numérico 6 Year 0

8461.30.90 � � Las demás 6 Year 0

8461.40.00 � Máquinas de tallar o acabar engranajes 6 Year 0

8461.50 � Máquinas de aserrar o trocear:

8461.50.10 � � De control numérico 6 Year 0

8461.50.90 � � Las demás 6 Year 0

8461.90 � Las demás:

8461.90.10 � � De control numérico 6 Year 0

8461.90.90 � � Las demás 6 Year 0

84.62 Máquinas (incluidas las prensas) de forjar o estampar, martillos pilón y otras máquinas de
martillar, para trabajar metal; máquinas (incluidas las prensas) de enrollar, curvar, plegar,
enderezar, aplanar, cizallar, punzonar o entallar, metal; prensas de trabajar metal o carburos
metálicos, no expresadas anteriormente.

8462.10 � Máquinas (incluidas las prensas) de forjar o estampar, martillos pilón y otras máquinas de
martillar:

8462.10.10 � � Prensas 6 Year 0



Partida SA 2002 Descripción Base Categoría

8462.10.90 � � Las demás 6 Year 0

� Máquinas (incluidas las prensas) de enrollar, curvar, plegar, enderezar o aplanar:

8462.21 � � De control numérico:

8462.21.10 � � � Prensas 6 Year 0

8462.21.20 � � � Plegadoras 6 Year 0

8462.21.90 � � � Las demás 6 Year 0

8462.29 � � Las demás:

8462.29.10 � � � Prensas 6 Year 0

8462.29.20 � � � Plegadoras 6 Year 0

8462.29.90 � � � Las demás 6 Year 0

� Máquinas (incluidas las prensas) de cizallar, excepto las combinadas de cizallar y
punzonar:

8462.31 � � De control numérico:

8462.31.10 � � � Prensas 6 Year 0

8462.31.20 � � � Guillotinas 6 Year 0

8462.31.90 � � � Las demás 6 Year 0

8462.39 � � Las demás:

8462.39.10 � � � Prensas 6 Year 0

8462.39.20 � � � Guillotinas 6 Year 0

8462.39.90 � � � Las demás 6 Year 0

� Máquinas (incluidas las prensas) de punzonar o entallar, incluso las combinadas de cizallar
y punzonar:

8462.41.00 � � De control numérico 6 Year 0

8462.49.00 � � Las demás 6 Year 0

� Las demás:

8462.91 � � Prensas hidráulicas:

8462.91.10 � � � De control numérico 6 Year 0

8462.91.90 � � � Las demás 6 Year 0

8462.99 � � Las demás:

8462.99.10 � � � De control numérico 6 Year 0

8462.99.90 � � � Las demás 6 Year 0

84.63 Las demás máquinas herramienta para trabajar metal o cermet, que no trabajen por arranque
de materia.

8463.10.00 � Bancos de estirar barras, tubos, perfiles, alambres o similares 6 Year 0

8463.20.00 � Máquinas laminadoras de hacer roscas 6 Year 0

8463.30.00 � Máquinas de trabajar alambre 6 Year 0

8463.90 � Las demás:

8463.90.10 � � Máquinas para la fabricación de envases 6 Year 0
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8463.90.90 � � Las demás 6 Year 0

84.64 Máquinas herramienta de trabajar piedra, cerámica, hormigón, amiantocemento o materias
minerales similares, o de trabajar el vidrio en frío.

8464.10.00 � Máquinas de aserrar 6 Year 0

8464.20.00 � Máquinas de amolar o pulir 6 Year 0

8464.90.00 � Las demás 6 Year 0

84.65 Máquinas herramienta (incluidas las de clavar, grapar, encolar o ensamblar de otro modo)
para trabajar madera, corcho, hueso, caucho endurecido, plástico rígido o materias duras
similares.

8465.10.00 � Máquinas que efectúen distintas operaciones de mecanizado sin cambio de útil entre
dichas operaciones

6 Year 0

� Las demás:

8465.91 � � Máquinas de aserrar:

8465.91.10 � � � Sierras de cinta 6 Year 0

8465.91.20 � � � Sierras circulares 6 Year 0

8465.91.90 � � � Las demás 6 Year 0

8465.92.00 � � Máquinas de cepillar; máquinas de fresar o moldurar 6 Year 0

8465.93.00 � � Máquinas de amolar, lijar o pulir 6 Year 0

8465.94.00 � � Máquinas de curvar o ensamblar 6 Year 0

8465.95.00 � � Máquinas de taladrar o mortajar 6 Year 0

8465.96.00 � � Máquinas de hendir, rebanar o desenrollar 6 Year 0

8465.99 � � Las demás:

8465.99.10 � � � Tornos 6 Year 0

8465.99.90 � � � Las demás 6 Year 0

84.66 Partes y accesorios identificables como destinados, exclusiva o principalmente, a las máquinas
de las partidas 84.56 a 84.65, incluidos los portapiezas y portaútiles, dispositivos de roscar
de apertura automática, divisores y demás dispositivos especiales para montar en máquinas
herramienta; portaútiles para herramientas de mano de cualquier tipo.

8466.10.00 � Portaútiles y dispositivos de roscar de apertura automática 6 Year 0

8466.20.00 � Portapiezas 6 Year 0

8466.30.00 � Divisores y demás dispositivos especiales para montar en máquinas herramienta 6 Year 0

� Los demás:

8466.91.00 � � Para máquinas de la partida 84.64 6 Year 0

8466.92.00 � � Para máquinas de la partida 84.65 6 Year 0

8466.93 � � Para máquinas de las partidas 84.56 a 84.61:

8466.93.10 � � � Cama, base, mesa, cabezal, contrapunto, arnés, cunas, carros deslizantes, columna,
brazo, brazo de sierra, cabezal de rueda, «carnero», armazón montante, lunetas,
husillo, bastidor, obtenidos por fundición, soldadura o forjado

6 Year 0

8466.93.90 � � � Los demás 6 Year 0

8466.94 � � Para máquinas de las partidas 84.62 u 84.63:

8466.94.10 � � � Cama, base, mesa, columna, cuna, armazón, corona, carro deslizante, flecha,
bastidor, obtenidos por fundición, soldadura o forjado

6 Year 0



Partida SA 2002 Descripción Base Categoría

8466.94.90 � � � Los demás 6 Year 0

84.67 Herramientas neumáticas, hidráulicas o con motor incorporado, incluso eléctrico, de uso
manual.

� Neumáticas:

8467.11 � � Rotativas (incluso de percusión):

8467.11.10 � � � Taladradoras, perforadoras y similares 6 Year 0

8467.11.90 � � � Las demás 6 Year 0

8467.19.00 � � Las demás 6 Year 0

� Con motor eléctrico incorporado:

8467.21 � � Taladros de toda clase, incluidas las perforadoras rotativas:

8467.21.10 � � Taladros 6 Year 0

8467.21.20 � � Perforadoras rotativas 6 Year 0

8467.22 � � Sierras, incluidas las tronzadoras:

8467.22.10 � � � Tronzadoras 6 Year 0

8467.22.20 � � � Sierras circulares 6 Year 0

8467.22.90 � � � Las demás 6 Year 0

8467.29 � � Las demás:

8467.29.10 � � � De los tipos utilizados para materias textiles 6 Year 0

8467.29.20 � � � Amoladoras angulares 6 Year 0

8467.29.30 � � � Lijadoras de banda 6 Year 0

� � � Las demás:

8467.29.91 � � � � Que funcionen sin fuente de energía externa 6 Year 0

8467.29.99 � � � � Las demás 6 Year 0

� Las demás herramientas:

8467.81.00 � � Sierras o tronzadoras, de cadena 6 Year 0

8467.89.00 � � Las demás 6 Year 0

� Partes:

8467.91.00 � � De sierras o tronzadoras, de cadena 6 Year 0

8467.92.00 � � De herramientas neumáticas 6 Year 0

8467.99 � � Las demás:

8467.99.10 � � � Carcasas para herramientas electromecánicas con motor eléctrico incorporado 6 Year 0

8467.99.90 � � � Las demás 6 Year 0

84.68 Máquinas y aparatos de soldar, aunque puedan cortar, excepto los de la partida 85.15;
máquinas y aparatos de gas para temple superficial.

8468.10.00 � Sopletes manuales 6 Year 0

8468.20.00 � Las demás máquinas y aparatos de gas 6 Year 0

8468.80.00 � Las demás máquinas y aparatos 6 Year 0



Partida SA 2002 Descripción Base Categoría

8468.90.00 � Partes 6 Year 0

84.69 Máquinas de escribir, excepto las impresoras de la partida 84.71; máquinas para tratamiento
o procesamiento de textos.

� Máquinas de escribir automáticas y máquinas para tratamiento o procesamiento de textos:

8469.11.00 � � Máquinas para tratamiento o procesamiento de textos 6 Year 0

8469.12.00 � � Máquinas de escribir automáticas 6 Year 0

8469.20.00 � Las demás máquinas de escribir, eléctricas 6 Year 0

8469.30.00 � Las demás máquinas de escribir, que no sean eléctricas 6 Year 0

84.70 Máquinas de calcular y máquinas de bolsillo registradoras, reproductoras y visualizadoras de
datos, con función de cálculo; máquinas de contabilidad, de franquear, expedir boletos
(tiques) y máquinas similares, con dispositivo de cálculo incorporado; cajas registradoras.

8470.10 � Calculadoras electrónicas que puedan funcionar sin fuente de energía eléctrica exterior y
máquinas de bolsillo registradoras, reproductoras y visualizadoras de datos, con función de
cálculo:

8470.10.10 � � Calculadoras electrónicas que puedan funcionar sin fuente de energía eléctrica exterior 6 Year 0

8470.10.20 � � Máquinas de bolsillo registradoras, reproductoras y visualizadoras de datos, con función
de cálculo

6 Year 0

� Las demás máquinas de calcular electrónicas:

8470.21.00 � � Con dispositivo de impresión incorporado 6 Year 0

8470.29.00 � � Las demás 6 Year 0

8470.30.00 � Las demás máquinas de calcular 6 Year 0

8470.40.00 � Máquinas de contabilidad 6 Year 0

8470.50.00 � Cajas registradoras 6 Year 0

8470.90.00 � Las demás 6 Year 0

84.71 Máquinas automáticas para tratamiento o procesamiento de datos y sus unidades; lectores
magnéticos u ópticos, máquinas para registro de datos sobre soporte en forma codificada y
máquinas para tratamiento o procesamiento de estos datos, no expresados ni comprendidos
en otra parte.

8471.10.00 � Máquinas automáticas para tratamiento o procesamiento de datos, analógicas o híbridas 6 Year 0

8471.30.00 � Máquinas automáticas para tratamiento o procesamiento de datos, digitales, portátiles, de
peso inferior o igual a 10 kg, que estén constituidas, al menos, por una unidad central de
proceso, un teclado y un visualizador

6 Year 0

� Las demás máquinas automáticas para tratamiento o procesamiento de datos, digitales:

8471.41 � � Que incluyan en la misma envoltura, al menos, una unidad central de proceso y,
aunque estén combinadas, una unidad de entrada y una de salida:

8471.41.10 � � � Que puedan recibir y tratar señales de televisión, telecomunicación, audio y video 6 Year 0

8471.41.90 � � � Las demás 6 Year 0

8471.49 � � Las demás presentadas en forma de sistemas:

8471.49.10 � � � Que puedan recibir y tratar señales de televisión, telecomunicación, audio y video 6 Year 0

8471.49.90 � � � Las demás 6 Year 0

8471.50.00 � Unidades de proceso digitales, excepto las de las subpartidas 8471.41 u 8471.49, aunque
incluyan en la misma envoltura uno o dos de los tipos siguientes de unidades: unidad de
memoria, unidad de entrada y unidad de salida

6 Year 0
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8471.60 � Unidades de entrada o salida, aunque incluyan unidades de memoria en la misma
envoltura:

8471.60.10 � � Unidades combinadas de entrada o de salida 6 Year 0

� � Impresoras:

8471.60.21 � � � Impresoras láser, de producción superior a 20 páginas por minuto 6 Year 0

8471.60.22 � � � Las demás impresoras láser 6 Year 0

8471.60.23 � � � Impresoras electrónicas, del tipo de barra luminosa 6 Year 0

8471.60.24 � � � Impresoras por inyección (chorro) de tinta 6 Year 0

8471.60.25 � � � Impresoras por transferencia térmica 6 Year 0

8471.60.26 � � � Impresoras ionográficas 6 Year 0

8471.60.29 � � � Las demás 6 Year 0

� � Unidades de representación visual (monitores):

8471.60.31 � � � Unidades de representación visual con tubos de rayos catódicos en color 6 Year 0

8471.60.32 � � � Unidades de representación visual de cristal líquido en color (LCD) 6 Year 0

8471.60.39 � � � Las demás 6 Year 0

8471.60.40 � � Teclados 6 Year 0

8471.60.90 � � Las demás 6 Year 0

8471.70 � Unidades de memoria:

8471.70.10 � � De disco 6 Year 0

8471.70.20 � � De cinta 6 Year 0

8471.70.90 � � Las demás 6 Year 0

8471.80 � Las demás unidades de máquinas automáticas para tratamiento o procesamiento de datos:

8471.80.10 � � Unidades de control o adaptadores 6 Year 0

8471.80.20 � � Las demás unidades de adaptación para su incorporación física en máquinas
automáticas para el tratamiento de la información o unidades de las mismas

6 Year 0

8471.80.90 � � Las demás 6 Year 0

8471.90 � Los demás:

8471.90.10 � � Lectores magnéticos 6 Year 0

8471.90.20 � � Lectores ópticos 6 Year 0

8471.90.90 � � Los demás 6 Year 0

84.72 Las demás máquinas y aparatos de oficina (por ejemplo: copiadoras hectográficas,
mimeógrafos, máquinas de imprimir direcciones, distribuidores automáticos de billetes de
banco, máquinas de clasificar, contar o encartuchar monedas, sacapuntas, perforadoras,
grapadoras).

8472.10.00 � Copiadoras incluidos los mimeógrafos 6 Year 0

8472.20.00 � Máquinas de imprimir direcciones o estampar placas de direcciones 6 Year 0

8472.30.00 � Máquinas de clasificar, plegar, meter en sobres o colocar en fajas, correspondencia,
máquinas de abrir, cerrar o precintar correspondencia y máquinas de colocar u obliterar
sellos (estampillas)

6 Year 0

8472.90 � Los demás:

8472.90.10 � � Distribuidores automáticos de billetes de banco y demás dispositivos para tratar
monedas o billetes

6 Year 0
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8472.90.20 � � Máquinas sacapuntas, incluidas las accionadas a mano 6 Year 0

8472.90.30 � � Numeradores, fechadores y autentificadores de cheques 6 Year 0

8472.90.90 � � Los demás 6 Year 0

84.73 Partes y accesorios (excepto los estuches, fundas y similares) identificables como destinados,
exclusiva o principalmente, a las máquinas o aparatos de las partidas 84.69 a 84.72.

8473.10 � Partes y accesorios de máquinas de la partida 84.69:

8473.10.10 � � Para máquinas para procesamiento de textos de la partida 84.69 6 Year 0

8473.10.20 � � Partes para otras máquinas de la partida 84.69 6 Year 0

8473.10.90 � � Los demás 6 Year 0

� Partes y accesorios de máquinas de la partida 84.70:

8473.21.00 � � Para máquinas de calcular electrónicas de las subpartidas 8470.10, 8470.21 u 8470.29 6 Year 0

8473.29.00 � � Los demás 6 Year 0

8473.30 � Partes y accesorios de máquinas de la partida 84.71:

8473.30.10 � � Circuitos modulares, excepto para fuentes de poder, para máquinas automáticas de
procesamiento de datos de la partida 84.71

6 Year 0

8473.30.20 � � Partes y accesorios, incluidas las placas frontales y los dispositivos de ajuste o
seguridad, para los circuitos modulares

6 Year 0

8473.30.30 � � Otras partes para las impresoras del ítem 8471.6024, especificadas en la nota 2 del
capítulo 84

6 Year 0

8473.30.90 � � Los demás 6 Year 0

8473.40.00 � Partes y accesorios de máquinas de la partida 84.72 6 Year 0

8473.50 � Partes y accesorios que puedan utilizarse indistintamente con máquinas o aparatos de
varias de las partidas 84.69 a 84.72:

8473.50.10 � � Circuitos modulares, excepto para fuentes de poder 6 Year 0

8473.50.20 � � Partes y accesorios, incluidas las placas frontales y los dispositivos de ajuste o
seguridad, para los circuitos modulares

6 Year 0

8473.50.90 � � Los demás 6 Year 0

84.74 Máquinas y aparatos de clasificar, cribar, separar, lavar, quebrantar, triturar, pulverizar,
mezclar, amasar o sobar, tierra, piedra u otra materia mineral sólida (incluidos el polvo y la
pasta); máquinas de aglomerar, formar o moldear combustibles minerales sólidos, pastas
cerámicas, cemento, yeso o demás materias minerales en polvo o pasta; máquinas de hacer
moldes de arena para fundición.

8474.10 � Máquinas y aparatos de clasificar, cribar, separar o lavar:

8474.10.10 � � Clasificadoras de rodillos acanalados 6 Year 0

8474.10.20 � � Cribas y clasificadores de rastrillos 6 Year 0

8474.10.30 � � Separadores de flotación 6 Year 0

8474.10.90 � � Los demás 6 Year 0

8474.20.00 � Máquinas y aparatos de quebrantar, triturar o pulverizar 6 Year 0

� Máquinas y aparatos de mezclar, amasar o sobar:

8474.31.00 � � Hormigoneras y aparatos de amasar mortero 6 Year 0
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8474.32.00 � � Máquinas de mezclar materia mineral con asfalto 6 Year 0

8474.39.00 � � Los demás 6 Year 0

8474.80.00 � Las demás máquinas y aparatos 6 Year 5

8474.90 � Partes:

8474.90.10 � � Coladas o moldeadas, de fundición, hierro o acero 6 Year 0

8474.90.90 � � Las demás 6 Year 0

84.75 Máquinas de montar lámparas, tubos o válvulas eléctricos o electrónicos o lámparas de
destello, que tengan envoltura de vidrio; máquinas de fabricar o trabajar en caliente el vidrio
o sus manufacturas.

8475.10.00 � Máquinas de montar lámparas, tubos o válvulas eléctricos o electrónicos o lámparas de
destello, que tengan envoltura de vidrio

6 Year 0

� Máquinas de fabricar o trabajar en caliente el vidrio o sus manufacturas:

8475.21.00 � � Máquinas de fabricar fibras ópticas y sus esbozos 6 Year 0

8475.29.00 � � Las demás 6 Year 0

8475.90.00 � Partes 6 Year 0

84.76 Máquinas automáticas para la venta de productos (por ejemplo: sellos [estampillas],
cigarrillos, alimentos, bebidas), incluidas las máquinas para cambiar moneda.

� Máquinas automáticas para venta de bebidas:

8476.21.00 � � Con dispositivo de calentamiento o refrigeración, incorporado 6 Year 0

8476.29.00 � � Las demás 6 Year 0

� Las demás:

8476.81.00 � � Con dispositivo de calentamiento o refrigeración, incorporado 6 Year 0

8476.89.00 � � Las demás 6 Year 0

8476.90.00 � Partes 6 Year 0

84.77 Máquinas y aparatos para trabajar caucho o plástico o para fabricar productos de estas
materias, no expresados ni comprendidos en otra parte de este Capítulo.

8477.10.00 � Máquinas de moldear por inyección 6 Year 0

8477.20.00 � Extrusoras 6 Year 0

8477.30.00 � Máquinas de moldear por soplado 6 Year 0

8477.40.00 � Máquinas de moldear en vacío y demás máquinas para termoformado 6 Year 0

� Las demás máquinas y aparatos de moldear o formar:

8477.51.00 � � De moldear o recauchutar neumáticos (llantas neumáticas) o moldear o formar cámaras
para neumáticos

6 Year 0

8477.59.00 � � Los demás 6 Year 0

8477.80.00 � Las demás máquinas y aparatos 6 Year 0

8477.90 � Partes:

8477.90.10 � � Base, cama, platinas, cilindro de bloqueo, «carnero» e inyectores, obtenidos por
fundición, soldadura o forjado

6 Year 0

8477.90.20 � � Tornillos de inyección 6 Year 0
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8477.90.30 � � Ensambles hidráulicos que incorporen más de uno de los siguientes componentes:
múltiple, válvulas, bomba y enfriador de aceite

6 Year 0

8477.90.90 � � Las demás 6 Year 0

84.78 Máquinas y aparatos para preparar o elaborar tabaco, no expresados ni comprendidos en
otra parte de este Capítulo.

8478.10.00 � Máquinas y aparatos 6 Year 0

8478.90.00 � Partes 6 Year 0

84.79 Máquinas y aparatos mecánicos con función propia, no expresados ni comprendidos en otra
parte de este Capítulo.

8479.10.00 � Máquinas y aparatos para obras públicas, la construcción o trabajos análogos 6 Year 0

8479.20.00 � Máquinas y aparatos para extracción o preparación de grasas o aceites vegetales fijos o
animales

6 Year 0

8479.30 � Prensas de fabricar tableros de partículas, fibra de madera u otras materias leñosas y
demás máquinas y aparatos de trabajar madera o corcho:

8479.30.10 � � Prensas 6 Year 0

8479.30.20 � � Descortezadoras de troncos 6 Year 0

8479.30.90 � � Las demás 6 Year 0

8479.40.00 � Máquinas de cordelería o cablería 6 Year 0

8479.50.00 � Robotes industriales, no expresados ni comprendidos en otra parte 6 Year 0

8479.60.00 � Aparatos de evaporación para refrigerar el aire 6 Year 0

� Las demás máquinas y aparatos:

8479.81.00 � � De trabajar metal, incluidas las bobinadoras de hilos eléctricos 6 Year 0

8479.82.00 � � De mezclar, amasar o sobar, quebrantar, triturar, pulverizar, cribar, tamizar,
homogeneizar, emulsionar o agitar

6 Year 0

8479.89 � � Los demás:

8479.89.10 � � � Para la industria química y farmaceútica 6 Year 0

8479.89.20 � � � Para la industria del jabón 6 Year 0

8479.89.30 � � � Compactadores de basura 6 Year 0

8479.89.90 � � � Las demás 6 Year 0

8479.90 � Partes:

8479.90.10 � � Partes para compactadores de basura: ensambles de bastidor que contengan más de
uno de los siguientes componentes: placa de base, estructura lateral, tornillos sinfín,
placa frontal

6 Year 0

8479.90.20 � � Partes para compactadores de basura: ensambles de «carnero» que contengan su carcasa
o cubierta

6 Year 0

8479.90.30 � � Partes para compactadores de basura: ensambles de depósitos que contengan más de
uno de los siguientes componentes: panel lateral, inferior o frontal o correderas
laterales

6 Year 0

8479.90.40 � � Partes para compactadores de basura: gabinetes o cubiertas 6 Year 0

8479.90.90 � � Las demás 6 Year 0
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84.80 Cajas de fundición; placas de fondo para moldes; modelos para moldes; moldes para metal
(excepto las lingoteras), carburos metálicos, vidrio, materia mineral, caucho o plástico.

8480.10.00 � Cajas de fundición 6 Year 0

8480.20.00 � Placas de fondo para moldes 6 Year 0

8480.30.00 � Modelos para moldes 6 Year 0

� Moldes para metales o carburos metálicos:

8480.41.00 � � Para el moldeo por inyección o compresión 6 Year 0

8480.49.00 � � Los demás 6 Year 0

8480.50.00 � Moldes para vidrio 6 Year 0

8480.60.00 � Moldes para materia mineral 6 Year 0

� Moldes para caucho o plástico:

8480.71.00 � � Para moldeo por inyección o compresión 6 Year 0

8480.79.00 � � Los demás 6 Year 0

84.81 Artículos de grifería y órganos similares para tuberías, calderas, depósitos, cubas o
continentes similares, incluidas las válvulas reductoras de presión y las válvulas termostáticas.

8481.10.00 � Válvulas reductoras de presión 6 Year 0

8481.20 � Válvulas para transmisiones oleohidráulicas o neumáticas:

8481.20.10 � � Válvulas para transmisiones oleohidráulicas 6 Year 0

8481.20.20 � � Válvulas para transmisiones neumáticas 6 Year 0

8481.30 � Válvulas de retención:

8481.30.10 � � Para uso automotriz 6 Year 0

8481.30.90 � � Las demás 6 Year 0

8481.40.00 � Válvulas de alivio o seguridad 6 Year 0

8481.80 � Los demás artículos de grifería y órganos similares:

8481.80.10 � � Para uso doméstico 6 Year 0

� � Los demás:

8481.80.91 � � � Para uso automotriz 6 Year 0

8481.80.99 � � � Los demás 6 Year 0

8481.90.00 � Partes 6 Year 0

84.82 Rodamientos de bolas, de rodillos o de agujas.

8482.10 � Rodamientos de bolas:

8482.10.10 � � Radiales 6 Year 0

8482.10.20 � � Axiales o de empuje 6 Year 0

8482.10.90 � � Los demás 6 Year 0

8482.20 � Rodamientos de rodillos cónicos, incluidos los ensamblados de conos y rodillos cónicos:

8482.20.10 � � Rodamientos de rodillos cónicos de una sola fila 6 Year 0

8482.20.90 � � Los demás 6 Year 0

8482.30.00 � Rodamientos de rodillos en forma de tonel 6 Year 0
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8482.40.00 � Rodamientos de agujas 6 Year 0

8482.50.00 � Rodamientos de rodillos cilíndricos 6 Year 0

8482.80 � Los demás, incluidos los rodamientos combinados:

8482.80.10 � � Para bomba de agua, para uso en vehículos del Capítulo 87 6 Year 0

8482.80.90 � � Los demás 6 Year 0

� Partes:

8482.91.00 � � Bolas, rodillos y agujas 6 Year 0

8482.99 � � Las demás:

8482.99.10 � � � Pistas o tazas internas o externas 6 Year 0

8482.99.20 � � � Conos 6 Year 0

8482.99.30 � � � Cubetas 6 Year 0

8482.99.40 � � � Manguitos 6 Year 0

8482.99.90 � � � Las demás 6 Year 0

84.83 Árboles de transmisión (incluidos los de levas y los cigüeñales) y manivelas; cajas de cojinetes
y cojinetes; engranajes y ruedas de fricción; husillos fileteados de bolas o rodillos; reductores,
multiplicadores y variadores de velocidad, incluidos los convertidores de par; volantes y
poleas, incluidos los motones; embragues y órganos de acoplamiento, incluidas las juntas de
articulación.

8483.10 � Árboles de transmisión (incluidos los de levas y los cigüeñales) y manivelas:

8483.10.10 � � Árboles de levas

ex 8483.10.10 � � � Árboles de levas de los demas motores de partidas 8407 y 8408 6 Year 7

ex 8483.10.10 � � � Los demás 6 Year 0

8483.10.20 � � Cigüeñales

ex 8483.10.20 � � � Cigueñales de los demás motores de partidas 8407 y 8408 6 Year 7

ex 8483.10.20 � � � Los demás 6 Year 0

8483.10.90 � � Los demás

ex 8483.10.90 � � � Árboles flexibles utilizados en vehic.automotores 6 Year 7

ex 8483.10.90 � � � Los demás 6 Year 0

8483.20.00 � Cajas de cojinetes con rodamientos incorporados 6 Year 0

8483.30 � Cajas de cojinetes sin rodamientos incorporados; cojinetes:

8483.30.10 � � Cojinetes 6 Year 0

8483.30.20 � � Bujes 6 Year 0

8483.30.90 � � Los demás 6 Year 0

8483.40 � Engranajes y ruedas de fricción, excepto las ruedas dentadas y demás órganos elementales
de transmisión presentados aisladamente; husillos fileteados de bolas o rodillos; reductores,
multiplicadores y variadores de velocidad, incluidos los convertidores de par:

� � Engranajes y ruedas de fricción:

8483.40.11 � � � Engranajes 6 Year 0

8483.40.12 � � � Ruedas de fricción 6 Year 0

� � Reductores, multiplicadores y variadores de velocidad:

8483.40.21 � � � Variadores de velocidad 6 Year 0
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8483.40.22 � � � Reductores 6 Year 0

8483.40.29 � � � Los demás 6 Year 0

8483.40.90 � � Los demás 6 Year 0

8483.50 � Volantes y poleas, incluidos los motones:

8483.50.10 � � Volantes 6 Year 0

8483.50.20 � � Motones fijos y motones móviles, que se utilicen con las máquinas para la exploración,
descubrimiento, explotación, mantenimiento, ensayo, agotamiento o preparación de
pozos de petróleo o de gas natural o con las máquinas de perforación utilizadas para la
exploración, descubrimiento, explotación o preparación de los yacimientos de potasa o
sal gema; para la escalada o el alpinismo

6 Year 0

8483.50.90 � � Los demás 6 Year 0

8483.60 � Embragues y órganos de acoplamiento, incluidas las juntas de articulación:

8483.60.10 � � Embragues neumáticos en seco y embragues mecánicos que hayan de utilizarse en la
exploración, descubrimiento, explotación, conservación, ensayo, agotamiento o
preparación de pozos de petróleo, de gas natural o de yacimientos de potasa o de sal
gema

6 Year 0

8483.60.20 � � Órganos de acoplamiento hidráulico de transmisión, que hayan de utilizarse en la
exploración, descubrimiento, explotación, conservación, ensayo, agotamiento o
preparación de pozos de agua, de petróleo o de gas natural, en las minas o en las
canteras o en la destilación o recuperación de los productos del gas natural

6 Year 0

8483.60.30 � � Los demás embragues; órganos de acoplamiento, placas de unión y juntas de
articulación que hayan de utilizarse en la fabricación de cargadores de dirección
diferencial de la partida 84.29

6 Year 0

8483.60.90 � � Los demás 6 Year 0

8483.90.00 � Ruedas dentadas y demás órganos elementales de transmisión presentados aisladamente;
partes

6 Year 0

84.84 Juntas o empaquetaduras metaloplásticas; surtidos de juntas o empaquetaduras de distinta
composición presentados en bolsitas, sobres o envases análogos; juntas o empaquetaduras
mecánicas de estanqueidad.

8484.10.00 � Juntas o empaquetaduras metaloplásticas

ex 8484.10.00 � � Juntas metanoplásticas, utilizadas en vehículos automotores 6 Year 7

ex 8484.10.00 � � Las demás 6 Year 0

8484.20 � Juntas o empaquetaduras mecánicas de estanqueidad:

8484.20.10 � � Juntas de anillos deslizantes 6 Year 0

8484.20.90 � � Las demás 6 Year 0

8484.90.00 � Los demás

ex 8484.90.00 � � Juegos o surtidos de juntas de distinta composición presentados en bolsitas,sobre o
envases analogos,utilizados en vehic.automotores

6 Year 7

ex 8484.90.00 � � Los demás 6 Year 0

84.85 Partes de máquinas o aparatos, no expresadas ni comprendidas en otra parte de este
Capítulo, sin conexiones eléctricas, partes aisladas eléctricamente, bobinados, contactos ni
otras características eléctricas.

8485.10.00 � Hélices para barcos y sus paletas 6 Year 0

8485.90 � Las demás:

8485.90.10 � � Aros de obturación (retenes) 6 Year 0

8485.90.90 � � Los demás 6 Year 0
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85 Máquinas, aparatos y material eléctrico, y sus partes; aparatos de grabación o reproducción
de sonido, aparatos de grabación o reproducción de imagen y sonido en televisión, y las
partes y accesorios de estos aparatos

85.01 Motores y generadores, eléctricos, excepto los grupos electrógenos.

8501.10.00 � Motores de potencia inferior o igual a 37,5 W 6 Year 0

8501.20.00 � Motores universales de potencia superior a 37,5 W 6 Year 0

� Los demás motores de corriente continua; generadores de corriente continua:

8501.31.00 � � De potencia inferior o igual a 750 W 6 Year 0

8501.32 � � De potencia superior a 750 W pero inferior o igual a 75 kW:

8501.32.10 � � � De potencia superior a 750 W pero inferior o igual a 7,5 kW 6 Year 0

8501.32.20 � � � De potencia superior a 7,5 kW pero inferior o igual a 37 kW 6 Year 0

8501.32.90 � � � Los demás 6 Year 0

8501.33.00 � � De potencia superior a 75 kW pero inferior o igual a 375 kW 6 Year 0

8501.34.00 � � De potencia superior a 375 kW 6 Year 0

8501.40.00 � Los demás motores de corriente alterna, monofásicos 6 Year 0

� Los demás motores de corriente alterna, polifásicos:

8501.51.00 � � De potencia inferior o igual a 750 W 6 Year 0

8501.52 � � De potencia superior a 750 W pero inferior o igual a 75 kW:

8501.52.10 � � � De potencia superior a 750 W pero inferior o igual a 7,5 kW 6 Year 0

8501.52.20 � � � De potencia superior a 7,5 kW pero inferior o igual a 37 kW 6 Year 0

8501.52.90 � � � Los demás 6 Year 0

8501.53 � � De potencia superior a 75 kW:

8501.53.10 � � � Motores de tracción 6 Year 0

� � � Los demás:

8501.53.91 � � � � De potencia superior a 75 kW pero inferior o igual a 150 kW 6 Year 0

8501.53.92 � � � � De potencia superior a 150 kW pero inferior o igual a 375 kW 6 Year 0

8501.53.93 � � � � De potencia superior a 375 kW pero inferior o igual a 750 kW 6 Year 0

8501.53.99 � � � � Los demás 6 Year 0

� Generadores de corriente alterna (alternadores):

8501.61.00 � � De potencia inferior o igual a 75 kVA 6 Year 0

8501.62.00 � � De potencia superior a 75 kVA pero inferior o igual a 375 kVA 6 Year 0

8501.63.00 � � De potencia superior a 375 kVA pero inferior o igual a 750 kVA 6 Year 0

8501.64 � � De potencia superior a 750 kVA:

8501.64.10 � � � De potencia superior a 750 kVA pero inferior o igual a 1 500 kVA 6 Year 0

8501.64.20 � � � De potencia superior a 1 500 kVA pero inferior o igual a 7 500 kVA 6 Year 0

8501.64.30 � � � De potencia superior a 7 500 kVA pero inferior o igual a 37 500 kVA 6 Year 0

8501.64.40 � � � De potencia superior a 37 500 kVA pero inferior o igual a 122 500 kVA 6 Year 0

8501.64.90 � � � Los demás 6 Year 0
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85.02 Grupos electrógenos y convertidores rotativos eléctricos.

� Grupos electrógenos con motor de émbolo (pistón) de encendido por compresión
(motores Diesel o semi-Diesel):

8502.11 � � De potencia inferior o igual a 75 kVA:

8502.11.10 � � � De potencia inferior o igual a 15 kVA 6 Year 0

8502.11.20 � � � De potencia superior a 15 kVA pero inferior o igual a 37,5 kVA 6 Year 0

8502.11.90 � � � Los demás 6 Year 0

8502.12 � � De potencia superior a 75 kVA pero inferior o igual a 375 kVA:

8502.12.10 � � � De potencia superior a 75 kVA pero inferior o igual a 150 kVA 6 Year 0

8502.12.20 � � � De potencia superior a 150 kVA pero inferior o igual a 225 kVA 6 Year 0

8502.12.90 � � � Los demás 6 Year 0

8502.13 � � De potencia superior a 375 kVA:

8502.13.10 � � � De potencia superior a 375 kVA pero inferior o igual a 750 kVA 6 Year 0

8502.13.20 � � � De potencia superior a 750 kVA pero inferior o igual a 1 500 kVA 6 Year 0

8502.13.90 � � � Los demás 6 Year 0

8502.20.00 � Grupos electrógenos con motor de émbolo (pistón) de encendido por chispa (motor de
explosión)

6 Year 0

� Los demás grupos electrógenos:

8502.31.00 � � De energía eólica 6 Year 0

8502.39 � � Los demás:

8502.39.10 � � � Accionados por turbinas de gas 6 Year 0

8502.39.20 � � � Accionados por turbinas hidráulicas 6 Year 0

8502.39.30 � � � Accionados por turbinas de vapor 6 Year 0

8502.39.90 � � � Los demás 6 Year 0

8502.40.00 � Convertidores rotativos eléctricos 6 Year 0

85.03 Partes identificables como destinadas, exclusiva o principalmente, a las máquinas de las
partidas 85.01 u 85.02.

8503.00.10 � Estatores y rotores para los bienes de la partida 85.01 6 Year 0

8503.00.90 � Los demás 6 Year 0

85.04 Transformadores eléctricos, convertidores eléctricos estáticos (por ejemplo: rectificadores) y
bobinas de reactancia (autoinducción).

8504.10.00 � Balastos (reactancias) para lámparas o tubos de descarga 6 Year 0

� Transformadores de dieléctrico líquido:

8504.21 � � De potencia inferior o igual a 650 kVA:

8504.21.10 � � � De potencia inferior o igual a 15 kVA 6 Year 0

8504.21.20 � � � De potencia superior a 15 kVA pero inferior o igual a 75 kVA 6 Year 0

8504.21.30 � � � De potencia superior a 75 kVA pero inferior o igual a 150 kVA 6 Year 0

8504.21.40 � � � De potencia superior a 150 kVA pero inferior o igual a 300 kVA 6 Year 0

8504.21.90 � � � Los demás 6 Year 0
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8504.22 � � De potencia superior a 650 kVA pero inferior o igual a 10 000 kVA:

8504.22.10 � � � De potencia superior a 650 kVA pero inferior o igual a 1 500 kVA 6 Year 0

8504.22.20 � � � De potencia superior a 1 500 kVA pero inferior o igual a 3 700 kVA 6 Year 0

8504.22.30 � � � De potencia superior a 3 700 kVA pero inferior o igual a 7 500 kVA 6 Year 0

8504.22.90 � � � Los demás 6 Year 0

8504.23 � � De potencia superior a 10 000 kVA:

8504.23.10 � � � De potencia superior a 10 000 kVA pero inferior o igual a 37 500 kVA 6 Year 0

8504.23.20 � � � De potencia superior a 37 500 kVA pero inferior o igual a 75 000 kVA 6 Year 0

8504.23.30 � � � De potencia superior a 75 000 kVA pero inferior o igual a 150 000 kVA 6 Year 0

8504.23.90 � � � Los demás 6 Year 0

� Los demás transformadores:

8504.31.00 � � De potencia inferior o igual a 1 kVA 6 Year 0

8504.32.00 � � De potencia superior a 1 kVA pero inferior o igual a 16 kVA 6 Year 0

8504.33.00 � � De potencia superior a 16 kVA pero inferior o igual a 500 kVA 6 Year 0

8504.34.00 � � De potencia superior a 500 kVA 6 Year 0

8504.40 � Convertidores estáticos:

8504.40.10 � � Fuentes de poder para las máquinas automáticas de procesamiento de datos de la
partida 84.71

6 Year 0

8504.40.20 � � Controladores de velocidad para motores eléctricos 6 Year 0

8504.40.30 � � Fuentes de alimentación estabilizada 6 Year 0

8504.40.40 � � Cargadores de acumuladores 6 Year 0

8504.40.50 � � Unidades de alimentación eléctrica utilizadas con los instrumentos para cirugía,
odontología, veterinaria o para diagnóstico

6 Year 0

8504.40.90 � � Los demás 6 Year 0

8504.50.00 � Las demás bobinas de reactancia (autoinducción) 6 Year 0

8504.90 � Partes:

8504.90.10 � � Circuitos modulares para bienes de las subpartidas 8504.40 y 8504.90 6 Year 0

8504.90.20 � � Otras partes de fuentes de poder para las máquinas automáticas de procesamiento de
datos de la partida 84.71

6 Year 0

8504.90.90 � � Los demás 6 Year 0

85.05 Electroimanes; imanes permanentes y artículos destinados a ser imantados permanentemente;
platos, mandriles y dispositivos magnéticos o electromagnéticos similares, de sujeción;
acoplamientos, embragues, variadores de velocidad y frenos, electromagnéticos; cabezas
elevadoras electromagnéticas.

� Imanes permanentes y artículos destinados a ser imantados permanentemente:

8505.11.00 � � De metal 6 Year 0

8505.19.00 � � Los demás 6 Year 0

8505.20.00 � Acoplamientos, embragues, variadores de velocidad y frenos, electromagnéticos 6 Year 0

8505.30.00 � Cabezas elevadoras electromagnéticas 6 Year 0

8505.90 � Los demás, incluidas las partes:

8505.90.10 � � Electroimanes 6 Year 0
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8505.90.90 � � Los demás 6 Year 0

85.06 Pilas y baterías de pilas, eléctricas.

8506.10 � De dióxido de manganeso:

8506.10.10 � � Pilas secas de tensión nominal de 1,5 volts 6 Year 0

8506.10.90 � � Las demás 6 Year 0

8506.30 � De óxido de mercurio:

8506.30.10 � � Pilas secas de tensión nominal de 1,5 volts 6 Year 0

8506.30.90 � � Las demás 6 Year 0

8506.40 � De óxido de plata:

8506.40.10 � � Pilas secas de tensión nominal de 1,5 volts 6 Year 0

8506.40.90 � � Las demás 6 Year 0

8506.50 � De litio:

8506.50.10 � � Pilas secas de tensión nominal de 1,5 volts 6 Year 0

8506.50.90 � � Las demás 6 Year 0

8506.60 � De aire-cinc:

8506.60.10 � � Pilas secas de tensión nominal de 1,5 volts 6 Year 0

8506.60.90 � � Las demás 6 Year 0

8506.80 � Las demás pilas y baterías de pilas:

8506.80.10 � � Pilas secas de tensión nominal de 1,5 volts 6 Year 0

8506.80.90 � � Las demás 6 Year 0

8506.90.00 � Partes 6 Year 0

85.07 Acumuladores eléctricos, incluidos sus separadores, aunque sean cuadrados o rectangulares.

8507.10 � De plomo, de los tipos utilizados para arranque de motores de émbolo (pistón):

8507.10.10 � � Que funcionen con electrólito líquido 6 Year 5

8507.10.90 � � Los demás 6 Year 5

8507.20.00 � Los demás acumuladores de plomo 6 Year 0

8507.30 � De níquel-cadmio:

8507.30.10 � � Que hayan de utilizarse en lámparas de seguridad para mineros 6 Year 0

8507.30.20 � � Del tipo utilizado con los aparatos de telecomunicación, con máquinas automáticas
para el tratamiento o procesamiento de datos y sus unidades

6 Year 0

8507.30.30 � � Del tipo utilizado como fuente principal de alimentación eléctrica de los vehículos con
motor eléctrico de la subpartida 8703.90

6 Year 0

8507.30.90 � � Los demás 6 Year 0

8507.40.00 � De níquel-hierro 6 Year 0

8507.80.00 � Los demás acumuladores 6 Year 0

8507.90.00 � Partes 6 Year 0

85.09 Aparatos electromecánicos con motor eléctrico incorporado, de uso doméstico.

8509.10 � Aspiradoras, incluidas las de materias secas y líquidas:

8509.10.10 � � De polvo 6 Year 0
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8509.10.20 � � De polvo y líquidos 6 Year 0

8509.10.90 � � Las demás 6 Year 0

8509.20.00 � Enceradoras (lustradoras) de pisos 6 Year 0

8509.30.00 � Trituradoras de desperdicios de cocina 6 Year 0

8509.40 � Trituradoras y mezcladoras de alimentos; extractoras de jugo de frutos u hortalizas:

� � Trituradoras y mezcladoras de alimentos:

8509.40.11 � � � Licuadoras (blender) de 1 o varias velocidades 6 Year 0

8509.40.19 � � � Las demás 6 Year 0

8509.40.20 � � Extractoras de jugo de frutos u hortalizas 6 Year 0

8509.80.00 � Los demás aparatos 6 Year 0

8509.90 � Partes:

8509.90.10 � � Carcasas 6 Year 0

8509.90.90 � � Las demás 6 Year 0

85.10 Afeitadoras, máquinas de cortar el pelo o esquilar y aparatos de depilar, con motor eléctrico
incorporado.

8510.10.00 � Afeitadoras 6 Year 0

8510.20.00 � Máquinas de cortar el pelo o esquilar 6 Year 0

8510.30.00 � Aparatos de depilar 6 Year 0

8510.90.00 � Partes 6 Year 0

85.11 Aparatos y dispositivos eléctricos de encendido o de arranque, para motores de encendido
por chispa o por compresión (por ejemplo: magnetos, dinamomagnetos, bobinas de
encendido, bujías de encendido o calentamiento, motores de arranque); generadores (por
ejemplo: dínamos, alternadores) y reguladores disyuntores utilizados con estos motores.

8511.10.00 � Bujías de encendido

ex 8511.10.00 � � Las demás buías de encendido para motores de encendido por chispa o por
compresion

6 Year 7

ex 8511.10.00 � � Las demás 6 Year 0

8511.20 � Magnetos; dinamomagnetos; volantes magnéticos:

8511.20.10 � � Destinados a aeronaves civiles 6 Year 0

8511.20.90 � � Los demás 6 Year 0

8511.30.00 � Distribuidores; bobinas de encendido

ex 8511.30.00 � � 1) los distribuidores,para motores de encendido por chispa o por compresion; 2) las
demas bobinas de encendido con peso igual o inferior a 20 kg.para motores de
encendido por chispa o por comprension

6 Year 7

ex 8511.30.00 � � Los demás 6 Year 0

8511.40.00 � Motores de arranque, aunque funcionen también como generadores

ex 8511.40.00 � � Los demás motores de arranque, aunque funcionen también como generadores para
motores de encendido por chispa o por compresion

6 Year 7

ex 8511.40.00 � � Los demás 6 Year 0

8511.50.00 � Los demás generadores

ex 8511.50.00 � � Los demás alternadores, con peso igual o inferior a 12 kg, para motores de arranque,
aunque funcionen tambien como generadores

6 Year 7
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ex 8511.50.00 � � Los demás 6 Year 0

8511.80.00 � Los demás aparatos y dispositivos 6 Year 5

8511.90.00 � Partes 6 Year 0

85.12 Aparatos eléctricos de alumbrado o señalización (excepto los artículos de la partida 85.39),
limpiaparabrisas, eliminadores de escarcha o vaho, eléctricos, de los tipos utilizados en
velocípedos o vehículos automóviles.

8512.10.00 � Aparatos de alumbrado o señalización visual de los tipos utilizados en bicicletas 6 Year 0

8512.20 � Los demás aparatos de alumbrado o señalización visual:

8512.20.10 � � Para vehículos de la partida 87.01 6 Year 5

8512.20.20 � � Para vehículos de la partida 87.02 6 Year 5

8512.20.30 � � Para vehículos de la partida 87.03 6 Year 5

8512.20.40 � � Para vehículos de la partida 87.04 6 Year 5

8512.20.90 � � Los demás 6 Year 5

8512.30.00 � Aparatos de señalización acústica 6 Year 5

8512.40.00 � Limpiaparabrisas y eliminadores de escarcha o vaho

ex 8512.40.00 � � 1) limpiaparabrisas eléctricos del tipo de los utilizados en automóviles 2) eliminadores
de escarcha y vaho, electricos, del tipo de los utilizados en automotores

6 Year 7

ex 8512.40.00 � � Los demás 6 Year 0

8512.90.00 � Partes 6 Year 0

85.13 Lámparas eléctricas portátiles concebidas para funcionar con su propia fuente de energía (por
ejemplo: de pilas, acumuladores, electromagnéticas), excepto los aparatos de alumbrado de la
partida 85.12.

8513.10 � Lámparas:

8513.10.10 � � Lámparas de seguridad (para mineros y similares) 6 Year 0

8513.10.20 � � Linternas de pilas 6 Year 0

8513.10.90 � � Las demás 6 Year 0

8513.90.00 � Partes 6 Year 0

85.14 Hornos eléctricos industriales o de laboratorio, incluidos los que funcionen por inducción o
pérdidas dieléctricas; los demás aparatos industriales o de laboratorio para tratamiento
térmico de materias por inducción o pérdidas dieléctricas.

8514.10.00 � Hornos de resistencia (de calentamiento indirecto) 6 Year 0

8514.20.00 � Hornos que funcionen por inducción o pérdidas dieléctricas 6 Year 0

8514.30.00 � Los demás hornos 6 Year 0

8514.40.00 � Los demás aparatos para tratamiento térmico de materias por inducción o pérdidas
dieléctricas

6 Year 0

8514.90.00 � Partes 6 Year 0

85.15 Máquinas y aparatos de soldar (aunque puedan cortar), eléctricos (incluidos los de gas
calentado eléctricamente), de láser u otros haces de luz o de fotones, ultrasonido, haces de
electrones, impulsos magnéticos o chorro de plasma; máquinas y aparatos eléctricos de
proyectar en caliente metal o cermet.

� Máquinas y aparatos para soldadura fuerte o para soldadura blanda:

8515.11.00 � � Soldadores y pistolas de soldar 6 Year 0
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8515.19.00 � � Los demás 6 Year 0

� Máquinas y aparatos de soldar metal por resistencia:

8515.21.00 � � Total o parcialmente automáticos 6 Year 0

8515.29.00 � � Los demás 6 Year 0

� Máquinas y aparatos de soldar metal, de arco o chorro de plasma:

8515.31.00 � � Total o parcialmente automáticos 6 Year 0

8515.39 � � Los demás:

8515.39.10 � � � Manuales, con electrodos recubiertos, constituidos por los dispositivos de soldadura
y un transformador

6 Year 0

8515.39.20 � � � Manuales, con electrodos recubiertos, constituidos por los dispositivos de soldadura
y un generador o un convertidor rotativo o un convertidor estático

6 Year 0

8515.39.90 � � � Los demás 6 Year 0

8515.80.00 � Las demás máquinas y aparatos 6 Year 0

8515.90.00 � Partes 6 Year 0

85.16 Calentadores eléctricos de agua de calentamiento instantáneo o acumulación y calentadores
eléctricos de inmersión; aparatos eléctricos para calefacción de espacios o suelos; aparatos
electrotérmicos para el cuidado del cabello (por ejemplo: secadores, rizadores,
calientatenacillas) o de secar las manos; planchas eléctricas; los demás aparatos
electrotérmicos de uso doméstico; resistencias calentadoras, excepto las de la partida 85.45.

8516.10 � Calentadores eléctricos de agua de calentamiento instantáneo o acumulación y
calentadores eléctricos de inmersión:

8516.10.10 � � Calentadores eléctricos de agua 6 Year 0

8516.10.20 � � Calentadores de inmersión de uso doméstico 6 Year 0

8516.10.90 � � Los demás 6 Year 0

� Aparatos eléctricos para calefacción de espacios o suelos:

8516.21.00 � � Radiadores de acumulación 6 Year 0

8516.29.00 � � Los demás 6 Year 0

� Aparatos electrotérmicos para el cuidado del cabello o de secar las manos:

8516.31.00 � � Secadores para el cabello 6 Year 0

8516.32.00 � � Los demás aparatos para el cuidado del cabello 6 Year 0

8516.33.00 � � Aparatos de secar las manos 6 Year 0

8516.40 � Planchas eléctricas:

8516.40.10 � � De vapor 6 Year 0

8516.40.90 � � Las demás 6 Year 0

8516.50 � Hornos de microondas:

8516.50.10 � � De uso doméstico 6 Year 0

8516.50.90 � � Los demás 6 Year 0

8516.60 � Los demás hornos; cocinas, calentadores (incluidas las mesas de cocción), parrillas y
asadores:

8516.60.10 � � Hornos, estufas, cocinas 6 Year 0

8516.60.20 � � Calentadores para empotrar, incluidas las mesas de cocción 6 Year 0
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8516.60.30 � � Parrillas y asadores 6 Year 0

8516.60.90 � � Los demás 6 Year 0

� Los demás aparatos electrotérmicos:

8516.71.00 � � Aparatos para la preparación de café o té 6 Year 0

8516.72.00 � � Tostadoras de pan 6 Year 0

8516.79.00 � � Los demás 6 Year 0

8516.80.00 � Resistencias calentadoras 6 Year 0

8516.90 � Partes:

8516.90.10 � � Carcasas para los bienes de la subpartida 8516.33 6 Year 0

8516.90.20 � � Carcasas y bases metálicas para los bienes de la subpartida 8516.40 6 Year 0

8516.90.30 � � Ensambles de los bienes de la subpartida 8516.50 que incluyan más de uno de los
siguientes componentes: cámara de cocción, chasis del soporte estructural, puerta,
gabinete exterior

6 Year 0

8516.90.40 � � Circuitos modulares para los bienes de la subpartida 8516.50 6 Year 0

8516.90.50 � � Cámaras de cocción, ensambladas o no, para los bienes del ítem 8516.60.10 6 Year 0

8516.90.60 � � Panel superior con o sin elementos de calentamiento o control, para los bienes del ítem
8516.60.10

6 Year 0

8516.90.70 � � Ensambles de puerta que contengan más de uno de los siguientes componentes: panel
interior, panel exterior, ventana, aislamiento, para los bienes del ítem 8516.60.10

6 Year 0

8516.90.80 � � Carcasas para tostadoras de pan 6 Year 0

8516.90.90 � � Las demás 6 Year 0

85.17 Aparatos eléctricos de telefonía o telegrafía con hilos, incluidos los teléfonos de usuario de
auricular inalámbrico combinado con micrófono y los aparatos de telecomunicación por
corriente portadora o telecomunicación digital; videófonos.

� Teléfonos de usuario; videófonos:

8517.11.00 � � Teléfonos de usuario de auricular inalámbrico combinado con micrófono 6 Year 0

8517.19 � � Los demás:

8517.19.10 � � � Videófonos 6 Year 0

8517.19.90 � � � Los demás 6 Year 0

� Telefax y teletipos:

8517.21.00 � � Telefax 6 Year 0

8517.22.00 � � Teletipos 6 Year 0

8517.30 � Aparatos de conmutación para telefonía o telegrafía:

8517.30.10 � � Centrales de conmutación automática 6 Year 0

8517.30.90 � � Los demás 6 Year 0

8517.50 � Los demás aparatos de telecomunicación por corriente portadora o telecomunicación
digital:

8517.50.10 � � Modems, de los tipos utilizados en las máquinas procesadoras de datos de la partida
84.71

6 Year 0

8517.50.20 � � Los demás aparatos telefónicos por corriente portadora 6 Year 0

8517.50.90 � � Los demás 6 Year 0
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8517.80 � Los demás aparatos:

8517.80.10 � � Aparatos telefónicos 6 Year 0

8517.80.20 � � Los demás aparatos para telegrafía 6 Year 0

8517.80.90 � � Los demás 6 Year 0

8517.90 � Partes:

8517.90.10 � � Para máquinas de facsimilado 6 Year 0

8517.90.20 � � Para equipos telefónicos que incorporan circuitos modulares 6 Year 0

8517.90.30 � � Las demás, que incorporan circuitos modulares 6 Year 0

8517.90.40 � � Circuitos modulares 6 Year 0

8517.90.50 � � Las demás partes, incluidas las placas frontales y los dispositivos de ajuste o seguridad,
para circuitos modulares

6 Year 0

8517.90.90 � � Las demás 6 Year 0

85.18 Micrófonos y sus soportes; altavoces (altoparlantes), incluso montados en sus cajas;
auriculares, incluidos los de casco, incluso combinados con micrófono, y juegos o conjuntos
constituidos por un micrófono y uno o varios altavoces (altoparlantes); amplificadores
eléctricos de audiofrecuencia; equipos eléctricos para amplificación de sonido.

8518.10.00 � Micrófonos y sus soportes 6 Year 0

� Altavoces (altoparlantes), incluso montados en sus cajas:

8518.21.00 � � Un altavoz (altoparlante) montado en su caja 6 Year 0

8518.22.00 � � Varios altavoces (altoparlantes) montados en una misma caja 6 Year 0

8518.29.00 � � Los demás 6 Year 0

8518.30 � Auriculares, incluidos los de casco, incluso combinados con micrófono, y juegos o
conjuntos constituidos por un micrófono y uno o varios altavoces (altoparlantes):

8518.30.10 � � Microteléfono 6 Year 0

8518.30.90 � � Los demás 6 Year 0

8518.40.00 � Amplificadores eléctricos de audiofrecuencia 6 Year 0

8518.50.00 � Equipos eléctricos para amplificación de sonido 6 Year 0

8518.90.00 � Partes 6 Year 0

85.19 Giradiscos, tocadiscos, reproductores de casetes (tocacasetes) y demás reproductores de
sonido, sin dispositivo de grabación de sonido incorporado.

8519.10.00 � Tocadiscos que funcionen por ficha o moneda 6 Year 0

� Los demás tocadiscos:

8519.21.00 � � Sin altavoces (altoparlantes) 6 Year 0

8519.29.00 � � Los demás 6 Year 0

� Giradiscos:

8519.31.00 � � Con cambiador automático de discos 6 Year 0

8519.39.00 � � Los demás 6 Year 0

8519.40.00 � Aparatos para reproducir dictados 6 Year 0

� Los demás reproductores de sonido:

8519.92.00 � � Reproductores de casetes (tocacasetes) de bolsillo 6 Year 0
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8519.93.00 � � Los demás reproductores de casetes (tocacasetes) 6 Year 0

8519.99 � � Los demás:

8519.99.10 � � � Lectores de discos compactos 6 Year 0

8519.99.90 � � � Los demás 6 Year 0

85.20 Magnetófonos y demás aparatos de grabación de sonido, incluso con dispositivo de
reproducción de sonido incorporado.

8520.10.00 � Aparatos para dictar que sólo funcionen con fuente de energía exterior 6 Year 0

8520.20.00 � Contestadores telefónicos Year 0

� Los demás aparatos de grabación y reproducción de sonido, en cinta magnética: 6

8520.32.00 � � Digitales 6 Year 0

8520.33.00 � � Los demás, de casete 6 Year 0

8520.39.00 � � Los demás 6 Year 0

8520.90.00 � Los demás 6 Year 0

85.21 Aparatos de grabación o reproducción de imagen y sonido (videos), incluso con receptor de
señales de imagen y sonido incorporado.

8521.10 � De cinta magnética:

8521.10.10 � � En color, del tipo de cartucho o de casete que no permitan la grabación 6 Year 0

8521.10.20 � � Los demás en color, del tipo de cartucho o de casete 6 Year 0

8521.10.90 � � Los demás 6 Year 0

8521.90.00 � Los demás 6 Year 0

85.22 Partes y accesorios identificables como destinados, exclusiva o principalmente, a los aparatos
de las partidas 85.19 a 85.21.

8522.10.00 � Cápsulas fonocaptoras 6 Year 0

8522.90 � Los demás:

8522.90.10 � � Circuitos modulares para los aparatos de las partidas 85.19; 85.20 u 85.21 6 Year 0

8522.90.90 � � Los demás 6 Year 0

85.23 Soportes preparados para grabar sonido o grabaciones análogas, sin grabar, excepto los
productos del Capítulo 37.

� Cintas magnéticas:

8523.11 � � De anchura inferior o igual a 4 mm:

8523.11.10 � � � Casetes de audio 6 Year 0

8523.11.90 � � � Las demás 6 Year 0

8523.12.00 � � De anchura superior a 4 mm pero inferior o igual a 6,5 mm 6 Year 0

8523.13.00 � � De anchura superior a 6,5 mm 6 Year 0

8523.20 � Discos magnéticos:

� � Rígidos:

8523.20.11 � � � Con revestimiento metálico delgado, una coercitividad superior a 600 oersted y un
diámetro externo inferior o igual a 231 mm

6 Year 0

8523.20.19 � � � Los demás 6 Year 0
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8523.20.90 � � Los demás 6 Year 0

8523.30.00 � Tarjetas con tira magnética incorporada 6 Year 0

8523.90.00 � Los demás 6 Year 0

85.24 Discos, cintas y demás soportes para grabar sonido o grabaciones análogas, grabados, incluso
las matrices y moldes galvánicos para fabricación de discos, excepto los productos del
Capítulo 37.

8524.10.00 � Discos para tocadiscos 6 Year 0

� Discos para sistemas de lectura por rayos láser:

8524.31 � � Para reproducir fenómenos distintos del sonido o imagen:

8524.31.10 � � � Para datos, destinados a las máquinas automáticas de procesamiento de datos 6 Year 0

8524.31.90 � � � Los demás 6 Year 0

8524.32.00 � � Para reproducir únicamente sonido 6 Year 0

8524.39 � � Los demás:

8524.39.10 � � � Para reproducir representaciones de instrucciones, datos, sonidos e imágenes
grabadas en forma binaria legible por una máquina, que puedan ser manipulados o
permitan interactuar al usuario mediante una máquina automática de tratamiento o
procesamiento de datos

6 Year 0

8524.39.90 � � � Los demás 6 Year 0

8524.40 � Cintas magnéticas para reproducir fenómenos distintos del sonido o imagen:

8524.40.10 � � Que contengan datos o instrucciones de los tipos utilizados en máquinas automáticas
de tratamiento o procesamiento de datos

6 Year 0

8524.40.90 � � Las demás 6 Year 0

� Las demás cintas magnéticas:

8524.51 � � De anchura inferior o igual a 4 mm:

8524.51.10 � � � De carácter educativo, científico o cultural 6 Year 0

8524.51.20 � � � De carácter musical, incluidas las grabaciones de óperas, operetas, comedias
musicales y demás grabaciones en las que la música desempeñe un papel importante

6 Year 0

8524.51.90 � � � Las demás 6 Year 0

8524.52 � � De anchura superior a 4 mm pero inferior o igual a 6,5 mm:

8524.52.10 � � � De carácter educativo, científico o cultural 6 Year 0

8524.52.20 � � � De carácter musical, incluidas las grabaciones de óperas, operetas, comedias
musicales y demás grabaciones en las que la música desempeñe un papel importante

6 Year 0

8524.52.90 � � � Las demás 6 Year 0

8524.53 � � De anchura superior a 6,5 mm:

8524.53.10 � � � De carácter educativo, científico o cultural 6 Year 0

8524.53.20 � � � De carácter musical, incluidas las grabaciones de óperas, operetas, comedias
musicales y demás grabaciones en lasque la música desempeñe un papel importante

6 Year 0

8524.53.90 � � � Las demás 6 Year 0

8524.60.00 � Tarjetas con tira magnética incorporada 6 Year 0

� Los demás

8524.91 � � Para reproducir fenómenos distintos del sonido o imagen:

8524.91.10 � � � Que contengan datos o instrucciones de los tipos utilizados en máquinas
automáticas de tratamiento o procesamiento de datos

6 Year 0
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8524.91.90 � � � Los demás 6 Year 0

8524.99 � � Los demás:

8524.99.10 � � � Para reproducir representaciones de instrucciones, datos, sonidos e imágenes
grabadas en forma binaria legible por una máquina, que puedan ser manipulados o
permitan interactuar al usuario mediante una máquina automática de tratamiento o
procesamiento de datos

6 Year 0

8524.99.90 � � � Los demás 6 Year 0

85.25 Aparatos emisores de radiotelefonía, radiotelegrafía, radiodifusión o televisión, incluso con
aparato receptor o de grabación o reproducción de sonido incorporado; cámaras de
televisión; videocámaras, incluidas las de imagen fija; cámaras digitales.

8525.10 � Aparatos emisores:

� � Para radiotelefonía y radiotelegrafía:

8525.10.11 � � � Para radiotelefonía 6 Year 0

8525.10.19 � � � Los demás 6 Year 0

� � Para radiodifusión y televisión:

8525.10.21 � � � Para radiodifusión 6 Year 0

8525.10.29 � � � Los demás 6 Year 0

8525.20 � Aparatos emisores con aparato receptor incorporado:

8525.20.10 � � Para radiodifusión y televisión 6 Year 0

8525.20.20 � � Radioreceptores (transceptores) UHF y VHF 6 Year 0

8525.20.30 � � Teléfonos celulares 6 Year 0

8525.20.90 � � Los demás 6 Year 0

8525.30 � Cámaras de televisión:

� � Giroestabilizadas:

8525.30.11 � � � En color 6 Year 0

8525.30.12 � � � En blanco y negro u otras monocromas 6 Year 0

8525.30.20 � � Cámaras tomavistas para estudios de televisión, excepto las que se apoyan en el
hombro y las portátiles

6 Year 0

8525.30.30 � � Cámaras portátiles 6 Year 0

8525.30.90 � � Las demás 6 Year 0

8525.40 � Videocámaras, incluidas las de imagen fija; cámaras digitales:

8525.40.10 � � Videocámaras, incluidas las de imagen fija 6 Year 0

8525.40.20 � � Cámaras digitales 6 Year 0

85.26 Aparatos de radar, radionavegación o radiotelemando.

8526.10.00 � Aparatos de radar 6 Year 0

� Los demás:

8526.91.00 � � Aparatos de radionavegación 6 Year 0

8526.92.00 � � Aparatos de radiotelemando 6 Year 0

85.27 Aparatos receptores de radiotelefonía, radiotelegrafía o radiodifusión, incluso combinados en
la misma envoltura con grabador o reproductor de sonido o con reloj.

� Aparatos receptores de radiodifusión que puedan funcionar sin fuente de energía exterior,
incluso los que puedan recibir señales de radiotelefonía o radiotelegrafía:
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8527.12.00 � � Radiocasetes de bolsillo 6 Year 0

8527.13.00 � � Los demás aparatos combinados con grabador o reproductor de sonido 6 Year 0

8527.19.00 � � Los demás 6 Year 0

� Aparatos receptores de radiodifusión que solo funcionen con fuente de energía exterior,
de los tipos utilizados en vehículos automóviles, incluso los que puedan recibir señales de
radiotelefonía o radiotelegrafía:

8527.21 � � Combinados con grabador o reproductor de sonido:

8527.21.10 � � � De sistema de lectura por rayo láser 6 Year 0

8527.21.20 � � � De casete 6 Year 0

8527.21.30 � � � De sistema de lectura analógico/digital 6 Year 0

8527.21.90 � � � Los demás 6 Year 0

8527.29.00 � � Los demás 6 Year 0

� Los demás aparatos receptores de radiodifusión, incluso los que puedan recibir señales de
radiotelefonía o radiotelegrafía:

8527.31 � � Combinados con grabador o reproductor de sonido:

8527.31.10 � � � De sistema de lectura por rayo láser 6 Year 0

8527.31.20 � � � De casete 6 Year 0

8527.31.30 � � � De sistema de lectura analógico/digital 6 Year 0

8527.31.90 � � � Los demás 6 Year 0

8527.32.00 � � Sin combinar con grabador o reproductor de sonido, pero combinados con reloj 6 Year 0

8527.39.00 � � Los demás 6 Year 0

8527.90 � Los demás aparatos:

8527.90.10 � � Aparatos buscapersonas («beepers)» 6 Year 0

8527.90.20 � � Aparatos de facsímil 6 Year 0

8527.90.90 � � Los demás 6 Year 0

85.28 Aparatos receptores de televisión, incluso con aparato receptor de radiodifusión o de
grabación o reproducción de sonido o imagen incorporado; videomonitores y
videoproyectores.

� Aparatos receptores de televisión, incluso con aparato receptor de radiodifusión o de
grabación o reproducción de sonido o imagen incorporado:

8528.12 � � En colores:

8528.12.10 � � � Con pantalla inferior o igual a 35,56 cm (14¢), excepto los de alta definición y los
de proyección

6 Year 0

8528.12.20 � � � Con pantalla superior a 35,56 cm (14¢), excepto los de alta definición y los de
proyección

6 Year 0

8528.12.30 � � � De proyección por tubos de rayos catódicos, excepto los de alta definición 6 Year 0

8528.12.40 � � � De alta definición por tubos de rayos catódicos, excepto los de proyección 6 Year 0

8528.12.50 � � � De alta definición, de proyección por tubos de rayos catódicos 6 Year 0

8528.12.60 � � � Con pantalla plana 6 Year 0
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8528.12.70 � � � Incompletos o sin terminar (incluidos los ensambles para receptores de televisión
compuestos de todas las partes especificadas en la nota 4 del Capítulo 85 más una
fuente de poder), sin incorporar tubo de rayos catódicos, pantalla plana o pantalla
similar

6 Year 0

8528.12.90 � � � Los demás 6 Year 0

8528.13.00 � � En blanco y negro o demás monocromos 6 Year 0

� Videomonitores:

8528.21 � � En colores:

8528.21.10 � � � Con pantalla inferior o igual a 35,56 cm (14¢), excepto los de alta definición y los
de proyección

6 Year 0

8528.21.20 � � � Con pantalla superior a 35,56 cm (14¢), excepto los de alta definición y los de
proyección

6 Year 0

8528.21.30 � � � De proyección por tubos de rayos catódicos, excepto los de alta definición 6 Year 0

8528.21.40 � � � De alta definición, por tubos de rayos catódicos, excepto los de proyección 6 Year 0

8528.21.50 � � � De alta definición, de proyección por tubos de rayos catódicos 6 Year 0

8528.21.60 � � � Con pantalla plana 6 Year 0

8528.21.70 � � � Incompletos o sin terminar, sin incorporar tubo de rayos catódicos, pantalla plana o
pantalla similar

6 Year 0

8528.21.90 � � � Los demás 6 Year 0

8528.22.00 � � En blanco y negro o demás monocromos 6 Year 0

8528.30 � Videoproyectores:

8528.30.10 � � De alta definición, con tubos de rayos catódicos 6 Year 0

8528.30.20 � � Que no sean de alta definición, con tubo de rayos catódicos 6 Year 0

8528.30.30 � � Con pantalla plana 6 Year 0

8528.30.40 � � Incompletos o sin terminar, sin incorporar tubo de rayos catódicos, pantalla plana o
pantalla similar

6 Year 0

8528.30.90 � � Los demás 6 Year 0

85.29 Partes identificables como destinadas, exclusiva o principalmente, a los aparatos de las
partidas 85.25 a 85.28.

8529.10 � Antenas y reflectores de antena de cualquier tipo; partes apropiadas para su utilización
con dichos artículos:

8529.10.10 � � Antenas para aparatos de televisión 6 Year 0

8529.10.20 � � Antenas para aparatos de radiotelefonía 6 Year 0

8529.10.90 � � Los demás 6 Year 0

8529.90 � Las demás:

8529.90.10 � � Circuitos modulares para los bienes de las partidas 85.25 a 85.28 6 Year 0

8529.90.20 � � Ensambles de transceptores para aparatos de la subpartida 8526.10, no especificados
en otra parte

6 Year 0

8529.90.30 � � Partes especificadas en la nota 4 del Capítulo 85, excepto los circuitos modulares
clasificados en el ítem 8529.9010

6 Year 0

8529.90.40 � � Combinaciones de las partes especificadas en la nota 4 del Capítulo 85 6 Year 0
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8529.90.50 � � Ensambles de pantalla plana para los bienes de los ítems 8528.1260, 8528.2160 y
8528.3030

6 Year 0

8529.90.60 � � Partes, incluidas las placas frontales y los dispositivos de ajuste o seguridad para los
circuitos modulares, no especificados en otra parte

6 Year 0

8529.90.70 � � Las demás partes para los bienes de las partidas 85.25 y 85.27 (excepto las partes de
los teléfonos celulares)

6 Year 0

8529.90.90 � � Las demás 6 Year 0

85.30 Aparatos eléctricos de señalización (excepto los de transmisión de mensajes), seguridad,
control o mando, para vías férreas o similares, carreteras, vías fluviales, áreas o parques de
estacionamiento, instalaciones portuarias o aeropuertos (excepto los de la partida 86.08).

8530.10.00 � Aparatos para vías férreas o similares 6 Year 0

8530.80.00 � Los demás aparatos 6 Year 0

8530.90.00 � Partes 6 Year 0

85.31 Aparatos eléctricos de señalización acústica o visual (por ejemplo: timbres, sirenas, tableros
indicadores, avisadores de protección contra robo o incendio), excepto los de las partidas
85.12 u 85.30.

8531.10 � Avisadores eléctricos de protección contra robo o incendio y aparatos similares:

8531.10.10 � � Detectores de humo 6 Year 0

8531.10.90 � � Los demás 6 Year 0

8531.20.00 � Tableros indicadores con dispositivos de cristal líquido (LCD) o diodos emisores de luz
(LED), incorporados

6 Year 0

8531.80.00 � Los demás aparatos 6 Year 0

8531.90 � Partes:

8531.90.10 � � Circuitos modulares 6 Year 0

8531.90.90 � � Las demás 6 Year 0

85.32 Condensadores eléctricos fijos, variables o ajustables.

8532.10.00 � Condensadores fijos concebidos para redes eléctricas de 50/60 Hz, para una potencia
reactiva superior o igual a 0,5 kvar (condensadores de potencia)

6 Year 0

� Los demás condensadores fijos:

8532.21.00 � � De tantalio 6 Year 0

8532.22.00 � � Electrolíticos de aluminio 6 Year 0

8532.23.00 � � Con dieléctrico de cerámica de una sola capa 6 Year 0

8532.24.00 � � Con dieléctrico de cerámica, multicapas 6 Year 0

8532.25.00 � � Con dieléctrico de papel o plástico 6 Year 0

8532.29.00 � � Los demás 6 Year 0

8532.30.00 � Condensadores variables o ajustables 6 Year 0

8532.90.00 � Partes 6 Year 0

85.33 Resistencias eléctricas, excepto las de calentamiento (incluidos reóstatos y potenciómetros).

8533.10.00 � Resistencias fijas de carbono, aglomeradas o de capa 6 Year 0

� Las demás resistencias fijas:

8533.21.00 � � De potencia inferior o igual a 20 W 6 Year 0
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8533.29.00 � � Las demás 6 Year 0

� Resistencias variables bobinadas (incluidos reóstatos y potenciómetros):

8533.31 � � De potencia inferior o igual a 20 W:

8533.31.10 � � � Resistencias 6 Year 0

8533.31.20 � � � Reóstatos 6 Year 0

8533.31.30 � � � Potenciómetros 6 Year 0

8533.39 � � Las demás:

8533.39.10 � � � Resistencias 6 Year 0

8533.39.20 � � � Reóstatos 6 Year 0

8533.39.30 � � � Potenciómetros 6 Year 0

8533.40 � Las demás resistencias variables (incluidos reóstatos y potenciómetros):

� � Resistencias:

8533.40.11 � � � Varistores de óxidos metálicos 6 Year 0

8533.40.19 � � � Las demás 6 Year 0

8533.40.20 � � Reóstatos 6 Year 0

8533.40.30 � � Potenciómetros 6 Year 0

8533.90 � Partes:

8533.90.10 � � Para lo comprendido en la subpartida 8533.40, de materiales metálicos o cerámicos,
termosensibles

6 Year 0

8533.90.90 � � Las demás 6 Year 0

8534.00.00 Circuitos impresos. 6 Year 0

85.35 Aparatos para corte, seccionamiento, protección, derivación, empalme o conexión de
circuitos eléctricos (por ejemplo: interruptores, conmutadores, cortacircuitos, pararrayos,
limitadores de tensión, supresores de sobretensión transitoria, tomas de corriente, cajas de
empalme), para una tensión superior a 1 000 voltios.

8535.10 � Fusibles y cortacircuitos de fusible:

8535.10.10 � � Fusibles 6 Year 0

8535.10.20 � � Cortacircuitos de fusible 6 Year 0

� Disyuntores:

8535.21.00 � � Para una tensión inferior a 72,5 kV 6 Year 0

8535.29.00 � � Los demás 6 Year 0

8535.30 � Seccionadores e interruptores:

8535.30.10 � � Seccionadores 6 Year 0

� � Interruptores:

8535.30.21 � � � Para una tensión inferior a 72,5 kV 6 Year 0

8535.30.29 � � � Los demás 6 Year 0

8535.40.00 � Pararrayos, limitadores de tensión y supresores de sobretensión transitoria 6 Year 0

8535.90 � Los demás:

8535.90.10 � � Aparatos de empalme y conexión 6 Year 0
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8535.90.20 � � Arrancadores de motor y protectores de sobrecarga para motores 6 Year 0

8535.90.90 � � Los demás 6 Year 0

85.36 Aparatos para corte, seccionamiento, protección, derivación, empalme o conexión de
circuitos eléctricos (por ejemplo: interruptores, conmutadores, relés, cortacircuitos, supresores
de sobretensión transitoria, clavijas y tomas de corriente (enchufes), portalámparas, cajas de
empalme), para una tensión inferior o igual a 1 000 voltios.

8536.10 � Fusibles y cortacircuitos de fusible:

8536.10.10 � � Fusibles 6 Year 0

8536.10.20 � � Cortacircuitos de fusible 6 Year 0

8536.20.00 � Disyuntores 6 Year 0

8536.30 � Los demás aparatos para protección de circuitos eléctricos:

8536.30.10 � � Protectores de sobrecarga para motores 6 Year 0

8536.30.90 � � Los demás 6 Year 0

� Relés:

8536.41 � � Para una tensión inferior o igual a 60 V:

8536.41.10 � � � Para una tensión inferior o igual a 12 V 6 Year 0

8536.41.90 � � � Los demás 6 Year 0

8536.49 � � Los demás:

8536.49.10 � � � Para una tensión superior a 60 V pero inferior o igual a 130 V 6 Year 0

8536.49.90 � � � Los demás 6 Year 0

8536.50 � Los demás interruptores, seccionadores y conmutadores:

� � Interruptores:

8536.50.11 � � � Para uso automotriz 6 Year 0

8536.50.12 � � � Arrancadores de motor 6 Year 0

8536.50.13 � � � Interruptores termomagnéticos unipolares 6 Year 0

8536.50.14 � � � Interruptores termomagnéticos bipolares 6 Year 0

8536.50.15 � � � Interruptores termomagnéticos tripolares 6 Year 0

8536.50.16 � � � Interruptores de tecla para instalaciones eléctricas de alumbrado 6 Year 0

8536.50.19 � � � Los demás 6 Year 0

� � Los demás:

8536.50.91 � � � Para uso automotriz 6 Year 0

8536.50.99 � � � Los demás 6 Year 0

� Portalámparas, clavijas y tomas de corriente (enchufes):

8536.61.00 � � Portalámparas 6 Year 0

8536.69.00 � � Los demás 6 Year 0

8536.90 � Los demás aparatos:

� � Aparatos de empalme y conexión:

8536.90.11 � � � Cajas de conexión 6 Year 0
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8536.90.12 � � � Bandejas y molduras portaconductores 6 Year 0

8536.90.13 � � � Conectores, bornes y terminales 6 Year 0

8536.90.19 � � � Los demás 6 Year 0

8536.90.90 � � Los demás 6 Year 0

85.37 Cuadros, paneles, consolas, armarios y demás soportes equipados con varios aparatos de las
partidas 85.35 u 85.36, para control o distribución de electricidad, incluidos los que
incorporen instrumentos o aparatos del Capítulo 90, así como los aparatos de control
numérico, excepto los aparatos de conmutación de la partida 85.17.

8537.10 � Para una tensión inferior o igual a 1 000 V:

8537.10.10 � � Ensambles con la carcasa exterior o soporte, para los bienes de las partidas 84.21,
84.22, 84.50 u 85.16

6 Year 0

8537.10.20 � � Panel de central de indicación para vehículos 6 Year 0

8537.10.30 � � Controles numéricos que incorporen una máquina automática de procesamiento de
datos

6 Year 0

8537.10.40 � � Aparatos de mando con memoria programable 6 Year 0

8537.10.90 � � Los demás 6 Year 0

8537.20 � Para una tensión superior a 1 000 V:

8537.20.10 � � Para una tensión superior a 1 000 V pero inferior o igual a 72,5 kV 6 Year 0

8537.20.90 � � Los demás 6 Year 0

85.38 Partes identificables como destinadas, exclusiva o principalmente, a los aparatos de las
partidas 85.35, 85.36 u 85.37.

8538.10 � Cuadros, paneles, consolas, armarios y demás soportes de la partida 85.37, sin sus
aparatos:

8538.10.10 � � Para los bienes del ítem 8537.1010 6 Year 0

8538.10.90 � � Los demás 6 Year 0

8538.90 � Las demás:

8538.90.10 � � Para los bienes de los ítemes 8535.9010, 8536.3010, 8536.5011, de materiales
cerámicos o metálicos, termosensibles

6 Year 0

8538.90.20 � � Circuitos modulares 6 Year 0

8538.90.30 � � Partes moldeadas 6 Year 0

8538.90.90 � � Las demás 6 Year 0

85.39 Lámparas y tubos eléctricos de incandescencia o de descarga, incluidos los faros o unidades
«sellados» y las lámparas y tubos de rayos ultravioletas o infrarrojos; lámparas de arco.

8539.10 � Faros o unidades «sellados»:

8539.10.10 � � Para vehículos motorizados del capítulo 87 6 Year 0

8539.10.90 � � Los demás 6 Year 0

� Las demás lámparas y tubos de incandescencia, excepto las de rayos ultravioletas o
infrarrojos:

8539.21 � � Halógenos, de volframio (tungsteno):

8539.21.10 � � � Para uso automotriz

ex 8539.21.10 � � � � Faros sellados para vehículos automóviles 6 Year 7

ex 8539.21.10 � � � � Los demás 6 Year 0
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8539.21.90 � � � Los demás 6 Year 0

8539.22 � � Los demás de potencia inferior o igual a 200 W y para una tensión superior a 100 V:

8539.22.10 � � � Destinados a la fabricación de juegos de luces para decoraciones de Navidad o para
juegos de luces para patio

6 Year 0

8539.22.90 � � � Los demás 6 Year 0

8539.29 � � Los demás:

� � � Para vehículos:

8539.29.11 � � � � Lámparas y tubos eléctricos de incandescencia 6 Year 5

8539.29.19 � � � � Los demás 6 Year 5

� � � Los demás:

8539.29.91 � � � � Lámparas y tubos eléctricos de incandescencia 6 Year 0

8539.29.99 � � � � Los demás 6 Year 0

� Lámparas y tubos de descarga, excepto los de rayos ultravioletas:

8539.31.00 � � Fluorescentes, de cátodo caliente 6 Year 0

8539.32 � � Lámparas de vapor de mercurio o sodio; lámparas de halogenuro metálico:

8539.32.10 � � � De vapor de mercurio 6 Year 0

8539.32.20 � � � De vapor de sodio 6 Year 0

8539.32.90 � � � Las demás 6 Year 0

8539.39 � � Los demás:

8539.39.10 � � � De vapor de mercurio o de sodio 6 Year 0

8539.39.90 � � � Los demás 6 Year 0

� Lámparas y tubos de rayos ultravioletas o infrarrojos; lámparas de arco:

8539.41.00 � � Lámparas de arco 6 Year 0

8539.49.00 � � Los demás 6 Year 0

8539.90 � Partes:

8539.90.10 � � Casquillos 6 Year 0

8539.90.90 � � Las demás 6 Year 0

85.40 Lámparas, tubos y válvulas electrónicos, de cátodo caliente, cátodo frío o fotocátodo (por
ejemplo: lámparas, tubos y válvulas, de vacío, de vapor o gas, tubos rectificadores de vapor
de mercurio, tubos catódicos, tubos y válvulas para cámaras de televisión), excepto los de la
partida 85.39.

� Tubos catódicos para aparatos receptores de televisión, incluso para videomonitores:

8540.11 � � En colores:

8540.11.10 � � � Con pantalla superior a 35,56 cm (14¢), excepto los de alta definición y los de
proyección

6 Year 0

8540.11.20 � � � Con pantalla inferior o igual a 35, 56 cm (14¢), excepto los de alta definición y los
de proyección

6 Year 0

8540.11.30 � � � De alta definición, con pantalla superior a 35,56 cm (14¢) 6 Year 0

8540.11.40 � � � De alta definición, con pantalla inferior o igual a 35,56 cm (14¢) 6 Year 0

8540.11.90 � � � Los demás 6 Year 0
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8540.12 � � En blanco y negro o demás monocromos:

8540.12.10 � � � De alta definición 6 Year 0

8540.12.20 � � � No de alta definición 6 Year 0

8540.12.90 � � � Los demás 6 Year 0

8540.20.00 � Tubos para cámaras de televisión; tubos convertidores o intensificadores de imagen; los
demás tubos de fotocátodo

6 Year 0

8540.40.00 � Tubos para visualizar datos gráficos en colores, con pantalla fosfórica de separación de
puntos inferior a 0,4 mm

6 Year 0

8540.50.00 � Tubos para visualizar datos gráficos en blanco y negro o demás monocromos 6 Year 0

8540.60.00 � Los demás tubos catódicos 6 Year 0

� Tubos para hiperfrecuencias (por ejemplo: magnetrones, klistrones, tubos de ondas
progresivas, carcinotrones), excepto los controlados por rejilla:

8540.71.00 � � Magnetrones 6 Year 0

8540.72.00 � � Klistrones 6 Year 0

8540.79.00 � � Los demás 6 Year 0

� Las demás lámparas, tubos y válvulas:

8540.81.00 � � Tubos receptores o amplificadores 6 Year 0

8540.89.00 � � Los demás 6 Year 0

� Partes:

8540.91 � � De tubos catódicos:

8540.91.10 � � � Ensambles de panel frontal 6 Year 0

8540.91.90 � � � Las demás 6 Year 0

8540.99 � � Las demás:

8540.99.10 � � � Cañones de electrones; estructuras de radiofrecuencia (RF) para los tubos de
microondas de las subpartidas 8540.71 a 8540.79

6 Year 0

8540.99.90 � � � Los demás 6 Year 0

85.41 Diodos, transistores y dispositivos semiconductores similares; dispositivos semiconductores
fotosensibles, incluidas las células fotovoltaicas, aunque estén ensambladas en módulos o
paneles; diodos emisores de luz; cristales piezoeléctricos montados.

8541.10.00 � Diodos, excepto los fotodiodos y los diodos emisores de luz 6 Year 0

� Transistores, excepto los fototransistores:

8541.21.00 � � De capacidad de disipación inferior a 1 W 6 Year 0

8541.29.00 � � Los demás 6 Year 0

8541.30.00 � Tiristores, diacs y triacs, excepto los dispositivos fotosensibles 6 Year 0

8541.40.00 � Dispositivos semiconductores fotosensibles, incluidas las células fotovoltaicas, aunque
estén ensambladas en módulos o paneles; diodos emisores de luz

6 Year 0

8541.50.00 � Los demás dispositivos semiconductores 6 Year 0

8541.60.00 � Cristales piezoeléctricos montados 6 Year 0

8541.90.00 � Partes 6 Year 0

85.42 Circuitos integrados y microestructuras electrónicas.

8542.10.00 � Tarjetas provistas de un circuito integrado electrónico (tarjetas inteligentes [«smart cards»]) 6 Year 0
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� Circuitos integrados monolíticos:

8542.21 � � Digitales:

8542.21.10 � � � Semiconductores de óxido metálico (tecnología MOS), para televisores de alta
definición que tengan más de 100 000 puertas (haces)

6 Year 0

8542.21.20 � � � Circuitos de tecnología bipolar para televisores de alta definición que tengan más de
100 000 puertas (haces)

6 Year 0

8542.21.90 � � � Los demás 6 Year 0

8542.29.00 � � Los demás 6 Year 0

8542.60.00 � Circuitos integrados híbridos 6 Year 0

8542.70.00 � Microestructurales electrónicas 6 Year 0

8542.90.00 � Partes 6 Year 0

85.43 Máquinas y aparatos eléctricos con función propia, no expresados ni comprendidos en otra
parte de este Capítulo.

� Aceleradores de partículas:

8543.11.00 � � Aparatos de implantación iónica para dopar material semiconductor 6 Year 0

8543.19 � � Los demás:

8543.19.10 � � � Nucleares 6 Year 0

8543.19.90 � � � Los demás 6 Year 0

8543.20.00 � Generadores de señales 6 Year 0

8543.30 � Máquinas y aparatos de galvanotecnia, electrólisis o electroforesis:

8543.30.10 � � Aparatos para atacar con ácido, revelar, desnudar o limpiar los discos (obleas)
semiconductores

6 Year 0

8543.30.20 � � Aparatos para ataque químico por vía húmeda, revelado, decapado o limpieza de
substratos de los visualizadores de cristal líquido

6 Year 0

8543.30.90 � � Los demás 6 Year 0

8543.40.00 � Electrificadores de cercas 6 Year 0

� Las demás máquinas y aparatos:

8543.81.00 � � Tarjetas y etiquetas de activación por proximidad 6 Year 0

8543.89 � � Los demás:

8543.89.10 � � � Amplificadores de microondas 6 Year 0

8543.89.90 � � � Los demás 6 Year 0

8543.90 � Partes:

8543.90.10 � � Circuitos modulares 6 Year 0

8543.90.90 � � Las demás 6 Year 0

85.44 Hilos, cables (incluidos los coaxiales) y demás conductores aislados para electricidad, aunque
estén laqueados, anodizados o provistos de piezas de conexión; cables de fibras ópticas
constituidos por fibras enfundadas individualmente, incluso con conductores eléctricos
incorporados o provistos de piezas de conexión.

� Alambre para bobinar:

8544.11.00 � � De cobre 6 Year 0

8544.19.00 � � Los demás 6 Year 0
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8544.20 � Cables y demás conductores eléctricos, coaxiales:

8544.20.10 � � Telefónicos 6 Year 0

8544.20.20 � � Otros de cobre 6 Year 0

8544.20.90 � � Los demás 6 Year 0

8544.30 � Juegos de cables para bujías de encendido y demás juegos de cables de los tipos utilizados
en los medios de transporte:

8544.30.10 � � De cobre 6 Year 5

8544.30.90 � � Los demás 6 Year 5

� Los demás conductores eléctricos para una tensión inferior o igual a 80 V:

8544.41 � � Provistos de piezas de conexión:

8544.41.10 � � � Telefónicos 6 Year 0

8544.41.20 � � � Otros de cobre 6 Year 0

8544.41.90 � � � Los demás 6 Year 0

8544.49 � � Los demás:

8544.49.10 � � � Telefónicos 6 Year 5

8544.49.20 � � � Otros de cobre 6 Year 0

8544.49.90 � � � Los demás 6 Year 0

� Los demás conductores eléctricos para una tensión superior a 80 V pero inferior o igual a
1 000 V:

8544.51 � � Provistos de piezas de conexión:

8544.51.10 � � � De cobre 6 Year 0

8544.51.90 � � � Los demás 6 Year 0

8544.59 � � Los demás:

8544.59.10 � � � De cobre 6 Year 5

8544.59.90 � � � Los demás 6 Year 0

8544.60 � Los demás conductores eléctricos para una tensión superior a 1 000 V:

8544.60.10 � � De cobre 6 Year 5

8544.60.90 � � Los demás 6 Year 0

8544.70.00 � Cables de fibras ópticas 6 Year 0

85.45 Electrodos y escobillas de carbón, carbón para lámparas o pilas y demás artículos de grafito u
otros carbonos, incluso con metal, para usos eléctricos.

� Electrodos:

8545.11.00 � � De los tipos utilizados en hornos 6 Year 0

8545.19.00 � � Los demás 6 Year 0

8545.20.00 � Escobillas 6 Year 0

8545.90.00 � Los demás 6 Year 0

85.46 Aisladores eléctricos de cualquier materia.

8546.10.00 � De vidrio 6 Year 0
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8546.20 � De cerámica:

8546.20.10 � � Sin partes metálicas 6 Year 0

8546.20.20 � � Con partes metálicas para líneas aéreas de transporte de energía eléctrica o para líneas
de tracción

6 Year 0

8546.20.90 � � Los demás 6 Year 0

8546.90 � Los demás:

8546.90.10 � � De materias plásticas artificiales 6 Year 0

8546.90.90 � � Los demás 6 Year 0

85.47 Piezas aislantes totalmente de materia aislante o con simples piezas metálicas de ensamblado
(por ejemplo: casquillos roscados) embutidas en la masa, para máquinas, aparatos o
instalaciones eléctricas, excepto los aisladores de la partida 85.46; tubos aisladores y sus
piezas de unión, de metal común, aislados interiormente.

8547.10.00 � Piezas aislantes de cerámica 6 Year 0

8547.20.00 � Piezas aislantes de plástico 6 Year 0

8547.90.00 � Los demás 6 Year 0

85.48 Desperdicios y desechos de pilas, baterías de pilas o acumuladores, eléctricos; pilas, baterías
de pilas y acumuladores, eléctricos, inservibles; partes eléctricas de máquinas o aparatos, no
expresadas ni comprendidas en otra parte de este Capítulo.

8548.10 � Desperdicios y desechos de pilas, baterías de pilas o acumuladores, eléctricos; pilas,
baterías de pilas y acumuladores, eléctricos, inservibles:

8548.10.10 � � Desechos de células y baterías primarias y desechos de acumuladores eléctricos 6 Year 0

8548.10.90 � � Los demás 6 Year 0

8548.90.00 � Los demás 6 Year 0

86 Vehículos y material para vías férreas o similares, y sus partes; aparatos mecánicos (incluso
electromecánicos) de señalización para vías de comunicación

86.01 Locomotoras y locotractores, de fuente externa de electricidad o acumuladores eléctricos.

8601.10.00 � De fuente externa de electricidad 6 Year 0

8601.20.00 � De acumuladores eléctrico 6 Year 0

86.02 Las demás locomotoras y locotractores; ténderes.

8602.10.00 � Locomotoras Diesel-eléctricas 6 Year 0

8602.90.00 � Los demás 6 Year 0

86.03 Automotores para vías férreas y tranvías autopropulsados, excepto los de la partida 86.04.

8603.10 � De fuente externa de electricidad:

8603.10.10 � � Automotores 6 Year 0

8603.10.90 � � Los demás 6 Year 0

8603.90.00 � Los demás 6 Year 0

8604.00.00 Vehículos para mantenimiento o servicio de vías férreas o similares, incluso autopropulsados
(por ejemplo: vagones taller, vagones grúa, vagones equipados para apisonar balasto, alinear
vías, coches para ensayos y vagonetas de inspección de vías).

6 Year 0

8605.00.00 Coches de viajeros, furgones de equipajes, coches correo y demás coches especiales, para vías
férreas o similares (excepto los coches de la partida 86.04).

6 Year 0

86.06 Vagones para transporte de mercancías sobre carriles (rieles).

8606.10.00 � Vagones cisterna y similares 6 Year 0
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8606.20.00 � Vagones isotérmicos, refrigerantes o frigoríficos, excepto los de la subpartida 8606.10 6 Year 0

8606.30.00 � Vagones de descarga automática, excepto los de las subpartidas 8606.10 u 8606.20 6 Year 0

� Los demás:

8606.91.00 � � Cubiertos y cerrados 6 Year 0

8606.92.00 � � Abiertos, con pared fija de altura superior a 60 cm 6 Year 0

8606.99 � � Los demás:

8606.99.10 � � � De plataforma baja 6 Year 0

8606.99.90 � � � Los demás 6 Year 0

86.07 Partes de vehículos para vías férreas o similares.

� Bojes, «bissels», ejes y ruedas, y sus partes:

8607.11.00 � � Bojes y «bissels», de tracción 6 Year 0

8607.12.00 � � Los demás bojes y «bissels» 6 Year 0

8607.19 � � Los demás, incluidas las partes:

8607.19.10 � � � Ejes 6 Year 0

8607.19.20 � � � Partes de ejes 6 Year 0

8607.19.30 � � � Ruedas, ensambladas con ejes o no 6 Year 0

8607.19.40 � � � Partes de ruedas 6 Year 0

8607.19.90 � � � Los demás 6 Year 0

� Frenos y sus partes:

8607.21.00 � � Frenos de aire comprimido y sus partes 6 Year 0

8607.29.00 � � Los demás 6 Year 0

8607.30.00 � Ganchos y demás sistemas de enganche, topes, y sus partes 6 Year 0

� Las demás:

8607.91.00 � � De locomotoras o locotractores 6 Year 0

8607.99 � � Las demás:

8607.99.10 � � � Amortiguadores y sus partes 6 Year 0

8607.99.90 � � � Las demás 6 Year 0

8608.00.00 Material fijo de vías férreas o similares; aparatos mecánicos (incluso electromecánicos) de
señalización, seguridad, control o mando para vías férreas o similares, carreteras o vías
fluviales, áreas o parques de estacionamiento, instalaciones portuarias o aeropuertos; sus
partes.

6 Year 0

8609.00.00 Contenedores (incluidos los contenedores cisterna y los contenedores depósito) especialmente
concebidos y equipados para uno o varios medios de transporte.

6 Year 0

87 Vehículos automóviles, tractores, velocípedos y demás vehículos terrestres; sus partes y
accesorios

87.01 Tractores (excepto las carretillas tractor de la partida 87.09).

8701.10.00 � Motocultores 6 Year 0

8701.20 � Tractores de carretera para semirremolques:

8701.20.10 � � Con motor diesel de potencia inferior o igual a 200 HP 6 Year 0
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8701.20.20 � � Con motor diesel de potencia superior a 200 HP 6 Year 0

8701.20.90 � � Los demás 6 Year 0

8701.30.00 � Tractores de orugas 6 Year 0

8701.90 � Los demás:

� � Tractores de ruedas:

8701.90.11 � � � Agrícolas 6 Year 0

8701.90.12 � � � Forestales 6 Year 0

8701.90.19 � � � Los demás 6 Year 0

8701.90.90 � � Los demás 6 Year 0

87.02 Vehículos automóviles para transporte de diez o más personas, incluido el conductor.

8702.10 � Con motor de émbolo (pistón), de encendido por compresión (Diesel o semi-Diesel):

� � Con capacidad superior o igual a 10 asientos pero inferior o igual a 15 asientos
incluido el del conductor:

8702.10.11 � � � De cilindrada superior a 2 500 cm3 6 Year 7

8702.10.19 � � � Los demás 6 Year 7

� � Los demás:

8702.10.91 � � � De cilindrada superior a 2 500 cm3 6 Year 7

8702.10.99 � � � Los demás 6 Year 7

8702.90 � Los demás:

� � Con capacidad superior o igual a 10 asientos pero inferior o igual a 15 asientos
incluido el del conductor:

8702.90.11 � � � De cilindrada superior a 2 800 cm3 6 Year 7

8702.90.19 � � � Los demás 6 Year 7

8702.90.20 � � Con capacidad superior a 15 asientos incluido el del conductor, de tracción eléctrica o
que utilicen gas como combustible

6 Year 7

8702.90.90 � � Los demás 6 Year 7

87.03 Automóviles de turismo y demás vehículos automóviles concebidos principalmente para el
transporte de personas (excepto los de la partida 87.02), incluidos los del tipo familiar
(«break» o «station wagon») y los de carreras.

8703.10.00 � Vehículos especialmente concebidos para desplazarse sobre nieve; vehículos especiales
para transporte de personas en campos de golf y vehículos similares

6 Year 0

� Los demás vehículos con motor de émbolo (pistón) alternativo, de encendido por chispa:

8703.21 � � De cilindrada inferior o igual a 1 000 cm3:

8703.21.10 � � � Tipo jeep y similares con tracción en las cuatro ruedas 6 Year 0

8703.21.20 � � � Vehículos casa-rodante 6 Year 0

8703.21.30 � � � Coches ambulancia, celulares y mortuorios 6 Year 0

� � � Los demás:

8703.21.91 � � � � Automóviles de turismo 6 Year 0

8703.21.99 � � � � Los demás 6 Year 0

8703.22 � � De cilindrada superior a 1 000 cm3 pero inferior o igual a 1 500 cm3:

� � � Tipo jeep y similares con tracción en las cuatro ruedas:
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8703.22.11 � � � � Con motor a gas 6 Year 0

8703.22.19 � � � � Los demás 6 Year 0

8703.22.20 � � � Vehículos casa-rodante 6 Year 0

8703.22.30 � � � Coches ambulancia, celulares y mortuorios 6 Year 0

� � � Los demás:

8703.22.91 � � � � Automóviles de turismo 6 Year 0

8703.22.99 � � � � Los demás 6 Year 0

8703.23 � � De cilindrada superior a 1 500 cm3 pero inferior o igual a 3 000 cm3:

� � � Tipo jeep y similares con tracción en las cuatro ruedas:

8703.23.11 � � � � Con motor a gas 6 Year 0

8703.23.19 � � � � Los demás 6 Year 0

8703.23.20 � � � Vehículos casa-rodante 6 Year 0

8703.23.30 � � � Coches ambulancia, celulares y mortuorios 6 Year 0

� � � Los demás:

8703.23.91 � � � � Automóviles de turismo 6 Year 0

8703.23.99 � � � � Los demás 6 Year 0

8703.24 � � De cilindrada superior a 3 000 cm3:

� � � Tipo jeep y similares con tracción en las cuatro ruedas:

8703.24.11 � � � � Con motor a gas 6 Year 0

8703.24.19 � � � � Los demás 6 Year 0

8703.24.20 � � � Vehículos casa-rodante 6 Year 0

8703.24.30 � � � Coches ambulancia, celulares y mortuorios 6 Year 0

� � � Los demás:

8703.24.91 � � � � Automóviles de turismo 6 Year 0

8703.24.99 � � � � Los demás 6 Year 0

� Los demás vehículos con motor de émbolo (pistón), de encendido por compresión (Diesel
o semi-Diesel):

8703.31 � � De cilindrada inferior o igual a 1 500 cm3:

8703.31.10 � � � Tipo jeep y similares con tracción en las cuatro ruedas 6 Year 0

8703.31.20 � � � Vehículos casa-rodante 6 Year 0

8703.31.30 � � � Coches ambulancia, celulares y mortuorios 6 Year 0

8703.31.90 � � � Los demás 6 Year 0

8703.32 � � De cilindrada superior a 1 500 cm3 pero inferior o igual a 2 500 cm3:

� � � Tipo jeep y similares con tracción en las cuatro ruedas:

8703.32.11 � � � � De cilindrada superior a 1 500 cm3 pero inferior o igual a a 2 000 cm3 6 Year 0

8703.32.12 � � � � De cilindrada superior a 2 000 cm3 pero inferior o igual a a 2 500 cm3 6 Year 0

8703.32.20 � � � Vehículos casa-rodante 6 Year 0
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8703.32.30 � � � Coches ambulancia, celulares y mortuorios 6 Year 0

� � � Los demás:

8703.32.91 � � � � Automóviles de turismo 6 Year 0

8703.32.99 � � � � Los demás 6 Year 0

8703.33 � � De cilindrada superior a 2 500 cm3:

8703.33.10 � � � Tipo jeep y similares con tracción en las cuatro ruedas 6 Year 0

8703.33.20 � � � Vehículos casa-rodante 6 Year 0

8703.33.30 � � � Coches ambulancia, celulares y mortuorios 6 Year 0

8703.33.90 � � � Los demás 6 Year 0

8703.90 � Los demás:

8703.90.10 � � Tipo jeep y similares con tracción en las cuatro ruedas 6 Year 0

8703.90.20 � � Vehículos casa-rodante 6 Year 0

8703.90.30 � � Coches ambulancia, celulares y mortuorios 6 Year 0

8703.90.90 � � Los demás 6 Year 0

87.04 Vehículos automóviles para transporte de mercancías.

8704.10 � Volquetes automotores concebidos para utilizarlos fuera de la red de carreteras:

8704.10.10 � � Con capacidad de carga útil inferior o igual a 30 t 6 Year 0

8704.10.90 � � Los demás 6 Year 0

� Los demás, con motor de émbolo (pistón), de encendido por compresión (Diesel o
semi-Diesel):

8704.21 � � De peso total con carga máxima inferior o igual a 5 t:

� � � Furgones:

8704.21.11 � � � � Con capacidad de carga útil superior a 500 kilos pero inferior o igual a 2 000
kilos

6 Year 0

8704.21.12 � � � � Con capacidad de carga útil superior a 2 000 kilos 6 Year 0

8704.21.19 � � � � Los demás 6 Year 0

� � � Con capacidad de carga útil superior a 500 kilos pero inferior o igual a 2 000 kilos:

8704.21.21 � � � � Camionetas 6 Year 0

8704.21.29 � � � � Los demás 6 Year 0

8704.21.30 � � � Con capacidad de carga útil superior a 2 000 kilos 6 Year 0

8704.21.40 � � � Vehículos para el transporte fuera de carretera 6 Year 0

8704.21.50 � � � Coches blindados para el transporte de valores 6 Year 0

� � � Chasis cabinados de vehículos para el transporte de mercancías, con capacidad de
carga útil superior a 500 kilos pero inferior o igual a 2 000 kilos:

8704.21.61 � � � � Para camionetas 6 Year 0

8704.21.69 � � � � Los demás 6 Year 0

8704.21.70 � � � Chasis cabinados de vehículos para el transporte de mercancías, con capacidad de
carga útil superior a 2 000 kilos

6 Year 0

8704.21.80 � � � Los demás chasis cabinados 6 Year 0
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8704.21.90 � � � Los demás 6 Year 0

8704.22 � � De peso total con carga máxima superior a 5 t pero inferior o igual a 20 t:

8704.22.10 � � � Furgones 6 Year 0

8704.22.20 � � � Con capacidad de carga útil superior a 500 kilos pero inferior o igual a 2 000 kilos 6 Year 0

8704.22.30 � � � Con capacidad de carga útil superior a 2 000 kilos 6 Year 0

8704.22.40 � � � Vehículos para el transporte fuera de carretera 6 Year 0

8704.22.50 � � � Coches blindados para el transporte de valores 6 Year 0

8704.22.60 � � � Chasis cabinados de vehículos para el transporte de mercancías, con capacidad de
carga útil superior a 500 kilos pero inferior o igual a 2 000 kilos

6 Year 0

� � � Chasis cabinados de vehículos para el transporte de mercancías, con capacidad de
carga útil superior a 2 000 kilos:

8704.22.71 � � � � Para camiones de carretera 6 Year 0

8704.22.79 � � � � Los demás 6 Year 0

8704.22.80 � � � Los demás chasis cabinados 6 Year 0

8704.22.90 � � � Los demás 6 Year 0

8704.23 � � De peso total con carga máxima superior a 20 t:

� � � Con capacidad de carga útil superior a 2 000 kilos:

8704.23.11 � � � � Camiones 6 Year 0

8704.23.19 � � � � Los demás 6 Year 0

� � � Vehículos para el transporte fuera de carretera:

8704.23.21 � � � � Camiones para minería 6 Year 0

8704.23.29 � � � � Los demás 6 Year 0

8704.23.30 � � � Coches blindados para el transporte de valores 6 Year 0

8704.23.40 � � � Chasis cabinados de vehículos para el transporte de mercancías, con capacidad de
carga útil superior a 500 kilos pero inferior o igual a 2 000 kilos

6 Year 0

� � � Chasis cabinados de vehículos para el transporte de mercancías, con capacidad de
carga útil superior a 2 000 kilos:

8704.23.51 � � � � Para camiones de carretera 6 Year 0

8704.23.59 � � � � Los demás 6 Year 0

8704.23.60 � � � Los demás chasis cabinados 6 Year 0

8704.23.90 � � � Los demás 6 Year 0

� Los demás, con motor de émbolo (pistón), de encendido por chispa:

8704.31 � � De peso total con carga máxima inferior o igual a 5 t:

� � � Furgones:

8704.31.11 � � � � Con capacidad de carga útil superior a 2 000 kilos 6 Year 0

8704.31.19 � � � � Los demás 6 Year 0

� � � Con capacidad de carga útil superior a 500 kilos pero inferior o igual a 2 000 kilos:

8704.31.21 � � � � Camionetas 6 Year 0

8704.31.29 � � � � Los demás 6 Year 0
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8704.31.30 � � � Con capacidad de carga útil superior a 2 000 kilos 6 Year 0

8704.31.40 � � � Vehículos para el transporte fuera de carretera 6 Year 0

8704.31.50 � � � Coches blindados para el transporte de valores 6 Year 0

� � � Chasis cabinados de vehículos para el transporte de mercancías, con capacidad de
carga útil superior a 500 kilos pero inferior o igual a 2 000 kilos:

8704.31.61 � � � � Para camionetas 6 Year 0

8704.31.69 � � � � Los demás 6 Year 0

8704.31.70 � � � Chasis cabinados de vehículos para el transporte de mercancías, con capacidad de
carga útil superior a 2 000 kilos

6 Year 0

8704.31.80 � � � Los demás chasis cabinados 6 Year 0

8704.31.90 � � � Los demás 6 Year 0

8704.32 � � De peso total con carga máxima superior a 5 t:

8704.32.10 � � � Furgones 6 Year 0

8704.32.20 � � � Con capacidad de carga útil superior a 500 kilos pero inferior o igual a 2 000 kilos 6 Year 0

8704.32.30 � � � Con capacidad de carga útil superior a 2 000 kilos 6 Year 0

8704.32.40 � � � Vehículos para el transporte fuera de carretera 6 Year 0

8704.32.50 � � � Coches blindados para el transporte de valores 6 Year 0

8704.32.60 � � � Chasis cabinados de vehículos para el transporte de mercancías, con capacidad de
carga útil superior a 500 kilos pero inferior o igual a 2 000 kilos

6 Year 0

8704.32.70 � � � Chasis cabinados de vehículos para el transporte de mercancías, con capacidad de
carga útil superior a 2 000 kilos

6 Year 0

8704.32.80 � � � Los demás chasis cabinados 6 Year 0

8704.32.90 � � � Los demás 6 Year 0

8704.90 � Los demás:

8704.90.10 � � Furgones 6 Year 0

8704.90.20 � � Con capacidad de carga útil superior a 500 kilos pero inferior o igual a 2 000 kilos 6 Year 0

8704.90.30 � � Con capacidad de carga útil superior a 2 000 kilos 6 Year 0

8704.90.40 � � Vehículos para el transporte fuera de carretera 6 Year 0

8704.90.50 � � Coches blindados para el transporte de valores 6 Year 0

8704.90.60 � � Chasis cabinados de vehículos para el transporte de mercancías, con capacidad de carga
útil superior a 500 kilos pero inferior o igual a 2 000 kilos

6 Year 0

8704.90.70 � � Chasis cabinados de vehículos para el transporte de mercancías, con capacidad de carga
útil superior a 2 000 kilos

6 Year 0

8704.90.80 � � Los demás chasis cabinados 6 Year 0

8704.90.90 � � Los demás 6 Year 0

87.05 Vehículos automóviles para usos especiales, excepto los concebidos principalmente para
transporte de personas o mercancías (por ejemplo: coches para reparaciones [auxilio
mecánico], camiones grúa, camiones de bomberos, camiones hormigonera, coches barredera,
coches esparcidores, coches taller, coches radiológicos).

8705.10 � Camiones grúa:

8705.10.10 � � Con capacidad de levante inferior o igual a 1 500 kilos 6 Year 0



Partida SA 2002 Descripción Base Categoría

8705.10.90 � � Los demás 6 Year 0

8705.20 � Camiones automóviles para sondeo o perforación:

8705.20.10 � � Con capacidad de perforar inferior o igual a 100 metros 6 Year 0

8705.20.90 � � Los demás 6 Year 0

8705.30 � Camiones de bomberos:

8705.30.10 � � Coches escala 0 Year 0

8705.30.20 � � Coches agua 0 Year 0

8705.30.90 � � Los demás 0 Year 0

8705.40 � Camiones hormigonera:

8705.40.10 � � Con capacidad máxima inferior o igual a 6 m3 de hormigón 6 Year 0

8705.40.90 � � Los demás 6 Year 0

8705.90 � Los demás:

8705.90.10 � � Camiones limpiafosas 6 Year 0

8705.90.90 � � Los demás 6 Year 0

87.06 Chasis de vehículos automóviles de las partidas 87.01 a 87.05, equipados con su motor.

� De los vehículos de la partida 87.03:

8706.00.11 � � De coches ambulancia, celulares y mortuorios 6 Year 0

8706.00.12 � � De vehículos de los ítemes 8703.2191; 8703.2199; 8703.2291; 8703.2299;
8703.2391; 8703.2399; 8703.2491; 8703.2499; 8703.3190; 8703.3291; 8703.3299;
8703.3390 y 8703.9090

6 Year 0

8706.00.19 � � Los demás 6 Year 0

� De los vehículos destinados al transporte de mercancías:

8706.00.21 � � De vehículos con capacidad de carga útil superior a 500 kilos pero inferior o igual a
2 000 Kilos

6 Year 0

8706.00.22 � � De vehículos con capacidad de carga útil superior a 2 000 kilos 6 Year 0

8706.00.29 � � Los demás 6 Year 0

� Otros:

8706.00.91 � � De vehículos con capacidad superior o igual a 10 asientos pero inferior o igual a 15
asientos incluido el del conductor

6 Year 0

8706.00.92 � � De vehículos con capacidad superior o igual a 16 asientos pero inferior o igual a 30
asientos incluido el del conductor

6 Year 0

8706.00.93 � � De vehículos con capacidad superior o igual a 31 asientos pero inferior o igual a 45
asientos incluido el del conductor

6 Year 0

8706.00.99 � � Los demás 6 Year 0

87.07 Carrocerías de vehículos automóviles de las partidas 87.01 a 87.05, incluidas las cabinas.

8707.10 � De vehículos de la partida 87.03:

8707.10.11 � � De coches ambulancia, celulares y mortuorios 6 Year 0

8707.10.12 � � De vehículos de los ítemes 8703.2191; 8703.2199; 8703.2291; 8703.2299;
8703.2391; 8703.2399; 8703.2491; 8703.2499; 8703.3190; 8703.3291; 8703.3299;
8703.3390 y 8703.9090

6 Year 0

8707.10.19 � � Los demás 6 Year 0
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8707.90 � Las demás:

� � De vehículos de la partida 87.02:

8707.90.11 � � � De vehículos con capacidad superior o igual a 10 asientos pero inferior o igual a 15
asientos incluido el del conductor

6 Year 7

8707.90.19 � � � Los demás 6 Year 7

� � Otros:

8707.90.91 � � � De vehículos destinados al transporte de mercancías, con capacidad de carga útil
superior a 500 kilos pero inferior o igual a 2 000 kilos

6 Year 5

8707.90.92 � � � De vehículos destinados al transporte de mercancías, con capacidad de carga útil
superior a 2 000 kilos

6 Year 5

8707.90.99 � � � Los demás 6 Year 5

87.08 Partes y accesorios de vehículos automóviles de las partidas 87.01 a 87.05.

8708.10 � Parachoques (paragolpes, defensas) y sus partes:

8708.10.10 � � Defensas, sin incluir sus partes 6 Year 5

8708.10.90 � � Las demás 6 Year 5

� Las demás partes y accesorios de carrocería (incluidas las de cabina):

8708.21.00 � � Cinturones de seguridad 6 Year 5

8708.29 � � Los demás:

8708.29.10 � � � Partes troqueladas para carrocería 6 Year 5

8708.29.20 � � � Módulos de seguridad por bolsa de aire 6 Year 5

8708.29.30 � � � Ensambles de puerta 6 Year 5

8708.29.40 � � � Bolsas de aire usadas en vehículos automotores («airbags») 6 Year 5

8708.29.50 � � � Capó del motor 6 Year 5

8708.29.60 � � � Guardafangos 6 Year 5

8708.29.70 � � � Máscaras frontales 6 Year 5

8708.29.90 � � � Las demás 6 Year 5

� Frenos y servofrenos, y sus partes:

8708.31 � � Guarniciones de frenos montadas:

8708.31.10 � � � Pastillas de freno montadas 6 Year 5

8708.31.90 � � � Las demás 6 Year 5

8708.39 � � Los demás:

8708.39.10 � � � Discos de frenos 6 Year 5

8708.39.90 � � � Los demás 6 Year 5

8708.40 � Cajas de cambio:

8708.40.10 � � Para vehículos de la partida 87.01 6 Year 0

8708.40.20 � � Para vehículos de la partida 87.02 6 Year 0

8708.40.30 � � Para vehículos de la partida 87.03 6 Year 0

8708.40.40 � � Para vehículos de la partida 87.04 6 Year 0
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8708.40.90 � � Las demás 6 Year 0

8708.50.00 � Ejes con diferencial, incluso provistos con otros órganos de trasmisión 6 Year 5

8708.60.00 � Ejes portadores y sus partes 6 Year 5

8708.70 � Ruedas, sus partes y accesorios:

8708.70.10 � � Ruedas, sin incluir sus partes y accesorios 6 Year 5

8708.70.90 � � Los demás 6 Year 5

8708.80 � Amortiguadores de suspensión:

8708.80.10 � � Cartuchos para amortiguadores (McPherson) 6 Year 5

� � Los demás:

8708.80.91 � � � Para vehículos de la partida 87.01 6 Year 5

8708.80.92 � � � Para vehículos de la partida 87.02 6 Year 5

8708.80.93 � � � Para vehículos de la partida 87.03 6 Year 5

8708.80.94 � � � Para vehículos de la partida 87.04 6 Year 5

8708.80.99 � � � Los demás 6 Year 5

� Las demás partes y accesorios:

8708.91.00 � � Radiadores 6 Year 5

8708.92.00 � � Silenciadores y tubos (caños) de escape 6 Year 5

8708.93 � � Embragues y sus partes:

� � � Embragues:

8708.93.11 � � � � Para vehículos de la partida 87.01 6 Year 5

8708.93.12 � � � � Para vehículos de la partida 87.02 6 Year 5

8708.93.13 � � � � Para vehículos de la partida 87.03 6 Year 5

8708.93.14 � � � � Para vehículos de la partida 87.04 6 Year 5

8708.93.19 � � � � Los demás 6 Year 5

8708.93.90 � � � Partes 6 Year 5

8708.94.00 � � Volantes, columnas y cajas de dirección 6 Year 5

8708.99 � � Los demás:

8708.99.10 � � � Elementos para el control de vibración que incorporen partes de hule 6 Year 5

8708.99.20 � � � Ejes de rueda de doble pestaña que incorporen rodamientos de bolas 6 Year 5

8708.99.30 � � � Semiejes y ejes de dirección 6 Year 5

8708.99.40 � � � Otras partes de semiejes y ejes de dirección 6 Year 5

8708.99.50 � � � Partes para sistema de suspensión 6 Year 5

8708.99.60 � � � Partes para sistema de dirección 6 Year 5

8708.99.90 � � � Los demás 6 Year 5

87.09 Carretillas automóvil sin dispositivo de elevación del tipo de las utilizadas en fábricas,
almacenes, puertos o aeropuertos, para transporte de mercancías a corta distancia; carretillas
tractor del tipo de los utilizados en estaciones ferroviarias; sus partes.

� Carretillas:

8709.11.00 � � Eléctricas 6 Year 0
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8709.19.00 � � Las demás 6 Year 0

8709.90.00 � Partes 6 Year 0

8710.00.00 Tanques y demás vehículos automóviles blindados de combate, incluso con su armamento;
sus partes.

0 Year 0

87.11 Motocicletas (incluidos los ciclomotores) y velocípedos equipados con motor auxiliar, con
sidecar o sin él; sidecares.

8711.10.00 � Con motor de émbolo (pistón) alternativo de cilindrada inferior o igual a 50 cm3 6 Year 0

8711.20 � Con motor de émbolo (pistón) alternativo de cilindrada superior a 50 cm3 pero inferior o
igual a 250 cm3:

8711.20.10 � � De turismo 6 Year 0

8711.20.20 � � De todo terreno 6 Year 0

8711.20.90 � � Las demás 6 Year 0

8711.30.00 � Con motor de émbolo (pistón) alternativo de cilindrada superior a 250 cm3 pero inferior
o igual a 500 cm3

6 Year 0

8711.40.00 � Con motor de émbolo (pistón) alternativo de cilindrada superior a 500 cm3 pero inferior
o igual a 800 cm3

6 Year 0

8711.50.00 � Con motor de émbolo (pistón) alternativo de cilindrada superior a 800 cm3 6 Year 0

8711.90.00 � Los demás 6 Year 0

87.12 Bicicletas y demás velocípedos (incluidos los triciclos de reparto), sin motor.

8712.00.10 � Bicicletas de aro inferior o igual a 12¢ 6 Year 0

8712.00.20 � Bicicletas de aro superior a 12¢ pero inferior o igual a 26¢ 6 Year 0

8712.00.90 � Los demás 6 Year 0

87.13 Sillones de ruedas y demás vehículos para inválidos, incluso con motor u otro mecanismo de
propulsión.

8713.10 � Sin mecanismo de propulsión:

8713.10.10 � � Sillas plegables para inválidos 6 Year 0

8713.10.90 � � Los demás 6 Year 0

8713.90.00 � Los demás 6 Year 0

87.14 Partes y accesorios de vehículos de las partidas 87.11 a 87.13.

� De motocicletas (incluidos los ciclomotores):

8714.11.00 � � Sillines (asientos) 6 Year 0

8714.19.00 � � Los demás 6 Year 0

8714.20.00 � De sillones de ruedas y demás vehículos para inválidos 6 Year 0

� Los demás:

8714.91.00 � � Cuadros y horquillas, y sus partes 6 Year 0

8714.92.00 � � Llantas y radios 6 Year 0

8714.93.00 � � Bujes sin freno y piñones libres 6 Year 0

8714.94.00 � � Frenos, incluidos los bujes con freno, y sus partes 6 Year 0

8714.95.00 � � Sillines (asientos) 6 Year 0

8714.96.00 � � Pedales y mecanismos de pedal, y sus partes 6 Year 0
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8714.99 � � Los demás:

8714.99.10 � � � Cambios y sus partes 6 Year 0

8714.99.20 � � � Manubrios y sus partes 6 Year 0

8714.99.90 � � � Los demás 6 Year 0

87.15 Coches, sillas y vehículos similares para transporte de niños, y sus partes.

8715.00.10 � Coches para paseo 6 Year 0

8715.00.20 � Sillas para paseo 6 Year 0

8715.00.90 � Los demás 6 Year 0

87.16 Remolques y semirremolques para cualquier vehículo; los demás vehículos no automóviles;
sus partes.

8716.10.00 � Remolques y semirremolques para vivienda o acampar, del tipo caravana 6 Year 0

8716.20.00 � Remolques y semirremolques, autocargadores o autodescargadores, para uso agrícola 6 Year 0

� Los demás remolques y semirremolques para transporte de mercancías:

8716.31 � � Cisternas:

8716.31.10 � � � Semirremolques 6 Year 0

8716.31.90 � � � Los demás 6 Year 0

8716.39 � � Los demás:

8716.39.10 � � � Semirremolques frigoríficos 6 Year 0

8716.39.20 � � � Semirremolques isotérmicos 6 Year 0

8716.39.30 � � � Semirremolques planos 6 Year 0

8716.39.40 � � � Semirremolques tolvas 6 Year 0

8716.39.90 � � � Los demás 6 Year 0

8716.40.00 � Los demás remolques y semirremolques 6 Year 0

8716.80 � Los demás vehículos:

8716.80.10 � � Carros para supermercados 6 Year 0

8716.80.90 � � Los demás 6 Year 0

8716.90 � Partes:

8716.90.10 � � Dispositivos de frenos y sus partes 6 Year 0

8716.90.20 � � Sistemas de enganche y sus partes 6 Year 0

8716.90.30 � � Órganos de suspensión y sus partes 6 Year 0

8716.90.40 � � Ruedas y sus partes 6 Year 0

8716.90.50 � � Carrocerías y sus partes 6 Year 0

8716.90.90 � � Las demás 6 Year 0

88 Aeronaves, vehículos espaciales y sus partes

88.01 Globos y dirigibles; planeadores, alas planeadoras y demás aeronaves no concebidas para la
propulsión con motor.

8801.10.00 � Planeadores y alas planeadoras 6 Year 0

8801.90.00 � Los demás 6 Year 0
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88.02 Las demás aeronaves (por ejemplo: helicópteros, aviones); vehículos espaciales (incluidos los
satélites) y sus vehículos de lanzamiento y vehículos suborbitales.

� Helicópteros:

8802.11 � � De peso en vacío inferior o igual a 2 000 kg:

8802.11.10 � � � Para pasajeros, con capacidad inferior o igual a 4 plazas 0 Year 0

8802.11.20 � � � Para pasajeros, con capacidad superior a 4 plazas 0 Year 0

8802.11.90 � � � Los demás 0 Year 0

8802.12 � � De peso en vacío superior a 2 000 kg:

8802.12.10 � � � Para pasajeros, con capacidad inferior o igual a 8 plazas 0 Year 0

8802.12.20 � � � Para pasajeros, con capacidad superior a 8 plazas 0 Year 0

8802.12.90 � � � Los demás 0 Year 0

8802.20 � Aviones y demás aeronaves, de peso en vacío inferior o igual a 2 000 kg:

8802.20.10 � � Aviones para pasajeros, con capacidad inferior o igual a 4 plazas 0 Year 0

8802.20.20 � � Aviones para pasajeros, con capacidad superior a 4 plazas 0 Year 0

8802.20.90 � � Los demás 0 Year 0

8802.30 � Aviones y demás aeronaves, de peso en vacío superior a 2 000 kg pero inferior o igual a
15 000 kg:

8802.30.10 � � Aviones para pasajeros, con capacidad inferior o igual a 8 plazas 0 Year 0

8802.30.20 � � Aviones para pasajeros, con capacidad superior a 8 plazas 0 Year 0

8802.30.90 � � Los demás 0 Year 0

8802.40.00 � Aviones y demás aeronaves, de peso en vacío superior a 15 000 kg 0 Year 0

8802.60.00 � Vehículos espaciales (incluidos los satélites) y sus vehículos de lanzamiento y vehículos
suborbitales

0 Year 0

88.03 Partes de los aparatos de las partidas 88.01 u 88.02.

8803.10.00 � Hélices y rotores, y sus partes 6 Year 0

8803.20.00 � Trenes de aterrizaje y sus partes 6 Year 0

8803.30 � Las demás partes de aviones o helicópteros:

8803.30.10 � � Fuselajes para aviones y sus partes 6 Year 0

8803.30.90 � � Las demás 6 Year 0

8803.90.00 � Las demás 6 Year 0

8804.00.00 Paracaídas, incluidos los dirigibles, planeadores («parapentes») o de aspas giratorias; sus partes
y accesorios.

6 Year 0

88.05 Aparatos y dispositivos para lanzamiento de aeronaves; aparatos y dispositivos para aterrizaje
en portaaviones y aparatos y dispositivos similares; aparatos de entrenamiento de vuelo en
tierra; sus partes.

8805.10.00 � Aparatos y dispositivos para lanzamiento de aeronaves y sus partes; aparatos y
dispositivos para aterrizaje en portaaviones y aparatos y dispositivos similares, y sus partes

6 Year 0

� Aparatos de entrenamiento de vuelo en tierra y sus partes:

8805.21.00 � � Simuladores de combate aéreo y sus partes 6 Year 0

8805.29.00 � � Los demás 6 Year 0
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89 Barcos y demás artefactos flotantes

89.01 Transatlánticos, barcos para excursiones (de cruceros), transbordadores, cargueros, gabarras
(barcazas) y barcos similares para transporte de personas o mercancías.

8901.10 � Transatlánticos, barcos para excursiones (de cruceros) y barcos similares concebidos
principalmente para transporte de personas; transbordadores:

8901.10.10 � � De tonelaje bruto superior a 3 500 toneladas y/o 120 metros o más de eslora 0 Year 0

8901.10.90 � � Los demás 6 Year 0

8901.20 � Barcos cisterna:

� � De tonelaje bruto superior a 3 500 toneladas y/o 120 metros o más de eslora:

8901.20.11 � � � Para productos químicos 0 Year 0

8901.20.19 � � � Los demás 0 Year 0

8901.20.90 � � Los demás 6 Year 0

8901.30 � Barcos frigorífico, excepto los de la subpartida 8901.20:

8901.30.10 � � De tonelaje bruto superior a 3 500 toneladas y/o 120 metros o más de eslora 0 Year 0

8901.30.90 � � Los demás 6 Year 0

8901.90 � Los demás barcos para transporte de mercancías y demás barcos concebidos para
transporte mixto de personas y mercancías:

� � De tonelaje bruto superior a 3 500 toneladas y/o 120 metros o más de eslora:

8901.90.11 � � � Barcos portacontenedores 0 Year 0

8901.90.12 � � � Barcos graneleros 0 Year 0

8901.90.19 � � � Los demás 0 Year 0

� � Los demás:

8901.90.91 � � � Barcos portacontenedores 6 Year 0

8901.90.92 � � � Barcos graneleros 6 Year 0

8901.90.99 � � � Los demás 6 Year 0

89.02 Barcos de pesca; barcos factoría y demás barcos para tratamiento o preparación de productos
de la pesca

� Barcos de pesca:

8902.00.11 � � Con capacidad de bodega inferior o igual a 500 t 6 Year 0

8902.00.12 � � Con capacidad de bodega superior a 500 t pero inferior o igual a 1 000 t 6 Year 0

8902.00.19 � � Los demás 6 Year 0

� Los demás:

8902.00.91 � � Barcos factoría, de tonelaje bruto superior a 3 500 toneladas y/o 120 metros o más de
eslora

0 Year 0

8902.00.92 � � Los demás barcos, de tonelaje bruto superior a 3 500 toneladas y/o 120 metros o más
de eslora

0 Year 0

8902.00.99 � � Los demás 6 Year 0

89.03 Yates y demás barcos y embarcaciones de recreo o deporte; barcas (botes) de remo y canoas.

8903.10.00 � Embarcaciones inflables 6 Year 0

� Los demás:

8903.91.00 � � Barcos de vela, incluso con motor auxiliar 6 Year 0
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8903.92 � � Barcos de motor, excepto los de motor fueraborda:

8903.92.10 � � � Para recreo 6 Year 0

8903.92.20 � � � Para deporte 6 Year 0

8903.92.90 � � � Los demás 6 Year 0

8903.99 � � Los demás:

8903.99.10 � � � Motos acuáticas 6 Year 0

8903.99.90 � � � Los demás 6 Year 0

89.04 Remolcadores y barcos empujadores.

8904.00.10 � Remolcadores de alta mar 6 Year 0

8904.00.90 � Los demás 6 Year 0

89.05 Barcos faro, barcos bomba, dragas, pontones grúa y demás barcos en los que la navegación
sea accesoria en relación con la función principal; diques flotantes; plataformas de
perforación o explotación, flotantes o sumergibles.

8905.10.00 � Dragas 6 Year 0

8905.20.00 � Plataformas de perforación o explotación, flotantes o sumergibles 6 Year 0

8905.90.00 � Los demás 6 Year 0

89.06 Los demás barcos, incluidos los navíos de guerra y barcos de salvamento excepto los de
remo.

8906.10.00 � Navíos de guerra 0 Year 0

8906.90 � Los demás:

8906.90.10 � � De tonelaje bruto superior a 3 500 toneladas y/o 120 metros o más de eslora 0 Year 0

8906.90.90 � � Los demás 6 Year 0

89.07 Los demás artefactos flotantes (por ejemplo: balsas, depósitos, cajones, incluso de amarre,
boyas y balizas).

8907.10.00 � Balsas inflables 6 Year 0

8907.90.00 � Los demás 6 Year 0

8908.00.00 Barcos y demás artefactos flotantes para desguace. 6 Year 0

90 Instrumentos y aparatos de óptica, fotografía o cinematografía, de medida, control o
precisión; instrumentos y aparatos medicoquirúrgicos; partes y accesorios de estos
instrumentos o aparatos

90.01 Fibras ópticas y haces de fibras ópticas; cables de fibras ópticas, excepto los de la partida
85.44; hojas y placas de materia polarizante; lentes (incluso de contacto), prismas, espejos y
demás elementos de óptica de cualquier materia, sin montar, excepto los de vidrio sin
trabajar ópticamente.

9001.10.00 � Fibras ópticas, haces y cables de fibras ópticas 6 Year 0

9001.20.00 � Hojas y placas de materia polarizante 6 Year 0

9001.30.00 � Lentes de contacto 6 Year 0

9001.40.00 � Lentes de vidrio para gafas (anteojos) 6 Year 0

9001.50.00 � Lentes de otras materias para gafas (anteojos) 6 Year 0

9001.90.00 � Los demás 6 Year 0
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90.02 Lentes, prismas, espejos y demás elementos de óptica de cualquier materia, montados, para
instrumentos o aparatos, excepto los de vidrio sin trabajar ópticamente.

� Objetivos:

9002.11.00 � � Para cámaras, proyectores o ampliadoras o reductoras fotográficos o cinematográficos 6 Year 0

9002.19.00 � � Los demás 6 Year 0

9002.20.00 � Filtros 6 Year 0

9002.90.00 � Los demás 6 Year 0

90.03 Monturas (armazones) de gafas (anteojos) o artículos similares y sus partes.

� Monturas (armazones):

9003.11.00 � � De plástico 6 Year 0

9003.19 � � De otras materias:

9003.19.10 � � � De metales preciosos o de chapados de metal precioso 6 Year 0

9003.19.20 � � � De metales comunes 6 Year 0

9003.19.90 � � � Los demás 6 Year 0

9003.90.00 � Partes 6 Year 0

90.04 Gafas (anteojos) correctoras, protectoras u otras, y artículos similares.

9004.10 � Gafas (anteojos) de sol:

9004.10.10 � � Con cristales trabajados ópticamente 6 Year 0

9004.10.20 � � Con cristales plásticos 6 Year 0

9004.10.90 � � Las demás 6 Year 0

9004.90 � Los demás:

9004.90.10 � � Protectoras para el trabajo 6 Year 0

9004.90.80 � � Las demás gafas y artículos similares 6 Year 0

9004.90.90 � � Partes 6 Year 0

90.05 Binoculares (incluidos los prismáticos), catalejos, anteojos astronómicos, telescopios ópticos y
sus armazones; los demás instrumentos de astronomía y sus armazones, excepto los aparatos
de radioastronomía.

9005.10.00 � Binoculares (incluidos los prismáticos) 6 Year 0

9005.80.00 � Los demás instrumentos 6 Year 0

9005.90.00 � Partes y accesorios (incluidas las armazones) 6 Year 0

90.06 Cámaras fotográficas; aparatos y dispositivos, incluidos las lámparas y tubos, para la
producción de destellos en fotografía, excepto las lámparas y tubos de descarga de la partida
85.39.

9006.10.00 � Cámaras fotográficas de los tipos utilizados para preparar clisés o cilindros de imprenta 6 Year 0

9006.20.00 � Cámaras fotográficas de los tipos utilizados para registrar documentos en microfilmes,
microfichas u otros microformatos

6 Year 0

9006.30.00 � Cámaras especiales para fotografía submarina o aérea, examen médico de órganos internos
o para laboratorios de medicina legal o identificación judicial

6 Year 0

9006.40.00 � Cámaras fotográficas de autorrevelado 6 Year 0

� Las demás cámaras fotográficas:

9006.51.00 � � Con visor de reflexión a través del objetivo, para películas en rollo de anchura inferior
o igual a 35 mm

6 Year 0
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9006.52.00 � � Las demás, para películas en rollo de anchura inferior a 35 mm 6 Year 0

9006.53 � � Las demás, para películas en rollo de anchura igual a 35 mm:

9006.53.10 � � � Aparatos fotográficos desechables 6 Year 0

9006.53.90 � � � Las demás 6 Year 0

9006.59.00 � � Las demás 6 Year 0

� Aparatos y dispositivos, incluidos lámparas y tubos, para producir destellos para
fotografía:

9006.61.00 � � Aparatos de tubo de descarga para producir destellos («flashes electrónicos») 6 Year 0

9006.62.00 � � Lámparas y cubos, de destello, y similares 6 Year 0

9006.69.00 � � Los demás 6 Year 0

� Partes y accesorios:

9006.91.00 � � De cámaras fotográficas 6 Year 0

9006.99.00 � � Los demás 6 Year 0

90.07 Cámaras y proyectores cinematográficos, incluso con grabador o reproductor de sonido
incorporados.

� Cámaras:

9007.11.00 � � Para película cinematográfica (filme) de anchura inferior a 16 mm o para la
doble-8 mm

6 Year 0

9007.19 � � Las demás:

9007.19.10 � � � Cámaras giroestabilizadas 6 Year 0

9007.19.90 � � � Las demás 6 Year 0

9007.20.00 � Proyectores 6 Year 0

� Partes y accesorios:

9007.91.00 � � De cámaras 6 Year 0

9007.92.00 � � De proyectores 6 Year 0

90.08 Proyectores de imagen fija; ampliadoras o reductoras, fotográficas.

9008.10.00 � Proyectores de diapositivas 6 Year 0

9008.20.00 � Lectores de microfilmes, microfichas u otros microformatos, incluso copiadores 6 Year 0

9008.30.00 � Los demás proyectores de imagen fija 6 Year 0

9008.40.00 � Ampliadoras o reductoras, fotográficas 6 Year 0

9008.90.00 � Partes y accesorios 6 Year 0

90.09 Aparatos de fotocopia por sistema óptico o de contacto y aparatos de termocopia.

� Aparatos de fotocopia electrostáticos:

9009.11.00 � � Por procedimiento directo (reproducción directa del original) 6 Year 0

9009.12.00 � � Por procedimiento indirecto (reproducción del original mediante soporte intermedio) 6 Year 0

� Los demás aparatos de fotocopia:

9009.21.00 � � Por sistema óptico 6 Year 0

9009.22.00 � � De contacto 6 Year 0
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9009.30.00 � Aparatos de termocopia 6 Year 0

� Partes y accesorios:

9009.91 � � Alimentadores automáticos de documentos:

9009.91.10 � � � Para fotocopiadoras de la subpartida 9009.12, especificadas en la nota 3 del
capítulo 90

6 Year 0

9009.91.90 � � � Los demás 6 Year 0

9009.92 � � Alimentadores de papel:

9009.92.10 � � � Para fotocopiadoras de la subpartida 9009.12, especificadas en la nota 3 del
capítulo 90

6 Year 0

9009.92.90 � � � Los demás 6 Year 0

9009.93 � � Clasificadores:

9009.93.10 � � � Para fotocopiadoras de la subpartida 9009.12, especificadas en la nota 3 del
capítulo 90

6 Year 0

9009.93.90 � � � Los demás 6 Year 0

9009.99 � � Los demás:

9009.99.10 � � � Para fotocopiadoras de la subpartida 9009.12, especificadas en la nota 3 del
capítulo 90

6 Year 0

9009.99.90 � � � Los demás 6 Year 0

90.10 Aparatos y material para laboratorio fotográfico o cinematográfico (incluidos los aparatos de
proyectar o realizar esquemas [trazas] de circuitos sobre superficies sensibilizadas de material
semiconductor), no expresados ni comprendidos en otra parte de este Capítulo;
negatoscopios; pantallas de proyección.

9010.10.00 � Aparatos y material para revelado automático de película fotográfica, película
cinematográfica (filme) o papel fotográfico en rollo o para impresión automática de
películas reveladas en rollos de papel fotográfico

6 Year 0

� Aparatos de proyectar o realizar esquemas (trazas) de circuitos sobre material
semiconductor sensibilizado:

9010.41.00 � � Aparatos para trazado directo sobre obleas («wafers») 6 Year 0

9010.42.00 � � Fotorrepetidores 6 Year 0

9010.49.00 � � Los demás 6 Year 0

9010.50.00 � Los demás aparatos y material para laboratorio fotográfico o cinematográfico;
negatoscopios

6 Year 0

9010.60.00 � Pantallas de proyección 6 Year 0

9010.90.00 � Partes y accesorios 6 Year 0

90.11 Microscopios ópticos, incluso para fotomicrografía, cinefotomicrografía o microproyección.

9011.10.00 � Microscopios estereoscópicos 6 Year 0

9011.20.00 � Los demás microscopios para fotomicrografía, cinefotomicrografía o microproyección 6 Year 0

9011.80.00 � Los demás microscopios 6 Year 0

9011.90.00 � Partes y accesorios 6 Year 0

90.12 Microscopios, excepto los ópticos; difractógrafos.

9012.10.00 � Microscopios, excepto los ópticos; difractógrafos 6 Year 0
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9012.90.00 � Partes y accesorios 6 Year 0

90.13 Dispositivos de cristal líquido que no constituyan artículos comprendidos más
específicamente en otra parte; láseres, excepto los diodos láser; los demás aparatos e
instrumentos de óptica, no expresados ni comprendidos en otra parte de este Capítulo.

9013.10.00 � Miras telescópicas para armas; periscopios; visores para máquinas, aparatos o
instrumentos de este Capítulo o de la Sección XVI

6 Year 0

9013.20.00 � Láseres, excepto los diodos láser 6 Year 0

9013.80.00 � Los demás dispositivos, aparatos e instrumentos 6 Year 0

9013.90.00 � Partes y accesorios 6 Year 0

90.14 Brújulas, incluidos los compases de navegación; los demás instrumentos y aparatos de
navegación.

9014.10.00 � Brújulas, incluidos los compases de navegación 6 Year 0

9014.20.00 � Instrumentos y aparatos para navegación aérea o espacial (excepto las brújulas) 6 Year 0

9014.80.00 � Los demás instrumentos y aparatos 6 Year 0

9014.90.00 � Partes y accesorios 6 Year 0

90.15 Instrumentos y aparatos de geodesia, topografía, agrimensura, nivelación, fotogrametría,
hidrografía, oceanografía, hidrología, meteorología o geofísica, excepto las brújulas;
telémetros.

9015.10.00 � Telémetros 6 Year 0

9015.20.00 � Teodolitos y taquímetros 6 Year 0

9015.30.00 � Niveles 6 Year 0

9015.40.00 � Instrumentos y aparatos de fotogrametría 6 Year 0

9015.80.00 � Los demás instrumentos y aparatos 6 Year 0

9015.90.00 � Partes y accesorios 6 Year 0

9016.00.00 Balanzas sensibles a un peso inferior o igual a 5 cg, incluso con pesas. 6 Year 0

90.17 Instrumentos de dibujo, trazado o cálculo (por ejemplo: máquinas de dibujar, pantógrafos,
transportadores, estuches de dibujo, reglas y círculos, de cálculo); instrumentos manuales de
medida de longitud (por ejemplo: metros, micrómetros, calibradores), no expresados ni
comprendidos en otra parte de este Capítulo.

9017.10.00 � Mesas y máquinas de dibujar, incluso automáticas 6 Year 0

9017.20.00 � Los demás instrumentos de dibujo, trazado o cálculo 6 Year 0

9017.30.00 � Micrómetros, pies de rey, calibradores y galgas 6 Year 0

9017.80.00 � Los demás instrumentos 6 Year 0

9017.90.00 � Partes y accesorios 6 Year 0

90.18 Instrumentos y aparatos de medicina, cirugía, odontología o veterinaria, incluidos los de
centellografía y demás aparatos electromédicos, así como los aparatos para pruebas visuales.

� Aparatos de electrodiagnóstico (incluidos los aparatos de exploración funcional o de
vigilancia de parámetros fisiológicos):

9018.11 � � Electrocardiógrafos:

9018.11.10 � � � Electrocardiógrafos 6 Year 0

� � � Partes y accesorios:

9018.11.91 � � � � Estructuras de circuitos impresos 6 Year 0
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9018.11.99 � � � � Los demás 6 Year 0

9018.12.00 � � Aparatos de diagnóstico por exploración ultrasónica 6 Year 0

9018.13.00 � � Aparatos de diagnóstico de visualización por resonancia magnética 6 Year 0

9018.14.00 � � Aparatos de centellografía 6 Year 0

9018.19 � � Los demás:

9018.19.10 � � � Sistema de monitoreo de pacientes 6 Year 0

� � � Los demás aparatos, y sus partes y accesorios:

9018.19.91 � � � � Circuitos modulares para módulos de parámetros 6 Year 0

9018.19.99 � � � � Los demás 6 Year 0

9018.20.00 � Aparatos de rayos ultravioletas o infrarrojos 6 Year 0

� Jeringas, agujas, catéteres, cánulas e instrumentos similares:

9018.31 � � Jeringas, incluso con aguja:

9018.31.10 � � � De plástico, desechables 6 Year 0

9018.31.20 � � � Las demás de plástico 6 Year 0

9018.31.90 � � � Las demás 6 Year 0

9018.32.00 � � Agujas tubulares de metal y agujas de sutura 6 Year 0

9018.39 � � Los demás:

9018.39.10 � � � Catéteres 6 Year 0

9018.39.20 � � � Bolsas recolectoras de sangre 6 Year 0

9018.39.30 � � � Sondas 6 Year 0

9018.39.90 � � � Los demás 6 Year 0

� Los demás instrumentos y aparatos de odontología:

9018.41.00 � � Tornos dentales, incluso combinados con otros equipos dentales sobre basamento
común

6 Year 0

9018.49.00 � � Los demás 6 Year 0

9018.50.00 � Los demás instrumentos y aparatos de oftalmología 6 Year 0

9018.90 � Los demás instrumentos y aparatos:

9018.90.10 � � Desfibriladores 6 Year 0

9018.90.20 � � Incubadoras 6 Year 0

9018.90.30 � � Monitores cardíacos 6 Year 0

9018.90.40 � � Aparatos para diálisis 6 Year 0

9018.90.50 � � Aparatos para anestesia 6 Year 0

9018.90.80 � � Los demás instrumentos y aparatos 6 Year 0

� � Partes y accesorios:

9018.90.91 � � � Circuitos modulares para desfibriladores 6 Year 0

9018.90.99 � � � Los demás 6 Year 0
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90.19 Aparatos de mecanoterapia; aparatos para masajes; aparatos de sicotecnia; aparatos de
ozonoterapia, oxigenoterapia o aerosolterapia, aparatos respiratorios de reanimación y demás
aparatos de terapia respiratoria.

9019.10.00 � Aparatos de mecanoterapia; aparatos para masajes; aparatos de sicotecnia 6 Year 0

9019.20 � Aparatos de ozonoterapia, oxigenoterapia o aerosolterapia, aparatos respiratorios de
reanimación y demás aparatos de terapia respiratoria:

9019.20.10 � � Nebulizadores 6 Year 0

9019.20.90 � � Los demás 6 Year 0

90.20 Los demás aparatos respiratorios y máscaras antigás, excepto las máscaras de protección sin
mecanismo ni elemento filtrante amovible.

� Aparatos respiratorios:

9020.00.11 � � Autónomos 6 Year 0

9020.00.12 � � Con fuente de aire comprimido exterior 6 Year 0

9020.00.19 � � Los demás 6 Year 0

� Máscaras antigas:

9020.00.21 � � Con dispositivo para la visión, armadura metálica con válvulas de expiración e
inspiración y cartucho filtrante

6 Year 0

9020.00.22 � � Para la protección de la boca y nariz solamente 6 Year 0

9020.00.29 � � Las demás 6 Year 0

9020.00.90 � Partes 6 Year 0

90.21 Artículos y aparatos para ortopedia, incluidas las fajas y vendajes medicoquirúrgicos y las
muletas; tablillas, férulas u otros artículos y aparatos para fracturas; artículos y aparatos para
prótesis; audífonos y demás aparatos que lleve la propia persona o se le implanten para
compensar un defecto o incapacidad.

9021.10.00 � Artículos y aparatos para ortopedia o para fracturas 6 Year 0

� Artículos y aparatos para prótesis dental:

9021.21.00 � � Dientes artificiales 6 Year 0

9021.29.00 � � Los demás 6 Year 0

� Los demás artículos y aparatos para prótesis:

9021.31.00 � � Prótesis articulares 6 Year 0

9021.39.00 � � Los demás 6 Year 0

9021.40.00 � Audífonos, excepto sus partes y accesorios 6 Year 0

9021.50.00 � Estimuladores cardíacos, excepto sus partes y accesorios 6 Year 0

9021.90.00 � Los demás 6 Year 0

90.22 Aparatos de rayos X y aparatos que utilicen radiaciones alfa, beta o gamma, incluso para uso
médico, quirúrgico, odontológico o veterinario, incluidos los aparatos de radiografía o
radioterapia, tubos de rayos X y demás dispositivos generadores de rayos X, generadores de
tensión, consolas de mando, pantallas, mesas, sillones y soportes similares para examen o
tratamiento.

� Aparatos de rayos X, incluso para uso médico, quirúrgico, odontológico o veterinario,
incluidos los aparatos de radiografía o radioterapia:

9022.12.00 � � Aparatos de tomografía regidos por una máquina automática de tratamiento o
procesamiento de datos

6 Year 0

9022.13.00 � � Los demás, para uso odontológico 6 Year 0
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9022.14 � � Los demás, para uso médico, quirúrgico o veterinario:

9022.14.10 � � � Para uso médico o quirúrgico 6 Year 0

9022.14.90 � � � Los demás 6 Year 0

9022.19.00 � � Para otros usos 6 Year 0

� Aparatos que utilicen radiaciones alfa, beta o gamma, incluso para uso médico, quirúrgico,
odontológico o veterinario, incluidos los aparatos de radiografía o radioterapia:

9022.21.00 � � Para uso médico, quirúrgico, odontológico o veterinario 6 Year 0

9022.29.00 � � Para otros usos 6 Year 0

9022.30.00 � Tubos de rayos X 6 Year 0

9022.90 � Los demás, incluidas las partes y accesorios:

9022.90.10 � � Unidades generadoras de radiación 6 Year 0

9022.90.20 � � Cañones para emisión de radiación 6 Year 0

9022.90.90 � � Los demás 6 Year 0

9023.00.00 Instrumentos, aparatos y modelos concebidos para demostraciones (por ejemplo: en la
enseñanza o exposiciones), no susceptibles de otros usos.

6 Year 0

90.24 Máquinas y aparatos para ensayos de dureza, tracción, compresión, elasticidad u otras
propiedades mecánicas de materiales (por ejemplo: metal, madera, textil, papel, plástico).

9024.10.00 � Máquinas y aparatos para ensayos de metal 6 Year 0

9024.80.00 � Las demás máquinas y aparatos 6 Year 0

9024.90.00 � Partes y accesorios 6 Year 0

90.25 Densímetros, areómetros, pesalíquidos e instrumentos flotantes similares, termómetros,
pirómetros, barómetros, higrómetros y sicrómetros, aunque sean registradores, incluso
combinados entre sí.

� Termómetros y pirómetros, sin combinar con otros instrumentos:

9025.11.00 � � De líquido, con lectura directa 6 Year 0

9025.19.00 � � Los demás 6 Year 0

9025.80.00 � Los demás instrumentos 6 Year 0

9025.90.00 � Partes y accesorios 6 Year 0

90.26 Instrumentos y aparatos para medida o control del caudal, nivel, presión u otras
características variables de líquidos o gases (por ejemplo: caudalímetros, indicadores de nivel,
manómetros, contadores de calor), excepto los instrumentos y aparatos de las partidas 90.14,
90.15, 90.28 ó 90.32.

9026.10 � Para medida o control del caudal o nivel de líquidos:

9026.10.10 � � Caudalímetros electrónicos

ex 9026.10.10 � � � 1) medidores de combustible para automotores, eléctricos o electrónicos 2) los
demas medidores de combustibles para automoviles

6 Year 7

ex 9026.10.10 � � � Los demás 6 Year 0

9026.10.90 � � Los demás

ex 9026.10.90 � � � 1) medidores de combustible para automotores, eléctricos o electrónicos 2) los
demas medidores de combustibles para automoviles

6 Year 7

ex 9026.10.90 � � � Los demás 6 Year 0

9026.20 � Para medida o control de presión:

9026.20.10 � � Manómetros 6 Year 0
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9026.20.90 � � Los demás 6 Year 0

9026.80.00 � Los demás instrumentos y aparatos 6 Year 0

9026.90.00 � Partes y accesorios 6 Year 0

90.27 Instrumentos y aparatos para análisis físicos o químicos (por ejemplo: polarímetros,
refractómetros, espectrómetros, analizadores de gases o humos); instrumentos y aparatos para
ensayos de viscosidad, porosidad, dilatación, tensión superficial o similares o para medidas
calorimétricas, acústicas o fotométricas (incluidos los exposímetros); micrótomos.

9027.10 � Analizadores de gases o humos:

9027.10.10 � � Electrónicos 6 Year 0

9027.10.90 � � Los demás 6 Year 0

9027.20.00 � Cromatógrafos e instrumentos de electroforesis 6 Year 0

9027.30.00 � Espectrómetros, espectrofotómetros y espectrógrafos que utilicen radiaciones ópticas (UV,
visibles, IR)

6 Year 0

9027.40.00 � Exposímetros 6 Year 0

9027.50.00 � Los demás instrumentos y aparatos que utilicen radiaciones ópticas (UV, visibles, IR) 6 Year 0

9027.80 � Los demás instrumentos y aparatos:

9027.80.10 � � Instrumentos nucleares de resonancia magnética 6 Year 0

9027.80.90 � � Los demás 6 Year 0

9027.90 � Micrótomos; partes y accesorios:

9027.90.10 � � Circuitos modulares para máquinas de la subpartida 9027.8010 6 Year 0

9027.90.90 � � Los demás 6 Year 0

90.28 Contadores de gas, líquido o electricidad, incluidos los de calibración.

9028.10 � Contadores de gas:

9028.10.10 � � Contadores de gas licuado 6 Year 0

9028.10.20 � � Contadores de gas natural 6 Year 0

9028.10.90 � � Los demás 6 Year 0

9028.20 � Contadores de líquido:

9028.20.10 � � De agua 6 Year 0

9028.20.90 � � Los demás 6 Year 0

9028.30 � Contadores de electricidad:

9028.30.10 � � Monofásicos 6 Year 0

9028.30.90 � � Los demás 6 Year 0

9028.90.00 � Partes y accesorios 6 Year 0

90.29 Los demás contadores (por ejemplo: cuentarrevoluciones, contadores de producción,
taxímetros, cuentakilómetros, podómetros); velocímetros y tacómetros, excepto los de las
partidas 90.14 ó 90.15; estroboscopios.

9029.10.00 � Cuentarrevoluciones, contadores de producción, taxímetros, cuentakilómetros, podómetros
y contadores similares

6 Year 0

9029.20.00 � Velocímetros y tacómetros; estroboscopios

ex 9029.20.00 � � Velocímetros, excepto eléctricos o electrónicos 6 Year 7
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ex 9029.20.00 � � Los demás 6 Year 0

9029.90.00 � Partes y accesorios 6 Year 0

90.30 Osciloscopios, analizadores de espectro y demás instrumentos y aparatos para medida o
control de magnitudes eléctricas; instrumentos y aparatos para medida o detección de
radiaciones alfa, beta, gamma, X, cósmicas o demás radiaciones ionizantes.

9030.10.00 � Instrumentos y aparatos para medida o detección de radiaciones ionizantes 6 Year 0

9030.20.00 � Osciloscopios y oscilógrafos, catódicos 6 Year 0

� Los demás instrumentos y aparatos para medida o control de tensión, intensidad,
resistencia o potencia, sin dispositivo registrador:

9030.31.00 � � Multímetros 6 Year 0

9030.39 � � Los demás:

9030.39.10 � � � Instrumentos indicadores eléctricos de cuadros de mando, con exclusión de los
utilizados en vehículos automóviles, aeronaves o embarcaciones; puentes de
capacidades de alta tensión; instrumentos, excepto los puentes para medir las
impedancias; instrumentos para medir la resistividad; indicadores de cero;
comprobadores portátiles de relés de los tipos utilizados para comprobar los relés
protectores, los cortocircuitos y los dispositivos de arranque en las redes de
distribución de electricidad de alta tensión; controladores de tacómetros, portátiles,
concebidos para comprobar los tacómetros de los vehículos automóviles; puentes de
resistencia; voltímetros del tipo cuadro de mando; vatímetros

6 Year 0

9030.39.90 � � � Los demás 6 Year 0

9030.40.00 � Los demás instrumentos y aparatos, especialmente concebidos para técnicas de
telecomunicación (por ejemplo: hipsómetros, kerdómetros, distorsiómetros, sofómetros)

6 Year 0

� Los demás instrumentos y aparatos:

9030.82.00 � � Para medida o control de obleas («wafers») o dispositivos, semiconductores 6 Year 0

9030.83.00 � � Los demás, con dispositivo registrador 6 Year 0

9030.89.00 � � Los demás 6 Year 0

9030.90.00 � Partes y accesorios 6 Year 0

90.31 Instrumentos, aparatos y máquinas para medida o control, no expresados ni comprendidos
en otra parte de este Capítulo; proyectores de perfiles.

9031.10.00 � Máquinas para equilibrar piezas mecánicas 6 Year 0

9031.20.00 � Bancos de pruebas 6 Year 0

9031.30.00 � Proyectores de perfiles 6 Year 0

� Los demás instrumentos y aparatos, ópticos:

9031.41.00 � � Para control de obleas («wafers») o dispositivos, semiconductores, o para control de
máscaras o retículas utilizadas en la fabricación de dispositivos semiconductores

6 Year 0

9031.49 � � Los demás:

9031.49.10 � � � Instrumentos de medición de coordenadas 6 Year 0

9031.49.90 � � � Los demás 6 Year 0

9031.80 � Los demás instrumentos, aparatos y máquinas:

9031.80.10 � � Calibradores que no lleven un dispositivo medidor ajustable; células dinamométricas, de
potencia inferior o igual a 1 tonelada métrica, que se destinen a la fabricación de
balanzas; aparatos de control de presión para determinar la madurez de las frutas; los
demás instrumentos, aparatos y máquinas, eléctricos

6 Year 0

9031.80.90 � � Los demás 6 Year 0
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9031.90.00 � Partes y accesorios 6 Year 0

90.32 Instrumentos y aparatos para regulación o control automáticos.

9032.10.00 � Termostatos 6 Year 0

9032.20.00 � Manostatos (presostatos) 6 Year 0

� Los demás instrumentos y aparatos:

9032.81.00 � � Hidráulicos o neumáticos 6 Year 0

9032.89 � � Los demás:

9032.89.10 � � � Que se destinen a la fabricación de máquinas y aparatos, con exclusión de las que se
utilicen para comprobar la composición de las soluciones utilizadas con fines de
esterilización y limpieza por los fabricantes de artículos alimenticios o de bebidas o
por hospitales

6 Year 0

9032.89.90 � � � Los demás 6 Year 0

9032.90.00 � Partes y accesorios 6 Year 0

9033.00.00 Partes y accesorios, no expresados ni comprendidos en otra parte de este Capítulo, para
máquinas, aparatos, instrumentos o artículos del Capítulo 90.

6 Year 0

91 Aparatos de relojería y sus partes

91.01 Relojes de pulsera, bolsillo y similares (incluidos los contadores de tiempo de los mismos
tipos), con caja de metal precioso o chapado de metal precioso (plaqué).

� Relojes de pulsera, eléctricos, incluso con contador de tiempo incorporado:

9101.11.00 � � Con indicador mecánico solamente 6 Year 0

9101.12.00 � � Con indicador optoelectrónico solamente 6 Year 0

9101.19.00 � � Los demás 6 Year 0

� Los demás relojes de pulsera, incluso con contador de tiempo incorporado:

9101.21.00 � � Automáticos 6 Year 0

9101.29.00 � � Los demás 6 Year 0

� Los demás:

9101.91.00 � � Eléctricos 6 Year 0

9101.99.00 � � Los demás 6 Year 0

91.02 Relojes de pulsera, bolsillo y similares (incluidos los contadores de tiempo de los mismos
tipos), excepto los de la partida 91.01.

� Relojes de pulsera, eléctricos, incluso con contador de tiempo incorporado:

9102.11.00 � � Con indicador mecánico solamente 6 Year 0

9102.12.00 � � Con indicador optoelectrónico solamente 6 Year 0

9102.19.00 � � Los demás 6 Year 0

� Los demás relojes de pulsera, incluso con contador de tiempo incorporado:

9102.21.00 � � Automáticos 6 Year 0

9102.29.00 � � Los demás 6 Year 0

� Los demás:

9102.91.00 � � Eléctricos 6 Year 0

9102.99.00 � � Los demás 6 Year 0
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91.03 Despertadores y demás relojes de pequeño mecanismo de relojería.

9103.10.00 � Eléctricos 6 Year 0

9103.90.00 � Los demás 6 Year 0

9104.00.00 Relojes de tablero de instrumentos y relojes similares, para automóviles, aeronaves, barcos o
demás vehículos.

ex 9104.00.00 � Relojes de tablero de instrumentos y relojes similares para automóviles 6 Year 7

ex 9104.00.00 � Los demás 6 Year 0

91.05 Los demás relojes.

� Despertadores:

9105.11.00 � � Eléctricos 6 Year 0

9105.19.00 � � Los demás 6 Year 0

� Relojes de pared:

9105.21.00 � � Eléctricos 6 Year 0

9105.29.00 � � Los demás 6 Year 0

� Los demás:

9105.91.00 � � Eléctricos 6 Year 0

9105.99.00 � � Los demás 6 Year 0

91.06 Aparatos de control de tiempo y contadores de tiempo, con mecanismo de relojería o motor
sincrónico (por ejemplo: registradores de asistencia, registradores fechadores, registradores
contadores).

9106.10.00 � Registradores de asistencia; registradores fechadores y registradores contadores 6 Year 0

9106.20.00 � Parquímetros 6 Year 0

9106.90.00 � Los demás 6 Year 0

9107.00.00 Interruptores horarios y demás aparatos que permitan accionar un dispositivo en un
momento dado, con mecanismo de relojería o motor sincrónico.

6 Year 0

91.08 Pequeños mecanismos de relojería completos y montados.

� Eléctricos:

9108.11.00 � � Con indicador mecánico solamente o con dispositivo que permita incorporarlo 6 Year 0

9108.12.00 � � Con indicador optoelectrónico solamente 6 Year 0

9108.19.00 � � Los demás 6 Year 0

9108.20.00 � Automáticos 6 Year 0

9108.90.00 � Los demás 6 Year 0

91.09 Los demás mecanismos de relojería completos y montados.

� Eléctricos:

9109.11.00 � � De despertadores 6 Year 0

9109.19.00 � � Los demás 6 Year 0

9109.90.00 � Los demás 6 Year 0

91.10 Mecanismos de relojería completos, sin montar o parcialmente montados («chablons»);
mecanismos de relojería incompletos, montados; mecanismos de relojería «en blanco»
(«ébauches»).

� Pequeños mecanismos:
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9110.11.00 � � Mecanismos completos, sin montar o parcialmente montados («chablons») 6 Year 0

9110.12.00 � � Mecanismos incompletos, montados 6 Year 0

9110.19.00 � � Mecanismos «en blanco» («ébauches») 6 Year 0

9110.90.00 � Los demás 6 Year 0

91.11 Cajas de los relojes de las partidas 91.01 ó 91.02 y sus partes.

9111.10.00 � Cajas de metal precioso o chapado de metal precioso (plaqué) 6 Year 0

9111.20.00 � Cajas de metal común, incluso dorado o plateado 6 Year 0

9111.80.00 � Las demás cajas 6 Year 0

9111.90.00 � Partes 6 Year 0

91.12 Cajas y envolturas similares para los demás aparatos de relojería y sus partes.

9112.20.00 � Cajas y envolturas similares 6 Year 0

9112.90.00 � Partes 6 Year 0

91.13 Pulseras para reloj y sus partes.

9113.10.00 � De metal precioso o chapado de metal precioso (plaqué) 6 Year 0

9113.20.00 � De metal común, incluso dorado o plateado 6 Year 0

9113.90.00 � Las demás 6 Year 0

91.14 Las demás partes de aparatos de relojería.

9114.10.00 � Muelles (resortes), incluidas las espirales 6 Year 0

9114.20.00 � Piedras 6 Year 0

9114.30.00 � Esferas o cuadrantes 6 Year 0

9114.40.00 � Platinas y puente 6 Year 0

9114.90.00 � Las demás 6 Year 0

92 Instrumentos musicales; sus partes y accesorios

92.01 Pianos, incluso automáticos; clavecines y demás instrumentos de cuerda con teclado.

9201.10.00 � Pianos verticales 6 Year 0

9201.20.00 � Pianos de cola 6 Year 0

9201.90.00 � Los demás 6 Year 0

92.02 Los demás instrumentos musicales de cuerda (por ejemplo: guitarras, violines, arpas).

9202.10.00 � De arco 6 Year 0

9202.90.00 � Los demás 6 Year 0

9203.00.00 Órganos de tubos y teclado; armonios e instrumentos similares de teclado y lengüetas
metálicas libres.

6 Year 0

92.04 Acordeones e instrumentos similares; armónicas.

9204.10.00 � Acordeones e instrumentos similares 6 Year 0

9204.20.00 � Armónicas 6 Year 0

92.05 Los demás instrumentos musicales de viento (por ejemplo: clarinetes, trompetas, gaitas).

9205.10.00 � Instrumentos llamados «metales» 6 Year 0
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9205.90.00 � Los demás 6 Year 0

9206.00.00 Instrumentos musicales de percusión (por ejemplo: tambores, cajas, xilófonos, platillos,
castañuelas, maracas).

6 Year 0

92.07 Instrumentos musicales en los que el sonido se produzca o tenga que amplificarse
eléctricamente (por ejemplo: órganos, guitarras, acordeones).

9207.10.00 � Instrumentos de teclado, excepto los acordeones 6 Year 0

9207.90.00 � Los demás 6 Year 0

92.08 Cajas de música, orquestriones, organillos, pájaros cantores, sierras musicales y demás
instrumentos musicales no comprendidos en otra partida de este Capítulo; reclamos de
cualquier clase; silbatos, cuernos y demás instrumentos de boca, de llamada o aviso.

9208.10.00 � Cajas de música 6 Year 0

9208.90.00 � Los demás 6 Year 0

92.09 Partes (por ejemplo: mecanismos de cajas de música) y accesorios (por ejemplo: tarjetas,
discos y rollos para aparatos mecánicos) de instrumentos musicales; metrónomos y
diapasones de cualquier tipo.

9209.10.00 � Metrónomos y diapasones 6 Year 0

9209.20.00 � Mecanismos de cajas de música 6 Year 0

9209.30.00 � Cuerdas armónicas 6 Year 0

� Los demás:

9209.91.00 � � Partes y accesorios de pianos 6 Year 0

9209.92.00 � � Partes y accesorios de instrumentos musicales de la partida 92.02 6 Year 0

9209.93.00 � � Partes y accesorios de instrumentos musicales de la partida 92.03 6 Year 0

9209.94.00 � � Partes y accesorios de instrumentos musicales de la partida 92.07 6 Year 0

9209.99.00 � � Los demás 6 Year 0

93 Armas, municiones, y sus partes y accesorios

93.01 Armas de guerra, excepto los revólveres, pistolas y armas blancas.

� Piezas de artillería (por ejemplo: cañones, obuses y morteros):

9301.11.00 � � Autopropulsadas 6 Year 0

9301.19.00 � � Las demás 6 Year 0

9301.20.00 � Lanzacohetes; lanzallamas; lanzagranadas; lanzatorpedos y lanzadores similares 6 Year 0

9301.90.00 � Las demás 6 Year 0

9302.00.00 Revólveres y pistolas, excepto los de las partidas 93.03 ó 93.04. 6 Year 0

93.03 Las demás armas de fuego y artefactos similares que utilicen la deflagración de pólvora (por
ejemplo: armas de caza, armas de avancarga, pistolas lanzacohete y demás artefactos
concebidos únicamente para lanzar cohetes de señal, pistolas y revólveres de fogueo, pistolas
de matarife, cañones lanzacabo).

9303.10.00 � Armas de avancarga 6 Year 0

9303.20.00 � Las demás armas largas de caza o tiro deportivo que tengan, por lo menos, un cañón de
ánima lisa

6 Year 0

9303.30.00 � Las demás armas largas de caza o tiro deportivo 6 Year 0

9303.90.00 � Las demás 6 Year 0
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9304.00.00 Las demás armas (por ejemplo: armas largas y pistolas de muelle [resorte], aire comprimido o
gas, porras), excepto las de la partida 93.07.

6 Year 0

93.05 Partes y accesorios de los artículos de las partidas 93.01 a 93.04.

9305.10.00 � De revólveres o pistolas 6 Year 0

� De armas largas de la partida 93.03:

9305.21.00 � � Cañones de ánima lisa 6 Year 0

9305.29.00 � � Los demás 6 Year 0

� Los demás:

9305.91.00 � � De armas de guerra de la partida 93.01 6 Year 0

9305.99.00 � � Los demás 6 Year 0

93.06 Bombas, granadas, torpedos, minas, misiles, cartuchos y demás municiones y proyectiles, y
sus partes, incluidas las postas, perdigones y tacos para cartuchos.

9306.10.00 � Cartuchos para «pistolas» de remachar o usos similares, para pistolas de matarife, y sus
partes

6 Year 0

� Cartuchos para armas largas con cañón de ánima lisa y sus partes; balines para armas de
aire comprimido:

9306.21 � � Cartuchos:

9306.21.10 � � � Partes 6 Year 0

9306.21.90 � � � Los demás 6 Year 0

9306.29.00 � � Los demás 6 Year 0

9306.30.00 � Los demás cartuchos y sus partes 6 Year 0

9306.90 � Los demás:

9306.90.10 � � Para armas de guerra 6 Year 0

9306.90.90 � � Los demás 6 Year 0

9307.00.00 Sables, espadas, bayonetas, lanzas y demás armas blancas, sus partes y fundas. 6 Year 0

94 Muebles; mobiliario medicoquirúrgico; artículos de cama y similares; aparatos de alumbrado
no expresados ni comprendidos en otra parte; anuncios, letreros y placas indicadoras
luminosos y artículos similares; construcciones prefabricadas

94.01 Asientos (excepto los de la partida 94.02), incluso los transformables en cama, y sus partes.

9401.10.00 � Asientos de los tipos utilizados en aeronaves 6 Year 0

9401.20.00 � Asientos de los tipos utilizados en vehículos automóviles 6 Year 5

9401.30.00 � Asientos giratorios de altura ajustable 6 Year 0

9401.40.00 � Asientos transformables en cama, excepto el material de acampar o de jardín 6 Year 0

9401.50.00 � Asientos de roten (ratán)*, mimbre, bambú o materias similares 6 Year 0

� Los demás asientos, con armazón de madera:

9401.61 � � Con relleno:

9401.61.10 � � � Sillas 6 Year 0

9401.61.20 � � � Sillones 6 Year 0

9401.61.30 � � � Sofás 6 Year 0

9401.61.90 � � � Los demás 6 Year 0
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9401.69 � � Los demás:

9401.69.10 � � � Sillas 6 Year 0

9401.69.20 � � � Sillones 6 Year 0

9401.69.30 � � � Sofás 6 Year 0

9401.69.90 � � � Los demás 6 Year 0

� Los demás asientos, con armazón de metal:

9401.71 � � Con relleno:

9401.71.10 � � � Sillas 6 Year 0

9401.71.20 � � � Sillones 6 Year 0

9401.71.30 � � � Sofás 6 Year 0

9401.71.90 � � � Los demás 6 Year 0

9401.79 � � Los demás:

9401.79.10 � � � Sillas 6 Year 0

9401.79.20 � � � Sillones 6 Year 0

9401.79.30 � � � Sofás 6 Year 0

9401.79.90 � � � Los demás 6 Year 0

9401.80 � Los demás asientos:

9401.80.10 � � Sillas 6 Year 0

9401.80.20 � � Sillones 6 Year 0

9401.80.30 � � Sofás 6 Year 0

9401.80.90 � � Los demás 6 Year 0

9401.90 � Partes:

9401.90.10 � � Para asientos con armazón de madera 6 Year 0

9401.90.20 � � Para asientos con armazón de metal 6 Year 0

9401.90.90 � � Las demás 6 Year 0

94.02 Mobiliario para medicina, cirugía, odontología o veterinaria (por ejemplo: mesas de
operaciones o de reconocimiento, camas con mecanismo para uso clínico, sillones de
dentista); sillones de peluquería y sillones similares, con dispositivos de orientación y
elevación; partes de estos artículos.

9402.10 � Sillones de dentista, de peluquería y sillones similares, y sus partes:

9402.10.10 � � Sillones de dentista 6 Year 0

9402.10.20 � � Sillones de peluquería y similares 6 Year 0

9402.10.90 � � Partes 6 Year 0

9402.90 � Los demás:

9402.90.10 � � Mobiliario médico-quirúrgico 6 Year 0

9402.90.80 � � Los demás 6 Year 0

9402.90.90 � � Partes 6 Year 0

94.03 Los demás muebles y sus partes.

9403.10.00 � Muebles de metal de los tipos utilizados en oficinas 6 Year 0
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9403.20 � Los demás muebles de metal:

9403.20.10 � � Mesas 6 Year 0

9403.20.20 � � Estanterías 6 Year 0

9403.20.30 � � Camas 6 Year 0

9403.20.90 � � Los demás 6 Year 0

9403.30 � Muebles de madera de los tipos utilizados en oficinas:

9403.30.10 � � Escritorios 6 Year 0

9403.30.20 � � Estanterías 6 Year 0

9403.30.30 � � Estaciones para trabajo 6 Year 0

9403.30.90 � � Los demás 6 Year 0

9403.40.00 � Muebles de madera de los tipos utilizados en cocinas 6 Year 0

9403.50 � Muebles de madera de los tipos utilizados en dormitorios:

9403.50.10 � � Camas 6 Year 0

9403.50.20 � � Veladores 6 Year 0

9403.50.30 � � Cómodas 6 Year 0

9403.50.40 � � Roperos 6 Year 0

9403.50.90 � � Los demás 6 Year 0

9403.60 � Los demás muebles de madera:

9403.60.10 � � Mesas para comedor 6 Year 0

9403.60.20 � � Vitrinas 6 Year 0

9403.60.30 � � Estantes 6 Year 0

9403.60.90 � � Los demás 6 Year 0

9403.70 � Muebles de plástico:

9403.70.10 � � Mesas 6 Year 0

9403.70.20 � � Estantes 6 Year 0

9403.70.90 � � Los demás 6 Year 0

9403.80.00 � Muebles de otras materias, incluidos el roten (ratán)*, mimbre, bambú o materias similares 6 Year 0

9403.90 � Partes:

9403.90.10 � � Cubiertas para escritorio 6 Year 0

9403.90.20 � � Respaldos para camas 6 Year 0

9403.90.90 � � Las demás 6 Year 0

94.04 Somieres; artículos de cama y artículos similares (por ejemplo: colchones, cubrepiés,
edredones, cojines, pufes, almohadas), bien con muelles (resortes), bien rellenos o guarnecidos
interiormente con cualquier materia, incluidos los de caucho o plástico celulares, recubiertos
o no.

9404.10 � Somieres:

9404.10.10 � � De una plaza 6 Year 0

9404.10.20 � � De dos plazas 6 Year 0
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9404.10.90 � � Los demás 6 Year 0

� Colchones:

9404.21.00 � � De caucho o plástico celulares, recubiertos o no 6 Year 0

9404.29 � � De otras materias:

9404.29.10 � � � De una plaza 6 Year 0

9404.29.90 � � � Los demás 6 Year 0

9404.30.00 � Sacos (bolsas) de dormir 6 Year 0

9404.90 � Los demás:

9404.90.10 � � Edredones 6 Year 0

9404.90.20 � � Cojines y almohadas 6 Year 0

9404.90.90 � � Los demás 6 Year 0

94.05 Aparatos de alumbrado (incluidos los proyectores) y sus partes, no expresados ni
comprendidos en otra parte; anuncios, letreros y placas indicadoras luminosos y artículos
similares, con fuente de luz inseparable, y sus partes no expresadas ni comprendidas en otra
parte.

9405.10 � Lámparas y demás aparatos eléctricos de alumbrado, para colgar o fijar al techo o a la
pared, excepto los de los tipos utilizados para el alumbrado de espacios o vías públicos:

9405.10.10 � � De plástico 6 Year 0

9405.10.20 � � De cerámica 6 Year 0

9405.10.30 � � De vidrio 6 Year 0

9405.10.90 � � Los demás 6 Year 0

9405.20 � Lámparas eléctricas de cabecera, mesa, oficina o de pie:

9405.20.10 � � De plástico 6 Year 0

9405.20.20 � � De cerámica 6 Year 0

9405.20.30 � � De vidrio 6 Year 0

9405.20.90 � � Los demás 6 Year 0

9405.30.00 � Guirnaldas eléctricas del tipo de las utilizadas en árboles de Navidad 6 Year 0

9405.40 � Los demás aparatos eléctricos de alumbrado:

9405.40.10 � � Del tipo xenón 6 Year 0

9405.40.20 � � Proyectores de luz para cines o teatros 6 Year 0

9405.40.90 � � Los demás 6 Year 0

9405.50.00 � Aparatos de alumbrado no eléctricos 6 Year 0

9405.60 � Anuncios, letreros y placas indicadoras, luminosos y artículos similares:

9405.60.10 � � De plástico 6 Year 0

9405.60.90 � � Los demás 6 Year 0

� Partes:

9405.91.00 � � De vidrio 6 Year 0

9405.92.00 � � De plástico 6 Year 0

9405.99.00 � � Las demás 6 Year 0
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94.06 Construcciones prefabricadas.

9406.00.10 � Casas 6 Year 0

9406.00.20 � Galpones 6 Year 0

9406.00.30 � Oficinas 6 Year 0

9406.00.90 � Las demás 6 Year 0

95 Juguetes, juegos y artículos para recreo o deporte; sus partes y accesorios

9501.00.00 Juguetes de ruedas concebidos para que se monten los niños (por ejemplo: triciclos, patinetes,
coches de pedal); coches y sillas de ruedas para muñecas o muñecos.

6 Year 0

95.02 Muñecas y muñecos que representen solamente seres humanos.

9502.10 � Muñecas y muñecos, incluso vestidos:

9502.10.10 � � Muñecas y muñecos con mecanismos 6 Year 0

9502.10.90 � � Los demás 6 Year 0

� Partes y accesorios:

9502.91.00 � � Prendas y sus complementos (accesorios), de vestir, calzado, y sombreros y demás
tocados

6 Year 0

9502.99.00 � � Los demás 6 Year 0

95.03 Los demás juguetes; modelos reducidos y modelos similares, para entretenimiento, incluso
animados; rompecabezas de cualquier clase.

9503.10.00 � Trenes eléctricos, incluidos los carriles (rieles), señales y demás accesorios 6 Year 0

9503.20.00 � Modelos reducidos para ensamblar, incluso animados, excepto los de la subpartida
9503.10

6 Year 0

9503.30.00 � Los demás juegos o surtidos y juguetes de construcción 6 Year 0

� Juguetes que representen animales o seres no humanos:

9503.41 � � Rellenos:

9503.41.10 � � � De altura inferior o igual a 15 cm 6 Year 0

9503.41.90 � � � Los demás 6 Year 0

9503.49 � � Los demás:

9503.49.10 � � � De plástico 6 Year 0

9503.49.90 � � � Los demás 6 Year 0

9503.50.00 � Instrumentos y aparatos, de música, de juguete 6 Year 0

9503.60.00 � Rompecabezas 6 Year 0

9503.70 � Los demás juguetes presentados en juegos o surtidos o en panoplias:

9503.70.10 � � De plástico 6 Year 0

9503.70.90 � � Los demás 6 Year 0

9503.80 � Los demás juguetes y modelos, con motor:

9503.80.10 � � De plástico 6 Year 0

9503.80.90 � � Los demás 6 Year 0

9503.90 � Los demás:

9503.90.10 � � De plástico 6 Year 0
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9503.90.90 � � Los demás 6 Year 0

95.04 Artículos para juegos de sociedad, incluidos los juegos con motor o mecanismo, billares,
mesas especiales para juegos de casino y juegos de bolos automáticos («bowlings»).

9504.10.00 � Videojuegos de los tipos utilizados con receptor de televisión 6 Year 0

9504.20 � Billares y sus accesorios:

9504.20.10 � � Billares 6 Year 0

9504.20.20 � � Accesorios 6 Year 0

9504.30.00 � Los demás juegos activados con monedas, billetes de banco, fichas o demás artículos
similares, excepto los juegos de bolos automáticos («bowlings»)

6 Year 0

9504.40.00 � Naipes 6 Year 0

9504.90.00 � Los demás 6 Year 0

95.05 Artículos para fiestas, carnaval u otras diversiones, incluidos los de magia y artículos
sorpresa.

9505.10 � Artículos para fiestas de Navidad:

9505.10.10 � � Objetos para decoración de árboles de Navidad 6 Year 0

9505.10.20 � � Adornos 6 Year 0

9505.10.90 � � Los demás 6 Year 0

9505.90.00 � Los demás 6 Year 0

95.06 Artículos y material para cultura física, gimnasia, atletismo, demás deportes (incluido el tenis
de mesa) o para juegos al aire libre, no expresados ni comprendidos en otra parte de este
Capítulo; piscinas, incluso infantiles.

� Esquís para nieve y demás artículos para práctica del esquí de nieve:

9506.11.00 � � Esquís 6 Year 0

9506.12.00 � � Fijadores de esquí 6 Year 0

9506.19.00 � � Los demás 6 Year 0

� Esquís acuáticos, tablas, deslizadores de vela y demás artículos para práctica de deportes
acuáticos:

9506.21.00 � � Deslizadores de vela 6 Year 0

9506.29.00 � � Los demás 6 Year 0

� Palos de golf («clubs») y demás artículos para golf:

9506.31.00 � � Palos de golf («clubs») completos 6 Year 0

9506.32.00 � � Pelotas 6 Year 0

9506.39.00 � � Los demás 6 Year 0

9506.40.00 � Artículos y material para tenis de mesa 6 Year 0

� Raquetas de tenis, «badminton» o similares, incluso sin cordaje:

9506.51.00 � � Raquetas de tenis, incluso sin cordaje 6 Year 0

9506.59.00 � � Las demás 6 Year 0

� Balones y pelotas, excepto las de golf o tenis de mesa:

9506.61.00 � � Pelotas de tenis 6 Year 0

9506.62 � � Inflables:

9506.62.10 � � � Para fútbol 6 Year 0
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9506.62.20 � � � Para baloncesto 6 Year 0

9506.62.90 � � � Los demás 6 Year 0

9506.69.00 � � Los demás 6 Year 0

9506.70.00 � Patines para hielo y patines de ruedas, incluido el calzado con patines fijos 6 Year 0

� Los demás:

9506.91 � � Artículos y material para cultura física, gimnasia o atletismo:

9506.91.10 � � � Para cultura física 6 Year 0

9506.91.20 � � � Para gimnasia 6 Year 0

9506.91.30 � � � Para atletismo 6 Year 0

9506.99 � � Los demás:

9506.99.10 � � � Artículos para protección para deportes 6 Year 0

9506.99.90 � � � Los demás 6 Year 0

95.07 Cañas de pescar, anzuelos y demás artículos para la pesca con caña; salabardos,
cazamariposas y redes similares; señuelos (excepto los de las partidas 92.08 ó 97.05) y
artículos de caza similares.

9507.10.00 � Cañas de pescar 6 Year 0

9507.20.00 � Anzuelos, incluso montados en sedal (tanza) 6 Year 0

9507.30.00 � Carretes de pesca 6 Year 0

9507.90.00 � Los demás 6 Year 0

95.08 Tiovivos, columpios, casetas de tiro y demás atracciones de feria; circos, zoológicos y teatros,
ambulantes.

9508.10.00 � Circos y zoológicos ambulantes 6 Year 0

9508.90 � Los demás:

9508.90.10 � � Columpios 6 Year 0

9508.90.20 � � Laberintos de plástico 6 Year 0

9508.90.90 � � Los demás 6 Year 0

96 Manufacturas diversas

96.01 Marfil, hueso, concha (caparazón) de tortuga, cuerno, asta, coral, nácar y demás materias
animales para tallar, trabajadas, y manufacturas de estas materias (incluso las obtenidas por
moldeo).

9601.10.00 � Marfil trabajado y sus manufacturas 6 Year 0

9601.90.00 � Los demás 6 Year 0

9602.00.00 Materias vegetales o minerales para tallar, trabajadas, y manufacturas de estas materias;
manufacturas moldeadas o talladas de cera, parafina, estearina, gomas o resinas naturales o
pasta para modelar y demás manufacturas moldeadas o talladas no expresadas ni
comprendidas en otra parte; gelatina sin endurecer trabajada, excepto la de la partida 35.03,
y manufacturas de gelatina sin endurecer.

6 Year 0

96.03 Escobas, cepillos y brochas, aunque sean partes de máquinas, aparatos o vehículos, escobas
mecánicas de uso manual, excepto las de motor, pinceles y plumeros; cabezas preparadas
para artículos de cepillería; almohadillas y rodillos, para pintar; rasquetas de caucho o
materia flexible análoga.

9603.10.00 � Escobas y escobillas de ramitas u otra materia vegetal atada en haces, incluso con mango 6 Year 0

� Cepillos de dientes, brochas de afeitar, cepillos para cabello, pestañas o uñas y demás
cepillos para aseo personal, incluidos los que sean partes de aparatos:
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9603.21.00 � � Cepillos de dientes, incluidos los cepillos para dentaduras postizas 6 Year 0

9603.29.00 � � Los demás 6 Year 0

9603.30.00 � Pinceles y brochas para pintura artística, pinceles para escribir y pinceles similares para
aplicación de cosméticos

6 Year 0

9603.40.00 � Pinceles y brochas para pintar, enlucir, barnizar o similares (excepto los de la subpartida
9603.30); almohadillas y rodillos, para pintar

6 Year 0

9603.50.00 � Los demás cepillos que constituyan partes de máquinas, aparatos o vehículos 6 Year 0

9603.90 � Los demás:

9603.90.10 � � Rasquetas 6 Year 0

9603.90.90 � � Los demás 6 Year 0

9604.00.00 Tamices, cedazos y cribas, de mano. 6 Year 0

9605.00.00 Juegos o surtidos de viaje para aseo personal, costura o limpieza del calzado o de prendas de
vestir.

6 Year 0

96.06 Botones y botones de presión; formas para botones y demás partes de botones o de botones
de presión; esbozos de botones.

9606.10.00 � Botones de presión y sus partes 6 Year 0

� Botones:

9606.21.00 � � De plástico, sin forrar con materia textil 6 Year 0

9606.22.00 � � De metal común, sin forrar con materia textil 6 Year 0

9606.29.00 � � Los demás 6 Year 0

9606.30.00 � Formas para botones y demás partes de botones; esbozos de botones 6 Year 0

96.07 Cierres de cremallera (cierres relámpago) y sus partes.

� Cierres de cremallera (cierres relámpago):

9607.11.00 � � Con dientes de metal común 6 Year 0

9607.19.00 � � Los demás 6 Year 0

9607.20.00 � Partes 6 Year 0

96.08 Bolígrafos; rotuladores y marcadores con punta de fieltro u otra punta porosa; estilográficas y
demás plumas; estiletes o punzones para clisés de mimeógrafo («stencils»); portaminas;
portaplumas, portalápices y artículos similares; partes de estos artículos (incluidos los
capuchones y sujetadores), excepto las de la partida 96.09.

9608.10 � Bolígrafos:

9608.10.10 � � Desechables 6 Year 0

9608.10.90 � � Los demás 6 Year 0

9608.20 � Rotuladores y marcadores con punta de fieltro u otra punta porosa:

9608.20.10 � � Rotuladores 6 Year 0

9608.20.20 � � Marcadores 6 Year 0

� Estilográficas y demás plumas:

9608.31.00 � � Para dibujar con tinta china 6 Year 0

9608.39.00 � � Las demás 6 Year 0

9608.40.00 � Portaminas 6 Year 0
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9608.50.00 � Juegos de artículos pertenecientes, por lo menos, a dos de las subpartidas anteriores 6 Year 0

9608.60.00 � Cartuchos de repuesto con su punta para bolígrafo 6 Year 0

� Los demás:

9608.91.00 � � Plumillas y puntos para plumillas 6 Year 0

9608.99.00 � � Los demás 6 Year 0

96.09 Lápices, minas, pasteles, carboncillos, tizas para escribir o dibujar y jaboncillos (tizas) de
sastre.

9609.10 � Lápices:

9609.10.10 � � De colores para pintar 6 Year 0

9609.10.20 � � Para escribir 6 Year 0

9609.10.90 � � Los demás 6 Year 0

9609.20.00 � Minas para lápices o portaminas 6 Year 0

9609.90.00 � Los demás 6 Year 0

96.10 Pizarras y tableros para escribir o dibujar, incluso enmarcados.

9610.00.10 � Pizarras y tableros acrílicos 6 Year 0

9610.00.90 � Los demás 6 Year 0

9611.00.00 Fechadores, sellos, numeradores, timbradores y artículos similares (incluidos los aparatos para
imprimir etiquetas), de mano; componedores e imprentillas con componedor, de mano.

6 Year 0

96.12 Cintas para máquinas de escribir y cintas similares, entintadas o preparadas de otro modo
para imprimir, incluso en carretes o cartuchos; tampones, incluso impregnados o con caja.

9612.10 � Cintas:

9612.10.10 � � Para máquinas impresoras 6 Year 0

9612.10.20 � � Para máquinas de escribir 6 Year 0

9612.10.90 � � Las demás 6 Year 0

9612.20.00 � Tampones 6 Year 0

96.13 Encendedores y mecheros, incluso mecánicos o eléctricos, y sus partes, excepto las piedras y
mechas.

9613.10.00 � Encendedores de gas no recargables, de bolsillo 6 Year 0

9613.20.00 � Encendedores de gas recargables, de bolsillo 6 Year 0

9613.80.00 � Los demás encendedores y mecheros 6 Year 0

9613.90.00 � Partes 6 Year 0

96.14 Pipas (incluidas las cazoletas), boquillas para cigarros (puros) o cigarrillos, y sus partes.

9614.20 � Pipas y cazoletas:

9614.20.10 � � Pipas de madera o de raíces 6 Year 0

9614.20.20 � � Esbozos para pipas, de madera o de raíces 6 Year 0

9614.20.90 � � Las demás 6 Year 0

9614.90 � Las demás:

9614.90.10 � � Boquillas para cigarros y cigarrillos 6 Year 0
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9614.90.90 � � Las demás 6 Year 0

96.15 Peines, peinetas, pasadores y artículos similares; horquillas; rizadores, bigudíes y artículos
similares para el peinado, excepto los de la partida 85.16, y sus partes.

� Peines, peinetas, pasadores y artículos similares:

9615.11.00 � � De caucho endurecido o plástico 6 Year 0

9615.19.00 � � Los demás 6 Year 0

9615.90.00 � Los demás 6 Year 0

96.16 Pulverizadores de tocador, sus monturas y cabezas de monturas; borlas y similares para
aplicación de polvos, otros cosméticos o productos de tocador.

9616.10.00 � Pulverizadores de tocador, sus monturas y cabezas de monturas 6 Year 0

9616.20.00 � Borlas y similares para aplicación de polvos, otros cosméticos o productos de tocador 6 Year 0

96.17 Termos y demás recipientes isotérmicos, montados y aislados por vacío, así como sus partes
(excepto las ampollas de vidrio).

9617.00.10 � Termos y similares 6 Year 0

9617.00.90 � Los demás 6 Year 0

9618.00.00 Maniquíes y artículos similares; autómatas y escenas animadas para escaparates. 6 Year 0

97 Objetos de arte o colección y antigüedades

97.01 Pinturas y dibujos, hechos totalmente a mano, excepto los dibujos de la partida 49.06 y
artículos manufacturados decorados a mano; «collages» y cuadros similares.

9701.10.00 � Pinturas y dibujos 6 Year 0

9701.90.00 � Los demás 6 Year 0

9702.00.00 Grabados, estampas y litografías originales. 6 Year 0

9703.00.00 Obras originales de estatuaria o escultura, de cualquier materia. 6 Year 0

9704.00.00 Sellos (estampillas) de correo, timbres fiscales, marcas postales, sobres primer día, enteros
postales, demás artículos franqueados y análogos, incluso obliterados, excepto los artículos de
la partida 49.07.

6 Year 0

9705.00.00 Colecciones y especímenes para colecciones de zoología, botánica, mineralogía o anatomía o
que tengan interés histórico, arqueológico, paleontológico, etnográfico o numismático.

6 Year 0

9706.00.00 Antigüedades de más de cien años. 6 Year 0

0031.00.00 Partes o piezas o conjuntos detinados a la armaduria o emsamblaje de vehículos motorizados
que se importen por las industrias terminales de conformidad a la ley No 18.483, de 1985

Year 0

0032.00.00 Conjuntos de partes o piezas que se importen por la industrias terminales para la armaduria
en el país de vehículos automóviles para el transporte de mercancías con capacidad de carga
útil de hasta 1 672 kilogramos y con un motor de sobre 850 centrimetros cubicos de
cilindrada conforme al articulo 7o transitorio de la ley No 18.483, de 1985

Year 0
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Bilaga III 

DEFINITION AV BEGREPPET ”URSPRUNGSPRODUKTER” OCH METODER FÖR 
ADMINISTRATIVT SAMARBETE 

(som avses i artikel 58 i associeringsavtalet) 

Avdelning I – Allmänna bestämmelser 

Artikel 1 – Definitioner 
I denna bilaga används följande beteckningar med de betydelser som här anges: 

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
gemenskapen eller Chile 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 gemenskapen eller i Chile. 

h) värdet av ursprungsmaterial: värdet av ursprungsmaterial enligt tillämpliga delar av
definitionen i g. 

i) kapitel och HS-nummer eller nummer: de kapitel (med tvåställig sifferkod) respektive
nummer (med fyrställig sifferkod) som används i Systemet för harmoniserad varubeskrivning 
och kodifiering, i denna bilaga kallat ”Harmoniserade systemet” eller ”HS”. 

j) klassificering: klassificeringen av en produkt eller ett material enligt ett visst HS-nummer.

k) 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. 

l) förmånsbehandling i tullhänseende: den tull som är tillämplig på ursprungsprodukter enligt
del IV avdelning II i detta avtal. 

m) tullmyndighet eller behörig statlig myndighet: tullmyndighet i gemenskapen och
”Dirección General de Relaciones Econ ómicas Internacionales” (DIRECON) vid Chiles 
utrikesministerium. 
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Avdelning II – Definition av begreppet ”ursprungsprodukter” 

Artikel 2 – Allmänna villkor 
1. Vid tillämpningen av del IV avdelning II i detta avtal skall följande produkter anses ha
ursprung i gemenskapen: 

a) Produkter som helt framställts i gemenskapen enligt artikel 4.

b) Produkter som framställts i gemenskapen och som innehåller material som inte helt
framställts där, om detta material har genomgått tillräcklig bearbetning eller behandling i 
gemenskapen enligt artikel 5. 

2. Vid tillämpningen av del IV avdelning II i detta avtal skall följande produkter anses ha
ursprung i Chile: 

a) Produkter som helt framställts i Chile enligt artikel 4.

b) Produkter som framställts i Chile och som innehåller material som inte helt framställts där,
om detta material har genomgått tillräcklig bearbetning eller behandling i Chile enligt artikel 
5. 

Artikel 3 – Bilateral ursprungskumulation 
1. Material med ursprung i gemenskapen skall anses vara material med ursprung i Chile om
det ingår i en produkt som framställts där. Det skall inte vara nödvändigt att sådant material 
har genomgått tillräcklig bearbetning eller behandling, förutsatt att det genomgått 
bearbetning eller behandling utöver vad som anges i artikel 6. 

2. Material med ursprung i Chile skall anses vara material med ursprung i gemenskapen om
det ingår i en produkt som framställts där. Det skall inte vara nödvändigt att sådant material 
har genomgått tillräcklig bearbetning eller behandling, förutsatt att det genomgått 
bearbetning eller behandling utöver vad som anges i artikel 6. 

Artikel 4 – Helt framställda produkter 
1. Följande produkter skall anses som helt framställda i gemenskapen eller i Chile:

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.

d) Produkter som har erhållits från levande djur som uppfötts där.

e) Produkter från jakt som har bedrivits där.

f) Produkter från havsfiske och jakt och andra produkter som har hämtats ur havet av deras
fartyg (1). 

(1)  Så länge förhandlingar om överföring av suveräna rättigheter, i enlighet med 
internationella regler, pågår mellan parterna, kommer denna bestämmelse inte att 
tillämpas på produkter från havsfiske och andra produkter som har hämtats ur havet av 
gemenskapens fartyg inom Chiles exklusiva ekonomiska zon eller på produkter från 
havsfiske och andra produkter som har hämtats ur havet av chilenska fartyg inom 
gemenskapens medlemsstaters exklusiva ekonomiska zon. 

g) Produkter som framställts ombord på deras fabriksfartyg uteslutande av produkter som
avses i f. 
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h) Begagnade varor som insamlats där och som endast kan användas för återvinning av
råmaterial eller som avfall. 

i) Avfall och skrot från tillverkningsprocesser som 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 gemenskapens
medlemsstater eller i Chile, 

b) som för en medlemsstats eller Chiles flagg.

3. Utöver kraven i punkt 2 skall produkter som framställts enligt punkt 1 f och g anses som
helt framställda i gemenskapen eller i Chile om ”deras fartyg” och ”deras fabriksfartyg” 

a) ägs
i) till minst 50 % av medborgare i medlemsstater eller i Chile, eller
ii) av ett handelsbolag eller aktiebolag med huvudkontor i en medlemsstat eller i Chile, i

vilket direktören eller direktörerna, ordföranden i styrelsen eller i tillsynsorganet samt 
majoriteten av ledamöterna i styrelsen eller tillsynsorganet är medborgare i medlemsstater 
eller i Chile och i vilket minst hälften av kapitalet tillhör dessa stater eller offentliga organ 
eller medborgare i dessa stater, eller 

iii) av ett annat företag än de som avses i ii, vilket har sitt huvudkontor i en medlemsstat
eller i Chile och i vilket direktören eller direktörerna, ordföranden i styrelsen eller 
tillsynsorganet samt majoriteten av ledamöterna i styrelsen eller tillsynsorganet är 
medborgare i medlemsstater eller i Chile, och 

b) om deras befälhavare och minst 75 % av deras besättning, inklusive övriga befäl, är
medborgare i medlemsstater eller i Chile. 

Artikel 5 – Tillräckligt bearbetade eller behandlade produkter 
1. Vid tillämpningen av artikel 2 skall produkter som inte är helt framställda anses vara
tillräckligt bearbetade eller behandlade om villkoren i förteckningen i tillägg II är uppfyllda. 

I dessa villkor anges för alla produkter som omfattas av detta avtal vilken bearbetning eller 
behandling icke-ursprungsmaterial som används vid tillverkningen skall genomgå, och 
villkoren gäller endast sådant material. 

Om en produkt, som genom att uppfylla villkoren i tillägg II har fått ursprungsstatus, 
används vid tillverkningen av en annan produkt, är alltså de villkor som gäller för den 
resulterande produkten inte tillämpliga på den produkt som införlivats, och ingen hänsyn 
skall tas till det icke-ursprungsmaterial som kan ha använts vid dess tillverkning. 

2. Trots vad som sägs i punkt 1 skall produkter som inte är helt framställda och som
förtecknas i tillägg II a anses vara tillräckligt bearbetade eller behandlade om villkoren i 
förteckningen i tillägg II a är uppfyllda. Bestämmelserna i denna punkt skall tillämpas under 
en period av tre år räknat från detta avtals ikraftträdande. 

3. Trots vad som sägs i punkterna 1 och 2 får icke-ursprungsmaterial som enligt villkoren i
tillägg II eller tillägg II a inte får användas vid tillverkningen av en produkt ändå användas, 
om 

a) dess totala värde inte överstiger 10 % av produktens pris fritt fabrik,
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b) inget av de procenttal för icke-ursprungsmaterials högsta värde som anges i tillägg II eller
tillägg II a överskrids genom tillämpning av denna punkt. 

Utan att det påverkar tillämpningen av anmärkningarna 5 och 6 i tillägg I skall denna punkt 
inte tillämpas på de produkter som omfattas av kapitlen 50–63 i Harmoniserade systemet. 

4. Punkterna 1, 2 och 3 skall tillämpas om inte annat sägs i artikel 6.

Artikel 6 – Otillräcklig bearbetning eller behandling 
1. Utan att det påverkar tillämpningen av punkt 2 skall följande åtgärder anses utgöra
otillräcklig bearbetning eller behandling för att ge en produkt ursprungsstatus, oavsett om 
villkoren i artikel 5 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.

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.

n) Enklare sammansättning av delar av artiklar i avsikt att framställa en komplett artikel eller
isärtagning av produkter i delar. 

o) Åtgärder vars enda syfte är att underlätta lastningen.

p) En kombination av två eller flera av de åtgärder som avses i a–o.

q) Slakt av djur.

2. Alla åtgärder som vidtagits antingen i gemenskapen eller i Chile i fråga om en viss produkt
skall beaktas när det fastställs om den bearbetning eller behandling som produkten 
genomgått skall anses vara otillräcklig i den mening som avses i punkt 1. 
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Artikel 7 – Bedömningsenhet 
1. Bedömningsenheten för tillämpningen av bestämmelserna i denna bilaga skall 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, skall helheten utgöra 
bedömningsenheten, 
938 30.12.2002 

b) när en sändning består av flera identiska produkter som klassificeras enligt samma
nummer i Harmoniserade systemet, skall varje produkt beaktas för sig vid tillämpning av 
bestämmelserna i denna bilaga. 

2. Om förpackningen, enligt den allmänna tolkningsbestämmelsen 5 i Harmoniserade
systemet, klassificeras tillsammans med den produkt som den innehåller, skall den vid 
ursprungsbestämningen anses utgöra en helhet tillsammans med produkten. Inga andra 
förpackningar skall vid ursprungsbestämningen anses utgöra en helhet tillsammans med 
produkten. 

Artikel 8 – Tillbehör, reservdelar och verktyg 
Tillbehör, reservdelar och verktyg som levereras tillsammans med en utrustning, en maskin, 
en apparat eller ett fordon skall tillsammans med dessa anses som en enhet 

– när de utgör standardutrustning och ingår i priset för utrustningen, maskinen, apparaten
eller fordonet, eller 

– när de inte faktureras separat.

Artikel 9 – Satser 
Satser enligt den allmänna tolkningsbestämmelsen 3 i Harmoniserade systemet skall anses 
som ursprungsprodukter när alla produkter som ingår i satsen är ursprungsprodukter. När en 
sats består av både ursprungsprodukter och icke-ursprungsprodukter skall dock hela satsen 
anses ha ursprungsstatus, om värdet av icke-ursprungsprodukterna inte överstiger 15 % av 
satsens pris fritt fabrik. 

Artikel 10 – 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 och som inte är avsedda att ingå i den slutliga sammansättningen av
produkten. 

Avdelning III – Territoriella villkor 

Artikel 11 – Territorialprincip 
1. Villkoren i avdelning II för erhållande av ursprungsstatus skall vara uppfyllda i
gemenskapen eller i Chile utan avbrott. 
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2. Om ursprungsvaror som exporterats från gemenskapen eller Chile till ett annat land
återinförs skall de 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. 

Artikel 12 – Direkttransport 

Artikel 13 – Utställningar 
1. Ursprungsprodukter som har sänts till en utställning i ett annat land än gemenskapen eller
Chile och som efter utställningen sålts för att importeras till gemenskapen eller Chile skall vid 
importen omfattas av bestämmelserna i detta avtal, om det på ett sätt som tillfredsställer 
tullmyndigheterna i importlandet kan visas att  

a) en exportör har sänt produkterna från gemenskapen eller Chile till utställningslandet och
ställt ut produkterna där, 

b) exportören har sålt eller på annat sätt överlåtit produkterna till en person i gemenskapen
eller Chile, 

c) produkterna under utställningen eller omedelbart därefter har sänts i samma skick som de
hade sänts till utställningen i, 

d) produkterna, sedan de sänts till utställningen, inte har använts för något annat ändamål
än visning på utställningen, och 

e) produkterna under utställningen har kvarstått under tullkontroll.

2. Ett ursprungsintyg skall utfärdas eller upprättas i enlighet med bestämmelserna i
avdelning V och på vanligt sätt uppvisas för tullmyndigheterna i importlandet. Utställningens 
namn och adress skall anges på intyget. Vid behov kan ytterligare styrkande handlingar 
krävas som visar under vilka förhållanden produkterna har ställts ut. 

3. Bestämmelserna i punkt 1 skall tillämpas på alla handels-, industri-, jordbruks- och
hantverksutställningar samt på mässor eller offentliga visningar av liknande karaktär, dock 

1. Den förmånsbehandling som avses i detta avtal ska endast tillämpas på produkter som
uppfyller villkoren i denna bilaga och som transporteras direkt mellan Europeiska unionen och 
Chile. Produkter 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 anbringande av märken, etiketter och försegling, lossning, omlastning, 
uppdelning av leveranser eller åtgärder för att bevara produkterna i gott skick.  

2. Kraven i punkt 1 ska anses vara uppfyllda såvida tullmyndigheterna inte har anledning att
tro motsatsen. I sådana fall kan tullmyndigheterna begära att importören uppvisar handlingar 
som styrker efterlevnaden, vilka kan vara av alla lämpliga slag, däribland transportavtal som 
konossement eller faktaunderstödd eller konkret bevisning i form av märkning eller 
numrering av kollin eller annan bevisning som rör själva varorna. Beslut 2/2015. Förordning

2017/958.
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med undantag för sådana som i butiker eller affärslokaler i privat syfte anordnas för 
försäljning av utländska produkter. 

Avdelning IV – Tullrestitution eller tullbefrielse 

Artikel 14 – Förbud mot restitution av eller befrielse från tullar 
1. Icke-ursprungsmaterial som används vid tillverkning av produkter med ursprung i
gemenskapen eller Chile och för vilket ursprungsintyg utfärdas eller upprättas enligt 
bestämmelserna i avdelning V får inte bli föremål för restitution av eller befrielse från tullar 
av något slag i gemenskapen eller Chile. 

2. Förbudet i punkt 1 skall gälla varje åtgärd för återbetalning eller efterskänkning, helt eller
delvis, av tullar enligt definitionen i artikel 59 i detta avtal vilka tillämpas i gemenskapen eller 
Chile på material som används vid tillverkningen, om en sådan återbetalning eller 
efterskänkning 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 skall vara beredd att när som
helst på begäran av tullmyndigheterna uppvisa alla relevanta handlingar som visar att ingen 
tullrestitution har erhållits för de icke-ursprungsmaterial som använts vid tillverkningen av 
produkterna i fråga, och att alla tullar som är tillämpliga på sådant material faktiskt har 
betalats. 

4. Bestämmelserna i punkterna 1–3 skall också tillämpas på förpackningar enligt artikel 7.2,
på tillbehör, reservdelar och verktyg enligt artikel 8 samt på produkter i satser enligt artikel 
9, när sådana artiklar är icke-ursprungsprodukter. 

5. Bestämmelserna i punkterna 1–4 skall endast tillämpas på material av sådant slag som
omfattas av detta avtal. Vidare får de inte hindra tillämpningen av ett exportbidragssystem 
för jordbruksprodukter som är tillämpligt vid export i enlighet med bestämmelserna i avtalet. 

6. Bestämmelserna i denna artikel skall tillämpas från och med den 1 januari 2007.

Avdelning V – Ursprungsintyg 

Artikel 15 – Allmänna villkor 
1. Produkter med ursprung i gemenskapen som importeras till Chile och produkter med
ursprung i Chile som importeras till gemenskapen skall omfattas av detta avtal, förutsatt att 
följande ursprungsintyg uppvisas: 

a) Ett varucertifikat EUR.1 enligt förlagan i tillägg III, eller

b) i de fall som avses i artikel 20.1, 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 tillägg IV. 

2. Trots vad som sägs i punkt 1 skall ursprungsprodukter enligt denna bilaga i de fall som
anges i artikel 25 omfattas av detta avtal utan att någon av de handlingar som anges ovan 
behöver uppvisas. 

Artikel 16 – Förfarande för utfärdande av varucertifikat EUR.1 
1. Varucertifikat EUR.1 skall utfärdas av tullmyndigheterna eller de behöriga statliga
myndigheterna i exportlandet på skriftlig ansökan av exportören eller, på exportörens ansvar, 
av dennes befullmäktigade ombud. 

2. Förfarandet för ifyllande av både varucertifikat EUR.1 och ansökningsblanketten anges i
tillägg III. 
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3. En exportör som ansöker om ett varucertifikat EUR.1 skall vara beredd att när som helst
på begäran av tullmyndigheterna eller de behöriga statliga 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 denna bilaga är uppfyllda. 

4. Varucertifikatet EUR.1 skall utfärdas av tullmyndigheterna eller de behöriga statliga
myndigheterna i någon av gemenskapens medlemsstater eller Chile om de berörda 
produkterna kan anses vara produkter med ursprung i gemenskapen eller Chile och om de 
uppfyller övriga villkor i denna bilaga. 

5. De utfärdande tullmyndigheterna eller behöriga statliga myndigheterna skall vidta alla
nödvändiga åtgärder för att kontrollera att produkterna har ursprungsstatus och att övriga 
villkor i denna bilaga är uppfyllda. För detta ändamål skall de ha rätt att begära alla slags 
underlag och att utföra alla slags kontroller av exportörens räkenskaper eller varje annan 
kontroll som de bedömer lämplig. De utfärdande tullmyndigheterna eller behöriga statliga 
myndigheterna skall också kontrollera att de blanketter som avses i punkt 2 är korrekt 
ifyllda. De skall särskilt kontrollera att fältet för varubeskrivningen har fyllts i på ett sådant 
sätt att det utesluter varje möjlighet till bedrägliga tillägg. 

6. Datum för utfärdandet av varucertifikat EUR.1 skall anges i fält 11 på certifikatet.

7. Varucertifikat EUR.1 skall utfärdas av tullmyndigheterna eller de behöriga statliga
myndigheterna och ställas till exportörens förfogande så snart exporten faktiskt ägt rum eller 
säkerställts. 

Artikel 17 – Varucertifikat EUR.1 som utfärdas i efterhand 
1. Trots vad som sägs i artikel 16.7 får varucertifikat EUR.1 undantagsvis utfärdas efter
export av de produkter det 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 eller de behöriga statliga
myndigheterna visas att ett varucertifikat EUR.1 utfärdades men av tekniska skäl inte 
godtogs vid importen. 

2. Vid tillämpning av punkt 1 skall 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 eller de behöriga statliga myndigheterna 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 någon av följande
påskrifter: 

ES ’EXPEDIDO A POSTERIORI’ 
CS ’VYSTAVENO DODATEČNĚ’ 
DA ’UDSTEDT EFTERFØLGENDE’ 
DE ’NACHTRÄGLICH AUSGESTELLT’ 
ET ’TAGANTJÄRELE VÄLJA ANTUD’ 
EL ’ΕΚΔΟΘΕΝ ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ’ 
EN ’ISSUED RETROSPECTIVELY’ 
FR ’DÉLIVRÉ A POSTERIORI’ 
HR ’NAKNADNO IZDANO’ 
IT ’RILASCIATO A POSTERIORI’ 
LV ’IZSNIEGTS RETROSPEKTĪVI’ 
LT ’RETROSPEKTYVUSIS IŠDAVIMAS’ 



Rådets beslut (2002/979/EG), EGT L 352, 2002 956

5. Den påskrift som avses i punkt 4 skall göras i fältet ”Anmärkningar” på varucertifikatet
EUR.1. 

Artikel 18 – Utfärdande av duplikat av varucertifikat EUR.1 
1. Om ett varucertifikat EUR.1 stulits, förlorats eller förstörts får exportören hos den
tullmyndighet eller behöriga statliga myndighet som utfärdade certifikatet lämna in en 
motiverad ansökan om ett duplikat, som myndigheten skall utfärda på grundval av de 
exporthandlingar som den har tillgång till. 

2. Ett duplikat som utfärdas enligt punkt 1 ska förses med någon av följande påskrifter:

3. Den påskrift som avses i punkt 2 skall göras i fältet ”Anmärkningar” på duplikatet av
varucertifikatet EUR.1. 

4. Duplikatet skall ha samma utfärdandedatum som det ursprungliga varucertifikatet EUR.1
och gälla från och med samma dag. 

Artikel 19 – Utfärdande av varucertifikat EUR.1 på grundval av ett tidigare utfärdat 
eller upprättat ursprungsintyg  
Om ursprungsprodukter står under kontroll av ett tullkontor i gemenskapen eller Chile skall 
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 
gemenskapen eller Chile. Ersättningsvarucertifikat EUR.1 skall utfärdas av det 
anmälningstullkontor i gemenskapen eller i Chile under vars kontroll produkterna står. 

Artikel 20 – Villkor för upprättande av en fakturadeklaration 
1. En fakturadeklaration enligt artikel 15.1 b får upprättas

BG ’ДУБЛИКАТ’ 
ES ’DUPLICADO’ 
CS ’DUPLIKÁT’ 
DA ’DUPLIKAT’ 
DE ’DUPLIKAT’ 
ET ’DUPLIKAAT’ 
EL ’ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ’ 
EN ’DUPLICATE’ 
FR ’DUPLICATA’ 
HR ’DUPLIKAT’ 
IT ’DUPLICATO’ 
LV ’DUBLIKĀTS’ 
LT ’DUBLIKATAS’ 
HU ’MÁSODLAT’ 
MT ’DUPLIKAT’ 
NL ’DUPLICAAT’ 
PL ’DUPLIKAT’ 
PT ’SEGUNDA VIA’ 
RO ’DUPLICAT’ 
SK ’DUPLIKÁT’ 
SL ’DVOJNIK’ 
FI ’KAKSOISKAPPALE’ 
SV ’DUPLIKAT  Ändrad enligt EUT L 196, 2019.

HU ’KIADVA VISSZAMENŐLEGES HATÁLLYAL’ 
MT ’MAHRUG RETROSPETTIVAMENT’ 
NL ’AFGEGEVEN A POSTERIORI’ 
PL ’WYSTAWIONE RETROSPEKTYWNIE’ 
PT ’EMITIDO A POSTERIORI’ 
RO ’EMIS A POSTERIORI’ 
SK ’VYDANÉ DODATOČNE’ 
SL ’IZDANO NAKNADNO’ 
FI ’ANNETTU JÄLKIKÄTEEN’ 
SV ’UTFÄRDAT I EFTERHAND’ Ändrad enligt EUT L 196, 2019.
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a) av en godkänd exportör enligt artikel 21, 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 gemenskapen eller Chile och om de uppfyller övriga villkor i denna bilaga. 

3. En exportör som upprättar en fakturadeklaration skall vara beredd att när som helst på
begäran av tullmyndigheterna eller de behöriga myndigheterna i exportlandet uppvisa alla 
relevanta handlingar som styrker att de berörda produkterna har ursprungsstatus samt att 
övriga villkor i denna bilaga är uppfyllda. 

4. En fakturadeklaration skall upprättas av exportören genom att deklarationen enligt tillägg
IV maskinskrivs, stämplas eller trycks på fakturan, följesedeln eller någon annan kommersiell 
handling. Särskilda krav för upprättandet av fakturadeklarationen anges i tillägg IV. 

5. Fakturadeklarationer skall undertecknas för hand av exportören. En godkänd exportör
enligt artikel 21 behöver dock inte underteckna sådana deklarationer, om han lämnar en 
skriftlig försäkran till tullmyndigheterna eller de behöriga statliga myndigheterna 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 för tullmyndigheterna i importlandet senast 
två år efter importen av de produkter som den avser. 

Artikel 21 – Godkänd exportör 
1. Tullmyndigheterna eller de behöriga statliga myndigheterna i exportlandet kan ge en
exportör, nedan kallad ”godkänd exportör”, som ofta sänder ursprungsprodukter 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 eller de behöriga statliga myndigheterna lämna de garantier 
som dessa behöver för att kontrollera att produkterna har ursprungsstatus och att övriga 
villkor i denna bilaga är uppfyllda. 

2. Tullmyndigheterna eller de behöriga statliga myndigheterna får bevilja tillstånd som
godkänd exportör på de villkor som de anser lämpliga. 

3. Tullmyndigheterna eller de behöriga statliga myndigheterna skall tilldela den godkända
exportören ett tillståndsnummer som skall anges i fakturadeklarationen. 

4. Tullmyndigheterna eller de behöriga statliga myndigheterna skall övervaka hur den
godkända exportören använder sitt tillstånd. 

5. Tullmyndigheterna eller de behöriga statliga myndigheterna kan återkalla tillståndet när
som helst. De skall 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 22 – Ursprungsintygs giltighet 
1. Ett ursprungsintyg enligt artikel 15.1 skall gälla i tio månader från och med dagen för
utfärdandet i exportlandet och skall 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 exceptionella omständigheter. 
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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. 

4. I överensstämmelse med importlandets inhemska lagstiftning får förmånsbehandling också
beviljas, i tillämpliga fall genom återbetalning av tullar, inom en period av åtminstone två år 
räknat från dagen för godtagande av importdeklarationen, om ett ursprungsintyg uppvisas av 
vilket det framgår att de importerade varorna den dagen var berättigade till 
förmånsbehandling i tullhänseende. 

Artikel 23 – Uppvisande av ursprungsintyg 
1. Ursprungsintyg skall uppvisas för tullmyndigheterna i importlandet i enlighet med de
förfaranden som gäller i det landet. Dessa myndigheter kan begära en översättning av 
ursprungsintyget, vilken får utarbetas av importören. De kan också kräva att 
importdeklarationen åtföljs av en förklaring av importören om att produkterna uppfyller de 
villkor som gäller för tillämpning av avtalet. 

2. Kraven i punkt 1 rörande översättning och importörens förklaring skall inte gälla
systematiskt utan bör endast ställas i syfte att erhålla ett förtydligande av de uppgifter som 
lämnats eller att se till att importören påtar sig det fulla ansvaret för det deklarerade 
ursprunget. 

Artikel 24 – Import i delleveranser 
Om isärtagna eller icke hopsatta produkter enligt den allmänna tolkningsbestämmelsen 2 a i 
Harmoniserade systemet som 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, skall ett enda 
ursprungsintyg för dessa produkter uppvisas för tullmyndigheterna vid import av den första 
delleveransen. 

Artikel 25 – Undantag från krav på ursprungsintyg 
1. Produkter som sänds mellan privatpersoner eller som ingår i resandes personliga bagage
skall 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 denna bilaga och om det inte finns något tvivel om denna förklarings 
riktighet. I fråga om produkter som sänds med post kan denna förklaring göras på 
posttulldeklarationer CN 22 eller CN 23 eller något annat certifikat som upprättats av 
Världspostunionen, 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 skall inte anses vara import av kommersiell 
karaktär, om det på grund av produkternas art och mängd är uppenbart att syftet inte är 
kommersiellt. 

3. Dessa produkters sammanlagda värde får dessutom inte överstiga 500 euro för produkter
som sänds mellan privatpersoner eller 1 200 euro för produkter som ingår i resandes 
personliga bagage. 

Artikel 26 – Styrkande handlingar 
De handlingar som avses i artiklarna 16.3 och 20.3 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 gemenskapen eller Chile och att de uppfyller övriga villkor i 
denna bilaga, kan t.ex. vara följande: 

a) Direkta bevis för de åtgärder som exportören eller leverantören vidtagit för att framställa
de berörda varorna, vilka framgår av exempelvis dennes räkenskaper eller interna bokföring. 
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b) Handlingar som styrker det använda materialets ursprungsstatus och som utfärdats eller
upprättats i gemenskapen eller Chile, om dessa handlingar används i enlighet med inhemsk 
lagstiftning. 

c) Handlingar som styrker att materialet har bearbetats eller behandlats i gemenskapen eller
Chile och som utfärdats eller upprättats i gemenskapen eller Chile, om dessa handlingar 
används i enlighet med inhemsk lagstiftning. 

d) Varucertifikat EUR.1 eller fakturadeklarationer som styrker det använda materialets
ursprungsstatus och som utfärdats eller upprättats i gemenskapen eller Chile i enlighet med 
denna bilaga. 

Artikel 27 – Bevarande av ursprungsintyg och styrkande handlingar 
1. En exportör som ansöker om ett varucertifikat EUR.1 skall under minst tre år bevara de
handlingar som avses i artikel 16.3. 

2. En exportör som upprättar en fakturadeklaration skall under minst tre år bevara en kopia
av denna och de handlingar som avses i artikel 20.3. 

3. Den tullmyndighet eller behöriga statliga myndighet i exportlandet som utfärdar ett
varucertifikat EUR.1 skall under minst tre år bevara den ansökningsblankett som avses i 
artikel 16.2. 

4. Tullmyndigheterna i gemenskapen skall under minst tre år bevara de varucertifikat EUR.1
och de fakturadeklarationer som lämnats in hos dem i samband med import. 
Tullmyndigheterna i Chile skall under fem år ha till sitt förfogande de varucertifikat EUR.1 och 
de fakturadeklarationer som lämnats in hos dem i samband med import. 

Artikel 28 – 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 genomförande av 
formaliteterna vid import av produkterna skall detta inte i sig medföra att ursprungsintyget 
blir ogiltigt, förutsatt att det vederbörligen fastställs att uppgifterna i intyget verkligen avser 
de uppvisade produkterna. 

2. Uppenbara formella fel, t.ex. skrivfel, i ett ursprungsintyg skall 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 29 – Belopp i euro 
1. För tillämpning av bestämmelserna i artikel 20.1 b och artikel 25.3 i fall där produkter
faktureras i en annan valuta än euro, skall de i euro uttryckta beloppens motvärde i de 
nationella valutorna i medlemsstater i gemenskapen och Chile fastställas årligen av vart och 
ett av de berörda länderna. 

2. En sändning skall omfattas av bestämmelserna i artikel 20.1 b eller artikel 25.3 med
utgångspunkt i den valuta i vilken fakturan upprättats och det belopp som fastställts av det 
berörda landet. 

3. De belopp som skall användas i en viss nationell valuta skall utgöra motvärdet i denna
valuta till de i euro uttryckta beloppen den första arbetsdagen i oktober. Beloppen skall 
meddelas Europeiska gemenskapernas kommission senast den 15 oktober och skall tillämpas 
från och med den 1 januari följande år. Europeiska gemenskapernas kommission skall 
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 bibehålla motvärdet i 
nationell valuta till ett belopp uttryckt i euro oförändrat om, vid tidpunkten för den årliga 
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justering som avses i punkt 3, omräkningen av detta belopp 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 skall ses över av associeringskommittén på begäran av
gemenskapen eller Chile. Vid denna översyn skall associeringskommittén beakta det 
önskvärda i att bevara effekten av berörda beloppsgränser i reala termer. För det ändamålet 
får den besluta att ändra de i euro uttryckta beloppen. 

Avdelning VI – Bestämmelser om administrativt samarbete 

Artikel 30 – Ömsesidigt bistånd 
1. Tullmyndigheterna eller de behöriga statliga myndigheterna i gemenskapens
medlemsstater och i Chile skall genom Europeiska gemenskapernas kommission förse 
varandra med avtryck av de stämplar som används vid deras tullkontor eller av de behöriga 
statliga myndigheterna vid utfärdande av varucertifikat EUR.1 samt med adresserna till de 
tullmyndigheter eller behöriga statliga myndigheter som ansvarar för kontrollen av dessa 
certifikat och fakturadeklarationer. 

2. För att sörja för att denna bilaga tillämpas på ett riktigt sätt skall gemenskapen och Chile
genom sina respektive förvaltningar bistå varandra vid kontrollen av att varucertifikaten 
EUR.1 och fakturadeklarationerna är äkta och att uppgifterna i dessa handlingar är riktiga. 

Artikel 31 – Kontroll av ursprungsintyg 
1. Efterkontroll av ursprungsintyg skall göras stickprovsvis eller när importlandets
tullmyndigheter har rimliga tvivel beträffande handlingarnas äkthet, de berörda produkternas 
ursprungsstatus eller uppfyllandet av övriga villkor i denna bilaga. 

2. Vid tillämpning av punkt 1 skall importlandets tullmyndigheter återsända varucertifikat
EUR.1 och fakturan, om den lämnats in, eller fakturadeklarationen eller en kopia av dessa 
handlingar till exportlandets tullmyndigheter eller behöriga statliga myndigheter och vid 
behov ange skälen för undersökningen. Till stöd för begäran om kontroll skall de 
tillhandahålla alla de erhållna handlingar och upplysningar som tyder på att uppgifterna i 
ursprungsintyget inte är riktiga. 

3. Kontrollen skall göras av exportlandets tullmyndigheter eller behöriga statliga
myndigheter. För kontrollen skall 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, skall 
de erbjuda importören att produkterna frigörs, med förbehåll för de säkerhetsåtgärder som 
de finner nödvändiga. 

5. De tullmyndigheter som begärt kontrollen skall så snart som möjligt underrättas om
resultatet av denna. Detta resultat måste klart utvisa om handlingarna är äkta och om de 
berörda produkterna kan anses vara produkter med ursprung i gemenskapen eller Chile och 
uppfyller övriga villkor i denna bilaga. 

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 skall kunna fastställas, skall de tullmyndigheter 
som begärt kontrollen vägra förmånsbehandling, utom under exceptionella omständigheter. 

Artikel 32 – Tvistlösning 
Om det i samband med kontrollförfaranden enligt artikel 31 uppstår tvister som inte kan 
lösas mellan de tullmyndigheter som begärt en kontroll och de tullmyndigheter eller behöriga 
statliga myndigheter som ansvarar för att denna kontroll utförs, eller om frågor uppstår 
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angående tolkningen av denna bilaga, skall tvisterna hänskjutas till den särskilda kommittén 
för tullsamarbete och ursprungsregler. 

Alla tvister mellan importören och importlandets tullmyndigheter skall lösas enligt 
lagstiftningen i importlandet. 

Artikel 33 – Påföljder 
Påföljder kan i enlighet med inhemsk lagstiftning påföras för överträdelse av bestämmelserna 
i denna bilaga. I synnerhet skall den som i syfte att erhålla förmånsbehandling för produkter 
upprättar eller låter upprätta en handling som innehåller oriktiga uppgifter bli föremål för 
påföljder. 

Artikel 34 – Konfidentiell behandling 
I överensstämmelse med tillämplig inhemsk lagstiftning skall uppgifter som av en person 
eller myndighet hos den andra parten lämnats enligt bestämmelserna i denna bilaga och som 
enligt den parten är konfidentiella behandlas som konfidentiella av båda parterna. Tillgång till 
sådana uppgifter får vägras om ett utlämnande skulle undergräva skyddet av kommersiella 
intressen för den person som lämnat uppgifterna. 

Artikel 35 – 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 gemenskapens eller Chiles territorium, skall 
gemenskapen och Chile 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 gemenskapen eller Chile införs till en frizon i exportlandet
på grundval av ett ursprungsintyg och där genomgår hantering eller behandling, skall, trots 
punkt 1, de berörda myndigheterna på export örens begäran utfärda ett nytt varucertifikat 
EUR.1, om den genomförda hanteringen eller behandlingen är förenlig med bestämmelserna i 
denna bilaga. 

Avdelning VII – Ceuta och Melilla 

Artikel 36 – Tillämpning av bilagan 
1. Begreppet ”gemenskapen” i artikel 2 skall inte omfatta Ceuta och Melilla.

2. Produkter med ursprung i Chile skall när de importeras till Ceuta eller Melilla i alla
avseenden åtnjuta samma tullbehandling som den som tillämpas på produkter med ursprung 
i gemenskapens tullområde enligt protokoll nr 2 i Akten för anslutning av Konungariket 
Spanien och Portugisiska republiken till Europeiska gemenskaperna. Chile skall på import av 
produkter som omfattas av detta avtal och har ursprung i Ceuta och Melilla tillämpa samma 
tullbehandling som den som tillämpas på produkter som importeras från och har ursprung i 
gemenskapen. 

3. Vid tillämpning av punkt 2 skall för produkter med ursprung i Ceuta och Melilla denna
bilaga gälla i tillämpliga delar, om inte annat följer av de särskilda villkor som anges i artikel 
37. 

Artikel 37 – Särskilda villkor 
1. Under förutsättning att produkterna har transporterats direkt i enlighet med
bestämmelserna i artikel 12, skall följande gälla: 

1. Följande skall anses vara produkter med ursprung i Ceuta eller Melilla:

a) Produkter som är helt framställda i Ceuta eller Melilla.



Rådets beslut (2002/979/EG), EGT L 352, 2002  962

 

 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 5, 

eller 
  ii) dessa produkter har ursprung i Chile eller gemenskapen i enlighet med denna bilaga 

och har genomgått bearbetning eller behandling som är mer omfattande än den otillräckliga 
bearbetning eller behandling som avses i artikel 6. 

 
 2. Följande skall anses vara produkter med ursprung i Chile: 
 
 a) Produkter som är helt framställda i Chile. 
 
 b) Produkter som är framställda i Chile 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 5, 

eller 
  ii) dessa produkter har ursprung i Ceuta, Melilla eller gemenskapen i enlighet med denna 

bilaga och har genomgått bearbetning eller behandling som är mer omfattande än den 
otillräckliga bearbetning eller behandling som avses i artikel 6. 

 
2. Ceuta och Melilla skall anses som ett enda territorium. 
 
3. Exportören eller dennes befullmäktigade ombud skall ange ”Chile” och ”Ceuta och Melilla” i 
fält 2 på varucertifikatet EUR.1 eller i fakturadeklarationen. I fråga om produkter med 
ursprung i Ceuta och Melilla skall detta dessutom anges i fält 4 på varucertifikatet EUR.1 eller 
i fakturadeklarationen. 
 
4. De spanska tullmyndigheterna skall ansvara för tillämpningen av denna bilaga i Ceuta och 
Melilla. 

Avdelning VIII – Slutbestämmelser 

Artikel 38 – Ändringar i bilagan 
Associeringskommittén får besluta att ändra bestämmelserna i denna bilaga. 

Artikel 39 – Förklarande anmärkningar 
Parterna skall, inom den särskilda kommittén för tullsamarbete och ursprungsregler, komma 
överens om ”förklarande anmärkningar” avseende tolkning, tillämpning och förvaltning av 
denna bilaga. 

Artikel 40 – Övergångsbestämmelser för varor under transitering eller i lager 
Bestämmelserna i detta avtal får tillämpas på varor som uppfyller bestämmelserna i denna 
bilaga och som på dagen för avtalets ikraftträdande antingen befinner sig under transitering 
eller i gemenskapen eller Chile i tillfällig lagring i tullager eller i frizoner, förutsatt att ett 
varucertifikat EUR.1, utfärdat i efterhand av exportlandets tullmyndigheter eller behöriga 
statliga myndigheter, inom fyra månader efter ovannämnda tidpunkt visas upp för 
importlandets tullmyndigheter tillsammans med handlingar som visar att varorna har 
transporterats direkt i enlighet med bestämmelserna i artikel 12. 
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Tillägg I 
 

INLEDANDE ANMÄRKNINGAR TILL FÖRTECKNINGARNA I TILLÄGGEN II OCH II a 
 
Anmärkning 1: 
I förteckningen anges de krav som gäller för alla produkter för att de skall anses tillräckligt 
bearbetade eller behandlade i enlighet med artikel 5 i denna bilaga. 
 
Anmärkning 2: 
2.1 I förteckningens två första kolumner beskrivs den framställda produkten. Den första 
kolumnen innehåller det nummer (med fyrställig sifferkod) eller kapitelnummer (med 
tvåställig sifferkod) 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 beskrivningen av den del av numret för vilken motsvarande 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 att tillämpa antingen den regel som anges i kolumn 3 eller den som anges i 
kolumn 4. Om inte någon ursprungsregel anges i kolumn 4, skall den regel som anges i 
kolumn 3 tillämpas. 
 
Anmärkning 3: 
3.1 Bestämmelserna i artikel 5 i denna bilaga om produkter som erhållit ursprungsstatus och 
som används vid tillverkningen av andra produkter skall gälla oavsett om denna status 
erhållits i den fabrik där dessa produkter används eller i en annan fabrik i gemenskapen eller 
Chile. 
 
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 gemenskapen av ett göt med icke-ursprungsstatus, har det 
redan fått ursprungsstatus 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 gemenskapen. Värdet av götet med 
icke-ursprungsstatus skall därför inte räknas med när värdet av det 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. Däremot kan utförandet 
av mindre bearbetning eller behandling inte ge ursprungsstatus. Om det i en regel fastslås 
att icke-ursprungsmaterial på ett visst tillverkningsstadium får användas, är alltså 
användning av sådant material på ett tidigare tillverkningsstadium tillåten, medan 
användning av sådant material på ett längre framskridet tillverkningsstadium inte är tillåten. 
 
3.3 Utan att det påverkar tillämpningen av anmärkning 3.2 får, om det i en regel anges 
”tillverkning utgående från material enligt vilket HS-nummer som helst”, material enligt vilket 
nummer som helst användas (även material med samma varubeskrivning och nummer som 
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produkten), dock med förbehåll för alla särskilda begränsningar som också kan ingå i regeln. 
Uttrycken ”tillverkning utgående från material enligt vilket HS-nummer som helst, 950 även 
annat material enligt nr….” och ”tillverkning utgående från material enligt vilket HS-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 ett eller flera 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 också 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 förteckningen, 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 högre av 
de angivna procentsatserna. Dessutom får de enskilda procentsatserna för de specifika 
materialen inte överskridas. 
 
Anmärkning 4: 
4.1 Med begreppet ”naturfibrer” avses i förteckningen 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 nummer 
5002 och 5003 samt ullfibrer och fina eller grova djurhår enligt nummer 5101–5105, 
bomullsfibrer enligt nummer 5201–5203 och andra vegetabiliska fibrer enligt nummer 5301–
5305. 
 
4.3 Med begreppen ”textilmassa”, ”kemiska material” och ”material för papperstillverkning” 
avses i förteckningen de material som inte klassificeras enligt kapitlen 50-63 och som kan 
användas för tillverkning av regenat-, synteteller pappersfibrer eller regenat-, syntet- eller 
pappersgarn. 
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4.4 Med begreppet ”konststapelfibrer” avses i förteckningen fiberkabel av syntetfilament eller 
av regenatfilament, syntet- eller regenatstapelfibrer och avfall av syntet- eller regenatfibrer 
enligt nummer 5501–5507. 
 
Anmärkning 5: 
5.1 Om det i fråga om en viss produkt i förteckningen hänvisas till denna anmärkning, skall 
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 också 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. 
– 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. 
952 30.12.2002 
– 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 
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material eller textilmassa) eller garn av ull som inte uppfyller ursprungsreglerna (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: 
Tuftad dukvara av textilmaterial enligt nummer 5802 tillverkad av bomullsgarn enligt 
nummer 5205 och bomullsvävnader enligt nummer 5210 är en blandprodukt endast om 
bomullsväven själv är en blandväv tillverkad av garn som klassificeras enligt två skilda 
nummer, eller om de använda bomullsgarnerna själva är blandningar. 
 
Exempel: 
Om den tuftade dukvaran av textilmaterial är tillverkad av bomullsgarn enligt nummer 5205 
och syntetiska vävnader 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 produkten 
och deras värde inte överstiger 8 % av produktens pris fritt fabrik. 
 
6.2 Utan att det påverkar tillämpningen av 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 skall 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 måste vid beräkningen av värdet av ingående icke-
ursprungsmaterial hänsyn tas till värdet av de material som inte klassificeras enligt kapitlen 
50–63. 
 
Anmärkning 7: 
7.1 Med ”särskild behandling” avses i samband med nummer ex 2707, 2713–2715, ex 2901, 
ex 2902 och ex 3403 följande: 
 
a) Vakuumdestillation. 
 
b) Omfattande fraktionerad omdestillation (1). 
 
(1)  Se inledande anmärkning 7.4. 
 
c) Krackning. 
 
d) Reformering. 
 
e) Extraktion med selektiva lösningsmedel. 
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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) Polymerisation. 
 
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 (1). 
 
(1)  Se inledande anmärkning 7.4. 
 
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) Polymerisation. 
 
h) Alkylering. 
 
ij) Isomerisering. 
 
k) Endast för tungoljor enligt nummer ex 2710: avsvavling med väte om de behandlade 
produkternas svavelinnehåll minskas med minst 85 % (ASTM D 1266-59 T-metoden). 
 
l) Endast för produkter enligt nummer 2710: avparaffinering på annat sätt än genom enkel 
filtrering. 
 
m) 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 
skall emellertid inte räknas som en särskild behandling. 
 
n) 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. 
 
o) Endast för andra tungoljor än dieselbrännoljor och eldningsoljor enligt nummer ex 2710: 
bearbetning genom elektrisk högfrekvensurladdning. 
 
p) 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. 
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7.3 I fråga om nummer ex 2707, 2713–2715, ex 2901, ex 2902 och ex 3403 skall 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. 
 
7.4 Med omfattande fraktionerad omdestillation avses destillation (med undantag för 
toppfraktioner) genom en fortlöpande eller stegvis process som används i 
industrianläggningar utgående från destillat enligt nummer 2710 11–2710 99, 2711 11, 2711 
12–2711 19, 2711 21 och 2711 29 (andra än propan med en renhetsgrad av minst 99 %) i 
syfte att framställa följande: 
 
1. Isolerade kolväten av hög renhetsgrad (minst 90 % i fråga om olefiner och minst 95 % i 
fråga om andra kolväten) och blandningar av isomerer med samma organiska 
sammansättning som betraktas som isolerade kolväten. 
 
Endast de processer genom vilka minst tre olika produkter framställs är tillåtna, utom i de fall 
processen består i separation av isomerer. När det är fråga om xylener skall etylbensen 
inbegripas i begreppet xylenisomerer. 
 
2. Produkter enligt nummer 2707 10–2707 30, 2707 50 och 2710 11–2710 99, för vilka 
 
a) slutkokpunkten för en fraktion och startkokpunkten för påföljande fraktion inte överlappar 
varandra och för vilka det finns en skillnad på högst 60 °C mellan de temperaturer vid vilka 5 
respektive 90 volymprocent destillat (inklusive destillationsförluster) erhålls enligt ASTM D 
86-67-metoden (godkänd på nytt 1972), 
 
b) slutkokpunkten för en fraktion och startkokpunkten för påföljande fraktion överlappar 
varandra och för vilka det finns en skillnad på högst 30 °C mellan de temperaturer vid vilka 5 
respektive 90 volymprocent destillat (inklusive destillationsförluster) erhålls enligt ASTM D 
86-67-metoden (godkänd på nytt 1972). 
 
 



Tillägg II

FÖRTECKNING ÖVER BEARBETNING ELLER BEHANDLING SOM SKALL UTFÖRAS PÅ ICKE-URSPRUNGSMATERIAL FÖR ATT DEN
TILLVERKADE PRODUKTEN SKALL FÅ URSPRUNGSSTATUS

HS-nr Produktbeskrivning Bearbetning eller behandling av icke-ursprungsmaterial som ger
ursprungsstatus

(1) (2) (3) eller (4)

Kapitel 1 Levande djur Alla djur enligt kapitel 1 skall vara helt
framställda

Kapitel 2 Kött och andra ätbara djurdelar Tillverkning vid vilken allt använt mate-
rial enligt kapitlen 1 och 2 skall vara helt
framställt

Kapitel 3 Fisk samt kräftdjur, blötdjur och andra
ryggradslösa vattendjur

Tillverkning vid vilken allt använt mate-
rial enligt kapitel 3 skall vara helt fram-
ställt

ex Kapitel 4 Mejeriprodukter; fågelägg; naturlig
honung; ätbara produkter av animaliskt
ursprung, inte nämnda eller inbegripna
någon annanstans; med undantag av föl-
jande:

Tillverkning vid vilken allt använt mate-
rial enligt kapitel 4 skall vara helt fram-
ställt

0403 Kärnmjölk, filmjölk, gräddfil, yoghurt,
kefir och annan fermenterad eller syrad
mjölk och grädde, även koncentrerade,
försatta med socker eller annat sötnings-
medel, smaksatta eller innehållande frukt,
bär, nötter eller kakao

Tillverkning vid vilken

� allt använt material enligt kapitel 4
skall vara helt framställt,

� all använd frukt- och bärsaft (utom
saft av ananas, lime eller grapefrukt)
enligt nr 2009 skall utgöra
ursprungsvaror, och

� värdet av allt använt material enligt
kapitel 17 inte överstiger 30 % av
produktens pris fritt fabrik

ex Kapitel 5 Produkter av animaliskt ursprung, inte
nämnda eller inbegripna någon annan-
stans; med undantag av följande:

Tillverkning vid vilken allt använt mate-
rial enligt kapitel 5 skall vara helt fram-
ställt

ex 0502 Borst och andra hår av svin, bearbetade Rengöring, desinficering, sortering och
uträtning av borst och andra hår

Kapitel 6 Levande träd och andra levande växter;
lökar, rötter o.d.; snittblommor och
snittgrönt

Tillverkning vid vilken

� allt använt material enligt kapitel 6
skall vara helt framställt, och

� värdet av allt använt material inte
överstiger 50 % av produktens pris
fritt fabrik



(1) (2) (3) eller (4)

Kapitel 7 Köksväxter samt vissa ätbara rötter och
stam- eller rotknölar

Tillverkning vid vilken allt använt mate-
rial enligt kapitel 7 skall vara helt fram-
ställt

Kapitel 8 Ätbar frukt samt ätbara bär och nötter;
skal av citrusfrukter eller meloner

Tillverkning vid vilken

� all använd frukt och alla använda
bär och nötter skall vara helt fram-
ställda, och

� värdet av allt använt material enligt
kapitel 17 inte överstiger 30 % av
produktens pris fritt fabrik

ex Kapitel 9 Kaffe, te, matte och kryddor; med
undantag av följande:

Tillverkning vid vilken allt använt mate-
rial enligt kapitel 9 skall vara helt fram-
ställt

0901 Kaffe, även rostat eller befriat från koffe-
in; skal och hinnor av kaffe; kaffesurro-
gat innehållande kaffe, oavsett mängden

Tillverkning utgående från material
enligt vilket tulltaxenummer som helst

0902 Te, även aromatiserat Tillverkning utgående från material
enligt vilket tulltaxenummer som helst

ex 0910 Kryddblandningar Tillverkning utgående från material
enligt vilket tulltaxenummer som helst

Kapitel 10 Spannmål Tillverkning vid vilken allt använt mate-
rial enligt kapitel 10 skall vara helt fram-
ställt

ex Kapitel 11 Produkter från kvarnindustrin; malt; stär-
kelse; inulin; vetegluten; med undantag
av följande:

Tillverkning vid vilken all använd spann-
mål, grönsaker, ätbara rötter och knölar
enligt nr 0714 eller all använda frukter
skall vara helt framställda

ex 1106 Mjöl och pulver av torkade och spritade
baljväxtfrön enligt nr 0713

Torkning och malning av baljväxtfrön
enligt nr 0708

Kapitel 12 Oljeväxtfrön och oljehaltiga frukter;
diverse andra frön och frukter; växter för
industriellt eller medicinskt bruk; halm
och foderväxter

Tillverkning vid vilken allt använt mate-
rial enligt kapitel 12 skall vara helt fram-
ställt

1301 Schellack o.d.; naturliga gummiarter,
hartserm gummihartser och oleoresiner
(t.ex. balsamer)

Tillverkning vid vilken värdet av allt
använt material enligt nr 1301 50 % av
produktens pris fritt fabrik



(1) (2) (3) eller (4)

1302 Växtsafter och växtextrakter; pektinäm-
nen, pektinater och pektater; agar-agar
samt annat växtslem och andra förtjock-
ningsmedel, även modifierade, erhållna
ur vegetabiliska produkter:

� Växtslem och andra förtjocknings-
medel, modifierade, erhållna ur
vegetabiliska produkter

Tillverkning utgående från icke-modifie-
rat växtslem och icke-modifierade för-
tjockningsmedel

� Andra slag Tillverkning vid vilken värdet av allt
använt material inte överstiger 50 % av
produktens pris fritt fabrik

Kapitel 14 Vegetabiliska flätningsmaterial; vegetabi-
liska produkter, inte nämnda eller inbe-
gripna någon annanstans

Tillverkning vid vilken allt använt mate-
rial enligt kapitel 14 skall vara helt fram-
ställt

ex Kapitel 15 Animaliska och vegetabiliska fetter och
oljor samt spaltningsprodukter av sådana
fetter och oljor; beredda ätbara fetter;
animaliska och vegetabiliska vaxer; med
undantag av följande:

Tillverkning utgående från material
enligt vilket tulltaxenummer som helst,
utom material enligt samma tulltaxe-
nummer som produkten

1501 Ister, annat svinfett och fjäderfäfett,
annat än sådant enligt nr 0209 och
1503:

� Fett från ben eller avfall Tillverkning utgående från material
enligt vilket tulltaxenummer som helst,
utom material enligt nr 0203, 0206 eller
0207 eller ben enligt nr 0506

� Annat Tillverkning utgående från kött eller
ätliga slaktbiprodukter av svin enligt nr
0203 eller 0206 eller från kött och
ätbara slaktbiprodukter av fjäderfä enligt
nr 0207

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 tulltaxenummer som helst,
utom material enligt nr 0201, 0202,
0204 eller 0206 eller ben enligt nr 0506

� Andra Tillverkning vid vilken allt använt mate-
rial enligt kapitel 2 skall vara helt fram-
ställt



(1) (2) (3) eller (4)

1504 Fetter och oljor av fisk eller havsdäggdjur
samt fraktioner av sådana fetter eller
oljor, även raffinerade men inte kemiskt
modifierade:

� Fasta fraktioner Tillverkning utgående från material
enligt vilket tulltaxenummer som helst,
även andra material enligt nr 1504

� Andra slag Tillverkning vid vilken allt använt mate-
rial enligt kapitlen 2 och 3 skall vara helt
framställt

ex 1505 Raffinerad lanolin Tillverkning utgående från ullfett enligt
nr 1505

1506 Andra animaliska fetter och oljor samt
fraktioner av sådana fetter eller oljor,
även raffinerade men inte kemiskt modi-
fierade:

� Fasta fraktioner Tillverkning utgående från material
enligt vilket tulltaxenummer som helst,
även andra material enligt nr 1506

� Andra slag Tillverkning vid vilken allt använt mate-
rial enligt kapitel 2 skall vara helt fram-
ställt

1507�
1515

Vegetabiliska oljor och fraktioner av
dessa oljor:

� Sojabönolja, jordnötsolja, palmolja,
kokosolja, palmkärnolja och babas-
suolja, tungolja, oiticicaolja, myrten-
vax, japanvax, jojobaolja och oljor
avsedda för tekniskt eller industriellt
bruk, med undantag av tillverkning
av livsmedel

Tillverkning utgående från material
enligt vilket tulltaxenummer som helst,
utom material enligt samma tulltax-
enummer som en produkt

� Fasta fraktioner, utom av jojobaolja Tillverkning utgående från andra mate-
rial enligt nr 1507�1515

� Andra slag Tillverkning vid vilken allt använt vege-
tabiliskt material skall 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) eller elaidini-
serats, även raffinerade men inte vidare
bearbetade

Tillverkning vid vilken

� allt använt material enligt kapitel 2
skall vara helt framställt, och

� allt använt vegetabiliskt material
skall vara helt framställt. Material
enligt nr 1507, 1508, 1511 och
1513 får dock användas



(1) (2) (3) eller (4)

1517 Margarin; ätbara blandningar och bered-
ningar 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

Tillverkning vid vilken

� allt använt material enligt kapitlen 2
och 4 skall vara helt framställt, och

� allt använt vegetabiliskt material
skall vara helt framställt. Material
enligt nr 1507, 1508, 1511 och
1513 får dock användas

Kapitel 16 Beredningar av kött, fisk, kräftdjur, blöt-
djur eller andra ryggradslösa vattendjur

Tillverkning

� utgående från djur enligt kapitel 1,
och/eller

� vid vilken allt använt material enligt
kapitel 3 skall vara helt framställt

ex Kapitel 17 Socker och sockerkonfektyrer; med
undantag av följande:

Tillverkning utgående från material
enligt vilket tulltaxenummer som helst,
utom material enligt samma tulltaxe-
nummer som produkten

ex 1701 Socker från sockerrör eller sockerbetor
samt kemiskt ren sackaros, i fast form,
med tillsats av aromämnen eller färg-
ämnen

Tillverkning vid vilken värdet av allt
använt material enligt kapitel 17 inte
överstiger 30 % av produktens pris fritt
fabrik

1702 Annat socker, inbegripet kemiskt ren
laktos, maltos, glukos och fruktos, i fast
form; sirap och andra sockerlösningar
utan tillsats av aromämnen eller färg-
ämnen; konstgjord honung, även blan-
dad med naturlig honung; sockerkulör:

� Kemiskt ren maltos eller fruktos Tillverkning utgående från material
enligt vilket tulltaxenummer som helst,
även andra 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 använt mate-
rial utgöra ursprungsvaror

ex 1703 Melass erhållen vid utvinning eller raffi-
nering av socker, med tillsats av aro-
mämnen eller färgämnen

Tillverkning vid vilken värdet av allt
använt material enligt kapitel 17 inte
överstiger 30 % av produktens pris fritt
fabrik



(1) (2) (3) eller (4)

1704 Sockerkonfektyr (inbegripet vit choklad),
inte innehållande kakao

Tillverkning

� utgående från material enligt vilket
tulltaxenummer som helst, utom
material enligt samma tulltaxenum-
mer som produkten, och

� vid vilken värdet av allt använt
material enligt kapitel 17 inte över-
stiger 30 % av produktens pris fritt
fabrik

Kapitel 18 Kakao och kakaoberedningar Tillverkning

� utgående från material enligt vilket
tulltaxenummer som helst, utom
material enligt samma tulltaxenum-
mer som produkten, och

� vid vilken värdet av allt använt
material enligt kapitel 17 30 % av
produktens pris fritt fabrik

1901 Maltextrakt; livsmedelsberedningar av
mjöl, krossgryn, stärkelse eller malt-
extrakt, som inte innehåller kakao eller
innehåller mindre än 40 viktprocent
kakao beräknat på helt avfettad bas, inte
nämnda eller inbegripna någon annan-
stans; livsmedelsberedningar av varor
enligt nr 0401�0404, som inte innehål-
ler kakao eller innehåller mindre än 5
viktprocent kakao beräknat på helt avfet-
tad bas, inte nämnda eller inbegripna
någon annanstans:

� Maltextrakt Tillverkning utgående från spannmål
enligt kapitel 10

� Annat Tillverkning

� utgående från material enligt vilket
tulltaxenummer som helst, utom
material enligt samma tulltaxenum-
mer som produkten, och

� vid vilken värdet av allt använt
material enligt kapitel 17 30 % av
produktens pris fritt fabrik

1902 Pastaprodukter, såsom spagetti, makaro-
ner, 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 viktprocent
kött, korv, slaktbiprodukter, fisk,
kräftdjur eller blötdjur

Tillverkning vid vilken all använd spann-
mål och material som utvunnits ur
spannmål (utom durumvete och derivat
därav) skall vara helt framställda



(1) (2) (3) eller (4)

1902
(fortsättning)

� Innehållande mer än 20 viktprocent
kött, korv, slaktbiprodukter, fisk,
kräftdjur eller blötdjur

Tillverkning vid vilken

� all använd spannmål och material
som utvunnits ur spannmål (utom
durumvete och derivat därav) skall
vara helt framställda, och

� allt använt material enligt kapitlen 2
och 3 skall vara helt framställt

1903 Tapioka och tapiokaersättningar, fram-
ställda av stärkelse, i form av flingor,
gryn o.d.

Tillverkning utgående från material
enligt vilket tulltaxenummer som helst,
utom potatisstärkelse enligt nr 1108

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

Tillverkning

� utgående från material enligt vilket
tulltaxenummer 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
derivat därav) skall vara helt fram-
ställda, och

� vid vilken värdet av allt använt
material enligt kapitel 17 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 farmaceutiskt bruk, sigill-
oblater och liknande produkter

Tillverkning utgående från material
enligt vilket tulltaxenummer som helst,
utom material enligt kapitel 11

ex Kapitel 20 Beredningar av grönsaker, frukt, bär,
nötter eller andra växtdelar; med undan-
tag av följande:

Tillverkning vid vilken alla använda fruk-
ter, bär, nötter eller grönsaker skall vara
helt framställda

ex 2001 Jams, batater (sötpotatis) och liknande
ätbara växtdelar, innehållande minst 5
viktprocent stärkelse, konserverade med
ättika eller ättiksyra

Tillverkning utgående från material
enligt vilket tulltaxenummer som helst,
utom material enligt samma tulltaxe-
nummer som produkten

ex 2004 och
ex 2005

Potatis i form av mjöl eller flingor,
beredda eller konserverade på annat sätt
än med ättika eller ättiksyra

Tillverkning utgående från material
enligt vilket tulltaxenummer som helst,
utom material enligt samma tulltax-
enummer som produkten

2006 Grönsaker, frukt, bär, nötter, fruktskal
och andra växtdelar, konserverade med
socker (avrunna, glaserade eller kandera-
de)

Tillverkning vid vilken värdet av allt
använt material enligt kapitel 17 inte
överstiger 30 % av produktens pris fritt
fabrik



(1) (2) (3) eller (4)

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 sötnings-
medel

Tillverkning

� utgående från material enligt vilket
tulltaxenummer som helst, utom
material enligt samma tulltaxenum-
mer som produkten, och

� vid vilken värdet av allt använt
material enligt kapitel 17 30 % av
produktens pris fritt fabrik

ex 2008 � Nötter, utan tillsats av socker eller
alkohol

Tillverkning vid vilken värdet av alla
använda nötter och oljeväxtfrön enligt nr
0801, 0802 och 1202�1207, som redan
utgör ursprungsvaror, skall överstiga
60 % av produktens pris fritt fabrik

� Jordnötssmör; blandningar baserade
på spannmål; palmhjärtan; majs

Tillverkning utgående från material
enligt vilket tulltaxenummer som helst,
utom material enligt samma tulltaxe-
nummer som produkten

� Andra slag, utom frukter (även nöt-
ter), kokade på annat sätt än med
vatten eller ånga, utan tillsats av
socker, frysta

Tillverkning

� utgående från material enligt vilket
tulltaxenummer som helst, utom
material enligt samma tulltaxenum-
mer som produkten, och

� vid vilken värdet av allt använt
material enligt kapitel 17 inte över-
stiger 30 % av produktens pris fritt
fabrik

2009 Frukt- och bärsaft (inbegripet druvmust)
samt grönsakssaft, ojäst och utan tillsats
av alkohol, även med tillsats av socker
eller annat sötningsmedel:

Tillverkning

� utgående från material enligt vilket
tulltaxenummer som helst, utom
material enligt samma tulltaxenum-
mer som produkten, och

� vid vilken värdet av allt använt
material enligt kapitel 17 inte över-
stiger 30 % av produktens pris fritt
fabrik

� Saft av citrusfrukter Tillverkning vid vilken

� alla använda citrusfrukter skall vara
helt framställda, och

� värdet av allt använt material enligt
kapitel 17 inte överstiger 30 % av
produktens pris fritt fabrik

� Andra Tillverkning

� utgående från material enligt vilket
tulltaxenummer som helst, utom
material enligt samma tulltaxenum-
mer som produkten, och

� vid vilken värdet av allt använt
material enligt kapitel 17 30 % av
produktens pris fritt fabrik



(1) (2) (3) eller (4)

ex Kapitel 21 Diverse ätbara beredningar; med undan-
tag av följande:

Tillverkning vid vilken allt använt mate-
rial klassificeras enligt ett annat tulltaxe-
nummer än produkten

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 kaffesurrogat samt
extrakter, essenser och koncentrat av
dessa produkter

Tillverkning

� utgående från material enligt vilket
tulltaxenummer som helst, utom
material enligt samma tulltaxenum-
mer som produkten, och

� vid vilken all använd cikoriarot skall
vara helt framställd

2103 Såser samt beredningar för tillredning av
såser; blandningar för smaksättnings-
ändamål; senapspulver och beredd
senap:

� Såser samt beredningar för tillred-
ning av såser; blandningar för smak-
sättningsändamål

Tillverkning utgående från material
enligt vilket tulltaxenummer som helst,
utom material enligt samma tulltaxe-
nummer som produkten. Senapspulver
och beredd senap får dock användas

� Senapspulver och beredd senap Tillverkning utgående från material
enligt vilket tulltaxenummer som helst

ex 2104 Soppor och buljonger samt beredningar
för tillredning av soppor eller buljonger

Tillverkning utgående från material
enligt vilket tulltaxenummer som helst,
utom beredda eller konserverade grönsa-
ker enligt nr 2002�2005

2106 Livsmedelsberedningar, inte nämnda eller
inbegripna någon annanstans

Tillverkning

� utgående från material enligt vilket
tulltaxenummer som helst, utom
material enligt samma tulltaxenum-
mer som produkten, och

� vid vilken värdet av allt använt
material enligt kapitel 17 30 % av
produktens pris fritt fabrik

ex Kapitel 22 Drycker, sprit och ättika; med undantag
av följande:

Tillverkning

� utgående från material enligt vilket
tulltaxenummer som helst, utom
material enligt samma tulltaxenum-
mer som produkten, och

� vid vilken alla använda druvor eller
material som utvunnits ur druvor
skall vara helt framställda



(1) (2) (3) eller (4)

2202 Vatten, inbegripet mineralvatten och kol-
syrat vatten, med tillsats av socker eller
annat sötningsmedel eller av aromämne,
samt andra alkoholfria drycker, med
undantag av frukt- och bärsaft samt
grönsakssaft enligt 2009

Tillverkning

� utgående från material enligt vilket
tulltaxenummer som helst, utom
material enligt samma tulltaxenum-
mer som produkten,

� vid vilken värdet av allt använt
material enligt kapitel 17 30 % av
produktens pris fritt fabrik, och

� vid vilken all använd frukt- och bär-
saft (utom saft av ananas, lime eller
grapefrukt) skall vara helt framställd

2207 Odenaturerad etylalkohol med alkohol-
halt av minst 80 volymprocent; etylalko-
hol och annan sprit, denaturerade, oav-
sett alkoholhalt

Tillverkning

� utgående från material enligt vilket
tulltaxenummer som helst, utom
material enligt nr 2207 eller 2208
och

� vid vilken alla använda druvor eller
material som utvunnits ur druvor
skall vara helt framställda, eller, om
allt annat använt material utgör
ursprungsvara, får högst 5 volym-
procent arrak användas

2208 Odenaturerad etylalkohol med alkohol-
halt av mindre än 80 volymprocent;
sprit, likör och andra spritdrycker

Tillverkning

� utgående från material enligt vilket
tulltaxenummer som helst, utom
material enligt nr 2207 eller 2208
och

� vid vilken alla använda druvor eller
material som utvunnits ur druvor
skall vara helt framställda, eller, om
allt annat använt material utgör
ursprungsvara, får högst 5 volym-
procent arrak användas

ex Kapitel 23 Återstoder och avfall från livsmedels-
industrin; beredda fodermedel; med
undantag av följande:

Tillverkning utgående från material
enligt vilket tulltaxenummer som helst,
utom material enligt samma tulltaxe-
nummer som produkten

ex 2301 Mjöl av val; mjöl och pelletar av fisk,
kräftdjur, blötdjur eller andra ryggrads-
lösa vattendjur, olämpliga som livsmedel

Tillverkning vid vilken allt använt mate-
rial enligt kapitlen 2 och 3 skall vara helt
framställt

ex 2303 Återstoder från framställning av majs-
stärkelse (med undantag av koncentrerat
majsstöpvatten), med ett proteininnehåll
beräknat på torrsubstansen av mer än
40 viktprocent

Tillverkning vid vilken all använd majs
skall vara helt framställd



(1) (2) (3) eller (4)

ex 2306 Oljekakor och andra fasta återstoder från
utvinning av olivolja, innehållande mer
än 3 viktprocent olivolja

Tillverkning vid vilken alla använda oli-
ver skall vara helt framställda

2309 Beredningar av sådana slag som används
vid utfodring av djur

Tillverkning vid vilken

� all använd spannmål, socker, melass,
kött eller mjölk utgöra ursprungs-
varor, och

� allt använt material enligt kapitel 3
skall vara helt framställt

ex Kapitel 24 Tobak samt varor tillverkade av tobaks-
ersättning; med undantag av följande:

Tillverkning vid vilken allt använt mate-
rial enligt kapitel 24 skall vara helt fram-
ställt

2402 Cigarrer, cigariller och cigaretter av
tobak eller tobaksersättning

Tillverkning vid vilken minst 70 viktpro-
cent av den använda råtobaken eller det
använda tobaksavfallet enligt nr 2401
utgöra ursprungsvaror

ex 2403 Röktobak Tillverkning vid vilken minst 70 viktpro-
cent av den använda råtobaken eller det
använda tobaksavfallet enligt nr 2401
utgöra ursprungsvaror

ex Kapitel 25 Salt; svavel; jord och sten; gips, kalk och
cement; med undantag av följande:

Tillverkning utgående från material
enligt vilket tulltaxenummer som helst,
utom material enligt samma tulltaxe-
nummer som produkten

ex 2504 Naturlig kristallgrafit, kolanrikad, renad
och malen

Förhöjning av kolinnehållet genom
anrikning, rening och malning av kristal-
linisk rå grafit

ex 2515 Marmor, enkelt sönderdelad, genom såg-
ning 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

ex 2516 Granit, porfyr, basalt, sandsten och
annan monument- eller byggnadssten,
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 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 magnesiumkarbonat
(magnesit) i hermetiskt förslutna behål-
lare och magnesiumoxid, även rent,
annat än smält magnesia eller dödbränd
(sintrad) magnesia

Tillverkning utgående från material
enligt vilket tulltaxenummer som helst,
utom material enligt samma tulltaxe-
nummer som produkten. Naturligt mag-
nesiumkarbonat (magnesit) får dock
användas

ex 2520 Gips speciellt beredd för dentalbruk Tillverkning vid vilken värdet av allt
använt material inte överstiger 50 % av
produktens pris fritt fabrik



(1) (2) (3) eller (4)

ex 2524 Asbestfibrer Tillverkning utgående från asbestkoncen-
trat

ex 2525 Glimmerpulver Malning av glimmer eller glimmeravfall

ex 2530 Jordpigment, bränt eller pulveriserat Bränning eller malning av jordpigment

Kapitel 26 Malm, slagg och aska Tillverkning utgående från material
enligt vilket tulltaxenummer som helst,
utom material enligt samma tulltaxe-
nummer som produkten

ex Kapitel 27 Mineraliska bränslen, mineraloljor och
destillationsprodukter av dessa; bitumi-
nösa ämnen; mineralvaxer; med undan-
tag av följande:

Tillverkning utgående från material
enligt vilket tulltaxenummer som helst,
utom material enligt samma tulltaxe-
nummer som produkten

ex 2707 Oljor som liknar mineraloljor och i vilka
de aromatiska beståndsdelarnas vikt
överstiger de icke-aromatiska bestånds-
delarnas vikt, framställda genom destilla-
tion av högtemperatur-tjära från stenkol,
som ger mer än 65 volymprocent destil-
lat vid en temperatur på upp till 250 °C
(inklusive blandningar av bensin [petro-
leum spirit] och bensen), avsedda att
användas som drivmedel eller bränsle

Raffinering och/eller en eller flera sär-
skilda processer (1)

eller

andra förfaranden vid vilka allt använt
material klassificeras enligt ett annat tull-
taxenummer än produkten. Material
enligt samma tulltaxenummer som pro-
dukten får dock användas, förutsatt att
dess totala värde inte överstiger 50 % av
produktens pris fritt fabrik

ex 2709 Råolja erhållen ur bituminösa mineral Pyrogen destillation av bituminösa mine-
ral

2710 Oljor erhållna ur petroleum eller ur bitu-
minösa mineral, andra än råolja; produk-
ter, inte nämnda eller inbegripna någon
annanstans, innehållande som karaktärs-
givande beståndsdel minst 70 viktpro-
cent oljor erhållna ur petroleum eller ur
bituminösa mineral; avfallsoljor

Raffinering och/eller en eller flera sär-
skilda processer (2)

eller

andra förfaranden vid vilka allt använt
material klassificeras enligt ett annat tull-
taxenummer än produkten. Material
enligt samma tulltaxenummer som pro-
dukten får dock användas, förutsatt att
dess totala värde inte överstiger 50 % av
produktens pris fritt fabrik

2711 Petroleumgaser och andra gasformiga
kolväten

Raffinering och/eller en eller flera sär-
skilda processer (2)

eller

andra förfaranden vid vilka allt använt
material klassificeras enligt ett annat tull-
taxenummer än produkten. Material
enligt samma tulltaxenummer som pro-
dukten får dock användas, förutsatt att
dess totala värde inte överstiger 50 % av
produktens pris fritt fabrik

(1) Se inledande anmärkning 7.1 och 7.3.
(2) Se inledande anmärkning 7.2.



(1) (2) (3) eller (4)

2712 Vaselin; paraffin, mikrovax, �slack wax�,
ozokerit, montanvax (lignitvax), torvvax,
andra mineralvaxer och liknande pro-
dukter erhållna genom syntes eller
genom andra processer, även färgade

Raffinering och/eller en eller flera sär-
skild processer (1)

eller

andra förfaranden vid vilka allt använt
material klassificeras enligt ett annat tull-
taxenummer än produkten. Material
enligt samma tulltaxenummer som pro-
dukten får dock användas, förutsatt att
dess totala värde inte överstiger 50 % av
produktens pris fritt fabrik

2713 Petroleumkoks, petroleumbitumen (as-
falt) och andra återstoder från oljor
erhållna ur petroleum eller ur bitumi-
nösa mineral

Raffinering och/eller en eller flera sär-
skilda processer (2)

eller

andra förfaranden vid vilka allt använt
material klassificeras enligt ett annat tull-
taxenummer än produkten. Material
enligt samma tulltaxenummer som pro-
dukten får dock användas, förutsatt att
dess totala värde inte överstiger 50 % av
produktens pris fritt fabrik

2714 Naturlig bitumen och naturasfalt; bitumi-
nösa skiffrar och oljeskiffrar samt natur-
lig bitumenhaltig sand; asfaltit och
asfaltsten

Raffinering och/eller en eller flera sär-
skilda processer (2)

eller

andra förfaranden vid vilka allt använt
material klassificeras enligt ett annat tull-
taxenummer än produkten. Material
enligt samma tulltaxenummer som pro-
dukten får dock användas, förutsatt att
dess totala värde inte överstiger 50 % av
produktens pris fritt fabrik

2715 Bituminösa blandningar baserade på
naturasfalt, naturlig bitumen, petroleum-
bitumen, mineraltjära eller mineraltjär-
beck (t.ex. asfaltmastix, �cut backs�)

Raffinering och/eller en eller flera sär-
skilda processer (2)

eller

andra förfaranden vid vilka allt använt
material klassificeras enligt ett annat tull-
taxenummer än produkten. Material
enligt samma tulltaxenummer som pro-
dukten får dock användas, förutsatt att
dess totala värde inte överstiger 50 % av
produktens pris fritt fabrik

(1) Se inledande anmärkning 7.2.
(2) Se inledande anmärkning 7.1 och 7.3.



(1) (2) (3) eller (4)

ex Kapitel 28 Oorganiska kemikalier; organiska och
oorganiska föreningar av ädla metaller,
av sällsynta jordartsmetaller, av radio-
aktiva grundämnen och av isotoper; med
undantag av följande:

Tillverkning utgående från material
enligt vilket tulltaxenummer som helst,
utom material enligt samma tulltaxe-
nummer som produkten. Material enligt
samma tulltaxenummer som produkten
får dock användas, förutsatt att dess
totala värde inte överstiger 20 % av pro-
duktens pris fritt fabrik

Tillverkning vid vilken värdet av allt
använt material inte överstiger 40 % av
produktens pris fritt fabrik

ex 2805 �Mischmetall� Tillverkning genom värmebehandling
eller elektrolytisk behandling, vid vilken
värdet av allt använt material inte över-
stiger 50 % av produktens pris fritt
fabrik

ex 2811 Svaveltrioxid Tillverkning utgående från svaveldioxid Tillverkning vid vilken värdet av allt
använt material inte överstiger 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 dinatriumtet-
raboratpentahydrat

Tillverkning vid vilken värdet av allt
använt material inte överstiger 40 % av
produktens pris fritt fabrik

ex Kapitel 29 Organiska kemikalier; med undantag av
följande:

Tillverkning utgående från material
enligt vilket tulltaxenummer som helst,
utom material enligt samma tulltax-
enummer som produkten. Material enligt
samma tulltaxenummer som produkten
får dock användas, förutsatt att dess
totala värde inte överstiger 20 % av pro-
duktens pris fritt fabrik

Tillverkning vid vilken värdet av allt
använt material inte överstiger 40 % av
produktens pris fritt fabrik

ex 2901 Acykliska kolväten avsedda att användas
som drivmedel eller bränsle

Raffinering och/eller en eller flera sär-
skilda processer (1)

eller

andra förfaranden vid vilka allt använt
material klassificeras enligt ett annat tull-
taxenummer än produkten. Material
enligt samma tulltaxenummer som pro-
dukten får dock användas, förutsatt att
dess totala värde inte överstiger 50 % av
produktens pris fritt fabrik

(1) Se inledande anmärkning 7.1 och 7.3.



(1) (2) (3) eller (4)

ex 2902 Cyklaner och cyklener (andra än azulen),
bensen, toluen, xylener, avsedda att
användas som drivmedel eller bränsle

Raffinering och/eller en eller flera sär-
skilda processer (1)

eller

andra förfaranden vid vilka allt använt
material klassificeras enligt ett annat tull-
taxenummer än produkten. Material
enligt samma tulltaxenummer som pro-
dukten får dock användas, förutsatt att
dess totala värde inte överstiger 50 % av
produktens pris fritt fabrik

ex 2905 Metallalkoholater av alkoholer enligt
detta tulltaxenummer och av etanol

Tillverkning utgående från material
enligt vilket tulltaxenummer som helst,
även andra material enligt nr 2905.
Metallalkoholater enligt detta tulltaxe-
nummer får dock användas, förutsatt att
dess totala värde inte överstiger 20 % av
produktens pris fritt fabrik

Tillverkning vid vilken värdet av allt
använt material inte överstiger 40 % av
produktens pris fritt fabrik

2915 Mättade acykliska monokarboxylsyror
samt deras anhydrider, halogenider,
peroxider och peroxisyror; halogen-, sul-
fo-, nitro- och nitrosoderivat av sådana
föreningar

Tillverkning utgående från material
enligt vilket tulltaxenummer som helst.
Värdet av allt använt material enligt nr
2915 och 2916 får dock inte överstiga
20 % av produktens pris fritt fabrik

Tillverkning vid vilken värdet av allt
använt material inte överstiger 40 % av
produktens pris fritt fabrik

ex 2932 � Inre etrar samt halogen-, sulfo-,
nitro- och nitrosoderivat av sådana
föreningar

Tillverkning utgående från material
enligt vilket tulltaxenummer som helst.
Värdet av allt använt material enligt nr
2909 får dock inte överstiga 20 % av
produktens pris fritt fabrik

Tillverkning vid vilken värdet av allt
använt material inte överstiger 40 % av
produktens pris fritt fabrik

� Cykliska acetaler och inre hemiace-
taler, samt halogen-, sulfo-, nitro-
och nitrosoderivat av sådana för-
eningar

Tillverkning utgående från material
enligt vilket tulltaxenummer som helst

Tillverkning vid vilken värdet av allt
använt material inte överstiger 40 % av
produktens pris fritt fabrik

2933 Heterocykliska föreningar med enbart
kväve som heteroatom(er)

Tillverkning utgående från material
enligt vilket tulltaxenummer som helst.
Värdet av allt använt material enligt nr
2932 och 2933 får dock inte överstiga
20 % av produktens pris fritt fabrik

Tillverkning vid vilken värdet av allt
använt material inte överstiger 40 % av
produktens pris fritt fabrik

2934 Nukleinsyror och salter av nukleinsyror,
även inte kemiskt definierade; andra
heterocykliska föreningar

Tillverkning utgående från material
enligt vilket tulltaxenummer som helst.
Värdet av allt använt 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 överstiger 40 % av
produktens pris fritt fabrik

ex 2939 Koncentrat av vallmohalm innehållende
minst 50 viktprocent alkaloider

Tillverkning vid vilken värdet av allt
använt material inte överstiger 50 % av
produktens pris fritt fabrik

(1) Se inledande anmärkning 7.1 och 7.3.



(1) (2) (3) eller (4)

ex Kapitel 30 Farmaceutiska produkter; med undantag
av följande:

Tillverkning utgående från material
enligt vilket tulltaxenummer som helst,
utom material enligt samma tulltax-
enummer som produkten. Material enligt
samma tulltaxenummer som produkten
får dock användas, förutsatt att dess
totala värde inte överstiger 20 % av pro-
duktens pris fritt fabrik

3002 Människoblod; djurblod berett för tera-
peutiskt, profylaktiskt eller diagnostiskt
bruk; immunsera och andra fraktioner
av blod samt modifierade immunolo-
giska produkter, även erhållna genom
biotekniska processer; vacciner, toxiner,
kulturer av mikroorganismer (med
undantag av jäst) och liknande produk-
ter:

� Medikamenter bestående av två eller
flera beståndsdelar som har blandats
med varandra för terapeutiskt eller
profylaktiskt bruk eller oblandade
produkter för terapeutiskt eller pro-
fylaktiskt bruk, som föreligger i
avdelade doser eller i former eller
förpackningar för försäljning i detalj-
handeln

Tillverkning utgående från material
enligt vilket tulltaxenummer som helst,
även andra material enligt nr 3002.
Material som motsvarar produktbeskriv-
ningen får dock användas, förutsatt att
dess totala värde inte överstiger 20 % av
produktens pris fritt fabrik

� Andra:

� � Människoblod Tillverkning utgående från material
enligt vilket tulltaxenummer som helst,
även andra material enligt nr 3002.
Material som motsvarar produktbeskriv-
ningen får dock användas, förutsatt att
dess totala värde inte överstiger 20 % av
produktens pris fritt fabrik

� � Djurblod berett för terapeutiskt
eller profylaktiskt bruk

Tillverkning utgående från material
enligt vilket tulltaxenummer som helst,
även andra material enligt nr 3002.
Material som motsvarar produktbeskriv-
ningen får dock användas, förutsatt att
dess totala värde inte överstiger 20 % av
produktens pris fritt fabrik

� � Fraktioner av blod andra än
immunsera, hemoglobin,
blodglobuliner och serumglobu-
liner

Tillverkning utgående från material
enligt vilket tulltaxenummer som helst,
även andra material enligt nr 3002.
Material som motsvarar produktbeskriv-
ningen får dock användas, förutsatt att
dess totala värde inte överstiger 20 % av
produktens pris fritt fabrik



(1) (2) (3) eller (4)

3002
(fortsättning)

� � Hemoglobin, blodglobuliner och
serumglobuliner

Tillverkning utgående från material
enligt vilket tulltaxenummer som helst,
även andra material enligt nr 3002.
Material som motsvarar produktbeskriv-
ningen får dock användas, förutsatt att
dess totala värde inte överstiger 20 % av
produktens pris fritt fabrik

� � Andra Tillverkning utgående från material
enligt vilket tulltaxenummer som helst,
även andra material enligt nr 3002.
Material som motsvarar produktbeskriv-
ningen får dock användas, förutsatt att
dess totala värde inte överstiger 20 % av
produktens pris fritt fabrik

3003 och
3004

Medikamenter (med undantag av varor
enligt nr 3002, 3005 eller 3006):

� Framställda av amikacin enligt nr
2941

Tillverkning utgående från material
enligt vilket tulltaxenummer som helst,
utom material enligt samma tulltax-
enummer som produkten. Material enligt
nr 3003 eller 3004 får dock användas,
förutsatt att dess totala värde inte över-
stiger 20 % av produktens pris fritt
fabrik

� Andra Tillverkning

� utgående från material enligt vilket
tulltaxenummer som helst, utom
material enligt samma tulltaxenum-
mer som produkten. Material enligt
nr 3003 och 3004 får dock använ-
das, förutsatt att dess totala värde
inte överstiger 20 % av produktens
pris fritt fabrik, och

� vid vilken värdet av allt använt
material inte överstiger 50 % av pro-
duktens pris fritt fabrik

ex 3006 Läkemedelsavfall enligt anm. 4 k till
detta kapitel

Ursprunget för produkten, såsom den
ursprungligen klassificerades, skall behål-
las

ex Kapitel 31 Gödselmedel; med undantag av följande: Tillverkning utgående från material
enligt vilket tulltaxenummer som helst,
utom material enligt samma tulltaxe-
nummer som produkten. Material enligt
samma tulltaxenummer som produkten
får dock användas, förutsatt att dess
totala värde inte överstiger 20 % av pro-
duktens pris fritt fabrik

Tillverkning vid vilken värdet av allt
använt material inte överstiger 40 % av
produktens pris fritt fabrik



(1) (2) (3) eller (4)

ex 3105 Mineraliska eller kemiska gödselmedel
som innehåller två eller tre av grundäm-
nena kväve, fosfor och kalium; andra
gödselmedel; varor enligt detta kapitel i
tablettform eller liknande former eller i
förpackningar med en bruttovikt av
högst 10 kg; med undantag av följande:

� Natriumnitrat

� Kalciumcyanamid

� Kaliumsulfat

� Kaliummagnesiumsulfat

Tillverkning

� utgående från material enligt vilket
tulltaxenummer som helst, utom
material enligt samma tulltaxenum-
mer som produkten. Material enligt
samma tulltaxenummer som pro-
dukten får dock användas, förutsatt
att dess totala värde inte överstiger
20 % av produktens pris fritt fabrik,
och

� vid vilken värdet av allt använt
material inte överstiger 50 % av pro-
duktens pris fritt fabrik

Tillverkning vid vilken värdet av allt
använt material inte överstiger 40 % av
produktens pris fritt fabrik

ex Kapitel 32 Garvämnes- och färgämnesextrakter;
garvsyror och garvsyraderivat; 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 tulltaxenummer som helst,
utom material enligt samma tulltax-
enummer som produkten. Material enligt
samma tulltaxenummer som produkten
får dock användas, förutsatt att dess
totala värde inte överstiger 20 % av pro-
duktens pris fritt fabrik

Tillverkning vid vilken värdet av allt
använt material inte överstiger 40 % av
produktens pris fritt fabrik

ex 3201 Garvsyror (tanniner) samt salter, etrar,
estrar och andra derivat av garvsyror

Tillverkning utgående från garvämnes-
extrakter med vegetabiliskt ursprung

Tillverkning vid vilken värdet av allt
använt material inte överstiger 40 % av
produktens pris fritt fabrik

3205 Substratpigment; preparat enligt anmärk-
ning 3 till detta kapitel på basis av sub-
stratpigment (1)

Tillverkning utgående från material
enligt vilket tulltaxenummer som helst,
utom material enligt nr 3203, 3204 och
3205. Material enligt nr 3205 får dock
användas, förutsatt att dess totala värde
inte överstiger 20 % av produktens pris
fritt fabrik

Tillverkning vid vilken värdet av allt
använt material inte överstiger 40 % av
produktens pris fritt fabrik

ex Kapitel 33 Eteriska oljor och resinoider; parfyme-
ringsmedel, kosmetiska preparat och toa-
lettmedel; med undantag av följande:

Tillverkning utgående från material
enligt vilket tulltaxenummer som helst,
utom material enligt samma tulltax-
enummer som produkten. Material enligt
samma tulltaxenummer som produkten
får dock användas, förutsatt att dess
totala värde inte överstiger 20 % av pro-
duktens pris fritt fabrik

Tillverkning vid vilken värdet av allt
använt material inte överstiger 40 % av
produktens pris fritt fabrik

3301 Eteriska oljor (även terpenfria), inbegri-
pet �concretes� och �absolutes�; resinoi-
der; extraherade oleoresiner; koncentrat
av eteriska oljor i fett, icke flyktig olja,
vax e.d., erhållna genom s.k. enfleurage
eller maceration; terpenhaltiga biproduk-
ter erhållna vid avterpenisering av ete-
riska oljor; vatten från destillation av ete-
riska oljor och vattenlösningar av sådana
oljor

Tillverkning utgående från material
enligt vilket tulltaxenummer som helst,
även material ur en annan �grupp� (2)
enligt detta tulltaxenummer. Material
enligt samma grupp som produkten får
dock användas, förutsatt att dess totala
värde inte överstiger 20 % av produktens
pris fritt fabrik

Tillverkning vid vilken värdet av allt
använt material inte överstiger 40 % av
produktens pris fritt fabrik

(1) I anmärkning 3 till kapitel 32 anges att det gäller preparat av sådana slag som används för att färga alla slags material eller som är avsedda att ingå som beståndsdelar
vid tillverkning av färgberedningar, om de inte är klassificerade enligt ett annat tulltaxenummer i kapitel 32.

(2) Med �grupp� avses en del av ett tulltaxenummer som är skild från resten med hjälp av semikolon.



(1) (2) (3) eller (4)

ex Kapitel 34 Tvål och såpa, organiska ytaktiva ämnen,
tvättmedel, smörjmedel, konstgjorda vax-
er, beredda vaxer, puts- och skurmedel,
ljus och liknande artiklar, modellerings-
pastor, s.k. dentalvax samt dentalprepa-
rat på basis av gips; med undantag av
följande:

Tillverkning utgående från material
enligt vilket tulltaxenummer som helst,
utom material enligt samma tulltax-
enummer som produkten. Material enligt
samma tulltaxenummer som produkten
får dock användas, förutsatt att dess
totala värde inte överstiger 20 % av pro-
duktens pris fritt fabrik

Tillverkning vid vilken värdet av allt
använt material inte överstiger 40 % av
produktens pris fritt fabrik

ex 3403 Beredda smörjmedel innehållande mindre
än 70 viktprocent oljor erhållna ur
petroleum eller ur bituminösa mineral

Raffinering och/eller en eller flera sär-
skilda processer (1)

eller

andra förfaranden vid vilka allt använt
material klassificeras enligt ett annat tull-
taxenummer än produkten. Material
enligt samma tulltaxenummer som pro-
dukten får dock användas, förutsatt att
dess totala värde inte överstiger 50 % av
produktens pris fritt fabrik

3404 Konstgjorda vaxer och beredda vaxer:

� Baserade på paraffin, petroleumvax,
vaxer erhållna ur bituminösa mine-
ral, �slack wax� eller �scale wax�

Tillverkning utgående från material
enligt vilket tulltaxenummer som helst,
utom material enligt samma tulltax-
enummer som produkten. Material enligt
samma tulltaxenummer som produkten
får dock användas, förutsatt att dess
totala värde inte överstiger 50 % av pro-
duktens pris fritt fabrik

� Andra Tillverkning utgående från material
enligt vilket tulltaxenummer som helst,
utom

� hydrerade oljor enligt nr 1516 som
har karaktär av vaxer,

� icke kemiskt definierade fettsyror,
tekniska fettalkoholer enligt nr 3823
som har karaktär av vaxer, eller

� material enligt nr 3404

Dessa material får dock användas, för-
utsatt att dess totala värde inte överstiger
20 % av produktens pris fritt fabrik

Tillverkning vid vilken värdet av allt
använt material inte överstiger 40 % av
produktens pris fritt fabrik

(1) Se inledande anmärkning 7.1 och 7.3.



(1) (2) (3) eller (4)

ex Kapitel 35 Proteiner; modifierad stärkelse; lim och
klister; enzymer; med undantag av föl-
jande:

Tillverkning utgående från material
enligt vilket tulltaxenummer som helst,
utom material enligt samma tulltax-
enummer som produkten. Material enligt
samma tulltaxenummer som produkten
får dock användas, förutsatt att dess
totala värde inte överstiger 20 % av pro-
duktens pris fritt fabrik

Tillverkning vid vilken värdet av allt
använt material inte överstiger 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, dex-
trin eller annan modifierad stärkelse:

� Företrad eller förestrad stärkelse Tillverkning utgående från material
enligt vilket tulltaxenummer som helst,
även andra material enligt nr 3505

Tillverkning vid vilken värdet av allt
använt material inte överstiger 40 % av
produktens pris fritt fabrik

� Annan Tillverkning utgående från material
enligt vilket tulltaxenummer som helst,
utom material enligt nr 1108

Tillverkning vid vilken värdet av allt
använt material inte överstiger 40 % av
produktens pris fritt fabrik

ex 3507 Enzympreparat, inte nämnda eller inbe-
gripna någon annanstans

Tillverkning vid vilken värdet av allt
använt material inte överstiger 50 % av
produktens pris fritt fabrik

Kapitel 36 Krut och sprängämnen; pyrotekniska
produkter; tändstickor; pyrofora lege-
ringar; vissa brännbara produkter

Tillverkning utgående från material
enligt vilket tulltaxenummer som helst,
utom material enligt samma tulltaxe-
nummer som produkten. Material enligt
samma tulltaxenummer som produkten
får dock användas, förutsatt att dess
totala värde inte överstiger 20 % av pro-
duktens pris fritt fabrik

Tillverkning vid vilken värdet av allt
använt material inte överstiger 40 % av
produktens pris fritt fabrik

ex Kapitel 37 Varor för foto- eller kinobruk; med
undantag av följande:

Tillverkning utgående från material
enligt vilket tulltaxenummer som helst,
utom material enligt samma tulltaxe-
nummer som produkten. Material enligt
samma tulltaxenummer som produkten
får dock användas, förutsatt att dess
totala värde inte överstiger 20 % av pro-
duktens pris fritt fabrik

Tillverkning vid vilken värdet av allt
använt material inte överstiger 40 % av
produktens pris fritt fabrik



(1) (2) (3) eller (4)

3701 Fotografiska plåtar och fotografisk blad-
film, strålningskänsliga, oexponerade, av
annat material än papper, papp eller tex-
tilvara; bladfilm, strålningskänslig, oex-
ponerad, avsedd för omedelbar bildfram-
ställning, även i form av filmpaket:

� Färgfilm avsedd för omedelbar bild-
framställning, i form av filmpaket

Tillverkning utgående från material
enligt vilket tulltaxenummer som helst,
utom material enligt nr 3701 och 3702.
Material enligt nr 3702 får dock använ-
das, förutsatt att dess totala värde inte
överstiger 30 % av produktens pris fritt
fabrik

Tillverkning vid vilken värdet av allt
använt material inte överstiger 40 % av
produktens pris fritt fabrik

� Andra Tillverkning utgående från material
enligt vilket tulltaxenummer som helst,
utom material enligt nr 3701 och 3702.
Material enligt nr 3701 och 3702 får
dock användas, förutsatt att dess totala
värde inte överstiger 20 % av produktens
pris fritt fabrik

Tillverkning vid vilken värdet av allt
använt material inte överstiger 40 % av
produktens pris fritt fabrik

3702 Fotografisk film i rullar, strålningskäns-
lig, oexponerad, av annat material än
papper, papp eller textilvara; film i rullar,
strålningskänslig, oexponerad, avsedd för
omedelbar bildframställning

Tillverkning utgående från material
enligt vilket tulltaxenummer som helst,
utom material enligt nr 3701 och 3702

Tillverkning vid vilken värdet av allt
använt material inte överstiger 40 % av
produktens pris fritt fabrik

3704 Fotografiska plåtar, fotografisk film, foto-
grafiskt papper, fotografisk papp och
fotografisk textilvara, exponerade men
inte framkallade

Tillverkning utgående från material
enligt vilket tulltaxenummer som helst,
utom material enligt nr 3701�3704

Tillverkning vid vilken värdet av allt
använt material inte överstiger 40 % av
produktens pris fritt fabrik

ex Kapitel 38 Diverse kemiska produkter; med undan-
tag av följande:

Tillverkning utgående från material
enligt vilket tulltaxenummer som helst,
utom material enligt samma tulltaxe-
nummer som produkten. Material enligt
samma tulltaxenummer som produkten
får dock användas, förutsatt att dess
totala värde inte överstiger 20 % av pro-
duktens pris fritt fabrik

Tillverkning vid vilken värdet av allt
använt material inte överstiger 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 20 % av
produktens pris fritt fabrik

Tillverkning vid vilken värdet av allt
använt material inte överstiger 40 % av
produktens pris fritt fabrik

ex 3803 Raffinerad tallolja Raffinering av rå tallolja Tillverkning vid vilken värdet av allt
använt material inte överstiger 40 % av
produktens pris fritt fabrik



(1) (2) (3) eller (4)

ex 3805 Sulfatterpentin, renad Rening genom destillation eller raffine-
ring av rå sulfatterpentin

Tillverkning vid vilken värdet av allt
använt material inte överstiger 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 överstiger 40 % av
produktens pris fritt fabrik

ex 3807 Trätjära (vegetabiliskt beck) Destillation av trätjära Tillverkning vid vilken värdet av allt
använt material inte överstiger 40 % av
produktens pris fritt fabrik

3808 Insekts-, svamp- och ogräsbekämpnings-
medel, groningshindrande medel,
tillväxtreglerande medel för växter, des-
infektionsmedel, bekämpningsmedel mot
gnagare och liknande produkter, förelig-
gande i former eller förpackningar för
försäljning i detaljhandeln eller som pre-
parat 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 påskyn-
dande 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

Tillverkning vid vilken värdet av allt
använt material inte överstiger 50 % av
produktens pris fritt fabrik

3810 Betmedel för metaller; flussmedel och
andra preparat, utgörande hjälpmedel
vid lödning eller svetsning; pulver och
pastor för lödning eller svetsning, bestå-
ende av metall och andra ämnen; prepa-
rat av sådana slag som används för fyll-
ning 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, korrosion eller hartsbildning,
viskositetsförbättrande preparat och
andra beredda tillsatsmedel för mineral-
oljor (inbegripet bensin) eller för andra
vätskor som används för samma ända-
mål som mineraloljor:

� Beredda tillsatsmedel för smörjoljor,
innehållande oljor erhållna ur petro-
leum eller ur bituminösa mineral

Tillverkning vid vilken värdet av allt
använt material enligt nr 3811 50 % av
produktens pris fritt fabrik

� Andra Tillverkning vid vilken värdet av allt
använt material inte överstiger 50 % av
produktens pris fritt fabrik



(1) (2) (3) eller (4)

3812 Beredda vulkningsacceleratorer; samman-
satta mjukningsmedel för gummi eller
plast, inte nämnda eller inbegripna
någon annanstans; antioxidanter och
andra sammansatta stabiliseringsmedel
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 brandsläck-
ningsapparater; brandsläckningsbomber

Tillverkning vid vilken värdet av allt
använt material inte överstiger 50 % av
produktens pris fritt fabrik

3814 Sammansatta organiska lösnings- och
spädningsmedel, inte nämnda eller inbe-
gripna någon annanstans; beredda färg-
eller lackborttagningsmedel

Tillverkning vid vilken värdet av allt
använt material inte överstiger 50 % av
produktens pris fritt fabrik

3818 Kemiska grundämnen, dopade för
användning inom elektroniken, i form av
skivor, plattor eller liknande former;
kemiska föreningar, dopade för använd-
ning 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 kraftöve-
föring, inte innehållande oljor erhållna
ur petroleum eller ur bituminösa mineral
eller innehållande mindre än 70 viktpro-
cent sådana oljor

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

3822 Reagens för diagnostiskt bruk eller labo-
ratoriebruk på underlag samt beredda
reagens för diagnostiskt bruk eller labo-
ratoriebruk, även utan underlag, andra
än sådana som omfattas av nr 3002 eller
3006; certifierade referensmaterial

Tillverkning vid vilken värdet av allt
använt material inte överstiger 50 % av
produktens pris fritt fabrik

3823 Tekniska enbasiska fettsyror; sura oljor
från raffinering; tekniska fettalkoholer:

� Tekniska enbasiska fettsyror, sura
oljor från raffinering

Tillverkning utgående från material
enligt vilket tulltaxenummer som helst,
utom material enligt samma tulltaxe-
nummer som produkten

� Tekniska fettalkoholer Tillverkning utgående från material
enligt vilket tulltaxenummer som helst,
även andra material enligt nr 3823



(1) (2) (3) eller (4)

3824 Beredda bindemedel för gjutformar eller
gjutkärnor; kemiska produkter samt pre-
parat från kemiska eller närstående
industrier (inbegripet sådana som består
av blandningar av naturprodukter), inte
nämnda eller inbegripna någon annan-
stans:

� Följande produkter enligt detta tull-
taxenummer:

� � Beredda bindemedel för gjutfor-
mar eller gjutkärnor på basis av
naturligt hartsartade produkter

� � Naftensyror, vattenolösliga salter
av naftensyror samt estrar av
naftensyror

� � Sorbitol, annan än sorbitol enligt
nr 2905

� � Petroleumsulfonater med undan-
tag av petroleumsulfonater av
alkalimetaller, av ammonium
eller av etanolaminer; tiofenhal-
tiga sulfonsyror av oljor ur bitu-
minösa mineral och salter av
dessa syror

� � Jonbytare

� � Getter för vakuumrör

� � Alkalisk järnoxid för rening av
gas

� � Flytande ammoniak och förbru-
kad oxid från kolgasrening

� � Svavelnaftensyror, vattenolösliga
salter samt estrar av dessa

� � Finkelolja och dippelsolja

� � Blandningar av salter som har
olika anjoner

� � Pastor eller massor på basis av
gelatin för kopieringsändamål,
även på underlag av papper eller
textil

Tillverkning utgående från material
enligt vilket tulltaxenummer som helst,
utom material enligt samma tulltaxe-
nummer som produkten. Material enligt
samma tulltaxenummer som produkten
får dock användas, förutsatt att dess
totala värde inte överstiger 20 % av pro-
duktens pris fritt fabrik

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



(1) (2) (3) eller (4)

3901�3915 Plaster i obearbetad form, avklipp och
annat avfall av plast samt plastskrot;
med undantag av nr ex 3907 och 3912
för vilka följande gäller:

� Additionspolymerisationsprodukter i
vilka en monomer står för mer än
99 viktprocent av hela polymerinne-
hållet

Tillverkning vid vilken

� värdet av allt använt material inte
överstiger 50 % av produktens pris
fritt fabrik, och

� värdet av allt använt material enligt
kapitel 39 inte överstiger 20 % av
produktens pris fritt fabrik (1)

Tillverkning vid vilken värdet av allt
använt material inte överstiger 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
fabrik (1)

Tillverkning vid vilken värdet av allt
använt material inte överstiger 25 % av
produktens pris fritt fabrik

ex 3907 � Sampolymerer av polykarbonater
samt av akrylnitril, butadien och sty-
ren (ABS)

Tillverkning utgående från material
enligt vilket tulltaxenummer som helst,
utom material enligt samma tulltaxe-
nummer som produkten. Material enligt
samma tulltaxenummer som produkten
får dock användas, förutsatt att dess
totala värde inte överstiger 50 % av pro-
duktens pris fritt fabrik (1)

� 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 tetrabrombifenol A

3912 Cellulosa och kemiska cellulosaderivat,
inte nämnda eller inbegripna någon
annanstans, i obearbetad form

Tillverkning vid vilken värdet av allt
använt material enligt samma tulltaxe-
nummer som produkten inte överstiger
20 % av produktens pris fritt fabrik

(1) För produkter som är sammansatta av material klassificerade både enligt 3901�3906 och enligt 3907�3911 gäller denna inskränkning endast produktens viktmässigt
dominerande materialgrupp.



(1) (2) (3) eller (4)

3916�3921 Halvfabrikat av plast och andra plastva-
ror, med undantag av nr ex 3916,
ex 3917, ex 3920 och ex 3921 för vilka
följande gäller:

� Platta produkter, vidare bearbetade
än ytbehandlade eller nedskurna till
annan än kvadratisk eller rektang-
ulär form; andra produkter, vidare
bearbetade än ytbehandlade

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 överstiger 25 % av
produktens pris fritt fabrik

� Andra:

� � Additionspolymerisa-tionspro-
dukter i vilka en monomer står
för mer än 99 viktprocent av
hela polymerinnehållet

Tillverkning vid vilken

� värdet av allt använt material inte
överstiger 50 % av produktens pris
fritt fabrik, och

� inom ovannämnda gräns, värdet av
allt använt material enligt kapitel 39
inte överstiger 20 % av produktens
pris fritt fabrik (1)

Tillverkning vid vilken värdet av allt
använt material inte överstiger 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
fabrik (1)

Tillverkning vid vilken värdet av allt
använt material inte överstiger 25 % av
produktens pris fritt fabrik

ex 3916 och
ex 3917

Profilerade stänger och strängar samt rör Tillverkning vid vilken

� värdet av allt använt material inte
överstiger 50 % av produktens pris
fritt fabrik, och

� inom ovannämnda gräns, värdet av
allt använt material enligt samma
tulltaxenummer som produkten inte
överstiger 20 % av produktens pris
fritt fabrik

Tillverkning vid vilken värdet av allt
använt material inte överstiger 25 % av
produktens pris fritt fabrik

ex 3920 � Duk eller film av jonomer Tillverkning utgående från ett termoplas-
tiskt partiellt salt utgörande en sampoly-
mer av eten och metakrylsyra delvis neu-
traliserad med metalljoner, huvudsakli-
gen zink och natrium

Tillverkning vid vilken värdet av allt
använt material inte överstiger 40 % av
produktens pris fritt fabrik

� Duk av cellulosaregenerat, polyami-
der eller polyeten

Tillverkning vid vilken värdet av allt
använt material enligt samma tulltaxe-
nummer som produkten inte överstiger
20 % av produktens pris fritt fabrik

(1) För produkter som är sammansatta av material klassificerade både enligt 3901�3906 och enligt 3907�3911 gäller denna inskränkning endast produktens viktmässigt
dominerande materialgrupp.



(1) (2) (3) eller (4)

ex 3921 Metallbelagda folier av plastmaterial Tillverkning utgående från högtrans-
parenta folier av polyester med en tjock-
lek på mindre än 23 my (1)

Tillverkning vid vilken värdet av allt
använt material inte överstiger 40 % 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 tulltaxenummer som helst,
utom material enligt samma tulltaxe-
nummer som produkten

ex 4001 Laminerade plattor av sulkräpp Laminering av kräpp-plattor av natur-
gummi

4005 Ovulkat gummi med inblandning av till-
satsämnen, i obearbetad 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; massiv-
däck, slitbanor samt fälgband, av gummi

� Regummerade däck (även massiv-
däck och s.k. slanglösa däck) av
gummi

Regummering av begagnade däck

� Andra Tillverkning utgående från material
enligt vilket tulltaxenummer som helst,
utom material enligt nr 4011 och 4012

ex 4017 Varor av hårdgummi Tillverkning utgående från hårdgummi

ex Kapitel 41 Oberedda hudar och skinn (andra än
pälsskinn) samt läder; med undantag av
följande:

Tillverkning utgående från material
enligt vilket tulltaxenummer som helst,
utom material enligt samma tulltaxe-
nummer som produkten

ex 4102 Oberedda skinn av får eller lamm, avhå-
rade

Borttagning av ull från skinn av får eller
lamm, med ullbeklädnad

4104�4106 Hudar och skinn, garvade eller som
crust, utan kvarsittande ull eller hår,
även spaltade men inte vidare beredda

Garvning av garvat läder,

eller

tillverkning utgående från material enligt
vilket tulltaxenummer som helst, utom
material enligt samma tulltaxenummer
som produkten

4107, 4112
och 4113

Läder, ytterligare berett efter garvning
eller crustning, inbegripet läder berett till
pergament, utan kvarsittande ull eller
hår, även spaltat, annat än läder enligt nr
4114

Tillverkning utgående från material
enligt vilket tulltaxenummer som helst,
utom material enligt nr 4104�4113

(1) Folier för vilka den optiska störningen är mindre än 2 %, mätt enligt ASTM-D 1003�16 (störningsfaktor) med Gardners nefelometri, anses som högtransparenta.



(1) (2) (3) eller (4)

ex 4114 Lackläder och laminerat lackläder; metal-
liserat läder

Tillverkning utgående från material
enligt nr 4104�4107, 4112 eller 4113
förutsatt att dess totala värde inte över-
stiger 50 % av produktens pris fritt
fabrik

Kapitel 42 Lädervaror; sadelmakeriarbeten; reseffek-
ter, handväskor och liknande artiklar;
varor av tarmar

Tillverkning utgående från material
enligt vilket tulltaxenummer som helst,
utom material enligt samma tulltax-
enummer som produkten

ex Kapitel 43 Pälsskinn och konstgjord päls; varor av
dessa material; med undantag av följan-
de:

Tillverkning utgående från material
enligt vilket tulltaxenummer som helst,
utom material enligt samma tulltaxe-
nummer som produkten

ex 4302 Garvade eller på annat sätt beredda päls-
skinn, hopfogade:

� Tavlor, kors och liknande former Blekning eller färgning, förutom tillskär-
ning och hopfogning av garvade eller på
annat sätt beredda pälsskinn, icke hopfo-
gade

� Andra Tillverkning utgående från garvade eller
på annat sätt beredda pälsskinn, icke
hopfogade

4303 Kläder och tillbehör till kläder samt
andra varor av pälsskinn

Tillverkning utgående från garvade eller
på annat sätt beredda pälsskinn enligt nr
4302, icke hopfogade

ex Kapitel 44 Trä och varor av trä; träkol; med undan-
tag av följande:

Tillverkning utgående från material
enligt vilket tulltaxenummer som helst,
utom material enligt samma tulltaxe-
nummer som produkten

ex 4403 Virke, bilat eller grovt sågat på två eller
fyra sidor

Tillverkning utgående från obearbetat
virke, även barkat eller endast befriat
från splintved

ex 4407 Virke, sågat eller kluvet i längdriktning-
en, skuret eller svarvat till skivor, med
en tjocklek av mer än 6 mm, hyvlat, sli-
pat eller längdskarvat

Hyvling, slipning eller längdskarvning

ex 4408 Skivor för fanering (inbegripet sådana
som erhållits genom skärning av lamine-
rat virke) och skivor för plywood, med
en tjocklek av högst 6 mm kantskarvade,
och annat virke, sågat i längdriktningen,
skuret eller svarvat till skivor, med en
tjocklek av högst 6 mm, hyvlat, slipat
eller längdskarvat

Kantskarvning, hyvling, slipning eller
längdskarvning



(1) (2) (3) eller (4)

ex 4409 Virke, likformigt bearbetat utefter hela
längden, på kanter, ändar eller sidor,
även hyvlat, slipat eller längdskarvat:

� Slipat eller längdskarvat Slipning eller längdskarvning

� Profilerat virke Profilering

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 bräder eller
skivor i icke avpassade dimensioner

ex 4416 Fat, tunnor, kar, baljor och andra tunn-
binderiarbeten samt delar till sådana
arbeten, av trä

Tillverkning utgående från kluven tunn-
stav, inte vidare bearbetad än sågad på
de två huvudsidorna

ex 4418 � Byggnadssnickerier och timmer-
mansarbeten av trä

Tillverkning utgående från material
enligt vilket tulltaxenummer som helst,
utom material enligt samma tulltaxe-
nummer som produkten. Cellplattor och
vissa takspån (�shingles� och �shakes�) får
dock användas

� Profilerat virke Profilering

ex 4421 Ämnen till tändstickor; träpligg till sko-
don

Tillverkning utgående från virke enligt
vilket tulltaxenummer 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 tulltaxenummer som helst,
utom material enligt samma tulltaxe-
nummer som produkten

4503 Varor av naturkork Tillverkning utgående från kork enligt nr
4501

Kapitel 46 Varor av halm, esparto eller andra flät-
ningsmaterial; korgmakeriarbeten

Tillverkning utgående från material
enligt vilket tulltaxenummer som helst,
utom material enligt samma tulltaxe-
nummer som produkten



(1) (2) (3) eller (4)

Kapitel 47 Massa av ved eller andra fibrösa cellulo-
sahaltiga material; papper eller papp för
återvinning (avfall och förbrukade varor)

Tillverkning utgående från material
enligt vilket tulltaxenummer som helst,
utom material enligt samma tulltaxe-
nummer som produkten

ex Kapitel 48 Papper och papp; varor av pappersmas-
sa, papper eller papp; med undantag av
följande:

Tillverkning utgående från material
enligt vilket tulltaxenummer som helst,
utom material enligt samma tulltaxe-
nummer som produkten

ex 4811 Papper och papp, endast linjerade eller
rutade

Tillverkning utgående från material för
papperstillverkning enligt kapitel 47

4816 Karbonpapper, självkopierande papper
och annat kopierings- eller övertrycks-
papper (med undantag av papper enligt
nr 4809), pappersstenciler och offsetplå-
tar av papper, även förpackade i askar

Tillverkning utgående från material för
papperstillverkning enligt kapitel 47

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

Tillverkning

� utgående från material enligt vilket
tulltaxenummer som helst, utom
material enligt samma tulltaxenum-
mer som produkten, och

� vid vilken värdet av allt använt
material inte överstiger 50 % av pro-
duktens pris fritt fabrik

ex 4818 Toalettpapper Tillverkning utgående från material för
papperstillverkning 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 enligt vilket
tulltaxenummer som helst, utom
material enligt samma tulltaxenum-
mer som produkten, och

� vid vilken värdet av allt använt
material inte överstiger 50 % av pro-
duktens pris fritt fabrik

ex 4820 Brevpapper i block Tillverkning

� utgående från material enligt vilket
tulltaxenummer som helst, utom
material enligt samma tulltaxenum-
mer som produkten, och

� vid vilken värdet av allt använt
material inte överstiger 50 % av pro-
duktens pris fritt fabrik

ex 4823 Andra slag av papper, papp, cellulosa-
vadd eller duk av cellulosafibrer, till-
skurna till bestämd storlek eller form

Tillverkning utgående från material för
papperstillverkning enligt kapitel 47



(1) (2) (3) eller (4)

ex Kapitel 49 Tryckta böcker, tidningar, bilder och
andra produkter från den grafiska indust-
rin; handskrifter, maskinskrivna texter
samt ritningar; med undantag av följan-
de:

Tillverkning utgående från material
enligt vilket tulltaxenummer som helst,
utom material enligt samma tulltaxe-
nummer som produkten

4909 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

Tillverkning utgående från material
enligt vilket tulltaxenummer som helst,
utom material enligt nr 4909 och 4911

4910 Almanackor av alla slag, tryckta, inbegri-
pet almanacksblock

� S.k. �evighetskalendrar� eller alma-
nackor med utbytbara block, fast-
satta på ett annat underlag än pap-
per eller papp

Tillverkning

� utgående från material enligt vilket
tulltaxenummer som helst, utom
material enligt samma tulltaxenum-
mer som produkten, och

� utgående från material enligt vilket
tulltaxenummer som helst, utom
material enligt samma tulltaxenum-
mer som produkten, och

� Andra Tillverkning utgående från material
enligt vilket tulltaxenummer som helst,
utom material enligt nr 4909 och 4911

ex Kapitel 50 Natursilke; med undantag av följande: Tillverkning utgående från material
enligt vilket tulltaxenummer som helst,
utom material enligt samma tulltaxe-
nummer som produkten

ex 5003 Avfall av natursilke (inbegripet silkes-
kokonger, inte lämpliga för avhaspling,
garnavfall samt rivet avfall och riven
lump), kardat och kammat

Kardning eller kamning av avfall av
natursilke

5004�ex 5006 Garn av natursilke och garn spunnet av
avfall av natursilke

Tillverkning utgående från (1)

� råsilke eller avfall av natursilke, kar-
dat, kammat eller på annat sätt
berett för spinning,

� andra naturfibrer, inte kardade, kam-
made eller på annat sätt beredda för
spinning,

� kemiskt material eller dissolvingmas-
sa, eller

� material för papperstillverkning

(1) För särskilda villkor rörande produkter gjorda av en blandning av textilmaterial, se inledande anmärkning 5.



(1) (2) (3) eller (4)

5007 Vävnader av natursilke eller av avfall av
natursilke:

� I förening med gummitråd Tillverkning utgående från enkelt garn (1)

� Andra Tillverkning utgående från (1)

� garn av kokosfibrer,

� naturfibrer,

� konststapelfibrer, inte kardade, kam-
made eller på annat sätt beredda för
spinning,

� kemiskt material eller dissolvingmas-
sa,

� papper,

eller

tryckning samt minst två förberedande
eller avslutande behandlingar (t.ex. tvätt-
ning, blekning, mercerisering, värmefix-
ering, uppruggning, kalandrering,
krympfri-behandling, appretering, deka-
tering, impregnering, stoppning eller
noppning), förutsatt att värdet av den
använda otryckta textilvävnaden inte
överstiger 47,5 % av produktens pris fritt
fabrik

ex Kapitel 51 Ull samt fina eller grova djurhår; garn
och vävnader av tagel; med undantag av
följande:

Tillverkning vid vilken allt använt mate-
rial klassificeras enligt ett annat tulltaxe-
nummer än produkten

5106�
5110

Garn av ull eller fina eller grova djurhår
eller av tagel

Tillverkning utgående från (1)

� råsilke eller avfall av silke, kardat,
kammat eller på annat sätt berett för
spinning,

� naturfibrer, inte kardade, kammade
eller på annat sätt beredda för spin-
ning,

� kemiskt material eller dissolvingmas-
sa, eller

� material för papperstillverkning

(1) För särskilda villkor rörande produkter gjorda av en blandning av textilmaterial, se inledande anmärkning 5.



(1) (2) (3) eller (4)

5111�
5113

Vävnader av ull eller fina eller grova
djurhår eller av tagel:

� I förening med gummitråd Tillverkning utgående från enkelt garn (1)

� Andra Tillverkning utgående från (1)

� garn av kokosfibrer,

� naturfibrer,

� konststapelfibrer, inte kardade, kam-
made eller på annat sätt beredda för
spinning,

� kemiskt material eller dissolvingmas-
sa,

� papper,

eller

tryckning samt minst två förberedande
eller avslutande behandlingar (t.ex. tvätt-
ning, blekning, mercerisering, värmefix-
ering, uppruggning, kalandrering,
krympfri-behandling, appretering, deka-
tering, impregnering, stoppning eller
noppning), förutsatt att värdet av den
använda otryckta textilvävnaden inte
överstiger 47,5 % av produktens pris fritt
fabrik

ex Kapitel 52 Bomull; med undantag av följande: Tillverkning utgående från material
enligt vilket tulltaxenummer som helst,
utom material enligt samma tulltaxe-
nummer som produkten

5204�
5207

Garn och sytråd av bomull Tillverkning utgående från (1)

� råsilke eller avfall av silke, kardat,
kammat eller på annat sätt berett för
spinning,

� naturfibrer, inte kardade, kammade
eller på annat sätt beredda för spin-
ning,

� kemiskt material eller dissolvingmas-
sa, eller

� material för papperstillverkning

(1) För särskilda villkor rörande produkter gjorda av en blandning av textilmaterial, se inledande anmärkning 5.



(1) (2) (3) eller (4)

5208�
5212

Vävnader av bomull:

� I förening med gummitråd Tillverkning utgående från enkelt garn (1)

� Andra Tillverkning utgående från (1)

� garn av kokosfibrer,

� naturfibrer,

� konststapelfibrer, inte kardade, kam-
made eller på annat sätt beredda för
spinning,

� kemiskt material eller dissolvingmas-
sa,

� papper,

eller

tryckning samt minst två förberedande
eller avslutande behandlingar (t.ex. tvätt-
ning, blekning, mercerisering, värmefix-
ering, uppruggning, kalandrering,
krympfri-behandling, appretering, deka-
tering, impregnering, stoppning eller
noppning), förutsatt att värdet av den
använda otryckta textilvävnaden inte
överstiger 47,5 % av produktens pris fritt
fabrik

ex Kapitel 53 Andra vegetabiliska textilfibrer; pappers-
garn och vävnader av pappersgarn; med
undantag av följande:

Tillverkning utgående från material
enligt vilket tulltaxenummer som helst,
utom material enligt samma tulltaxe-
nummer som produkten

5306�
5308

Garn av andra vegetabiliska textilfibrer;
pappersgarn

Tillverkning utgående från (1)

� råsilke eller avfall av natursilke, kar-
dat, kammat eller på annat sätt
berett för spinning,

� naturfibrer, inte kardade, kammade
eller på annat sätt beredda för spin-
ning,

� kemiskt material eller dissolvingmas-
sa, eller

� material för papperstillverkning

(1) För särskilda villkor rörande produkter gjorda av en blandning av textilmaterial, se inledande anmärkning 5.



(1) (2) (3) eller (4)

5309�
5311

Vävnader av andra vegetabiliska textil-
fibrer; vävnader av pappersgarn:

� I förening med gummitråd Tillverkning utgående från enkelt garn (1)

� Andra Tillverkning utgående från (1)

� garn av kokosfibrer,

� garn av jutefibrer,

� naturfibrer,

� konststapelfibrer, inte kardade, kam-
made eller på annat sätt beredda för
spinning,

� kemiskt material eller dissolvingmas-
sa,

� papper,

eller

tryckning samt minst två förberedande
eller avslutande behandlingar (t.ex. tvätt-
ning, blekning, mercerisering, värmefix-
ering, uppruggning, kalandrering,
krympfri-behandling, appretering, deka-
tering, impregnering, stoppning eller
noppning), förutsatt att värdet av den
använda otryckta textilvävnaden inte
överstiger 47,5 % av produktens pris fritt
fabrik

5401�
5406

Garn, monofilamentgarn och sytråd av
konstfilament

Tillverkning utgående från (1)

� råsilke eller avfall av natursilke, kar-
dat, kammat eller på annat sätt
berett för spinning,

� naturfibrer, inte kardade, kammade
eller på annat sätt beredda för spin-
ning,

� kemiskt material eller dissolvingmas-
sa, eller

� material för papperstillverkning

(1) För särskilda villkor rörande produkter gjorda av en blandning av textilmaterial, se inledande anmärkning 5.



(1) (2) (3) eller (4)

5407 och
5408

Vävnader av garn av syntet- eller rege-
natfilament:

� I förening med gummitråd Tillverkning utgående från enkelt garn (1)

� Andra Tillverkning utgående från (1)

� garn av kokosfibrer,

� naturfibrer,

� konststapelfibrer, inte kardade, kam-
made eller på annat sätt beredda för
spinning,

� kemiskt material eller dissolvingmas-
sa,

� papper,

eller

tryckning samt minst två förberedande
eller avslutande behandlingar (t.ex. tvätt-
ning, blekning, mercerisering, värmefix-
ering, uppruggning, kalandrering,
krympfri-behandling, appretering, deka-
tering, impregnering, stoppning eller
noppning), förutsatt att värdet av den
använda otryckta textilvävnaden inte
överstiger 47,5 % av produktens pris fritt
fabrik

5501�
5507

Konststapelfibrer Tillverkning utgående från kemiskt mate-
rial eller dissolvingmassa

5508�
5511

Sytråd och annat garn av konststapel-
fibrer

Tillverkning utgående från (1)

� silke eller avfall av natursilke, kardat,
kammat eller på annat sätt berett för
spinning,

� naturfibrer, inte kardade, kammade
eller på annat sätt beredda för spin-
ning,

� kemiskt material eller dissolvingmas-
sa, eller

� material för papperstillverkning

(1) För särskilda villkor rörande produkter gjorda av en blandning av textilmaterial, se inledande anmärkning 5.



(1) (2) (3) eller (4)

5512�
5516

Vävnader av konststapelfibrer

� I förening med gummitråd Tillverkning utgående från enkelt garn (1)

� Andra Tillverkning utgående från (1)

� garn av kokosfibrer,

� naturfibrer,

� konststapelfibrer, inte kardade, kam-
made eller på annat sätt beredda för
spinning,

� kemiskt material eller dissolvingmas-
sa,

� papper,

eller

tryckning samt minst två förberedande
eller avslutande behandlingar (t.ex. tvätt-
ning, blekning, mercerisering, värmefix-
ering, uppruggning, kalandrering,
krympfri-behandling, appretering, deka-
tering, impregnering, stoppning eller
noppning), förutsatt att värdet av den
använda otryckta textilvävnaden inte
överstiger 47,5 % av produktens pris fritt
fabrik

ex Kapitel 56 Vadd, filt och bondad duk; specialgarner;
surrningsgarn och tågvirke samt varor av
sådana produkter; med undantag av föl-
jande:

Tillverkning utgående från (1)

� garn av kokosfibrer,

� naturfibrer,

� kemiskt material eller dissolvingmas-
sa, eller

� material för papperstillverkning

5602 Filt, även impregnerad, överdragen,
belagd eller laminerad:

(1) För särskilda villkor rörande produkter gjorda av en blandning av textilmaterial, se inledande anmärkning 5.



(1) (2) (3) eller (4)

5602
(fortsättning)

� Nålfilt Tillverkning utgående från (1)

� naturfibrer, eller

� kemiskt material
eller dissolvingmassa

Följande får dock användas:

� garn av polypropenfilament enligt
nr 5402,

� stapelfibrer av polypropen enligt nr
5503 eller 5506 eller

� fiberkabel av polypropenfilament
enligt nr 5501,

förutsatt att varje enskilt filament eller
varje enskild fiber har en längdvikt av
mindre än 9 decitex, och förutsatt att
totala värdet av dessa material inte över-
stiger 40 % av produktens pris fritt
fabrik

� Andra Tillverkning utgående från (1)

� naturfibrer,

� konststapelfibrer av kasein, eller

� kemiskt material eller dissolving-
massa

5604 Tråd och rep av gummi, textilöverdrag-
na; textilgarn samt remsor o.d. enligt nr
5404 eller 5405, impregnerade, över-
dragna eller belagda med gummi eller
plast eller försedda med hölje av gummi
eller plast:

� Tråd och rep av gummi, textilöver-
dragna

Tillverkning utgående från tråd eller rep
av gummi, inte överdragna med textil-
material

� Andra slag Tillverkning utgående från (1)

� naturfibrer, inte kardade, kammade
eller på annat sätt beredda för spin-
ning,

� kemiskt material eller dissolvingmas-
sa, eller

� material för papperstillverkning

(1) För särskilda villkor rörande produkter gjorda av en blandning av textilmaterial, se inledande anmärkning 5.



(1) (2) (3) eller (4)

5605 Metalliserat garn (även överspunnet), dvs.
textilgarn eller remsor o.d. enligt nr
5404 eller 5405, i förening med metall i
form av tråd, remsa eller pulver eller
överdragna med metall

Tillverkning utgående från (1)

� naturfibrer,

� konststapelfibrer, inte kardade, kam-
made eller på annat sätt beredda för
spinning,

� kemiskt material eller dissolvingmas-
sa, eller

� material för papperstillverkning

5606 Överspunnet garn samt remsor o.d.
enligt nr 5404 eller 5405, överspunna
(dock inte garn enligt nr 5605 och över-
spunnet tagelgarn); sniljgarn (inbegripet
sniljgarn framställt av textilflock); chai-
nettegarn

Tillverkning utgående från (1)

� naturfibrer,

� konststapelfibrer, inte kardade, kam-
made eller på annat sätt beredda för
spinning,

� kemiskt material eller dissolvingmas-
sa, eller

� material för papperstillverkning

Kapitel 57 Mattor och annan golvbeläggning av tex-
tilmaterial:

� Av nålfilt Tillverkning utgående från (1)

� naturfibrer, eller

� kemiskt material eller dissolving-
massa

Följande får dock användas:

� garn av polypropenfilament enligt
nr 5402,

� stapelfibrer av polypropen enligt nr
5503 eller 5506 eller

� fiberkabel av polypropenfilament
enligt nr 5501,

förutsatt att varje enskilt filament eller
varje enskild fiber har en längdvikt av
mindre än 9 decitex, och förutsatt att
totala värdet av dessa material inte över-
stiger 40 % av produktens pris fritt
fabrik

Vävnader av jute får dock användas som
bas

(1) För särskilda villkor rörande produkter gjorda av en blandning av textilmaterial, se inledande anmärkning 5.



(1) (2) (3) eller (4)

Kapitel 57
(fortsättning)

� Av annan filt Tillverkning utgående från (1)

� naturfibrer, inte kardade, kammade
eller på annat sätt beredda för spin-
ning, eller

� kemiskt material eller dissolving-
massa

� Andra Tillverkning utgående från (1)

� garn av kokos- eller jutefibrer,

� garn av syntet- eller regenatfilament,

� naturfibrer, eller

� konststapelfibrer, inte kardade, kam-
made eller på annat sätt beredda för
spinning

Vävnader av jute får dock användas som
bas

ex Kapitel 58 Speciella vävnader; tuftade dukvaror av
textilmaterial; spetsar; tapisserier; snör-
makeriarbeten; broderier; med undantag
av följande:

� I förening med gummitråd Tillverkning utgående från enkelt garn (1)

� Andra Tillverkning utgående från (1)

� naturfibrer,

� konststapelfibrer,

� kemiskt material eller dissolvingmas-
sa,

eller

tryckning samt minst två förberedande
eller avslutande behandlingar (t.ex. tvätt-
ning, blekning, mercerisering, värmefix-
ering, uppruggning, kalandrering,
krympfri-behandling, appretering, deka-
tering, impregnering, stoppning eller
noppning), förutsatt att värdet av den
använda otryckta textilvävnaden inte
överstiger 47,5 % av produktens pris fritt
fabrik

(1) För särskilda villkor rörande produkter gjorda av en blandning av textilmaterial, se inledande anmärkning 5.



(1) (2) (3) eller (4)

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

Tillverkning utgående från material
enligt vilket tulltaxenummer som helst,
utom material enligt samma tulltaxe-
nummer som produkten

5810 Broderier som längdvara, reösor eller i
form av motiv

Tillverkning

� utgående från material enligt vilket
tulltaxenummer som helst, utom
material enligt samma tulltaxenum-
mer som produkten, och

� bei dem värdet av allt använt mate-
rial inte överstiger 50 % av produk-
tens pris fritt fabrik

5901 Textilvävnader överdragna med gummi
arabicum e.d. eller med stärkelseproduk-
ter, av sådana slag som används till bok-
pärmar o.d.; kalkerväv; preparerad
målarduk; kanfas och liknande styva tex-
tilvävnader av sådana slag som används
till hattstommar

Tillverkning utgående från garn

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

� Innehållande högst 90 viktprocent
textilmaterial

Tillverkning utgående från garn

� Andra Tillverkning utgående från kemiskt mate-
rial eller dissolvingmassa

5903 Textilvävnader, impregnerade, överdrag-
na, belagda eller laminerade med plast,
andra än vävnader enligt nr 5902

Tillverkning utgående från garn

eller

tryckning samt minst två förberedande
eller avslutande behandlingar (t.ex. tvätt-
ning, blekning, mercerisering, värmefix-
ering, uppruggning, kalandrering,
krympfri-behandling, appretering, deka-
tering, impregnering, stoppning eller
noppning), förutsatt att värdet av den
använda otryckta textilvävnaden inte
överstiger 47,5 % av produktens pris fritt
fabrik



(1) (2) (3) eller (4)

5904 Linoleum o.d., även i tillskurna stycken;
golvbeläggning bestående av en textilbot-
ten med överdrag eller beläggning, även
i tillskurna stycken

Tillverkning utgående från garn (1)

5905 Textiltapeter:

� Impregnerade, överdragna, belagda
eller laminerade med gummi, plast
eller annat material

Tillverkning utgående från garn

� Andra Tillverkning utgående från (1)

� garn av kokosfibrer,

� naturfibrer,

� konststapelfibrer, inte kardade, kam-
made eller på annat sätt beredda för
spinning,

� kemiskt material eller dissolvingmas-
sa,

eller

tryckning samt minst två förberedande
eller avslutande behandlingar (t.ex. tvätt-
ning, blekning, mercerisering, värmefix-
ering, uppruggning, kalandrering,
krympfri-behandling, appretering, deka-
tering, impregnering, stoppning eller
noppning), förutsatt att värdet av den
använda otryckta textilvävnaden inte
överstiger 47,5 % av produktens pris fritt
fabrik

5906 Gummibehandlade textilvävnader, andra
än vävnader enligt nr 5902:

� Dukvaror av trikå Tillverkning utgående från (1)

� naturfibrer,

� konststapelfibrer, inte kardade, kam-
made eller på annat sätt beredda för
spinning, eller

� kemiskt material eller dissolving-
massa

(1) För särskilda villkor rörande produkter gjorda av en blandning av textilmaterial, se inledande anmärkning 5.



(1) (2) (3) eller (4)

5906
(fortsättning)

� Andra vävnader gjorda av garn av
syntetfilament, innehållande mer än
90 viktprocent textilmaterial

Tillverkning utgående från kemiskt mate-
rial

� Andra Tillverkning utgående från garn

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

Tillverkning utgående från garn

eller

tryckning samt minst två förberedande
eller avslutande behandlingar (t.ex. tvätt-
ning, blekning, mercerisering, värmefix-
ering, uppruggning, kalandrering,
krympfri-behandling, appretering, deka-
tering, impregnering, stoppning eller
noppning), förutsatt att värdet av den
använda otryckta textilvävnaden inte
överstiger 47,5 % av produktens pris fritt
fabrik

5908 Vekar av vävt, flätat eller stickat textil-
material, för lampor, kaminer, tändare,
ljus e.d.; glödstrumpor och rundstickad
glödstrumpsväv, även impregnerade:

� Glödstrumpor, impregnerade Tillverkning utgående från rundstickad
glödstrumpsväv

� Andra Tillverkning utgående från material
enligt vilket tulltaxenummer som helst,
utom material enligt samma tulltaxe-
nummer som produkten

5909�
5911

Produkter och artiklar av textilmaterial
av sådana slag som lämpar sig för tek-
niskt bruk:

� Polerskivor eller ringar, andra än av
filt enligt nr 5911

Tillverkning utgående från garn eller från
lump (inbegripet klipp och liknande
avfall) enligt nr 6310



(1) (2) (3) eller (4)

5909�
5911
(fortsättning)

� Vävnader, även filtade, av sådana
slag som används i pappersmaskiner
eller för annat tekniskt bruk, även
impregnerade eller belagda, tubfor-
made eller ändlösa, med ett eller
flera varp- och/eller väftsystem, eller
flatvävda med flera varp- och/eller
väftsystem enligt nr 5911

Tillverkning utgående från (1)

� garn av kokosfibrer,

� följande material:

� � garn av polytetrafluoreten (2),

� � flertrådigt garn av polyamid,
överdraget, impregnerat eller
belagt med fenoplaster,

� � garn av aromatiska polyamider
framställda genom polykonden-
sation av metafenylendiamin och
isoftalsyra,

� � monofilament av polytetrafluore-
ten (2),

� � garn av syntetiska textilfibrer av
poly(parafenylentereftalamid),

� � garn av glasfibrer, överdraget
med fenoplaster och omspunnet
med akrylgarn (2),

� � monofilament av sampolyester
av en polyester och ett tereftalsy-
raharts och 1,4- cyklohexandie-
tanol och isoftalsyra,

� � naturfibrer,

� � konststapelfibrer, inte kardade,
kammade eller på annat sätt
beredda för spinning, eller

� � kemiskt material eller dissolving-
massa

� Andra Tillverkning utgående från (1)

� garn av kokosfibrer,

� naturfibrer,

� konststapelfibrer, inte kardade, kam-
made eller på annat sätt beredda för
spinning, eller

� kemiskt material eller dissolving-
massa

(1) För särskilda villkor rörande produkter gjorda av en blandning av textilmaterial, se inledande anmärkning 5.
(2) Användningen av detta material är begränsad till tillverkning av vävnader av det slag som används till pappersmaskiner.



(1) (2) (3) eller (4)

Kapitel 60 Dukvaror av trikå Tillverkning utgående från (1)

� naturfibrer,

� konststapelfibrer, inte kardade, kam-
made eller på annat sått beredda för
spinning, eller

� kemiskt material eller dissolving-
massa

Kapitel 61 Kläder och tillbehör till kläder, av trikå:

� Tillverkade genom sömnad eller
annan hopfogning av två eller flera
stycken av trikå, som antingen till-
skurits eller formats direkt vid fram-
ställningen

Tillverkning utgående från garn (1) (2)

� Andra Tillverkning utgående från (1)

� naturfibrer,

� konststapelfibrer, inte kardade, kam-
made eller på annat sått beredda för
spinning, eller

� kemiskt material eller dissolving-
massa

ex Kapitel 62 Kläder och tillbehör till kläder, av annan
textilvara än trikå; med undantag av föl-
jande:

Tillverkning utgående från garn (1) (2)

ex 6202, ex 6204,
ex 6206, ex 6209

och
ex 6211

Kläder för kvinnor och flickor, brodera-
de; babykläder och tillbehör till babyklä-
der, broderade

Tillverkning utgående från garn (2)

eller

tillverkning utgående från obroderad
vävnad vars värde inte överstiger 40 %
av produktens pris fritt fabrik (2)

ex 6210 och
ex 6216

Brandsäker utrustning av väv med en
beläggning av aluminerad polyesterfolie

Tillverkning utgående från garn (2)

eller

tillverkning utgående från väv, inte
belagd, vars värde inte överstiger 40 %
av produktens pris fritt fabrik (2)

(1) För särskilda villkor rörande produkter gjorda av en blandning av textilmaterial, se inledande anmärkning 5.
(2) Se inledande anmärkning 6.



(1) (2) (3) eller (4)

6213 och
6214

Näsdukar, sjalar, scarfar, halsdukar, man-
tiljer, slöjor o.d:

� Broderade Tillverkning utgående från oblekt enkelt
garn (1) (2)

eller

tillverkning utgående från obroderad
vävnad, vars värde inte överstiger 40 %
av produktens pris fritt fabrik (2)

� Andra Tillverkning utgående från oblekt enkelt
garn (1) (2)

eller

konfektion följd av tryckning samt minst
två förberedande eller avslutande
behandlingar (t.ex. tvättning, blekning,
mercerisering, värmefixering, upprugg-
ning, kalandrering, krympfri-behandling,
appretering, dekatering, impregnering,
stoppning eller noppning), förutsatt att
värdet av den använda otryckta textilväv-
naden enligt nr 6213 och 6214 47 inte
överstiger 47,5 % av produktens pris fritt
fabrik

6217 Andra konfektionerade tillbehör till klä-
der; delar till kläder eller till tillbehör till
kläder, andra än sådana enligt nr 6212:

� Broderade Tillverkning utgående från garn (2)

eller

tillverkning utgående från obroderad
vävnad, vars värde inte överstiger 40 %
av produktens pris fritt fabrik (2)

� Brandsäker utrustning av väv över-
dragen med aluminiumbehandlad
polyesterfolie

Tillverkning utgående från garn (2)

eller

tillverkning utgående från väv, inte
belagd, vars värde inte överstiger 40 %
av produktens pris fritt fabrik (2)

(1) För särskilda villkor rörande produkter gjorda av en blandning av textilmaterial, se inledande anmärkning 5.
(2) Se inledande anmärkning 6.



(1) (2) (3) eller (4)

6217
(fortsättning)

� Tillskurna mellanlägg till kragar och
manschetter

Tillverkning

� utgående från material enligt vilket
tulltaxenummer som helst, utom
material enligt samma tulltaxenum-
mer som produkten, och

� vid vilken värdet av allt använt
material inte överstiger 40 % av pro-
duktens pris fritt fabrik

� Andra Tillverkning utgående från garn (1)

ex Kapitel 63 Andra konfektionerade textilvaror; hand-
arbetssatser; begagnade kläder och andra
begagnade textilvaror; lump; med undan-
tag av följande:

Tillverkning utgående från material
enligt vilket tulltaxenummer som helst,
utom material enligt samma tulltaxe-
nummer som produkten

6301�
6304

Res- och sängfiltar, sänglinne etc.; gardi-
ner, etc.; och andra inredningsartiklar:

� Av filt eller av bondad duk Tillverkning utgående från (2)

� naturfibrer, eller

� kemiskt material eller dissolving-
massa

� Andra:

� � Broderade Tillverkning utgående från oblekt enkelt
garn (1) (3)

eller

tillverkning utgående från obroderad
vävnad (annan än trikå), vars värde inte
överstiger 40 % av produktens pris fritt
fabrik

� � Andra Tillverkning utgående från oblekt enkelt
garn (1) (3)

6305 Säckar och påsar av sådana slag som
används för förpackning av varor

Tillverkning utgående från (2)

� naturfibrer,

� konststapelfibrer, inte kardade, kam-
made eller på annat sått beredda för
spinning, eller

� kemiskt material eller dissolving-
massa

(1) Se inledande anmärkning 6.
(2) För särskilda villkor rörande produkter gjorda av en blandning av textilmaterial, se inledande anmärkning 5.
(3) 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.



(1) (2) (3) eller (4)

6306 Presenningar och markiser; tält; segel till
båtar, segelbrädor eller fordon; camping-
artiklar:

� Av bondad duk Tillverkning utgående från (1) (2)

� naturfibrer, eller

� kemiskt material eller dissolving-
massa

� Andra Tillverkning utgående från oblekt enkelt
garn (1) (2)

6307 Andra konfektionerade artiklar, inbegri-
pet tillskärningsmönster

Tillverkning vid vilken värdet av allt
använt material inte överstiger 40 % av
produktens pris fritt fabrik

6308 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

Varje artikel i satsen måste uppfylla de
ursprungsvillkor som skulle vara tillämp-
liga på den om den inte ingick i satsen.
Artiklar utan ursprungsstatus får dock
ingå, förutsatt att deras totala värde inte
överstiger 15 % av satsens pris fritt
fabrik

ex Kapitel 64 Skodon, damasker o.d.; delar till sådana
artiklar; med undantag av följande:

Tillverkning utgående från material
enligt vilket tulltaxenummer som helst,
utom överdelar hopfogade med innersu-
lor eller med andra delar av sulan enligt
nr 6406

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

Tillverkning utgående från material
enligt vilket tulltaxenummer som helst,
utom material enligt samma tulltaxe-
nummer som produkten

ex Kapitel 65 Huvudbonader och delar till huvudbona-
der; med undantag av följande:

Tillverkning utgående från material
enligt vilket tulltaxenummer som helst,
utom material enligt samma tulltaxe-
nummer som produkten

6503 Filthattar och andra huvudbonader av
filt, tillverkade av hattstumpar eller plana
hattämnen enligt nr 6501, även ofodrade
och ogarnerade

Tillverkning utgående från garn eller tex-
tilfibrer (2)

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

Tillverkning utgående från garn eller tex-
tilfibrer (2)

(1) För särskilda villkor rörande produkter gjorda av en blandning av textilmaterial, se inledande anmärkning 5.
(2) Se inledande anmärkning 6.



(1) (2) (3) eller (4)

ex Kapitel 66 Paraplyer, parasoller, promenadkäppar,
sittkäppar, piskor och ridspön samt delar
till sådana artiklar; med undantag av föl-
jande:

Tillverkning utgående från material
enligt vilket tulltaxenummer som helst,
utom material enligt samma tulltaxe-
nummer som produkten

6601 Paraplyer och parasoller (inbegripet käp-
paraplyer, trädgårdsparasoller och lik-
nande 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 fjädrar eller dun; konst-
gjorda blommor; varor av människohår

Tillverkning utgående från material
enligt vilket tulltaxenummer som helst,
utom material enligt samma tulltaxe-
nummer som produkten

ex Kapitel 68 Varor av sten, gips, cement, asbest, glim-
mer eller liknande material; med undan-
tag av följande:

Tillverkning utgående från material
enligt vilket tulltaxenummer som helst,
utom material enligt samma tulltaxe-
nummer som produkten

ex 6803 Varor av skiffer eller agglomererad skif-
fer

Tillverkning utgående från bearbetad
skiffer

ex 6812 Varor av asbest eller av blandningar på
basis av asbest eller på basis av asbest
och magnesiumkarbonat

Tillverkning utgående från material
enligt vilket tulltaxenummer som helst

ex 6814 Varor av glimmer, inbegripet agglomere-
rad eller rekonstruerad glimmer, på
underlag av papper, papp eller annat
material

Tillverkning utgående från bearbetad
glimmer (även agglomererad eller rekon-
struerad glimmer)

Kapitel 69 Keramiska produkter Tillverkning utgående från material
enligt vilket tulltaxenummer som helst,
utom material enligt samma tulltaxe-
nummer som produkten

ex Kapitel 70 Glas och glasvaror; med undantag av föl-
jande:

Tillverkning utgående från material
enligt vilket tulltaxenummer som helst,
utom material enligt samma tulltaxe-
nummer som produkten

ex 7003, ex 7004
och

ex 7005

Planglas, icke reflekterande Tillverkning utgående från material
enligt nr 7001

7006 Glas enligt nr 7003, 7004 eller 7005,
böjt, bearbetat på kanterna, graverat,
borrat, emaljerat eller på annat sätt bear-
betat, men inte inramat och inte i för-
ening med annat material

� Glasplattor (substrat) täckt med ett
dielektriskt metallskikt, halvledare
enligt SEMII:s standard (1)

Tillverkning utgående från icke täckta
glasplattor (substrat) enligt nr 7006

� Annat Tillverkning utgående från material
enligt nr 7001

(1) SEMII � Semiconductor Equipment and Materials Institute Incorporated.



(1) (2) (3) eller (4)

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; konserve-
ringsburkar av glas; proppar, lock och
andra tillslutningsanordningar av glas

Tillverkning utgående från material
enligt vilket tulltaxenummer som helst,
utom material enligt samma tulltaxe-
nummer som produkten,

eller

slipning av glasvaror, förutsatt att totala
värdet av sådan vara i oslipat skick inte
överstiger 50 % av produktens pris fritt
fabrik

7013 Glasvaror av sådana slag som används
som bords-, köks-, toalett- eller kontors-
artiklar, för prydnadsändamål inomhus
eller för liknande ändamål (andra än
sådana som omfattas av nr 7010 eller
7018)

Tillverkning utgående från material
enligt vilket tulltaxenummer som helst,
utom material enligt samma tulltaxe-
nummer som produkten,

eller

slipning av glasvaror, förutsatt att totala
värdet av sådan vara i oslipat skick inte
överstiger 50 % av produktens pris fritt
fabrik

eller

dekorering för hand (utom serigrafiskt
tryck) av munblåsta glasvaror, förutsatt
att totala värdet av den munblåsta glas-
varan inte överstiger 50 % av produktens
pris fritt fabrik

ex 7019 Varor (andra än garn) av glasfibrer Tillverkning utgående från

� ofärgad roving och andra fiberknip-
pen, även huggna, eller garn, 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 följan-
de:

Tillverkning utgående från material
enligt vilket tulltaxenummer som helst,
utom material enligt ett samma tulltaxe-
nummer som produkten

ex 7101 Naturpärlor eller odlade pärlor, sortera-
de, temporärt uppträdda för att under-
lätta transporten

Tillverkning vid vilken värdet av allt
använt material inte överstiger 50 % av
produktens pris fritt fabrik



(1) (2) (3) eller (4)

ex 7102, ex 7103
och

ex 7104

Bearbetade ädelstenar och halvädelstenar,
(naturliga, syntetiska eller rekonstruera-
de)

Tillverkning utgående från obearbetade
ädelstenar eller halvädelstenar

7106, 7108
och 7110

Ädla metaller:

� Obearbetade Tillverkning utgående från material
enligt vilket tulltaxenummer som helst,
utom material enligt nr 7106, 7108 eller
7110

eller

elektrolytisk, termisk eller kemisk separe-
ring av ädla metaller 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 metaller, obearbetad

7116 Varor bestående av naturpärlor eller
odlade pärlor eller av ädelstenar eller hal-
vädelstenar (naturliga, syntetiska eller

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 tulltaxenummer som helst,
utom material enligt samma tulltaxe-
nummer som produkten,

eller

tillverkning utgående från delar av oädel
metall, som inte är förgyllda, försilvrade
eller patinerade, förutsatt att 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 tulltaxenummer som helst,
utom material enligt samma tulltaxe-
nummer som produkten

7207 Halvfärdiga produkter av järn eller olege-
rat stål

Tillverkning utgående från material
enligt nr 7201, 7202, 7203, 7204 eller
7205

7208�
7216

Valsade platta produkter, stång och pro-
filer, av järn eller olegerat stål

Tillverkning utgående från göt eller
andra obearbetade former enligt nr 7206



(1) (2) (3) eller (4)

7217 Tråd av järn eller olegerat stål Tillverkning utgående från halvfärdigt
material enligt nr 7207

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 oregelbun-
det upprullade 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 tulltaxenummer som helst,
utom material enligt samma tulltaxe-
nummer som produkten

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, väx-
eltungor, spårkorsningar, växelstag och
andra delar till spårväxlar, sliprar, räls-
karvjärn, rälstolar, rälstolskilar, under-
läggsplattor, 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), bestående av flera
delar

Svarvning, borrning, brotschning, gäng-
ning, gradning och sandblästring av
smidda ämnen, vars värde inte överstiger
35 % av produktens pris fritt fabrik

7308 Konstruktioner (med undantag av mon-
terade eller monteringsfärdiga byggnader
enligt nr 9406 och delar till konstruktio-
ner (t.ex. broar, brosektioner, slussportar,
torn, fackverksmaster, tak, fackverk till
tak, dörrar, fönster, dörr- och fönsterkar-
mar, dörrtrösklar, fönsterluckor, räcken
och pelare), av järn eller stål; plåt, stång,
profiler, rör o.d. av järn eller stål, bearbe-
tade för användning i konstruktioner

Tillverkning utgående från material
enligt vilket tulltaxenummer som helst,
utom material enligt samma tulltaxe-
nummer som produkten. Profiler fram-
ställda genom svetsning enligt nr 7301
får dock inte användas



(1) (2) (3) eller (4)

ex 7315 Snökedjor Tillverkning vid vilken värdet av allt
använt material enligt nr 7315 50 % av
produktens pris fritt fabrik

ex 7321 Apparater för matlagning samt tallriks-
värmare:

� För gas eller för både gas och annat
bränsle

Tillverkning utgående från material
enligt vilket tulltaxenummer som helst,
utom material enligt samma tulltaxe-
nummer som produkten

Tillverkning vid vilken värdet av allt
använt material inte överstiger 50 % av
produktens pris fritt fabrik

ex Kapitel 74 Koppar och varor av koppar; med
undantag av följande:

Tillverkning

� utgående från material enligt vilket
tulltaxenummer som helst, utom
material enligt samma tulltaxenum-
mer som produkten, och

� bei dem värdet av allt använt mate-
rial inte överstiger 50 % av produk-
tens pris fritt fabrik

7401 Kopparskärsten; cementkoppar (utfälld
koppar)

Tillverkning utgående från material
enligt vilket tulltaxenummer som helst,
utom material enligt samma tulltaxe-
nummer som produkten

7402 Oraffinerad koppar; kopparanoder för
elektrolytisk raffinering

Tillverkning utgående från material
enligt vilket tulltaxenummer som helst,
utom material enligt samma tulltaxe-
nummer som produkten

7403 Raffinerad koppar och kopparlegeringar,
i obearbetad form:

� Raffinerad koppar Tillverkning utgående från material
enligt vilket tulltaxenummer som helst,
utom material enligt samma tulltaxe-
nummer som produkten

� Kopparlegeringar och raffinerad
koppar innehållande andra ämnen

Tillverkning utgående från raffinerad
koppar, obearbetad, eller från avfall och
skrot av koppar

7404 Avfall och skrot av koppar Tillverkning utgående från material
enligt vilket tulltaxenummer som helst,
utom material enligt samma tulltaxe-
nummer som produkten

7405 Kopparförlegeringar Tillverkning utgående från material
enligt vilket tulltaxenummer som helst,
utom material enligt samma tulltaxe-
nummer som produkten

ex Kapitel 75 Nickel och varor av nickel; med undan-
tag av följande:

Tillverkning

� utgående från material enligt vilket
tulltaxenummer som helst, utom
material enligt samma tulltaxenum-
mer som produkten, och

� vid vilken värdet av allt använt
material inte överstiger 50 % av pro-
duktens pris fritt fabrik



(1) (2) (3) eller (4)

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 tulltaxenummer som helst,
utom material enligt samma tulltaxe-
nummer som produkten

ex Kapitel 76 Alumimium och varor av aluminium;
med undantag av följande:

Tillverkning

� utgående från material enligt vilket
tulltaxenummer som helst, utom
material enligt samma tulltaxenum-
mer som produkten, och

� vid vilken värdet av allt använt
material inte överstiger 50 % av pro-
duktens pris fritt fabrik

7601 Alumimium i obearbetad form Tillverkning

� utgående från material enligt vilket
tulltaxenummer som helst, utom
material enligt samma tulltaxenum-
mer som produkten, och

� vid vilken värdet av allt använt
material inte överstiger 50 % av pro-
duktens pris fritt fabrik

eller

tillverkning genom termisk eller elekt-
rolytisk behandling av olegerat alumi-
nium eller av avfall och skrot av alumi-
nium

7602 Avfall och skrot av aluminium Tillverkning utgående från material
enligt vilket tulltaxenummer som helst,
utom material enligt samma tulltaxe-
nummer som produktenn

ex 7616 Varor av aluminium, andra än duk, gal-
ler, nät, stängselnät, armeringsnät och
liknande produkter (inbegripet ändlösa
band), av aluminiumtråd och klippnät av
aluminium

Tillverkning

� utgående från material enligt vilket
tulltaxenummer som helst, utom
material enligt samma tulltaxenum-
mer som produkten. Duk, galler,
nät, stängselnät, armeringsnät och
liknande produkter (inbegripet änd-
lösa band) av aluminiumtråd eller
klippnät av aluminium får dock
användas, och

� vid vilken värdet av allt använt
material inte överstiger 50 % av pro-
duktens pris fritt fabrik



(1) (2) (3) eller (4)

Kapitel 77 Reserverad för eventuell framtida
användning i det harmoniserade sys-
temet

ex Kapitel 78 Bly och varor av bly; med undantag av
följande:

Tillverkning

� utgående från material enligt vilket
tulltaxenummer som helst, utom
material enligt samma tulltaxenum-
mer som produkten, och

� vid vilken värdet av allt använt
material inte överstiger 50 % av pro-
duktens pris fritt fabrik

7801 Bly i obearbetad form:

� Raffinerat bly Tillverkning utgående från verkbly

� Annat Tillverkning utgående från material
enligt vilket tulltaxenummer som helst,
utom material enligt samma tulltaxe-
nummer som produkten. Avfall och
skrot enligt nr 7802 får dock inte använ-
das

7802 Avfall och skrot av bly Tillverkning utgående från material
enligt vilket tulltaxenummer som helst,
utom material enligt samma tulltaxe-
nummer som produkten

ex Kapitel 79 Zink och varor av zink; med undantag
av följande:

Tillverkning

� utgående från material enligt vilket
tulltaxenummer som helst, utom
material enligt samma tulltaxenum-
mer som produkten, och

� vid vilken värdet av allt använt
material inte överstiger 50 % av pro-
duktens pris fritt fabrik

7901 Zink i obearbetad form Tillverkning utgående från material
enligt vilket tulltaxenummer som helst,
utom material enligt samma tulltaxe-
nummer som produkten. Avfall och
skrot enligt nr 7902 får dock inte använ-
das

7902 Avfall och skrot av zink Tillverkning utgående från material
enligt vilket tulltaxenummer som helst,
utom material enligt samma tulltaxe-
nummer som produkten



(1) (2) (3) eller (4)

ex Kapitel 80 Tenn och varor av tenn; med undantag
av följande:

Tillverkning

� utgående från material enligt vilket
tulltaxenummer som helst, utom
material enligt samma tulltaxenum-
mer som produkten, och

� vid vilken värdet av allt använt
material inte överstiger 50 % av pro-
duktens pris fritt fabrik

8001 Tenn i obearbetad form Tillverkning utgående från material
enligt vilket tulltaxenummer som helst,
utom material enligt samma tulltaxe-
nummer som produkten. Avfall och
skrot enligt nr 8002 får dock inte använ-
das

8002 och
8007

Avfall och skrot av tenn; andra varor av
tenn

Tillverkning utgående från material
enligt vilket tulltaxenummer som helst,
utom material enligt samma tulltaxe-
nummer som produkten

Kapitel 81 Andra oädla metaller; kermeter; varor av
dessa material:

� Andra oädla metaller, bearbetade;
varor av dessa material

Tillverkning vid vilken värdet av allt
material enligt samma tulltaxenummer
som produkten inte överstiger 50 % av
produktens pris fritt fabrik

� Andra Tillverkning utgående från material
enligt vilket tulltaxenummer som helst,
utom material enligt samma tulltaxe-
nummer som produkten

ex Kapitel 82 Verktyg, redskap, knivar, skedar och
gafflar av oädel metall; delar av oädel
metall till sådana artiklar; med undantag
av följande:

Tillverkning utgående från material
enligt vilket tulltaxenummer som helst,
utom material enligt samma tulltaxe-
nummer som produkten

8206 Satser av handverktyg enligt två eller
flera av nr 8202�8205, i detaljhandels-
förpackningar

Tillverkning utgående från material
enligt vilket tulltaxenummer som helst,
utom material enligt nr 8202�8205.
Verktyg enligt nr 8202�8205 får dock
ingå i satsen, förutsatt att deras totala
värde inte överstiger 15 % av satsens pris
fritt fabrik



(1) (2) (3) eller (4)

8207 Utbytbara verktyg för handverktyg, även
mekaniska, eller för verktygsmaskiner
(t.ex. för pressning, stansning, gängning,
borrning, arborrning, driftning, fräsning,
svarvning eller skruvdragning), inbegri-
pet dragskivor för dragning och matriser
för strängpressning av metall, samt verk-
tyg för berg- eller jordborrning

Tillverkning

� utgående från material enligt vilket
tulltaxenummer som helst, utom
material enligt samma tulltaxenum-
mer som produkten, och

� vid vilken värdet av allt använt
material inte överstiger 40 % av pro-
duktens pris fritt fabrik

8208 Knivar och skärstål för maskiner eller
mekaniska apparater

Tillverkning

� utgående från material enligt vilket
tulltaxenummer som helst, utom
material enligt samma tulltaxenum-
mer som produkten, och

� vid vilken värdet av allt använt
material inte överstiger 40 % av pro-
duktens pris fritt fabrik

ex 8211 Knivar med skärande egg, även tandad
(inbegripet trädgårdsknivar), andra än
knivar enligt nr 8208)

Tillverkning utgående från material
enligt vilket tulltaxenummer som helst,
utom material enligt samma tulltaxe-
nummer som produkten. Knivblad och
knivskaft av oädel metall får dock använ-
das

8214 Andra skär- och klippverktyg (t.ex. hår-
klippningsmaskiner, huggknivar och
hackknivar för slakterier och charkute-
rier eller för hushållsbruk, papperskni-
var); artiklar och satser av artiklar för
manikyr eller pedikyr (inbegripet nagelfi-
lar)

Tillverkning utgående från material
enligt vilket tulltaxenummer som helst,
utom material enligt samma tulltaxe-
nummer som produkten. Handtag och
skaft av oädel metall får dock användas

8215 Skedar, gafflar, slevar, tårtspadar, fiskkni-
var, smörknivar, sockertänger och lik-
nande köks- och bordsartiklar

Tillverkning utgående från material
enligt vilket tulltaxenummer som helst,
utom material enligt samma tulltaxe-
nummer som produkten. Handtag och
skaft av oädel metall får dock användas

ex Kapitel 83 Diverse varor av oädel metall; med
undantag av följande:

Tillverkning utgående från material
enligt vilket tulltaxenummer som helst,
utom material enligt samma tulltaxe-
nummer som produkten



(1) (2) (3) eller (4)

ex 8302 Andra beslag och liknande artiklar lämp-
liga för byggnader samt automatiska
dörrstängare

Tillverkning utgående från material
enligt vilket tulltaxenummer som helst,
utom material enligt samma tulltaxe-
nummer som produkten. Andra material
enligt nr 8302 får dock användas, för-
utsatt att dess totala värde inte överstiger
20 % av produktens pris fritt fabrik

ex 8306 Statyetter och andra prydnadsföremål av
oädel metall

Tillverkning utgående från material
enligt vilket tulltaxenummer som helst,
utom material enligt samma tulltaxe-
nummer som produkten. Andra material
enligt nr 8306 får dock användas, för-
utsatt att dess totala värde inte överstiger
30 % av produktens pris fritt fabrik

ex Kapitel 84 Kärnreaktorer, ångpannor, maskiner,
apparater och mekaniska redskap; delar
till sådana varor; med undantag av föl-
jande:

Tillverkning

� utgående från material enligt vilket
tulltaxenummer som helst, utom
material enligt samma tulltaxenum-
mer som produkten, och

� vid vilken värdet av allt använt
material inte överstiger 40 % av pro-
duktens pris fritt fabrik

Tillverkning vid vilken värdet av allt
använt material inte överstiger 30 % av
produktens pris fritt fabrik

ex 8401 Bränsleelement för kärnreaktorer Tillverkning utgående från material
enligt vilket tulltaxenummer som helst,
utom material enligt samma tulltaxe-
nummer som produkten (1)

Tillverkning vid vilken värdet av allt
använt material inte överstiger 30 % av
produktens pris fritt fabrik

8402 Ångpannor och andra ånggeneratorer
(andra än sådana varmvattenpannor för
centraluppvärmning som också kan pro-
ducera lågtrycksånga); hetvattenpannor

Tillverkning

� utgående från material enligt vilket
tulltaxenummer som helst, utom
material enligt samma tulltaxenum-
mer som produkten, och

� vid vilken värdet av allt använt
material inte överstiger 40 % av pro-
duktens pris fritt fabrik

Tillverkning vid vilken värdet av allt
använt material inte överstiger 25 % av
produktens pris fritt fabrik

8403 och
ex 8404

Värmepannor för centraluppvärmning,
andra än sådana enligt nr 8402, samt
hjälpapparater för värmepannor för cen-
traluppvärmning

Tillverkning utgående från material
enligt vilket tulltaxenummer som helst,
utom material enligt nr 8403 och 8404

Tillverkning vid vilken värdet av allt
använt material inte överstiger 40 % av
produktens pris fritt fabrik

8406 Ångturbiner Tillverkning vid vilken värdet av allt
använt material inte överstiger 40 % av
produktens pris fritt fabrik

(1) Denna bestämmelse gäller till och med 31.12.2005.



(1) (2) (3) eller (4)

8407 Förbränningskolvmotorer med gnisttänd-
ning 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 kompres-
sionständning (diesel- eller semidiesel-
motorer)

Tillverkning vid vilken värdet av allt
använt material inte överstiger 40 % av
produktens pris fritt fabrik

8409 Delar som är lämpliga att användas ute-
slutande eller huvudsakligen 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, turbopropmotorer och
andra gasturbinmotorer

Tillverkning

� utgående från material enligt vilket
tulltaxenummer som helst, utom
material enligt samma tulltaxenum-
mer som produkten, och

� vid vilken värdet av allt använt
material inte överstiger 40 % av pro-
duktens pris fritt fabrik

Tillverkning vid vilken värdet av allt
använt material inte överstiger 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 Positiva roterande förträngingspumpar Tillverkning

� utgående från material enligt vilket
tulltaxenummer som helst, utom
material enligt samma tulltaxenum-
mer som produkten, och

� vid vilken värdet av allt använt
material inte överstiger 40 % av pro-
duktens pris fritt fabrik

Tillverkning vid vilken värdet av allt
använt material inte överstiger 25 % av
produktens pris fritt fabrik

ex 8414 Fläktar, blåsmaskiner och liknande
maskiner för industriellt bruk

Tillverkning

� utgående från material enligt vilket
tulltaxenummer som helst, utom
material enligt samma tulltaxenum-
mer som produkten, och

� vid vilken värdet av allt använt
material inte överstiger 40 % av pro-
duktens pris fritt fabrik

Tillverkning vid vilken värdet av allt
använt material inte överstiger 25 % av
produktens pris fritt fabrik

8415 Luftkonditioneringsapparater bestående
av en motordriven fläkt samt anord-
ningar för reglering av temperatur och
fuktighet, inbegripet sådana apparater i
vilka fuktigheten inte kan regleras sepa-
rat

Tillverkning vid vilken värdet av allt
använt material inte överstiger 40 % av
produktens pris fritt fabrik



(1) (2) (3) eller (4)

8418 Kylskåp, frysar och annan kyl- eller frys-
utrustning, elektriska och andra; värme-
pumpar, andra än luftkonditionerings-
apparater enligt nr 8415:

� Kombinerade kyl- och frysskåp med
separata yttre dörrar, kylskåp av
hushållstyp, montrar, skyltskåp o.d.
med kyl- eller frysaggregat, andra
kylskåp och frysar och annan kyl-
eller frysutrustning

Tillverkning vid vilken värdet av allt
använt material inte överstiger 50 % av
produktens pris fritt fabrik

� Frysar och kylaggregat av kompres-
sionstyp, vilkas kondensorer är
utformade som värmeväxlare

Tillverkning

� utgående från material enligt vilket
tulltaxenummer som helst, utom
material enligt samma tulltaxenum-
mer som produkten,

� vid vilken värdet av allt använt
material inte överstiger 40 % av pro-
duktens pris fritt fabrik, och

� vid vilken värdet av allt använt icke-
ursprungsmaterial inte överstiger
värdet av allt använt ursprungsmate-
rial Tillverkning vid vilken värdet av
allt använt material inte överstiger
25 % av produktens pris fritt fabrik

Tillverkning vid vilken värdet av allt
använt material inte överstiger 25 % av
produktens pris fritt fabrik

� Möbler konstruerade för kyl- eller
frysutrustning

Tillverkning vid vilken värdet av allt
använt material inte överstiger 50 % av
produktens pris fritt fabrik

� Andra delar till kylskåp Tillverkning vid vilken värdet av allt
använt material inte överstiger 35 % av
produktens pris fritt fabrik

ex 8419 Maskiner för trä-, pappersmassa-, pap-
pers- och pappindustrierna

Tillverkning vid vilken

� värdet av allt använt material inte
överstiger 40 % av produktens pris
fritt fabrik, och

� inom ovannämnda gräns, värdet av
allt använt material enligt samma
tulltaxenummer som produkten inte
överstiger 25 % av produktens pris
fritt fabrik

Tillverkning vid vilken värdet av allt
använt material inte överstiger 30 % av
produktens pris fritt fabrik



(1) (2) (3) eller (4)

8420 Kalandrar och andra valsmaskiner, andra
än maskiner för bearbetning av metall
eller glas, samt valsar till sådana maski-
ner

Tillverkning vid vilken

� värdet av allt använt material inte
överstiger 40 % av produktens pris
fritt fabrik, och

� inom ovannämnda gräns, värdet av
allt använt material enligt samma
tulltaxenummer som produkten inte
överstiger 25 % av produktens pris
fritt fabrik

Tillverkning vid vilken värdet av allt
använt material inte överstiger 30 % av
produktens pris fritt fabrik

8423 Vågar (med undantag av vågar känsliga
för 0,05 g eller mindre), inbegripet räk-
ne- och kontrollvågar; vikter av alla slag
för vågar

Tillverkning

� utgående från material enligt vilket
tulltaxenummer som helst, utom
material enligt samma tulltaxenum-
mer som produkten, och

� vid vilken värdet av allt använt
material inte överstiger 40 % av pro-
duktens pris fritt fabrik

Tillverkning vid vilken värdet av allt
använt material inte överstiger 25 % av
produktens pris fritt fabrik

8425�
8428

Maskiner och apparater för lyftning eller
annan hantering, lastning, lossning eller
transport

Tillverkning vid vilken

� värdet av allt använt material inte
överstiger 40 % av produktens pris
fritt fabrik, och

� inom ovannämnda gräns, värdet av
allt använt material enligt nr 8431
inte överstiger 10 % av produktens
pris fritt fabrik Tillverkning vid vil-
ken värdet av allt använt material
inte överstiger 30 % av produktens
pris fritt fabrik

Tillverkning vid vilken värdet av allt
använt material inte överstiger 30 % av
produktens pris fritt fabrik

8429 Självgående bladschaktmaskiner, väghyv-
lar, skrapor, grävmaskiner, lastare,
stampmaskiner 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 material inte
överstiger 40 % av produktens pris
fritt fabrik, och

� inom ovannämnda gräns, värdet av
allt använt material enligt nr 8431
inte överstiger 10 % av produktens
pris fritt fabrik

Tillverkning vid vilken värdet av allt
använt material inte överstiger 30 % av
produktens pris fritt fabrik



(1) (2) (3) eller (4)

8430 Andra maskiner och apparater för gräv-
ning, hyvling, planering, stampning, till-
packning, schaktning, borrning eller
brytning av jord, sten, mineral eller
malm; pålningsmaskiner och
påluppdragningsmaskiner; snöplogar och
snöslungor

Tillverkning vid vilken

� värdet av allt använt material inte
överstiger 40 % av produktens pris
fritt fabrik, och

� inom ovannämnda gräns, värdet av
allt använt material enligt nr 8431
inte överstiger 10 % av produktens
pris fritt fabrik

Tillverkning vid vilken värdet av allt
använt material inte överstiger 30 % av
produktens pris fritt fabrik

ex 8431 Delar som är lämpliga att användas ute-
slutande eller huvudsakligen 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 efter-
behandling av papper eller papp

Tillverkning vid vilken

� värdet av allt använt material inte
överstiger 40 % av produktens pris
fritt fabrik, och

� inom ovannämnda gräns, värdet av
allt använt material enligt samma
tulltaxenummer som produkten inte
överstiger 25 % av produktens pris
fritt fabrik

Tillverkning vid vilken värdet av allt
använt material inte överstiger 30 % av
produktens pris fritt fabrik

8441 Andra maskiner och apparater för bear-
betning av pappersmassa, papper eller
papp, inbegripet skärmaskiner av alla
slag

Tillverkning vid vilken

� värdet av allt använt material inte
överstiger 40 % av produktens pris
fritt fabrik, och

� inom ovannämnda gräns, värdet av
allt använt material enligt samma
tulltaxenummer som produkten inte
överstiger 25 % av produktens pris
fritt fabrik

Tillverkning vid vilken värdet av allt
använt material inte överstiger 30 % av
produktens pris fritt fabrik

8444�
8447

Maskiner enligt dessa tulltaxenummer
som används i textilindustrin

Tillverkning vid vilken värdet av allt
använt material inte överstiger 40 % av
produktens pris fritt fabrik

ex 8448 Hjälpmaskiner och hjälpapparater för
användning tillsammans med maskiner
enligt nr 8444 och 8445

Tillverkning vid vilken värdet av allt
använt material inte överstiger 40 % av
produktens pris fritt fabrik



(1) (2) (3) eller (4)

8452 Symaskiner, andra än trådhäftmaskiner
enligt nr 8440; möbler, stativ och över-
drag, speciellt konstruerade för symaski-
ner; symaskinsnålar:

� Symaskiner (endast för skyttelsöm)
vilkas överdel har en vikt av högst
16 kg utan motor eller 17 kg med
motor

Tillverkning vid vilken

� värdet av allt använt material inte
överstiger 40 % av produktens pris
fritt fabrik,

� värdet av allt icke-ursprungsmaterial
som använts vid monteringen av
överdelen (utom motor) inte översti-
ger värdet av allt använt ursprungs-
material, och

� mekanismen för trådspänning, grip-
mekanismen och mekanismen för
sicksack-söm utgör ursprungsvaror

� 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 tillbehör till sådana
maskiner enligt nr 8456�8466

Tillverkning vid vilken värdet av allt
använt material inte överstiger 40 % av
produktens pris fritt fabrik

8469�
8473

Maskiner och apparater för kontorsbruk
(t.ex. skrivmaskiner, räknemaskiner,
datorer, dupliceringsmaskiner, häftappa-
rater); delar och tillbehör till dessa
maskiner och apparater

Tillverkning vid vilken värdet av allt
använt material inte överstiger 50 % av
produktens pris fritt fabrik

8480 Formflaskor för metallgjuterier; bot-
tenplattor 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

ex 8481 Kranar, ventiler och liknande anord-
ningar för rörledningar, ångpannor, tan-
kar, kar e.d., inbegripet reducerventiler
och termostatreglerade:

� Andra anordningar: Tillverkning vid vilken värdet av allt
använt material inte överstiger 40 % av
produktens pris fritt fabrik



(1) (2) (3) eller (4)

8482 Kullager och rullager Tillverkning

� utgående från material enligt vilket
tulltaxenummer som helst, utom
material enligt samma tulltaxenum-
mer som produkten, och

� vid vilken värdet av allt använt
material inte överstiger 40 % av pro-
duktens pris fritt fabrik

Tillverkning vid vilken värdet av allt
använt material inte överstiger 25 % av
produktens pris fritt fabrik

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 lik-
nande förpackningar; mekaniska

Tillverkning vid vilken värdet av allt
använt material inte överstiger 40 % av
produktens pris fritt fabrik

8485 Delar till maskiner och apparater, inte
försedda med elektriska kopplingsanord-
ningar, isolatorer, spolar, kontaktelement
eller andra elektriska anordningar, 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

ex Kapitel 85 Elektriska maskiner och apparater, elekt-
risk materiel samt delar till sådana varor;
apparater för inspelning eller återgivning
av ljud, apparater för inspelning eller
återgivning av bilder och ljud för televi-
sion samt delar och tillbehör till sådana
apparater; med undantag av följande:

Tillverkning

� utgående från material enligt vilket
tulltaxenummer som helst, utom
material enligt samma tulltaxenum-
mer som produkten, och

� vid vilken värdet av allt använt
material inte överstiger 40 % av pro-
duktens pris fritt fabrik

Tillverkning vid vilken värdet av allt
använt material inte överstiger 30 % av
produktens pris fritt fabrik

8501 Elektriska motorer och generatorer (med
undantag av generatoraggregat)

Tillverkning vid vilken

� värdet av allt använt material inte
överstiger 40 % av produktens pris
fritt fabrik, och

� inom ovannämnda gräns, värdet av
allt använt material enligt nr 8503
inte överstiger 10 % av produktens
pris fritt fabrik

Tillverkning vid vilken värdet av allt
använt material inte överstiger 30 % av
produktens pris fritt fabrik



(1) (2) (3) eller (4)

8502 Elektriska generatoraggregat och rote-
rande omformare

Tillverkning vid vilken

� värdet av allt använt material inte
överstiger 40 % av produktens pris
fritt fabrik, och

� inom ovannämnda gräns, värdet av
allt använt material enligt nr 8501
och 8503 inte överstiger 10 % av
produktens pris fritt fabrik

Tillverkning vid vilken värdet av allt
använt material inte överstiger 30 % av
produktens pris fritt fabrik

ex 8504 Strömförsörjningsenheter av sådana slag
som används för datorer

Tillverkning vid vilken värdet av allt
använt material inte överstiger 50 % av
produktens pris fritt fabrik

ex 8509 Dammsugare, inbegripet torr- och våt-
dammsugare; golvbonare

Tillverkning vid vilken värdet av allt
använt material inte överstiger 40 % av
produktens pris fritt fabrik

8517 Elektriska apparater för trådtelefoni eller
trådtelegrafi, inbegripet apparater för
trådtelefoni med trådlösa mikrotelefoner
och telekommunikationsapparater för
bärfrekvenssystem eller för digitala tråd-
system; bildtelefoner

Tillverkning vid vilken värdet av allt
använt material inte överstiger 50 % av
produktens pris fritt fabrik

ex 8518 Mikrofoner och mikrofonstativ; högtala-
re, med eller utan hölje; tonfrekvensför-
stärkare; elektriska ljudförstärknings-
anläggningar

Tillverkning vid vilken

� värdet av allt använt material inte
överstiger 40 % av produktens pris
fritt fabrik, och

� värdet av allt använt icke-ursprungs-
material inte överstiger värdet av allt
använt ursprungsmaterial

Tillverkning vid vilken värdet av allt
använt material inte överstiger 25 % av
produktens pris fritt fabrik

8519 Skivspelare, elektriska grammofoner, kas-
settbandspelare (andra än sådana enligt
nr 8520) och andra apparater för ljud-
återgivning, inte försedda med anordning
för ljudinspelning

Tillverkning vid vilken

� värdet av allt använt material inte
överstiger 40 % av produktens pris
fritt fabrik, och

� värdet av allt använt icke-ursprungs-
material inte överstiger värdet av allt
använt ursprungsmaterial

Tillverkning vid vilken värdet av allt
använt material inte överstiger 30 % av
produktens pris fritt fabrik



(1) (2) (3) eller (4)

8520 Bandspelare och andra apparater för
ljudinspelning, även innehållande anord-
ning för ljudåtergivning

Tillverkning vid vilken

� värdet av allt använt material inte
överstiger 40 % av produktens pris
fritt fabrik, och

� värdet av allt använt icke-ursprungs-
material inte överstiger värdet av allt
använt ursprungsmaterial

Tillverkning vid vilken värdet av allt
använt material inte överstiger 30 % av
produktens pris fritt fabrik

8521 Apparater för inspelning eller återgiv-
ning av videosignaler, även med inbyggd
videotuner

Tillverkning vid vilken

� värdet av allt använt material inte
överstiger 40 % av produktens pris
fritt fabrik, och

� värdet av allt använt icke-ursprungs-
material inte överstiger värdet av allt
använt ursprungsmaterial

Tillverkning vid vilken värdet av allt
använt material inte överstiger 30 % av
produktens pris fritt fabrik

8522 Delar och tillbehör lämpade för använd-
ning enbart eller huvudsakligen för appa-
rater enligt nr 8519�8521

Tillverkning vid vilken värdet av allt
använt material inte överstiger 40 % av
produktens pris fritt fabrik

8523 Beredda oinspelade media för inspelning
av ljud eller för liknande inspelning av
andra fenomen, andra än produkter
enligt kapitel 37

Tillverkning vid vilken värdet av allt
använt material inte överstiger 50 % av
produktens pris fritt fabrik

8524 Grammofonskivor, inspelade band och
andra media med inspelningar av ljud
eller av andra fenomen, inbegripet matri-
ser för tillverkning av grammofonskivor
men inte produkter enligt kapitel 37:

� Matriser för tillverkning av grammo-
fonskivor

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 40 % av produktens pris
fritt fabrik, och

� inom ovannämnda gräns, värdet av
allt använt material enligt nr 8523
inte överstiger 10 % av produktens
pris fritt fabrik

Tillverkning vid vilken värdet av allt
använt material inte överstiger 30 % av
produktens pris fritt fabrik



(1) (2) (3) eller (4)

8525 � Apparater för sändning av radiotele-
foni, radiotelegrafi, rundradio eller
television, även med inbyggd utrust-
ning för mottagning, ljudinspelning
eller ljudåtergivning

Tillverkning vid vilken värdet av allt
använt material inte överstiger 50 % av
produktens pris fritt fabrik

� Televisionskameror; videokameror
för stillbilder och andra videokame-
ror; digitala kameror

Tillverkning vid vilken

� värdet av allt använt material inte
överstiger 40 % av produktens pris
fritt fabrik, och

� värdet av allt använt icke-ursprungs-
material inte överstiger värdet av allt
använt ursprungsmaterial

Tillverkning vid vilken värdet av allt
använt material inte överstiger 25 % av
produktens pris fritt fabrik

8526 Radarapparater, apparater för radionavi-
gering samt apparater för radiomanövre-
ring eller radiostyrning

Tillverkning vid vilken

� värdet av allt använt material inte
överstiger 40 % av produktens pris
fritt fabrik, och

� värdet av allt använt icke-ursprungs-
material inte överstiger värdet av allt
använt ursprungsmaterial

Tillverkning vid vilken värdet av allt
använt material inte överstiger 25 % av
produktens pris fritt fabrik

8527 Apparater för mottagning av radiotelefo-
ni, radiotelegrafi eller rundradio, även
med inbyggd utrustning för inspelning
eller återgivning av ljud eller med
inbyggt ur

Tillverkning vid vilken

� värdet av allt använt material inte
överstiger 40 % av produktens pris
fritt fabrik, och

� värdet av allt använt icke-ursprungs-
material inte överstiger värdet av allt
använt ursprungsmaterial

Tillverkning vid vilken värdet av allt
använt material inte överstiger 25 % av
produktens pris fritt fabrik

8528 Televisionsmottagare, även med inbyggd
rundradiomottagare, inbyggd utrustning
för inspelning eller återgivning av ljud-
eller videosignaler; videomonitorer och
videoprojektorer

Tillverkning vid vilken

� värdet av allt använt material inte
överstiger 40 % av produktens pris
fritt fabrik, och

� värdet av allt använt ursprungsmate-
rial inte överstiger värdet av allt
använt ursprungsmaterial

Tillverkning vid vilken värdet av allt
använt material inte överstiger 25 % av
produktens pris fritt fabrik



(1) (2) (3) eller (4)

8529 Delar som är lämpliga att användas ute-
slutande eller huvudsakligen till appara-
ter enligt nr 8525�8528:

� Lämpliga att användas uteslutande
eller huvudsakligen till utrustning
för inspelning eller återgivning av
videosignaler

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 40 % av produktens pris
fritt fabrik, och

� värdet av allt använt icke-ursprungs-
material inte överstiger värdet av allt
använt ursprungsmaterial

Tillverkning vid vilken värdet av allt
använt material inte överstiger 25 % av
produktens pris fritt fabrik

8535 eller
8536

Elektriska apparater och andra artiklar
för brytning, omkoppling eller skyd-
dande av elektriska kretsar eller för
åstadkommande av anslutning till eller
förbindelse i elektriska kretsar

Tillverkning vid vilken

� värdet av allt använt material inte
överstiger 40 % av produktens pris
fritt fabrik, och

� inom ovannämnda gräns, värdet av
allt använt material enligt nr 8538
inte överstiger 10 % av produktens
pris fritt fabrik

Tillverkning vid vilken värdet av allt
använt material inte överstiger 30 % av
produktens pris fritt fabrik

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 kopp-
lingsanordningar enligt nr 8517

Tillverkning vid vilken

� värdet av allt använt material inte
överstiger 40 % av produktens pris
fritt fabrik, och

� inom ovannämnda gräns, värdet av
allt använt material enligt nr 8538
inte överstiger 10 % av produktens
pris fritt fabrik

Tillverkning vid vilken värdet av allt
använt material inte överstiger 30 % av
produktens pris fritt fabrik

ex 8541 Dioder, transistorer och liknande halv-
ledarkomponenter eller halvledarelement,
med undantag av plattor (wafers) ännu
inte nedskurna till chips

Tillverkning

� utgående från material enligt vilket
tulltaxenummer som helst, utom
material enligt samma tulltaxenum-
mer som produkten, och

� vid vilken värdet av allt använt
material inte överstiger 40 % av pro-
duktens pris fritt fabrik

Tillverkning vid vilken värdet av allt
använt material inte överstiger 25 % av
produktens pris fritt fabrik



(1) (2) (3) eller (4)

8542 Elektroniska integrerade kretsar och
andra elektroniska mikrokretsar:

Tillverkning vid vilken

� värdet av allt använt material inte
överstiger 40 % av produktens pris
fritt fabrik, och

� inom ovannämnda gräns, värdet av
allt använt material enligt nr 8541
och 8542 inte överstiger 10 % av
produktens pris fritt fabrik

Tillverkning vid vilken värdet av allt
använt material inte överstiger 25 % av
produktens pris fritt fabrik

8544 Isolerad (inbegripet lackerad eller ano-
doxiderad) tråd och kabel (inbegripet
koaxialkabel) och andra isolerade elekt-
riska ledare, även försedda med kopp-
lingsanordningar; optiska fiberkablar, i
vilka varje enskild fiber är försedd med
eget hölje, även i förening med elektriska
ledare eller försedda med kopplings-
anordningar

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 materialet 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 apparater eller för annat elektriskt
ändamål, utgörande detaljer helt av iso-
lermaterial bortsett från mindre metall-
delar (t.ex. gängade hylsor) som ingjutits
eller inpressats i massan i samband med
tillverkningen och som är avsedda ute-
slutande för sammanfogning; elektriska
isolerrör samt förbindningsdetaljer 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

8548 Avfall och skrot av galvaniska element,
batterier och elektriska ackumulatorer;
förbrukade galvaniska element, förbru-
kade batterier och förbrukade elektriska
ackumulatorer; elektriska delar till maski-
ner och apparater, 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 86 Lok och annan rullande järnvägs- och
spårvägsmateriel samt delar till sådan
materiel; stationär järnvägs- och spår-
vägsmateriel samt delar till sådan materi-
el; mekanisk (inbegripet elektromekanisk)
trafiksignaleringsutrustning av alla slag;
med undantag av följande:

Tillverkning vid vilken värdet av allt
använt material inte överstiger 40 % av
produktens pris fritt fabrik



(1) (2) (3) eller (4)

8608 Stationär järnvägs- och spårvägsmateriel;
mekanisk (inbegripet elektro-mekanisk)
signalerings-, säkerhets- och trafiköver-
vakningsutrustning för järnvägar, spårvä-
gar, landsvägar, gator, inre vattenvägar,
parkeringsplatser, hamnanläggningar
eller flygfält; delar till sådan materiel och
utrustning

Tillverkning

� utgående från material enligt vilket
tulltaxenummer som helst, utom
material enligt samma tulltaxenum-
mer som produkten, och

� vid vilken värdet av allt använt
material inte överstiger 40 % av pro-
duktens pris fritt fabrik

Tillverkning vid vilken värdet av allt
använt material inte överstiger 30 % av
produktens pris fritt fabrik

ex Kapitel 87 Fordon, andra än rullande järnvägs- eller
spårvägsmateriel, samt delar och till-
behör till fordon; med undantag av föl-
jande:

Tillverkning vid vilken värdet av allt
använt material inte överstiger 40 % av
produktens pris fritt fabrik

8709 Truckar, inte försedda med lyft- eller
hanteringsutrustning, av sådana slag som
används i fabriker, magasin, hamnområ-
den eller på flygplatser för korta trans-
porter av gods; dragtruckar av sådana
slag som används på järnvägsperronger;
delar till fordon enligt detta nummer

Tillverkning

� utgående från material enligt vilket
tulltaxenummer som helst, utom
material enligt samma tulltaxenum-
mer som produkten, och

� vid vilken värdet av allt använt
material inte överstiger 40 % av pro-
duktens pris fritt fabrik

Tillverkning vid vilken värdet av allt
använt material inte överstiger 30 % av
produktens pris fritt fabrik

8710 Stridsvagnar och andra motordrivna
pansrade stridsfordon, även utrustade
med vapen, samt delar till sådana fordon

Tillverkning

� utgående från material enligt vilket
tulltaxenummer som helst, utom
material enligt samma tulltaxenum-
mer som produkten, och

� vid vilken värdet av allt använt
material inte överstiger 40 % av pro-
duktens pris fritt fabrik

Tillverkning vid vilken värdet av allt
använt material inte överstiger 30 % av
produktens pris fritt fabrik

8711 Motorcyklar (inbegripet mopeder) samt
cyklar försedda med hjälpmotor, med
eller utan sidvagn; sidvagnar:

� Med förbränningskolvmotor med
fram- och återgående kolv eller kol-
var och med en cylindervolym av:

� � högst 50 cm3 Tillverkning vid vilken

� värdet av allt använt material inte
överstiger 40 % av produktens pris
fritt fabrik, och

� värdet av allt använt icke-ursprungs-
material inte överstiger värdet av allt
använt ursprungsmaterial

Tillverkning vid vilken värdet av allt
använt material inte överstiger 20 % av
produktens pris fritt fabrik



(1) (2) (3) eller (4)

8711
(fortsättning)

� � mer än 50 cm3 Tillverkning vid vilken

� värdet av allt använt material inte
överstiger 40 % av produktens pris
fritt fabrik, och

� värdet av allt använt icke-ursprungs-
material inte överstiger värdet av allt
använt ursprungsmaterial

Tillverkning vid vilken värdet av allt
använt material inte överstiger 25 % av
produktens pris fritt fabrik

� Andra slag Tillverkning vid vilken

� värdet av allt använt material inte
överstiger 40 % av produktens pris
fritt fabrik, och

� värdet av allt använt icke-ursprungs-
material inte överstiger värdet av allt
använt ursprungsmaterial

Tillverkning vid vilken värdet av allt
använt material inte överstiger 30 % av
produktens pris fritt fabrik

ex 8712 Tvåhjuliga cyklar utan kullager Tillverkning utgående från material
enligt vilket tulltaxenummer som helst,
utom material enligt nr 8714

Tillverkning vid vilken värdet av allt
använt material inte överstiger 30 % av
produktens pris fritt fabrik

8715 Barnvagnar och delar till barnvagnar Tillverkning

� utgående från material enligt vilket
tulltaxenummer som helst, utom
material enligt samma tulltaxenum-
mer som produkten, och

� vid vilken värdet av allt använt
material inte överstiger 40 % av pro-
duktens pris fritt fabrik

Tillverkning vid vilken värdet av allt
använt material inte överstiger 30 % av
produktens pris fritt fabrik

8716 Släpfordon och påhängsvagnar; andra
fordon, utan mekanisk framdrivnings-
anordning; delar till sådana fordon

Tillverkning

� utgående från material enligt vilket
tulltaxenummer som helst, utom
material enligt samma tulltaxenum-
mer som produkten, och

� vid vilken värdet av allt använt
material inte överstiger 40 % av pro-
duktens pris fritt fabrik

Tillverkning vid vilken värdet av allt
använt material inte överstiger 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 tulltaxenummer som helst,
utom material enligt samma tulltaxe-
nummer som produkten

Tillverkning vid vilken värdet av allt
använt material inte överstiger 40 % av
produktens pris fritt fabrik

ex 8804 S.k. rotochutes Tillverkning utgående från material
enligt vilket tulltaxenummer som helst,
även andra material enligt nr 8804

Tillverkning vid vilken värdet av allt
använt material inte överstiger 40 % av
produktens pris fritt fabrik



(1) (2) (3) eller (4)

8805 Startanordningar för luftfartyg; inbroms-
ningsanordningar av sådana slag som
används på hangarfartyg samt liknande
utrustning; markträningsapparater för
flygutbildning; delar till varor enligt detta
nummer

Tillverkning utgående från material
enligt vilket tulltaxenummer som helst,
utom material enligt samma tulltaxe-
nummer som produkten

Tillverkning vid vilken värdet av allt
använt material inte överstiger 30 % av
produktens pris fritt fabrik

Kapitel 89 Fartyg samt annan flytande materiel Tillverkning utgående från material
enligt vilket tulltaxenummer som helst,
utom material enligt samma tulltaxe-
nummer som produkten. Fartygsskrov
enligt nr 8906 får dock inte användas

Tillverkning vid vilken värdet av allt
använt material inte överstiger 40 % av
produktens pris fritt fabrik

ex Kapitel 90 Optiska instrument och apparater, foto-
och kinoapparater, instrument och appa-
rater för mätning eller kontroll, medi-
cinska och kirurgiska instrument och
apparater; delar och tillbehör till sådana
artiklar; med undantag av följande:

Tillverkning

� utgående från material enligt vilket
tulltaxenummer som helst, utom
material enligt samma tulltaxenum-
mer som produkten, och

� vid vilken värdet av allt använt
material inte överstiger 40 % av pro-
duktens pris fritt fabrik

Tillverkning vid vilken värdet av allt
använt material inte överstiger 30 % av
produktens pris fritt fabrik

9001 Optiska fibrer och optiska fiberknippen;
optiska fiberkablar, andra än sådana
enligt nr 8544; skivor och plattor av
polariserande material; linser (inbegripet
kontakt-linser), prismor, 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, monte-
rade, utgörande delar eller tillbehör till
instrument 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 synkorrek-
tion, som skydd för ögonen eller för
annat ändamål

Tillverkning vid vilken värdet av allt
använt material inte överstiger 40 % av
produktens pris fritt fabrik

ex 9005 Kikare (monokulära och binokulära),
inbegripet teleskop, samt stativ till såda-
na, med undantag av astronomiska tuber
(refraktorer) och stativ till sådana

Tillverkning

� aus Vormaterialien jeder Position,
utom material enligt samma tulltaxe-
nummer som produkten,

� vid vilken värdet av allt använt
material inte överstiger 40 % av pro-
duktens pris fritt fabrik, och

� vid vilken värdet av allt använt icke-
ursprungsmaterial inte överstiger
värdet av allt använt ursprungsmate-
rial

Tillverkning vid vilken värdet av allt
använt material inte överstiger 30 % av
produktens pris fritt fabrik



(1) (2) (3) eller (4)

ex 9006 Stillbildskameror; blixtljusapparater och
blixtlampor, för fotografiskt bruk, andra
än blixtlampor med elektrisk tändning

Tillverkning

� utgående från material enligt vilket
tulltaxenummer som helst, utom
material enligt samma tulltaxenum-
mer som produkten,

� vid vilken värdet av allt använt
material inte överstiger 40 % av pro-
duktens pris fritt fabrik, och

� vid vilken värdet av allt använt icke-
ursprungsmaterial inte överstiger
värdet av allt använt ursprungsmate-
rial

Tillverkning vid vilken värdet av allt
använt material inte överstiger 30 % av
produktens pris fritt fabrik

9007 Kinokameror och kinoprojektorer, även
med inbyggd utrustning för inspelning
eller återgivning av ljud

Tillverkning

� utgående från material enligt vilket
tulltaxenummer som helst, utom
material enligt samma tulltaxenum-
mer som produkten,

� vid vilken värdet av allt använt
material inte överstiger 40 % av pro-
duktens pris fritt fabrik, och

� vid vilken värdet av allt använt icke-
ursprungsmaterial inte överstiger
värdet av allt använt ursprungsmate-
rial

Tillverkning vid vilken värdet av allt
använt material inte överstiger 30 % av
produktens pris fritt fabrik

9011 Optiska mikroskop, inbegripet sådana
för fotomikrografi, kinefotomikrografi
eller mikroprojektion

Tillverkning

� utgående från material enligt vilket
tulltaxenummer som helst, utom
material enligt samma tulltaxenum-
mer som produkten,

� vid vilken värdet av allt använt
material inte överstiger 40 % av pro-
duktens pris fritt fabrik, och

� vid vilken värdet av allt använt icke-
ursprungsmaterial inte överstiger
värdet av allt använt ursprungsmate-
rial

Tillverkning vid vilken värdet av allt
använt material inte överstiger 30 % av
produktens pris fritt fabrik

ex 9014 Andra instrument och apparater för
navigering

Tillverkning vid vilken värdet av allt
använt material inte överstiger 40 % av
produktens pris fritt fabrik

9015 Instrument och apparater för geodesi (in-
begripet fotogrammetrisk geodesi), lant-
mäteri, hydrografi, oceanografi, hydrolo-
gi, meteorologi eller geofysik, med
undantag av kompasser; avståndsmätare

Tillverkning vid vilken värdet av allt
använt material inte överstiger 40 % av
produktens pris fritt fabrik



(1) (2) (3) eller (4)

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 räkne-
instrument (t.ex. ritapparater, pantogra-
fer, gradskivor, ritbestick, räknestickor
och räkneskivor); instrument som hålls i
handen för längdmätning (t.ex. mätstock-
ar, mätband, mikrometrar och skjut-
mått), 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, kirurgiskt, dentalt eller
veterinärt bruk, inbegripet scintigrafer,
andra elektromedicinska apparater samt
instrument för synprovning:

� Tandläkarstolar med inbyggd tandlä-
karutrustning eller spottkopp

Tillverkning utgående från material
enligt vilket tulltaxenummer som helst,
även andra material enligt nr 9018

Tillverkning vid vilken värdet av allt
använt material inte överstiger 40 % av
produktens pris fritt fabrik

� Andra Tillverkning

� utgående från material enligt vilket
tulltaxenummer som helst, utom
material enligt samma tulltaxenum-
mer som produkten, och

� vid vilken värdet av allt använt
material inte överstiger 40 % av pro-
duktens pris fritt fabrik

Tillverkning vid vilken värdet av allt
använt material inte överstiger 25 % av
produktens pris fritt fabrik

9019 Apparater för mekanoterapi; massage-
apparater; apparater för psykotekniska
undersökningar; apparater för ozontera-
pi, syreterapi, aerosolterapi eller konst-
gjord andning samt andra andningsappa-
rater för terapeutiskt bruk

Tillverkning

� utgående från material enligt vilket
tulltaxenummer som helst, utom
material enligt samma tulltaxenum-
mer som produkten, och

� vid vilken värdet av allt använt
material inte överstiger 40 % av pro-
duktens pris fritt fabrik

Tillverkning vid vilken värdet av allt
använt material inte överstiger 25 % av
produktens pris fritt fabrik

9020 Andra andningsapparater, inbegripet gas-
masker men inte sådana enkla skydds-
masker som varken har mekaniska delar
eller utbytbart filter

Tillverkning

� utgående från material enligt vilket
tulltaxenummer som helst, utom
material enligt samma tulltaxenum-
mer som produkten, och

� vid vilken värdet av allt använt
material inte överstiger 40 % av pro-
duktens pris fritt fabrik

Tillverkning vid vilken värdet av allt
använt material inte överstiger 25 % av
produktens pris fritt fabrik



(1) (2) (3) eller (4)

9024 Maskiner och apparater för provning av
hårdhet, hållfasthet, sammanpressbarhet,
elasticitet eller andra mekaniska egenska-
per hos material (t.ex. metaller, trä, tex-
tilvaror, papper eller plast)

Tillverkning vid vilken värdet av allt
använt material inte överstiger 40 % av
produktens pris fritt fabrik

9025 Areometrar och liknande instrument, ter-
mometrar, pyrometrar, barometrar, hyg-
rometrar och psykrometrar, även regist-
rerande, samt alla slags kombinationer
av dessa instrument

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 gasers eller vätskors
strömning, nivå, tryck e.d. (t.ex. genom-
strömningsmätare, nivåmätare, mano-
metrar och värmeförbrukningsmätare),
med undantag av instrument och appa-
rater enligt nr 9014, 9015, 9028 och
9032

Tillverkning vid vilken värdet av allt
använt material inte överstiger 50 % av
produktens pris fritt fabrik

9027 Instrument och apparater för fysikalisk
eller kemisk analys (t.ex. polarimetrar,
refraktometrar, spektrometrar samt gas-
eller rökanalysapparater); instrument och
apparater för mätning eller kontroll av
viskositet, porositet, dilatation, ytspän-
ning e.d.; instrument och apparater för
mätning eller kontroll av värmemängd,
ljudnivå eller ljusintensitet (inbegripet
exponeringsmätare);

Tillverkning vid vilken värdet av allt
använt material inte överstiger 40 % av
produktens pris fritt fabrik

9028 Förbruknings- och produktionsmätare
för gaser, vätskor eller elektricitet, inbe-
gripet kalibreringsmätare för sådana

� 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 material inte
överstiger 40 % av produktens pris
fritt fabrik, och

� värdet av allt använt icke-ursprungs-
material inte överstiger värdet av allt
använt ursprungsmaterial

Tillverkning vid vilken värdet av allt
använt material inte överstiger 30 % av
produktens pris fritt fabrik



(1) (2) (3) eller (4)

9029 Varvräknare, produktionsräknare, taxa-
metrar, vägmätare, stegräknare o.d.; has-
tighetsmätare och takometrar, andra än
artiklar enligt nr 9014 eller 9015; stro-
boskop

Tillverkning vid vilken värdet av allt
använt material inte överstiger 40 % av
produktens pris fritt fabrik

9030 Oscilloskop, spektrumanalysapparater
samt andra instrument och apparater för
mätning eller kontroll av elektriska stor-
heter, med undantag av mätare enligt nr
9028; instrument och apparater för mät-
ning eller påvisande av alfa-, beta-, gam-
ma- eller röntgenstrålning, kosmisk strål-
ning eller annan joniserande strålning

Tillverkning vid vilken värdet av allt
använt material inte överstiger 40 % av
produktens pris fritt fabrik

9031 Instument, apparater och maskiner för
mätning eller kontroll, inte nämnda eller
inbegripna 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
apparater 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 undantag 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 material inte
överstiger 40 % av produktens pris
fritt fabrik, och

� värdet av allt använt icke-ursprungs-
material inte överstiger värdet av allt
använt ursprungsmaterial

Tillverkning vid vilken värdet av allt
använt material inte överstiger 30 % av
produktens pris fritt fabrik

9109 Andra urverk, kompletta och samman-
satta

Tillverkning vid vilken

� värdet av allt använt material inte
överstiger 40 % av produktens pris
fritt fabrik, och

� värdet av allt använt icke-ursprungs-
material inte överstiger värdet av allt
använt ursprungsmaterial

Tillverkning vid vilken värdet av allt
använt material inte överstiger 30 % av
produktens pris fritt fabrik



(1) (2) (3) eller (4)

9110 Kompletta urverk, inte sammansatta eller
delvis sammansatta (urverkssatser); ofull-
ständiga urverk, sammansatta; råurverk

Tillverkning vid vilken

� värdet av allt använt material inte
överstiger 40 % av produktens pris
fritt fabrik, och

� inom ovannämnda gräns, värdet av
allt använt material enligt nr 9114
inte överstiger 10 % av produktens
pris fritt fabrik

Tillverkning vid vilken värdet av allt
använt material inte överstiger 30 % av
produktens pris fritt fabrik

9111 Boetter till ur enligt nr 9101 eller 9102
samt delar till sådana

Tillverkning

� utgående från material enligt vilket
tulltaxenummer som helst, utom
material enligt samma tulltaxenum-
mer som produkten, och

� vid vilken värdet av allt använt
material inte överstiger 40 % av pro-
duktens pris fritt fabrik

Tillverkning vid vilken värdet av allt
använt material inte överstiger 30 % av
produktens pris fritt fabrik

9112 Urfoder och andra höljen till varor enligt
detta kapitel samt delar till sådana

Tillverkning

� utgående från material enligt vilket
tulltaxenummer som helst, utom
material enligt samma tulltaxenum-
mer som produkten, och

� vid vilken värdet av allt använt
material inte överstiger 40 % av pro-
duktens pris fritt fabrik

Tillverkning vid vilken värdet av allt
använt material inte överstiger 30 % av
produktens pris fritt fabrik

9113 Urarmband och delar till urarmband:

� Av oädel metall, även förgyllda- eller
försilvrade eller av metall med pläte-
ring 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

Kapitel 93 Vapen och ammunition; delar och till-
behör till vapen och ammunition

Tillverkning vid vilken värdet av allt
använt material inte överstiger 50 % av
produktens pris fritt fabrik



(1) (2) (3) eller (4)

ex Kapitel 94 Möbler; sängkläder, madrasser, resårbott-
nar till sängar, kuddar och liknande stop-
pade inredningsartiklar; belysnings-
armatur och andra belysningsartiklar,
inte nämnda eller inbegripna någon
annanstans; ljusskyltar, namnplåtar med
belysning, o.d; monterade eller monte-
ringsfärdiga byggnader; med undantag av
följande:

Tillverkning utgående från material
enligt vilket tulltaxenummer som helst,
utom material enligt samma tulltaxe-
nummer som produkten

Tillverkning vid vilken värdet av allt
använt material inte överstiger 40 % av
produktens pris fritt fabrik

ex 9401 och
ex 9403

Möbler av oädel metall, vari ingår ostop-
pad bomullsväv med en vikt av högst
300 g/m2

Tillverkning utgående från material
enligt vilket tulltaxenummer som helst,
utom material enligt samma tulltaxe-
nummer som produkten

eller

tillverkning utgående från bomullsväv i
tillformade stycken för direkt använd-
ning tillsammans med material enligt nr
9401 eller 9403, om

� vävens värde inte överstiger 25 % av
produktens pris fritt fabrik, och

� allt övrigt använt material utgör
ursprungsvaror och klassificeras
enligt ett annat tulltaxenummer än
nr 9401 eller 9403

Tillverkning vid vilken värdet av allt
använt material inte överstiger 40 % av
produktens pris fritt fabrik

9405 Belysningsarmatur och andra belysnings-
artiklar (inbegripet strålkastare) samt
delar till sådana artiklar, inte nämnda
eller inbegripna någon annanstans; ljus-
skyltar, namnplåtar med belysning, o.d.
med fast, varaktigt monterad ljuskälla
samt delar till sådana artiklar, inte
nämnda eller inbegripna någon annan-
stans

Tillverkning vid vilken värdet av allt
använt material inte överstiger 50 % av
produktens pris fritt fabrik

9406 Monterade eller monteringsfärdiga bygg-
nader

Tillverkning vid vilken värdet av allt
använt material inte överstiger 50 % av
produktens pris fritt fabrik

ex Kapitel 95 Leksaker, spel och sportartiklar; delar till
sådana artiklar; med undantag av följan-
de:

Tillverkning utgående från material
enligt vilket tulltaxenummer som helst,
utom material enligt samma tulltaxe-
nummer som produkten

9503 Andra leksaker; skalenliga modeller och
liknande modeller för förströelse, meka-
niska eller icke mekaniska; pussel av alla
slag

Tillverkning

� utgående från material enligt vilket
tulltaxenummer som helst, utom
material enligt samma tulltaxenum-
mer som produkten, och

� vid vilken värdet av allt använt
material inte överstiger 50 % av pro-
duktens pris fritt fabrik

ex 9506 Golfklubbor och delar till golfklubbor Tillverkning utgående från material
enligt vilket tulltaxenummer som helst,
utom material enligt samma tulltaxe-
nummer som produkten. Grovt tillfor-
made ämnen till golfklubbhuvuden får
dock användas



(1) (2) (3) eller (4)

ex Kapitel 96 Diverse artiklar; med undantag av följan-
de:

Tillverkning utgående från material
enligt vilket tulltaxenummer som helst,
utom material enligt samma tulltaxe-
nummer som produkten

ex 9601 och
ex 9602

Varor av animaliska, vegetabiliska eller
mineraliska snidningsmaterial

Tillverkning utgående från �bearbetade�
snidningsmaterial enligt samma tulltaxe-
nummer som produkten

ex 9603 Kvastar, borstar och penslar (med undan-
tag av viskor och liknande endast hop-
bundna artiklar samt penslar av mård-
eller ekorrhår), mekaniska mattsopare
utan motor; målningsdynor och mål-
ningsrullar; 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 toalettända-
mål, för sömnad eller för rengöring av
skor eller kläder

Varje artikel i etuiet måste uppfylla de
ursprungsvillkor som skulle vara tillämp-
liga på den om den inte ingick i etuiet.
Artiklar utan ursprungsstatus får dock
ingå, förutsatt att deras totala värde inte
överstiger 15 % av etuiets pris fritt fabrik

9606 Knappar samt knappformar och andra
delar till knappar; knappämnen

Tillverkning

� utgående från material enligt vilket
tulltaxenummer som helst, utom
material enligt samma tulltaxenum-
mer som produkten, och

� vid vilken värdet av allt använt
material inte överstiger 50 % av pro-
duktens pris fritt fabrik

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

Tillverkning utgående från material
enligt vilket tulltaxenummer som helst,
utom material enligt samma nummer
som produkten. Skrivpennor (stålpennor
o.d.) och spetsar till sådana pennor enligt
samma tulltaxenummer som produkten
får dock användas

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 patro-
ner; färgdynor, (även sådana som inte är
indränkta med färg), med eller utan ask

Tillverkning

� utgående från material enligt vilket
tulltaxenummer som helst, utom
material enligt samma tulltaxenum-
mer som produkten, och

� vid vilken värdet av allt använt
material inte överstiger 50 % av pro-
duktens pris fritt fabrik



(1) (2) (3) eller (4)

ex 9613 Piezo-elektriska tändare Tillverkning vid vilken värdet av allt
använt material enligt nr 9613 30 % av
produktens pris fritt fabrik

ex 9614 Rökpipor och piphuvuden Tillverkning utgående från grovt tillfor-
made ämnen

Kapitel 97 Konstverk, föremål för samlingar samt
antikviteter

Tillverkning utgående från material
enligt vilket tulltaxenummer som helst,
utom material enligt samma tulltaxe-
nummer som produkten



Tillägg IIa

FÖRTECKNING ÖVER BEARBETNING ELLER BEHANDLING SOM SKALL UTFÖRAS PÅ
ICKE-URSPRUNGSMATERIAL FÖR ATT DEN TILLVERKADE PRODUKTEN SKALL FÅ URSPRUNGSSTATUS

HS-nr Produktbeskrivning Bearbetning eller behandling av icke-ursprungsmaterial som ger
ursprungsstatus

(1) (2) (3) eller (4)

5509 och 5511 Garn (annat än sytråd), av syn-
tetstapelfibrer, inte i detaljhan-
delsuppläggningar; Garn (annat
än sytråd) av konststapelfibrer,
i detaljhandelsuppläggningar

Tillverkning utgående från (1)

� silke eller avfall av natur-
silke, kardat, kammat eller
på annat sätt berett för
spinning,

� naturfibrer, inte kardade,
kammade eller på annat
sätt beredda för spinning,

� konststapelfibrer, inte kar-
dade, kammade eller på
annat sätt beredda för
spinning, eller

� kemiskt material eller dis-
solvingmassa, eller

� material för papperstill-
verkning

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

Tillverkning utgående från (1)

� garn,

� kemiskt material eller dis-
solvingmassa, eller

� papper

eller

tryckning samt minst två för-
beredande eller avslutande
behandlingar (t.ex. tvättning,
blekning, mercerisering, vär-
mefixering, uppruggning,
kalandrering, krympfri-behand-
ling, appretering, dekatering,
impregnering, stoppning eller
noppning), förutsatt att värdet
av den använda otryckta textil-
vävnaden inte överstiger
47,5 % av produktens pris fritt
fabrik

6503 Filthattar och andra huvud-
bonader av filt, tillverkade av
hattstumpar eller plana hat-
tämnen enligt nr 6501, även
ofodrade och ogarnerade

Tillverkning vid vilken värdet
av allt använt material inte
överstiger 50 % av produktens
pris fritt fabrik

(1) För särskilda villkor rörande produkter gjorda av en blandning av textilmaterial, se inledande anmärkning 5.



(1) (2) (3) eller (4)

ex 8712 � Tvåhjuliga cyklar utan kul-
lager

� Andra:

� � Tvåhjuliga cyklar Tillverkning vid vilken värdet
av allt använt material inte
överstiger 50 % av produktens
pris fritt fabrik



BILAGA III

"Tillägg III

FÖRLAGA FÖR VARUCERTIFIKAT EUR.1 OCH ANSÖKAN
OM VARUCERTIFIKAT EUR.1

Anvisningar för tryckningen

1. Certifikaten skall ha formatet 210 x 297 mm, men en avvikelse på mellan minus 5 mm och plus 8 mm i längd
skall tillåtas. Det papper som används skall vara vitt, lämpligt att skriva på, fritt från mekanisk pappersmassa
och väga minst 25 g/m2. Det skall ha en tryckt guillocherad bakgrund i grönt som gör att alla förfalskningar på
mekanisk eller kemisk väg syns.

2. Tullmyndigheterna eller de behöriga statliga myndigheterna i gemenskapens medlemsstater och i Chile får
förbehålla sig rätten att trycka certifikaten själva; de får även låta av dem godkända tryckerier trycka certifikaten.
I det sistnämnda fallet skall varje certifikat innehålla en hänvisning till ett sådant godkännande. Varje certifikat
skall vara försett med tryckeriets namn och adress, eller med en symbol som gör det möjligt att identifiera
tryckeriet. Det skall också bära ett — eventuellt tryckt — serienummer, avsett för identifiering av certifikatet.

Anvisningar för ifyllandet

Exportören eller dennes befullmäktigade ombud skall fylla i både varucertifikat EUR.1 och ansökningsblanketten.
Dessa blanketter skall fyllas i på något av de språk som detta avtal har upprättats på och i enlighet med
bestämmelserna i exportlandets nationella lagstiftning. Om blanketterna fylls i för hand skall detta göras med bläck
och tryckbokstäver. Varubeskrivningen skall anges i det avsedda fältet utan att någon rad lämnas tom. Om hela fältet
inte fylls i skall en vågrät linje dras under sista textraden och det tomma utrymmet korsas över.
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Tillägg IV 

Fakturadeklaration 

Särskilda krav för upprättandet av en fakturadeklaration 

En fakturadeklaration, vars text återges nedan, ska upprättas på ett av de språk som anges nedan och enligt bestämmel
serna i exportlandets inhemska lagstiftning. Om deklarationen skrivs för hand, ska den skrivas med bläck och tryckboks
täver. Fakturadeklarationen ska upprättas i enlighet med respektive fotnoter. Själva fotnoterna behöver inte återges. 

Bulgarisk version 

Износителят на продуктите, обхванати от този документ (разрешение № … от митница или от друг компетентен държавен 
орган ( 1 )) декларира, че освен където ясно е отбелязано друго, тези продукти са с … ( 2 ) преференциален произход. 

Spansk version 

El exportador de los productos incluidos en el presente documento (autorización aduanera o de la autoridad guberna
mental competente n o … ( 1 )) declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen 
preferencial … ( 2 ). 

Tjeckisk version 

Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (číslo povolení celního nebo příslušného vládního orgánu … ( 1 )) 
prohlašuje, že kromě zřetelně označených, mají tyto výrobky preferenční původ v … ( 2 ). 

Dansk version 

Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument, (toldmyndighedernes eller den kompetente offentlige 
myndigheds tilladelse nr. … ( 1 )) erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse 
i … ( 2 ). 

Tysk version 

Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligung der Zollbehörde oder der zuständigen Regierungsbehörde Nr. … ( 1 )) 
der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anders angegeben, präfe
renzbegünstigte Ursprungswaren … ( 2 ) sind. 

Estnisk version 

Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (tolliameti või pädeva valitsusasutuse luba nr. … ( 1 )) deklareerib, et 
need tooted on … ( 2 ) sooduspäritoluga, välja arvatud juhul kui on selgelt näidatud teisiti. 

Grekisk version 

Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο (άδεια τελωνείου ή της καθύλην αρμόδιας αρχής, υπ' 
αριθ. … ( 1 )) δηλώνει ότι, εκτός εάν δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμησιακής καταγωγής … ( 2 ). 

Engelsk version 

The exporter of the products covered by this document (customs or competent governmental authorisation No … ( 1 )) 
declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of … preferential origin ( 2 ).

( 1 ) Om fakturadeklarationen upprättas av en godkänd exportör i den mening som avses i artikel 21 i denna bilaga, ska numret på den 
godkända exportörens tillstånd anges här. Om fakturadeklarationen inte upprättas av en godkänd exportör, ska orden inom parentes 
uteslutas eller utrymmet lämnas blankt. 

( 2 ) Produkternas ursprung ska anges. Om fakturadeklarationen helt eller delvis hänför sig till produkter med ursprung i Ceuta och Melilla 
i den mening som avses i artikel 36 i denna bilaga, måste exportören klart ange dem i det dokument på vilket deklarationen 
upprättas med hjälp av symbolen ”CM”.

Ändrad enligt EUT L 96, 2019.



 

Fransk version 

L'exportateur des produits couverts par le présent document (autorisation douanière ou de l'autorité gouvernementale 
compétente n o … ( 1 )) déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle … ( 2 ). 

Kroatisk version 

Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlaštenje br. … ( 1 )) izjavljuje da su, osim ako je drukčije 
izričito navedeno, ovi proizvodi … ( 2 ) preferencijalnog podrijetla. 

Italiensk version 

L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale o dell'autorità governativa 
competente n. … ( 1 )) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale … ( 2 ). 

Lettisk version 

Eksportētājs produktiem, kuri ietverti šajā dokumentā (muitas vai kompetentu valsts iestāžu pilnvara Nr. … ( 1 )), deklarē, 
ka, izņemot tur, kur ir citādi skaidri noteikts, šiem produktiem ir preferenciāla izcelsme no … ( 2 ). 

Litauisk version 

Šiame dokumente išvardintų prekių eksportuotojas (muitinės arba kompetentingos viešosios valdžios institucijos liudijimo 
Nr. … ( 1 )) deklaruoja, kad, jeigu kitaip nenurodyta, tai yra … ( 2 ) preferencinės kilmės prekės. 

Ungersk version 

A jelen okmányban szereplő áruk exportőre (vámfelhatalmazási szám: … ( 1 ) vagy az illetékes kormányzati szerv által 
kiadott engedély száma: …) kijelentem, hogy eltérő jelzés hiányában az áruk kedvezményes … származásúak ( 2 ). 

Maltesisk version 

L-esportatur tal-prodotti koperti b'dan id-dokument (awtorizzazzjoni kompetenti tal-gvern jew tad-dwana nru. … ( 1 )) 
jiddikjara li, ħlief fejn indikat b'mod ċar li mhux hekk, dawn il-prodotti huma ta' oriġini preferenzjali … ( 2 ). 

Nederländsk version 

De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning of vergunning van de 
competente overheidsinstantie nr. … ( 1 )) verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goede
ren van preferentiële … oorsprong zijn ( 2 ). 

Polsk version 

Eksporter produktów objętych tym dokumentem (upoważnienie władz celnych lub upoważnienie właściwych władz 
nr … ( 1 )) deklaruje, że z wyjątkiem gdzie jest to wyraźnie określone, produkty te mają … ( 2 ) preferencyjne pochodzenie. 

Portugisisk version 

O abaixo assinado, exportador dos produtos cobertos pelo presente documento (autorização aduaneira ou da autoridade 
governamental competente n o … ( 1 )) declara que, salvo indicação expressa em contrário, estes produtos são de origem 
preferencial … ( 2 ).

( 1 ) Om fakturadeklarationen upprättas av en godkänd exportör i den mening som avses i artikel 21 i denna bilaga, ska numret på den 
godkända exportörens tillstånd anges här. Om fakturadeklarationen inte upprättas av en godkänd exportör, ska orden inom parentes 
uteslutas eller utrymmet lämnas blankt. 

( 2 ) Produkternas ursprung ska anges. Om fakturadeklarationen helt eller delvis hänför sig till produkter med ursprung i Ceuta och Melilla 
i den mening som avses i artikel 36 i denna bilaga, måste exportören klart ange dem i det dokument på vilket deklarationen 
upprättas med hjälp av symbolen ”CM”.

Ändrad enligt EUT L 96, 2019.



Rumänsk version 

Exportatorul produselor ce fac obiectul acestui document (autorizația vamală sau a autorității guvernamentale competente 
nr. … ( 1 )) declară că, exceptând cazul în care în mod expres este indicat altfel, aceste produse sunt de origine 
preferențială … ( 2 ). 

Slovakisk version 

Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente (číslo povolenia colnej správy alebo príslušného vládneho 
povolenia … ( 1 )) vyhlasuje, že okrem zreteľne označených, majú tieto výrobky preferenčný pôvod v … ( 2 ). 

Slovensk version 

Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom, (pooblastilo carinskih ali pristojnih državnih organov št. … ( 1 )) izjavlja, da, 
razen če ni drugače jasno navedeno, ima to blago preferencialno … ( 2 ) poreklo. 

Finsk version 

Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin tai toimivaltaisen julkisen viranomaisen lupa nro … ( 1 )) ilmoittaa, että 
nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja … alkuperätuotteita ( 2 ). 

Svensk version 

Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd eller behörig statlig myndighet 
nr. __. ( 1 )) försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande ___ ursprung ( 2 ). 

............................................................................................................... ( 3 ) 

(Ort och datum) 

............................................................................................................... ( 4 ) 

(Exportörens underskrift; namnet på den person som under
tecknar deklarationen ska även anges med tryckbokstäver)

( 1 ) Om fakturadeklarationen upprättas av en godkänd exportör i den mening som avses i artikel 21 i denna bilaga, ska numret på den 
godkända exportörens tillstånd anges här. Om fakturadeklarationen inte upprättas av en godkänd exportör, ska orden inom parentes 
uteslutas eller utrymmet lämnas blankt. 

( 2 ) Produkternas ursprung ska anges. Om fakturadeklarationen helt eller delvis hänför sig till produkter med ursprung i Ceuta och Melilla 
i den mening som avses i artikel 36 i denna bilaga, måste exportören klart ange dem i det dokument på vilket deklarationen 
upprättas med hjälp av symbolen ”CM”. 

( 3 ) Dessa uppgifter kan utelämnas om upplysningen återfinns i själva dokumentet. 
( 4 ) Se artikel 20.5 i denna bilaga. I de fall där exportören inte är skyldig att underteckna behöver inte heller namnet på den person som 

undertecknar deklarationen anges.
Ändrad enligt EUT L 96, 2019.
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Bilaga IV 
 

(som avses i artikel 89.2) 
 

OM SANITÄRA OCH FYTOSANITÄRA ÅTGÄRDER SOM ÄR TILLÄMPLIGA PÅ HANDELN MED 
DJUR OCH ANIMALISKA PRODUKTER, VÄXTER, VEGETABILISKA PRODUKTER OCH ANDRA 

VAROR SAMT OM DJURSKYDD 
 
PARTERNA som de definieras i artikel 197 i associeringsavtalet 
 
SOM ÖNSKAR underlätta handeln mellan gemenskapen och Chile med djur och animaliska 
produkter, växter, vegetabiliska produkter och andra varor med fullgott skydd för 
människors, djurs och växters hälsa, 
 
SOM ANSER att det här avtalet skall genomföras i överensstämmelse med vardera partens 
interna förfaranden och lagstiftningsrutiner; 
 
SOM ANSER ATT erkännande av likvärdighet skall ske successivt och gradvis öka och 
tillämpas på prioriterade områden, 
 
SOM ANSER att ett av syftena med del IV, avdelning I i associeringsavtalet är att ömsesidigt 
och i ökande utsträckning liberalisera handeln med varor enligt GATT 1994, 
 
SOM BEKRÄFTAR sina rättigheter och skyldigheter enligt WTO-avtalet och dess bilagor, 
särskilt SPS-avtalet, 
 
SOM ÖNSKAR säkra full öppenhet när det gäller de sanitära och fytosanitära åtgärder som 
skall tillämpas inom handeln, ha en gemensam uppfattning om WTO:s SPS-avtal och 
genomföra dess principer och bestämmelser, 
 
SOM ÄR FAST BESLUTNA att helt och fullt ta hänsyn till risken för spridning av 
djurinfektioner, djursjukdomar och skadegörare och till de åtgärder som har vidtagits för att 
bekämpa och utrota sådana infektioner, sjukdomar och skadegörare och i synnerhet att 
undvika avbrott i handeln, 
 
OCH EFTERSOM det, med hänsyn till djurskyddets stora betydelse, till syftet att utveckla 
normer för djurskydd och till den här frågans nära anknytning till veterinära frågor, är 
lämpligt att den inkluderas i det här avtalet och att frågan om djurhälsonormer undersöks 
med beaktande av den senaste utvecklingen i de behöriga internationella organisationerna 
för standardisering, 
 
HÄRIGENOM AVTALAS FÖLJANDE. 

Artikel 1 – Syften 
1. Syftet med det här avtalet är att underlätta handeln mellan gemenskapen och Chile i djur 
och animaliska produkter, växter, vegetabiliska produkter och andra varor med fullgott skydd 
för människors, djurs och växters hälsa genom att  
 
a) säkra fullständig öppenhet vad beträffar de sanitära och fytosanitära åtgärder som skall 
tillämpas inom handeln, 
 
b) upprätta en mekanism för erkännande av likvärdighet av åtgärder som införs av den ena 
parten med syftet att skydda människors, djurs eller växters hälsa,  
 
c) erkännande av hälsotillståndet hos de respektive parterna och tillämpning av 
regionaliseringsprincipen, 
 
d) att fortsätta arbetet på att genomföra principerna i WTOSPS-avtalet, 
 
e) upprätta mekanismer och förfaranden för att underlätta handeln, och 
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f) förbättra kommunikation och samarbete mellan parterna när det gäller sanitära och 
fytosanitära åtgärder. 
 
2. Dessutom syftar detta avtal till att nå en gemensam uppfattning om djurskyddsnormer 
mellan parterna. 

Artikel 2 – Multilaterala skyldigheter 
Parterna bekräftar sina rättigheter och skyldigheter enligt WTO-avtalet och dess bilagor, 
särskilt SPS-avtalet. Dessa rättigheter och skyldigheter skall ge emfas åt parternas 
verksamhet med anledning av det här avtalet. 

Artikel 3 – Räckvidd 
1. Det här avtalet skall tillämpas på följande åtgärder i den utsträckning som dessa har 
inverkan på handeln mellan parterna: 
 
a) Sanitära åtgärder som tillämpas av den ena parten i fråga om djur eller animaliska 
produkter som förtecknas i tillägg I.A. 
 
b) Fytosanitära åtgärder som tillämpas av den ena parten i fråga om växter eller 
vegetabiliska produkter eller andra varor som förtecknas i tillägg I.B. 
 
2. Dessutom skall det här avtalet tillämpas på utvecklandet av de djurskyddsnormer som 
förtecknas i tillägg I.C. 
 
3. Utan att det påverkar tillämpningen av punkt 4 skall det här avtalet inledningsvis inte 
tillämpas på frågor som förtecknas i tillägg I.D. 
 
4. Den kommitté som anges i artikel 16 kan ändra detta avtal genom ett beslut om att 
utvidga tillämpningsområdet till att omfatta andra sanitära och fytosanitära åtgärder som 
påverkar handeln mellan parterna. 
 
5. Den kommitté som anges i artikel 16 kan ändra detta avtal genom ett beslut om att 
utvidga tillämpningsområdet till att omfatta andra djurskyddsnormer. 

Artikel 4 – Definitioner 
Vad gäller detta avtal skall följande definitioner gälla: 
 
a) djur och animaliska produkter: levande djur inbegripet levande fisk och tvåskaliga 
blötdjur, sperma, ova, embryon och ägg för inkubation samt varor av animaliskt ursprung 
inklusive fiskeriprodukter som de definieras i internationella djurhälsokodexen (International 
Animal Health Code) och den internationella hälsokodexen för vattenlevande djur 
(International Aquatic Animal Health Code) som upprättats av Internationella byrån för 
epizootiska sjukdomar (OIE). 
 
b) växter: levande växter och levande delar av sådana, inklusive frön som de beskrivs i 
tillägg I.B. Levande delar av växter skall anses inbegripa: 
 i) frukt – i botanisk mening – dock inte konserverad genom djupfrysning, 
 ii) grönsaker – dock inte konserverade genom djupfrysning, 
 iii) knölar, stamknölar, rotknölar, lökar, rotstockar, 
 iv) snittblommor, 
 v) grenar med bladverk, 
 vi) fällda träd med kvarvarande bladverk, och 
 vii) vävnadskulturer av växter. 
 
c) vegetabiliska produkter: produkter från växter som är obearbetade eller som genomgått 
en enkel bearbetning, såvida de inte är växter enligt tillägg I.B. 
 
d) frön: frön i botanisk mening avsedda för plantering. 
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e) andra varor: förpackningar, fortskaffningsmedel, behållare, begagnade jordbruksmaskiner, 
odlingsmedia och varje annan organism, föremål eller material som kan härbärgera eller 
sprida de skadegörare som är förtecknade i tillägg I.B.  
 
f) skadegörare: varje art, underart eller biotyp av växt, djur eller patogen smittkälla som kan 
vara skadlig för växter eller vegetabiliska produkter. 
 
g) djursjukdom: en kliniskt eller patologiskt konstaterad infektion hos ett djur. 
 
h) fisksjukdom: en klinisk eller icke-klinisk infektion med en eller flera av de etiologiska 
smittämnen som angriper vattenlevande djur. 
 
i) infektion hos djur: den situation där ett djur är värd för ett smittämne med eller utan 
kliniska eller patologiska belägg för en infektion. 
 
j) sanitära åtgärder eller fytosanitära åtgärder: åtgärder enligt definitionen i punkt 1 i bilaga 
A i WTO-SPS-avtalet och som omfattas av det här avtalets tillämpningsområde. 
 
k) djurskyddsnormer: normer för djurskydd som utvecklas och tillämpas av parterna och, i 
tillämpliga fall, i överensstämmelse med OIE:s standarder och som omfattas av det här 
avtalets tillämpningsområde. 
 
l) skälig sanitär och fytosanitär skyddsnivå: den skäliga sanitära och fytosanitära skyddsnivå 
som definieras i punkt 5 i bilaga A till WTO-SPS-avtalet. 
 
m) region: 
 i) vad djurhälsa beträffar, zon eller region som de definieras i OIE:s internationella 
djurhälsokodex (Animal Health Code) och för vattenbruk som de definieras i OIE:s 
internationella hälsokodex för vattenlevande djur (International Aquatic Animal Health Code) 
och med den tolkningen när det gäller gemenskapens territorium, att gemenskapen skall 
erkännas som en enhet, 
 ii) vad växthälsa beträffar, ett område som anges i FAO:s interntionella standard för 
fytosanitära åtgärder (FAO International Standard for Phytosanitary Measures), ”Glossary of 
fytosanitary terms”, dvs. en officiellt definierad del eller alla delar av en av parternas 
territorium, vars status erkänns enligt artikel 6.6 a när det gäller en viss skadegörares 
spridning. 
 
n) regionalisering: begreppet regionalisering som det beskrivs i artikel 6 i WTO-SPS-avtalet. 
 
o) sändning: en mängd produkter av samma typ, som åtföljs av samma hälsointyg 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 en eller flera poster. 
 
p) likvärdighet vid handel: (i detta avtal benämnt likvärdighet) det tillstånd där åtgärder som 
tillämpas på den exporterande partens territorium, vare sig de skiljer sig från de åtgärder 
som tillämpas av den importerande parten eller inte, objektivt uppnår en skälig nivå av skydd 
på den importerande partens territorium eller en skälig risknivå. 
 
q) sektor: produktions- eller handelsstruktur för en produkt eller en kategori av produkter i 
en av parterna. 
 
r) delsektor: en väldefinierad och kontrollerad del av en sektor. 
 
s) varor: djur och växter eller kategorier av sådana eller specifika produkter som inbegriper 
andra produkter som avses i punkterna a, b, c, eller d. 
 
t) särskilt importtillstånd: ett formellt förhandstillstånd av en behörig myndighet i den 
importerande parten riktad till en enskild importör som ett villkor för import av en enstaka 
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sändning eller flera sändningar av en vara från den exporterande parten inom detta avtals 
tillämpningsområde. 
 
u) åtgärder: all slags lag, författning, förfarande, krav eller bruk. 
 
v) arbetsdagar: arbetsdagar för myndigheter som skall vidta nödvändiga åtgärder. 
 
w) avtalet: hela texten till detta avtal och samtliga tillägg till det. 
 
x) associeringsavtalet: betyder det avtal som upprättar en associering mellan de två parterna 
och som detta avtal medföljer. 

Artikel 5 – Behöriga myndigheter 
1. Parternas behöriga myndigheter är de myndigheter som har behörighet att genomföra de 
åtgärder som nämns i detta avtal, enligt bestämmelserna i tillägg II. 
 
2. Parterna skall enligt artikel 12 underrätta varandra om varje avgörande förändring i 
struktur, organisation och uppdelning av behörigheter mellan sina behöriga myndigheter. 

Artikel 6 – Erkännanden för handeln av djurhälso- och skadegörarstatus och 
regionala villkor 
 
A. Erkännande av status för djursjukdomar, infektioner hos djur eller för 
skadegörare 
1. Vad djursjukdomar och djurinfektioner beträffar (zoonoser inbegripna) 
 
a) skall den importerande parten för handel erkänna hälsostatusen hos den exporterande 
parten eller dess region som den konstateras av den exporterande parten enligt tillägg IV.A, 
när det gäller de djursjukdomar som specificeras i tillägg III.A. 
 
b) När en part anser att den har en speciell status för djursjukdom på sitt territorium eller i 
en region som avviker från dem i tillägg III.A, kan denna part begära erkännande av denna 
status enligt de kriterier som anges i tillägg IV.C. Den importerande parten kan begära 
garantier vad beträffar import av levande djur och djurprodukter 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 allmän eller enstaka förekomst av en annan djursjukdom än de som anges i 
tillägg III.A eller djurinfektioner, och/eller därmed sammanhängande risk, som den definieras 
av de internationella standardiseringsorganisationer som erkänns i WTOSPS-avtalet, 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 de internationella standardiseringsorganisationernas 
rekommendationer. 
 
d) Utan att det påverkar tillämpningen av artiklarna 8 och 14 och om inte den importerande 
parten reser uttrycklig invändning och begär stöd- eller tilläggsupplysningar eller 
överläggningar och/eller verifiering, skall varje part utan onödigt dröjsmål vidta de 
lagstiftningsåtgärder och administrativa åtgärder som behövs för handeln enligt 
bestämmelserna i a, b och c. 
 
2. Vad skadegörare beträffar skall följande gälla: 
 
a) För handeln dem emellan skall parterna erkänna varandras status när det gäller de 
skadegörare som anges i tillägg III.B. 
 
b) Utan att det påverkar tillämpningen av artiklarna 8 och 14 och om inte den importerande 
parten reser uttrycklig invändning och begär stöd- eller tilläggsupplysningar eller 
överläggningar och/eller verifiering, skall varje part utan onödigt dröjsmål vidta de 



Rådets beslut (2002/979/EG), EGT L 352, 2002  1064

 

administrativa åtgärder och lagstiftnings åtgärder som behövs för handeln enligt 
bestämmelserna i a. 
 
B. Erkännande av regionalisering 
3. Parterna erkänner begreppet regionalisering och kommer överens om att tillämpa detta i 
handeln sig emellan. 
 
4. Parterna är överens om att beslut om regionalisering av de djur- och fisksjukdomar som 
förtecknas i tillägg III.A och för de skadegörare som förtecknas i tillägg III.B skall fattas 
enligt bestämmelserna i tillägg IV.A respektive tillägg IV.B. 
 
5. a) Vad beträffar djursjukdomar enligt bestämmelserna i artikel 13 skall den exporterande 
part som söker erkännande av sitt regionaliseringsbeslut hos den importerande parten 
anmäla sina åtgärder med fullständiga förklaringar och underlag vad gäller bedömningar och 
beslut. Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 14 och om inte den importerande 
parten reser uttrycklig invändning och begär stöd- eller tilläggsupplysningar eller 
överläggningar och/eller verifiering inom 15 arbetsdagar efter det att anmälan mottagits skall 
det anmälda regionaliseringsbeslutet anses godtaget. 
 
b) De överläggningar som anges i a skall äga rum enligt artikel 13.3. Den importerande 
parten skall bedöma tilläggsinformationen inom 15 arbetsdagar från det att den mottagits. 
Den verifiering som avses i a skall utföras enligt artikel 10 och inom 25 arbetsdagar från det 
att begäran om verifiering mottagits. 
 
6. a) Vad skadegörare beträffar skall parterna försäkra sig om att det vid handel med växter, 
vegetabiliska produkter och andra varor tas hänsyn till statusen för skadegörare i en region 
som erkänns av den andra parten. Den part som söker erkännande av sitt 
regionaliseringsbeslut hos den andra parten skall anmäla sina åtgärder med fullständiga 
förklaringar och med underlag för sina bedömningar och beslut med ledning av FAO:s 
internationella standarder för fytosanitära åtgärder (FAO International Standards for 
Phytosanitary Measures), inklusive nr 4, ”Requirements for the establishment of Pest Free 
Areas”, och nr 8 ”Determination of Pest Status in an area” och andra internationella 
standarder för fytosanitära åtgärder som parterna bedömer lämpliga. Utan att det påverkar 
tillämpningen av artikel 14 och om inte den importerande parten reser uttrycklig invändning 
och begär stöd- eller tilläggsupplysningar eller överläggningar och/eller verifiering inom tre 
månader efter det att anmälan mottagits skall det anmälda regionaliseringsbeslutet anses 
godtaget.  
 
b) De överläggningar som anges i a skall äga rum enligt artikel 13.3. Den importerande 
parten skall bedöma tilläggsinformationen inom tre månader från det att den mottagits. Den 
verifiering som avses i a skall utföras enligt artikel 10 och inom 12 månader från det att 
begäran om verifiering mottagits, under hänsynstagande till skadegörarens biologi och den 
berörda grödan. 
 
7. Sedan förfarandena enligt punkterna 4, 5 och 6 avslutats och utan hinder av artikel 14 
skall varje part utan onödigt dröjsmål vidta de lagstiftningsåtgärder och administrativa 
åtgärder som behövs för att handel skall kunna drivas på denna grund. 

Artikel 7 – Bedömning av likvärdighet 
1. Likvärdighet kan erkännas med avseende på en enstaka åtgärd och/eller grupper av 
åtgärder och/eller system som tillämpas på en sektor eller en delsektor. 
 
2. När likvärdighet fastställs skall parterna följa det samrådsförfarande som anges i punkt 3. 
Detta förfarande skall inbegripa påvisande av objektiva belägg för likvärdighet från den 
exporterande partens sida och objektiv bedömning av dessa belägg från den importerande 
partens sida med avsikten att eventuellt erkänna likvärdighet från den importerande parten. 
 
3. På den exporterande partens begäran rörande en eller flera åtgärder som berör en eller 
flera sektorer eller delsektorer skall parterna inom tre månader från det att en sådan begäran 
mottagits av den importerande parten inleda samrådsförfarandet som inbegriper de steg som 



Rådets beslut (2002/979/EG), EGT L 352, 2002  1065

 

anges i tillägg VI. Om det emellertid är fråga om ett antal framställningar från den 
exporterande parten skall de två parterna på begäran av den importerande parten inom den 
kommitté som avses i artikel 16 komma överens om en tidplan för att inleda det förfarande 
som avses i den här punkten.  
 
4. Såvida inte annat överenskommits mellan de två parterna skall den importerande parten 
ha avslutat sin bedömning inom 180 dagar efter att från den exporterande parten ha 
mottagit objektiva belägg för likvärdighet, utom för säsonggrödor när det kan vara motiverat 
att fördröja bedömningen för att tillåta verifiering av fytosanitära åtgärder under en lämplig 
del av en grödas växtperiod. 
 
De sektorer eller delsektorer som varje part prioriterar och för vilka detta förfarande kan 
inledas skall i förekommande fall anges i prioritetsordning i tillägg V.A Den kommitté som 
anges i artikel 16 får genom beslut göra ändringar i denna lista, prioritetsordningen 
inbegripen. 
 
5. 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 förfarandet nedan följs: 
 
a) Enligt bestämmelserna i artikel 12 skall 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 skall den 
importerande parten underrätta den exporterande parten om likvärdighet fortsättningsvis 
kommer att erkännas eller inte på grundval av de föreslagna åtgärderna. 
 
b) Enligt bestämmelserna i artikel 12 skall 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 på grundval av de föreslagna åtgärderna. 
 
6. Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 14 får den importerande parten inte 
permanent eller tillfälligt upphäva likvärdigheten innan någon av parternas föreslagna nya 
åtgärder trätt i kraft. 
 
7. Erkännande eller permanent eller tillfälligt upphävande av likvärdighet skall helt och hållet 
vara beroende av den importerande parten och dess åtgärder enligt dess lagstiftning och 
dess administrativa ram som när det gäller växter, vegetabiliska produkter och andra varor 
inbegriper korrekta underrättelser enligt FAO:s internationella standard för fytosanitära 
åtgärder (FAO International Standard for Phytosanitary Measures) No13 ”Guidelines for the 
notification of non-compliances and emergency action” och andra tillämpliga internationella 
standarder för fytosanitära åtgärder. Den parten skall förse den exporterande parten med 
fullständiga förklaringar och underlag vad gäller de bedömningar och beslut som avses i 
denna artikel. I händelse av icke-erkännande eller permanent eller tillfälligt upphävande av 
likvärdighet skall den importerande parten för den exporterande parten ange på vilka villkor 
som det förfarande som anges i punkt 3 kan inledas. När det är nödvändigt får den 
importerande parten förse den exporterande parten med tekniskt stöd enligt bestämmelserna 
i artikel 24 i associeringsavtalet.  

Artikel 8 – Öppenhet och handelsvillkor 
1. För varor som avses i tilläggen I.A och I.B är parterna överens om att tillämpa allmänna 
importvillkor. Utan att det påverkar tillämpningen av de beslut som fattats enligt artikel 6 
skall den importerande partens importvillkor tillämpas för den exporterande partens hela 
territorium. När detta avtal träder i kraft skall den importerande parten enligt 
bestämmelserna i artikel 12 underrätta den exporterande parten om sina sanitära och 
fytosanitära importkrav på varor som avses i tillägg I.A och I.B Dessa upplysningar skall i 
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förekommande fall inbegripa mallar för officiella certifikat, licenser och intyg som föreskrivs 
av den importerande parten. 
 
2. a) Anmälan om ändringar eller föreslagna ändringar i de villkor som avses i punkt 1 skall 
stämma överens med bestämmelserna i WTO-SPS-avtalet och senare beslut om sådan 
anmälan. Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 14, skall 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. 
 
b) Om den importerande parten inte följer dessa krav på anmälan skall den godta certifikat, 
licenser eller intyg som uppfyller tidigare gällande villkor upp till 30 dagar efter det att de 
förändrade importvillkoren trätt i kraft. 
 
3. a) Inom 90 dagar efter erkännande av likvärdighet skall de två 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 
anges i tillägg I.A. och I.B. inom de sektorer och delsektorer för vilka den exporterande 
partens alla sanitära och fytosanitära åtgärder erkänns som likvärdiga av den importerande 
parten. För dessa varor får det officiella dokument som den importerande parten kräver 
ersättas med ett dokument som utformas enligt bestämmelserna i tillägg IX.B. 
 
b) För varor inom sektorer och delsektorer för vilka några men inte alla åtgärder erkänns 
som likvärdiga skall handeln fortsätta att bedrivas enligt de villkor som anges i punkt 1. På 
begäran av den exporterande parten skall bestämmelserna i punkt 5 tillämpas. 
 
4. För de varor som anges i tilläggen I.A och I.B skall import inte vara beroende av speciella 
importtillstånd. 
 
5. För villkor som inverkar på handel med de varor som anges i punkt 1 skall parterna på 
begäran av den exporterande parten inleda samråd enligt bestämmelserna i artikel 16 för att 
komma överens om alternativa villkor eller tilläggsvillkor för import från den importerande 
partens sida. Sådana alternativa villkor eller tilläggsvillkor 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 skall den importerande parten inom 90 
dagar vidta de lagstiftningsåtgärder och administrativa åtgärder som är nödvändiga för att 
möjliggöra import på basis av överenskommelsen. 
 
6. a) Vid import av de animaliska produkter som anges i tillägg I.A, skall den importerande 
parten på begäran av den exporterande parten åtföljd av lämpliga garantier provisoriskt 
godkänna beredningsanläggningar som anges i tillägg V.B.2 som är belägna på den 
exporterande partens territorium utan föregående kontrollbesök vid enskilda anläggningar. 
Sådant godkännande skall vara i samklang med de villkor och bestämmelser som anges i 
tillägg V.B. Om inga ytterligare upplysningar begärs skall den importerande parten vidta de 
lagstiftningsåtgärder och/eller administrativa åtgärder som är nödvändiga för att möjliggöra 
import på basis av överenskommelsen inom 30 arbetsdagar efter det att den importerande 
parten har mottagit begäran och garantier. Den första förteckningen över anläggningar skall 
godkännas enligt bestämmelserna i tillägg V.B. 
 
b) Vid import av de animaliska produkter som avses i punkt 3 a skall den exporterande 
parten underrätta den importerande parten om sin förteckning över anläggningar som 
uppfyller den exporterande partens villkor. 
 
7. På begäran av den ena parten skall den andra parten tillhandahålla fullständiga 
förklaringar och underlag vad gäller de bedömningar och beslut som avses i denna artikel. 

Artikel 9 – Certifieringsförfaranden 
1. För certifieringsförfaranden skall parterna följa de principer och kriterier som fastställs i 
tillägg IX.A. 
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2. Certifikat, licenser eller officiella dokument som avses i artikel 8 punkterna 1 och 3 skall 
utfärdas på det sätt som anges i tillägg IX.C. 
 
3. Den kommitté som anges i artikel 16 får besluta om regler vid elektronisk certifiering, 
upphävande eller ersättning av certifikat och licenser. 

Artikel 10 – Verifiering 
1. För att upprätthålla förtroendet vid genomförandet av bestämmelserna i det här avtalet 
har varje part rätt att inom avtalets tillämpningsområde 
 
a) i överensstämmelse med riktlinjerna i tillägg VII verifiera hela eller delar av den andra 
partens myndigheters kontrollprogram. Kostnaderna för sådan verifiering skall bäras av den 
part som utför verifieringen, 
 
b) från det datum som parterna fastställer på begäran få tillgång till den andra partens hela 
kontrollprogram eller del av detta och en rapport om de kontroller som utförts inom 
programmet, 
 
c) på begäran få den andra parten att, för laboratorieunders ökningar av varor enligt tillägg 
I.A, delta i det periodiska interkomparativa testprogrammet för särskild test som anordnas av 
det referenslaboratorium som den part utsett som framfört begäran. Kostnaderna för detta 
deltagande skall bäras av den deltagande parten. 
 
2. Varje part får ge offentlighet åt resultat och slutsatser av sin verifiering och meddela dem 
till tredjeländer. 
 
3. Den kommitté som anges i artikel 16 får genom beslut ändra tillägg VII med vederbörlig 
hänsyn till tillämpligt arbete som utförs av internationella organisationer. 
 
4. Resultaten av verifiering får påverka åtgärder som parterna eller den ena parten vidtar 
med stöd av artiklarna 6, 7, 8, och 11. 

Artikel 11 – Gränskontroller och inspektionsavgifter 
1. Parterna är överens om att gränskontroller av sändningar som utförs av den importerande 
parten skall uppfylla principerna i tillägg VIII.A. Resultaten av dessa kontroller får lämna 
bidrag till den verifiering som avses i artikel 10. 
 
2. Frekvensen av fysiska gränskontroller som utförs av vardera parten anges i tillägg VIII.B. 
En part får inom sitt behörighetsområde ändra dessa frekvenser enligt sin interna lagstiftning 
som ett resultat av framsteg som gjorts enligt artiklarna 7 och 8 eller som ett resultat av 
verifieringar, samråd eller andra åtgärder som föreskrivs i detta avtal. Kommittén som anges 
i artikel 16 skall genom beslut ändra tillägg VIII.B i överensstämmelse med detta. 
 
3. Inspektionsavgifter får bara täcka den behöriga myndighetens kostnader för att utföra 
gränskontrollerna. Dessa avgifter skall vara rimliga i förhållande till de avgifter som tas ut för 
inspektion av liknande produkter från hemmamarknaden.  
 
4. Den importerande parten skall underrätta den exporterande parten om varje ändring, 
inklusive skälen för dessa ändringar, som berör åtgärder vid gränskontroller och 
inspektionsavgifter och om ändringar av betydelse i det administrativa genomförandet av 
sådana kontroller. 
 
5. För de varor som anges i artikel 8.3 a får parterna komma överens om att ömsesidigt 
minska frekvensen av fysiska gränskontroller. 
 
6. Från ett datum som skall fastställas av den kommitté som avses i artikel 16 får parterna 
komma överens om villkoren för att godkänna varandras kontroller som anges i artikel 10 b, 
med avsikten att anpassa frekvensen av gränskontrollerna eller att ersätta gränskontroller. 
Dessa villkor skall införas i tillägg VII genom beslut av den kommitté som anges i artikel 16. 
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Från detta datum får parterna ömsesidigt godkänna varandras kontroller för vissa varor och 
följaktligen minska eller ersätta gränskontrollerna för dessa varor. 

Artikel 12 – Informationsutbyte 
1. För att utveckla standarder, skapa visshet, bygga upp ett ömsesidigt förtroende och visa 
att de program som är föremål för kontroll är effektiva skall parterna på systematisk basis 
utbyta information som är av betydelse för genomförandet av detta avtal. Då det är lämpligt 
kan detta innefatta tjänstemannautbyte.  
 
2. Parterna skall också utbyta information om andra relevanta ämnen, bl.a.: 
 
a) händelser av betydelse för varor som täcks av det här avtalet, inklusive det 
informationsutbyte som föreskrivs i artiklarna 7 och 8, 
 
b) information om resultaten av de verifieringar som avses i artikel 10, 
 
c) information om resultaten av de gränskontroller som det finns bestämmelser om i artikel 
11 när det gäller avvisade eller icke-överensstämmande sändningar av djur och animaliska 
produkter, 
 
d) vetenskapliga utlåtanden som har betydelse för det här avtalet och som kommit till under 
endera partens ansvar,  
 
e) framsteg när det gäller att utveckla djurskyddsnormer, och 
 
f) snabblarm som har betydelse för handeln inom det här avtalets tillämpningsområde. 
 
3. Parterna skall sörja för att vetenskapliga rapporter eller data överlämnas till de närmast 
berörda vetenskapliga instanserna som underlag för sina synpunkter eller påståenden i 
samband med en fråga som uppkommer till följd av detta avtal. Sådana upplysningar skall 
utan onödigt dröjsmål utvärderas av dessa vetenskapliga instanser och resultaten av denna 
utvärdering skall delges båda parter. 
 
4. När den information som avses i denna artikel har gjorts tillgänglig genom anmälan till 
WTO i överensstämmelse med de regler som är tillämpliga eller när ovan nämnda information 
har offentliggjorts på parternas officiella, allmänt tillgängliga och avgiftsfria webbplatser, vars 
adresser återfinns i tillägg XI.B, skall informationsutbytet anses ha ägt rum. Dessutom skall 
information om skadegörare av känd och omedelbar fara för den andra parten omedelbart 
skickas med post eller e-mail till denna part. Den vägledning som ges i FAO:s internationella 
standard för fytosanitära åtgärder (FAO International Standard for Phytosanitary Measures) 
No. 17 ”Pest reporting ” skall följas. 
 
5. Kontaktpunkterna för det informationsutbyte som anges i den här artikeln anges i tillägg 
XI.A. Information skall skickas med post, fax eller e-mail. Information med e-mail skall förses 
med elektronisk signatur och skall skickas endast mellan kontaktpunkterna. 

Artikel 13 – Anmälan och konsultation 
1. Varje part skall skriftligt inom två dagar till den andra parten anmäla varje hälsorisk för 
djur eller växter av allvarlig karaktär eller av betydelse, 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 vegetabiliska 
produkter och i synnerhet beträffande: 
 
a) alla beslut som påverkar de regionaliseringsbeslut som anges i artikel 6, 
 
b) förekomst eller utveckling av varje sjukdom eller skadegörare som förtecknas i tillägg III.A 
eller III.B, 
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c) rön av epidemiologisk betydelse eller betydande associerade risker när det gäller 
djursjukdomar och skadegörare som inte är upptagna i tilläggen III.A eller III.B eller som är 
nya djursjukdomar eller skadegörare, och 
 
d) varje ytterligare åtgärd, utöver de grundläggande krav som följer av parternas respektive 
sanitära åtgärder som vidtas för att bekämpa och utrota djursjukdomar eller skadegörare 
eller för att skydda folkhälsan samt om förändringar i sjukdomsförebyggande program, 
inbegripet vaccinationsprogram. 
 
2. a) Dessa anmälningar skall lämnas till de kontaktpunkter som anges i tillägg XI.A. 
 
b) Skriftlig anmälan utgörs av anmälan via post, fax eller e-post. Anmälan med e-post skall 
förses med elektronisk signatur och skall skickas endast mellan de kontaktpunkter som anges 
i tillägg X. 
 
3. Om en part är allvarligt oroad över en risk i fråga om folk-, djur- eller växthälsa, skall på 
begäran samråd om situationen hållas snarast och senast inom 13 dagar. Varje part skall i 
sådana situationer anstränga sig för 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 folk-, djur- och växthälsa. 
 
4. På begäran av en part skall samråd om djurskydd äga rum så snart som möjligt och senast 
inom 20 arbetsdagar. Varje part skall i sådana situationer anstränga sig att tillhandahålla alla 
begärda upplysningar. 
 
5. På den ena partens begäran skall det samråd som anges punkterna 3 och 4 hållas som 
video- eller telefonkonferens. Den part som begärt samråd skall svara för att det förs 
protokoll som formellt skall godkännas av båda parter. För detta godkännande skall 
bestämmelserna i artikel 12.5 tillämpas. 

Artikel 14 – Skyddsåtgärder 
1. För den händelse att den exporterande parten vidtar interna åtgärder för att kontrollera 
risker som utgör allvarliga hot mot folk-, djur- och växthälsa skall den exporterande parten 
utan hinder av bestämmelserna i punkt 2 vidta likvärdiga åtgärder för att förhindra att hotet 
införs på den importerande partens territorium. 
 
2. Den importerande parten kan, av tungt vägande folkhälso-, djurhälso- eller växthälsoskäl, 
vidta de provisoriska åtgärder som behövs för att skydda folkhälsan, djurhälsan eller 
växthälsan. För sändningar under transport mellan de två parterna skall den importerande 
parten överväga de lämpligaste och mest proportionerliga lösningarna för att undvika 
onödiga avbrott i handeln. 
 
3. Den part som vidtar åtgärder skall anmäla dessa till den andra parten inom en arbetsdag 
efter det att beslut fattats att genomföra dem. På begäran av endera parten och enligt 
bestämmelserna i artikel 13.3 skall parterna hålla samråd om situationen inom 12 
arbetsdagar från det att anmälan mottagits. Parterna skall ta vederbörlig hänsyn till de 
upplysningar de får genom sådana samråd, och skall anstränga sig att undvika onödiga 
avbrott i handeln och om möjligt ta hänsyn till resultatet av tillämpningen av bestämmelserna 
i artikel 11.3. 

Artikel 15 – Återstående frågor 
Principerna i det här avtalet skall tillämpas för att angripa återstående frågor inom 
tillämpningsområdet, som förtecknas i tillägg X. Den kommitté som anges i artikel 16 får 
genom beslut ändra tillägg X och i förekommande fall de andra tilläggen för att ta hänsyn till 
framsteg som görs och nya frågor som identifieras. 

Artikel 16 – Gemensamma förvaltningskommittén 
1. Gemensamma förvaltningskomittén, nedan kallad kommittén, som inrättades i artikel 89.3 
i associeringsavtalet skall sammanträda inom ett år efter det att det här avtalet har trätt i 
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kraft och därefter på begäran av endera parten, i princip dock inte för mera än ett möte per 
år. Om parterna är överens om detta kan sammanträde hållas som video eller 
telefonkonferens. Kommittén får också behandla frågor per korrespondens mellan 
sammanträdena. 
 
2. Kommittén skall ha följande uppgifter: 
 
a) Övervaka genomförandet av det här avtalet, överväga varje fråga som hänger samman 
med avtalet och behandla alla ärenden som kommer upp vid den praktiska tillämpningen av 
avtalet. 
 
b) Göra översyner av tilläggen till det här avtalet, särskilt mot bakgrund av framsteg som 
görs vid de samrådsförfaranden som föreskrivs i det här avtalet. 
 
c) Mot bakgrund av de översyner som föreskrivs i punkt b eller i övrigt i det här avtalet 
genom beslut ändra tilläggen I–XII. 
 
d) Mot bakgrund av de översyner som föreskrivs i punkt b göra rekommendationer om 
ändringar av det här avtalet. 
 
3. Parterna enas om att tillsätta tekniska arbetsgrupper bestående av expertrepresentanter 
för parterna, som skall identifiera och bearbeta tekniska och vetenskapliga problem som 
uppstår till följd av detta avtal. När det uppstår behov av ytterligare sakkunskap kan parterna 
tillsätta tillfälliga grupper, särskilt vetenskapliga grupper. Sammansättningen av sådana 
tillfälliga grupper behöver inte begränsas till företrädare för parterna.  
 
4. Kommittén skall avlägga rapport till associeringsrådet som inrättas i artikel 3 i 
associeringsavtalet.  
 
5. Kommittén skall anta sin arbetsordning vid sitt första möte. 

Artikel 17 – Underlättande av kommunikation 
Utan hinder av tillämpningen av artiklarna 12, 13, 14, och 16 får kommittén som avses i 
artikel 16 besluta om arrangemang för att underlätta förfaranden och verksamhet i 
kommittén, korrespondens och utbyte av information och relevanta dokument. 

Artikel 18 – Territoriell tillämpning 
Detta avtal skall tillämpas på djur och animaliska produkter, växter och vegetabiliska 
produkter och andra varor å den ena sidan på gemenskapens medlemsstaters territorium och 
å den andra på Republiken Chiles territorium som det föreskrivs i tillägg XII. 
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Tillägg I 
 

OMFATTNING 
 
Tillägg IA – DJUR OCH ANIMALISKA PRODUKTER 
 
1. HUVUDSAKLIGA KATEGORIER LEVANDE DJUR 
 
I. Hästdjur (1) 
 
II. Nötkreatur (inbegripet Bubalus bubalis och Bison) 
 
III. Får och getter 
 
IV. Svin 
 
V. Fjäderfä (2) 
 
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 
 
2. ANIMALISKA PRODUKTER 
Huvudsakliga produktkategorier 
 
I. Färskt kött av tamdjur (3) och vilt (4), även slaktbiprodukter och blod avsedda som 
livsmedel 
 
II. Köttprodukter beredda av kött enligt I och andra animaliska produkter avsedda som 
livsmedel (köttfärs, beredningar 
med kött, fjälster och dylikt) 
 
III. Mjölk och skummjölkspulver avsedda som livsmedel och som icke-livsmedel 
 
(1)  Hästdjur (inklusive zebror) eller åsnor eller avkomma av korsningar mellan dessa arter. 
(2)  Hönsfågel, kalkoner, pärlhöns, ankor, gäss. 
(3)  Nötkreatur, svin, hästdjur, får, getter och fjäderfä. 
(4)  Hägnat vilt och vilt ur kategorierna harar, kaniner, hov- och klövdjur, viltfågel och andra däggdjur. 
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IV. Mjölkprodukter avsedda som livsmedel och som icke-livsmedel (även råmjölk) 
 
V. Fiskeriprodukter avsedda som livsmedel, musslor och kräftdjur 
 
VI. Ägg avsedda som livsmedel, äggprodukter 
 
VII. Produkter från biodling 
 
VIII. Sniglar och grodlår avsedda som livsmedel 
 
IX. Hudar eller skinn av hov- och klövdjur, ull, tagel, borst, fjädrar, dun eller delar av fjädrar, 
jakttroféer 
 
X. Ben, horn, hovar, klövar och andra biprodukter därav än mjöl 
 
XI. Gelatin avsett som livsmedel, råmaterial för produktion av gelatin avsett som livsmedel 
 
XII. Bearbetat djurprotein (mjöl och fettgrevar), ister och utsmält fett, även fiskmjöl och 
fiskolja 
 
XIII. Blod och blodprodukter från hov- och klövdjur (även sera från hästdjur), fostervatten 
avsett för läkemedelsindustrin eller för tekniskt bruk annat än i foder 
 
XIV. Sjukdomsframkallande smittämnen 
 
XV. Annat animaliskt avfall: lågriskråvaror för läkemedelsindustrin eller för tekniskt bruk eller 
för användning i foder (även foder för sällskapsdjur) 
 
XVI. Foder för sällskapsdjur 
 
XVII. Bearbetad och obearbetad gödsel 
 
Tillägg IB 
– Växter och växtprodukter som potentiellt kan bära skadegörare. 
 
– Emballage, transportmedel, förpackningar, jord och odlingssubstrat och alla andra 
organismer, föremål och material på vilka skadegörare kan finnas eller från vilka skadegörare 
kan spridas. 
 
Tillägg IC (1) 
Standarder för djurskydd 
 
Standarder avseende följande: 
– Bedövning och slakt 
 
Tillägg ID 
Områden som avtalet inledningsvis inte omfattar 
 
Sanitära åtgärder avseende följande: 
 
1. Livsmedelstillsatser (alla livsmedelstillsatser och livsmedelsfärger) 
 
2. Stöd för bearbetning 
 
(1)  Den kommitté som avses i artikel 16 skall inom ett år från det att detta avtal träder i kraft anta ett 

handlingsprogram avseende utveckling av andra standarder för djurskydd av betydelse för parterna. 
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3. Aromämnen 
 
4. Bestrålning (jonisering) 
 
5. Kemikalier som härrör från migration av ämnen från förpackningsmaterial 
 
6. Märkning av livsmedel 
 
7. Märkning avseende näringsmässiga egenskaper 
 
8. Fodertillsatser 
 
9. Foder 
 
10. Foderläkemedel och förblandningar 
 
11. Genetiskt modifierade organismer 
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Tillägg II 
 

BEHÖRIGA MYNDIGHETER 
 
A. Gemenskapens behöriga myndigheter 
Kontrollansvaret delas mellan de nationella myndigheterna i de enskilda medlemsstaterna 
och Europeiska kommissionen. 
 
Härvid gäller följande: 
– Vid export till Chile ansvarar medlemsstaterna för kontroll av produktionsförhållanden och 
produktionskrav, inbegripet lagstadgade inspektioner och utfärdande av hälsointyg (eller 
intyg avseende djurskydd) om att de gemensamt fastställda standarderna och kraven är 
uppfyllda. 
 
– Vid import från Chile ansvarar medlemsstaterna för kontrollen av att de importerade 
varorna uppfyller gemenskapens importkrav. 
 
– Europeiska kommissionen ansvarar för den övergripande samordningen, 
inspektioner/revision av inspektionssystemen och den lagstiftning som behövs för att 
säkerställa en enhetlig tillämpning av standarder och krav på den inre marknaden. 
 
B. Chiles behöriga myndigheter 
Jordbruksministeriet, med hjälp av ”Servicio Agrícola y Ganadero” är den behöriga 
myndigheten för följande områden: 
 
– Sanitära åtgärder (djurskydd) och fytosanitära åtgärder som tillämpas på import och export 
av djur och växter och produkter av dessa. 
 
– Sanitära åtgärder och fytosanitära åtgärder som vidtas för att minska risken för att 
djursjukdomar och skadegörare förs in i landet och för att kontrollera spridningen och 
utrotning av dessa. 
 
– Utfärdande av hälsointyg och sundhetscertifikat för animaliska produkter och 
växtprodukter. 
 
Hälsoministeriet är behörig myndighet när det gäller sanitära kontroller av alla livsmedel, 
både inhemsk produktion och import och när det gäller utfärdande av hälsointyg för beredda 
livsmedel och liknande avsedda att gå på export, med undantag för fiskeri- och 
vattenbruksprodukter. 
 
Fiskeriministeriet (Servicio Nacional de Pesca) som lyder under ekonomiministeriet är behörig 
myndighet när det gäller sanitära kontroller av fiskeri- och vattenbruksprodukter avsedda att 
gå på export och när det gäller utfärdande av de intyg som krävs för detta. Fiskeriministeriet 
ansvarar även för skyddet av vattenlevande djur, för hälsointyg för vattenlevande djur 
avsedda att gå på export och för kontroll av importen av vattenlevande djur och av det bete 
och foder som används inom vattenbruket. 
 
 



Tillägg III

FÖRTECKNING ÖVER SJUKDOMAR OCH SKADEGÖRARE FÖR VILKA ANMÄLNINGSPLIKT GÄLLER OCH
FÖR VILKA DET KAN BEVILJAS �OFFICIELLT FRI FRÅN�-STATUS

Tillägg III A

Djursjukdomar och fisksjukdomar för vilka anmälningsplikt gäller och avseende vilka parternas status har etablerats och
avseende vilka beslut om indelning i regioner kan fattas

Sjukdom Rättslig grund i gemen-
skapslastiftningen

Rättslig grund i Chiles lagstiftning

Allmänt Specifikt

Mul- och klövsjuka Direktiv 85/511,
64/432, 82/894

1) Decreto Ley No 176/24

2) Decreto Supremo del Ministerio
Agricultura, Industria y Colonización
No 318/25

3) Decreto con Fuerza de Ley Reglamento
Reforma Agraria del Ministerio de
Hacienda No 16/63

4) Decreto Supremo del Ministerio de
Agricultura No 46/78

5) Resolución del Servicio Agrícola y
Ganadero, SAG No 1254/91

6) Resolución del Servicio Agrícola y
Ganadero, SAG No 3138/ 99

7) Resolución del Servicio Agrícola y
Ganadero No 1150/2000

Resoluciones del Servicio
Agrícola y Ganadero:
No 1487/92, 1692/92,
2404/96, 1447/95,
1042/99, 2738/99,
2405/96, 624/99, 1483/92,
1260/96, 1995/97, 487/00,
1446/95, 685/94, 1994/94,
1066/97, 937/95, 431/98,
2935/98, 938/91

Vesikulär svinsjuka Direktiv 92/119,
64/432, 82/894

1) Decreto Ley No 176/24

2) Decreto Supremo del Ministerio
Agricultura, Industria y Colonización
No 318/25

3) Decreto con Fuerza de Ley Reglamento
Reforma Agraria del Ministerio de
Hacienda No 16/63

5) Resolución del Servicio Agrícola y
Ganadero, SAG No 1254/91

6) Resolución del Servicio Agrícola y
Ganadero, SAG No 3138/99

7) Resolución del Servicio Agrícola y
Ganadero No 1150/2000

Resoluciones del Servicio
Agrícola y Ganadero
No 685/94, 1066/97, 25/00,
3397/98, 2379/97, 24/00



Sjukdom Rättslig grund i gemen-
skapslastiftningen

Rättslig grund i Chiles lagstiftning

Allmänt Specifikt

Vesikulär stomatit Direktiv 92/119,
82/894

1) Decreto Ley No 176/24

2) Decreto Supremo del Ministerio
Agricultura, Industria y Colonización
No 318/25

3) Decreto con Fuerza de Ley Reglamento
Reforma Agraria del Ministerio de
Hacienda No 16/63

5) Resolución del Servicio Agrícola y
Ganadero, SAG No 1254/91

6) Resolución del Servicio Agrícola y
Ganadero, SAG No 3138/99

7) Resolución del Servicio Agrícola y
Ganadero No 1150/2000

Resoluciones del Servicio
Agrícola y Ganadero
No 1487/92, 1692/92,
2404/96, 1447/95,
1042/99, 2738/99,
2405/96, 624/99, 1483/92,
1260/96, 1995/97, 487/00,
1446/95, 685/94, 1994/94,
1066/97, 937/95, 431/98,
2935/98, 938/91

Afrikansk hästpest Direktiv 90/426,
92/35, 82/894

1) Decreto Ley No 176/24

2) Decreto Supremo del Ministerio
Agricultura, Industria y Colonización
No 318/25

3) Decreto con Fuerza de Ley Reglamento
Reforma Agraria del Ministerio de
Hacienda No 16/63

5) Resolución del Servicio Agrícola y
Ganadero, SAG No 1254/91

6) Resolución del Servicio Agrícola y
Ganadero, SAG No 3138/99

7) Resolución del Servicio Agrícola y
Ganadero No 1150/2000

Resoluciones del Servicio
Agrícola y Ganadero:
1486/92, 1258/96,
1808/90, 3274/94,
2854/95, 3393/96,
2496/94, 1806/90, 431/98

Afrikansk svinpest Direktiv 64/432,
82/894

1) Decreto Ley No 176/24

2) Decreto Supremo del Ministerio
Agricultura, Industria y Colonización
No 318/25

3) Decreto con Fuerza de Ley Reglamento
Reforma Agraria del Ministerio de
Hacienda No 16/63

5) Resolución del Servicio Agrícola y
Ganadero, SAG No 1254/91

6) Resolución del Servicio Agrícola y
Ganadero, SAG No 3138/99

7) Resolución del Servicio Agrícola y
Ganadero No 1150/2000

Resoluciones del Servicio
Agrícola y Ganadero:
No 685/94, 1066/97, 25/00,
3397/98, 2379/97, 24/00No

685/94, 1066/97, 25/00,
3397/98, 2379/97, 24/00



Sjukdom Rättslig grund i gemen-
skapslastiftningen

Rättslig grund i Chiles lagstiftning

Allmänt Specifikt

Bluetongue Direktiv 92/119,
82/894

1) Decreto Ley No 176/24

2) Decreto Supremo del Ministerio
Agricultura, Industria y Colonización
No 318/25

3) Decreto con Fuerza de Ley Reglamento
Reforma Agraria del Ministerio de
Hacienda No 16/63

5) Resolución del Servicio Agrícola y
Ganadero, SAG No 1254/91

6) Resolución del Servicio Agrícola y
Ganadero, SAG No 3138/99

7) Resolución del Servicio Agrícola y
Ganadero No 1150/2000

Resoluciones del Servicio
Agrícola y Ganadero:
No 1487/92, 1692/92,
2404/96, 1447/95,
1042/99, 2738/99,
2405/96, 624/99, 1483/92,
1260/96, 1995/97, 487/oo,
1446/95, 685/94, 1994/94,
1066/97, 937/95, 431/98,
2935/98, 938/91.

Starkt smittsam aviär
influensa

Direktiv 92/40,
90/539, 82/894

1) Decreto Ley No 176/24

2) Decreto Supremo del Ministerio
Agricultura, Industria y Colonización
No 318/25

3) Decreto con Fuerza de Ley Reglamento
Reforma Agraria del Ministerio de
Hacienda No 16/63

5) Resolución del Servicio Agrícola y
Ganadero, SAG No 1254/91

6) Resolución del Servicio Agrícola y
Ganadero, SAG No 3138/99

7) Resolución del Servicio Agrícola y
Ganadero No 1150/2000

Resoluciones del Servicio
Agrícola y Ganadero:
4019/97, 1550/98,
2809/96, 3601/96,
1654/95, 685/93, 1597/97,
431/98.

Newcastle-sjuka Direktiv 92/66,
90/539, 82/894

1) Decreto Ley No 176/24

2) Decreto Supremo del Ministerio
Agricultura, Industria y Colonización
No 318/25

3) Decreto con Fuerza de Ley Reglamento
Reforma Agraria del Ministerio de
Hacienda No 16/63

5) Resolución del Servicio Agrícola y
Ganadero, SAG No 1254/91

6) Resolución del Servicio Agrícola y
Ganadero, SAG No 3138/99

7) Resolución del Servicio Agrícola y
Ganadero No 1150/2000

Resoluciones del Servicio
Agrícola y Ganadero:
4019/97, 1550/98,
2809/96, 3601/96,
1654/95, 685/93, 1597/97,
431/98.



Sjukdom Rättslig grund i gemen-
skapslastiftningen

Rättslig grund i Chiles lagstiftning

Allmänt Specifikt

Peste des petits
ruminants

Direktiv 92/119 1) Decreto Ley No 176/24

2) Decreto Supremo del Ministerio
Agricultura, Industria y Colonización
No 318/25

3) Decreto con Fuerza de Ley Reglamento
Reforma Agraria del Ministerio de
Hacienda No 16/63

5) Resolución del Servicio Agrícola y
Ganadero, SAG No 1254/91

6) Resolución del Servicio Agrícola y
Ganadero, SAG No 3138/99

7) Resolución del Servicio Agrícola y
Ganadero No 1150/2000

Resoluciones del Servicio
Agrícola y Ganadero:
1483/92, 1260/96,
1995/97, 1446/95, 35/01,
55/9, 1725/90

Boskapspest Direktiv 92/119,
64/432, 82/894

1) Decreto Ley No 176/24

2) Decreto Supremo del Ministerio
Agricultura, Industria y Colonización
No 318/25

3) Decreto con Fuerza de Ley Reglamento
Reforma Agraria del Ministerio de
Hacienda No 16/63

5) Resolución del Servicio Agrícola y
Ganadero, SAG No 1254/91

6) Resolución del Servicio Agrícola y
Ganadero, SAG No 3138/99

7) Resolución del Servicio Agrícola y
Ganadero No 1150/2000

Resoluciones del Servicio
Agrícola y Ganadero:
No 1487/92, 1692/92,
2404/96, 1447/95,
1042/99, 2738/99,
2405/96, 624/99, 1483/92,
1260/96, 1995/97, 487/00,
1446/95, 685/94, 1994/94,
1066/97, 937/95, 431/98,
2935/98, 938/91.

Klassisk svinpest Direktiv 80/217,
82/894, 64/432,
2001/89

1) Decreto Ley No 176/24

2) Decreto Supremo del Ministerio
Agricultura, Industria y Colonización
No 318/25

3) Decreto con Fuerza de Ley Reglamento
Reforma Agraria del Ministerio de
Hacienda No 16/63

5) Resolución del Servicio Agrícola y
Ganadero, SAG No 1254/91

6) Resolución del Servicio Agrícola y
Ganadero, SAG No 3138/99

7) Resolución del Servicio Agrícola y
Ganadero No 1150/2000

Resoluciones del Servicio
Agrícola y Ganadero
No 685/94, 1066/97, 25/00,
3397/98, 2379/97, 24/00



Sjukdom Rättslig grund i gemen-
skapslastiftningen

Rättslig grund i Chiles lagstiftning

Allmänt Specifikt

Elakartad lungsjuka
hos nötkreatur

Direktiv 64/432,
82/894

1) Decreto Ley No 176/24

2) Decreto Supremo del Ministerio
Agricultura, Industria y Colonización
No 318/25

3) Decreto con Fuerza de Ley Reglamento
Reforma Agraria del Ministerio de
Hacienda No 16/63

5) Resolución del Servicio Agrícola y
Ganadero, SAG No 1254/91

6) Resolución del Servicio Agrícola y
Ganadero, SAG No 3138/99

7) Resolución del Servicio Agrícola y
Ganadero No 1150/2000

Resoluciones del Servicio
Agrícola y Ganadero:
1487/92, 1692/92,
2404/96, 1447/95,
2738/99, 2405/96, 624/99,
2374/97, 1259/96,
1720/95, 1688/92,
1465/95, 2434/94

Får- och getkoppor Direktiv 92/119,
82/894

1) Decreto Ley No 176/24

2) Decreto Supremo del Ministerio
Agricultura, Industria y Colonización
No 318/25

3) Decreto con Fuerza de LeyReglamento
ReformaAgraria del Ministerio de Haci-
enda No 16/63

5) Resolución del Servicio Agrícola y
Ganadero, SAG No 1254/91

6) Resolución del Servicio Agrícola y
Ganadero, SAG No 3138/99

7) Resolución del Servicio Agrícola y
Ganadero No 1150/2000

Resoluciones del Servicio
Agrícola y Ganadero:
1483/92, 1260/96,
1446/95, 1995/97, 35/01,
55/99.

Rift Valley-feber Direktiv 92/119,
82/894

1) Decreto Ley No 176/24

2) Decreto Supremo del Ministerio
Agricultura, Industria y Colonización
No 318/25

3) Decreto con Fuerza de Ley Reglamento
Reforma Agraria del Ministerio de
Hacienda No 16/63

5) Resolución del Servicio Agrícola y
Ganadero, SAG No 1254/91

6) Resolución del Servicio Agrícola y
Ganadero, SAG No 3138/99

7) Resolución del Servicio Agrícola y
Ganadero No 1150/2000

Resoluciones del Servicio
Agrícola y Ganadero:
1487/92, 1692/92, 2404/96
1447/95, 2738/99,
2405/96, 624/99, 1483/92,
1260/96, 1995/97,
1446/95, 2374/97,
1259/96, 1720/95,
1688/92, 1465/95,
2434/94



Sjukdom Rättslig grund i gemen-
skapslastiftningen

Rättslig grund i Chiles lagstiftning

Allmänt Specifikt

Lumpy skin disease Direktiv 92/119,
82/894

1) Decreto Ley No 176/24

2) Decreto Supremo del Ministerio
Agricultura, Industria y Colonización
No 318/25

3) Decreto con Fuerza de Ley Reglamento
Reforma Agraria del Ministerio de
Hacienda No 16/63

5) Resolución del Servicio Agrícola y
Ganadero, SAG No 1254/91

6) Resolución del Servicio Agrícola y
Ganadero, SAG No 3138/ 99

7) Resolución del Servicio Agrícola y
Ganadero No 1150/2000

Resoluciones del Servicio
Agrícola y Ganadero:
No 1487/92, 1692/92,
2404/96, 1447/95,
1042/99, 2738/99,
2405/96, 624/99, 1483/92,
1260/96, 1995/97, 487/00,
1446/95, 685/94, 1994/94,
1066/97, 937/95, 431/98,
2935/98, 938/91.

Venezuelansk häs-
tencephalomyelit

Direktiv 90/426 1) Decreto Ley No 176/24

2) Decreto Supremo del Ministerio
Agricultura, Industria y Colonización
No 318/25

3) Decreto con Fuerza de Ley Reglamento
Reforma Agraria del Ministerio de
Hacienda No 16/63

5) Resolución del Servicio Agrícola y
Ganadero, SAG No 1254/91

6) Resolución del Servicio Agrícola y
Ganadero, SAG No 3138/99

7) Resolución del Servicio Agrícola y
Ganadero No 1150/2000

Resoluciones del Servicio
Agrícola y Ganadero:
1486/92, 1258/96,
1808/90, 3274/94,
2854/95, 3393/96,
2496/94.

Rots Direktiv 90/426 1) Decreto Ley No 176/24

2) Decreto Supremo del Ministerio
Agricultura, Industria y Colonización
No 318/25

3) Decreto con Fuerza de Ley Reglamento
Reforma Agraria del Ministerio de
Hacienda No 16/63

5) Resolución del Servicio Agrícola y
Ganadero, SAG No 1254/91

6) Resolución del Servicio Agrícola y
Ganadero, SAG No 3138/99

7) Resolución del Servicio Agrícola y
Ganadero No 1150/2000

Resoluciones del Servicio
Agrícola y Ganadero:
1486/92, 1258/96,
1808/90, 3274/94,
2854/95, 3393/96,
2496/94, 1806/90, 431/98



Sjukdom Rättslig grund i gemen-
skapslastiftningen

Rättslig grund i Chiles lagstiftning

Allmänt Specifikt

Beskällarsjuka (dou-
rine)

Direktiv 90/426 1) Decreto Ley No 176/24

2) Decreto Supremo del Ministerio
Agricultura, Industria y Colonización
No 318/25

3) Decreto con Fuerza de Ley Reglamento
Reforma Agraria del Ministerio de
Hacienda No 16/63

5) Resolución del Servicio Agrícola y
Ganadero, SAG No 1254/91

6) Resolución del Servicio Agrícola y
Ganadero, SAG No 3138/99

7) Resolución del Servicio Agrícola y
Ganadero No 1150/2000.

Resoluciones del Servicio
Agrícola y Ganadero:
1486/92, 1258/96,
1808/90, 3274/94,
2854/95, 3393/96,
2496/94, 1806/90, 431/98

Svinlamhet Direktiv 82/894 1) Decreto Ley No 176/24

2) Decreto Supremo del Ministerio
Agricultura, Industria y Colonización
No 318/25

3) Decreto con Fuerza de Ley Reglamento
Reforma Agraria del Ministerio de
Hacienda No 16/63

5) Resolución del Servicio Agrícola y
Ganadero, SAG No 1254/91

6) Resolución del Servicio Agrícola y
Ganadero, SAG No 3138/99

7) Resolución del Servicio Agrícola y
Ganadero No 1150/2000

Resoluciones del Servicio
Agrícola y Ganadero:
No 685/94, 1066/97, 25/00,
3397/98, 2379/97, 24/00

Infektiös hematopo-
etisk nekros

Direktiv 91/67,
82/894

Decreto Supremo del Ministerio de
Economía No 430/91

Viral hemorragisk
septikemi

Direktiv 91/67 Decreto Supremo del Ministerio de
Economía No 430/91.

Infektiös laxanemi Direktiv 91/67,
82/894

Decreto Supremo del Ministerio de
Economía No 430/91.

Bonamia ostreae Direktiv 91/67,
95/70

Decreto Supremo del Ministerio de
Economía No 430/91.

Morteilla refringens Direktiv 91/67,
95/70

Decreto Supremo del Ministerio de
Economía No 430/91.
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Tillägg III B 
 

Skadegörare för vilka anmälningsplikt gäller och avseende vilka parternas status har 
etablerats och avseende vilka beslut om indelning i regioner kan fattas (1) 

 
För Chiles vidkommande gäller följande: 
 
1. Skadegörare som inte konstaterats i någon del av Chile. 
 
2. Skadegörare som konstaterats i Chile och som står under officiell kontroll. 
 
3. Skadegörare som konstaterats i Chile och som står under officiell kontroll och avseende 
vilka det upprättas områden som är officiellt fria från de aktuella skadegörarna. 
 
För Europeiska gemenskapens vidkommande gäller följande: 
 
1. Skadegörare som inte konstaterats i någon del av gemenskapen, avser hela gemenskapen 
eller delar av gemenskapen. 
 
2. Skadegörare som konstaterats i gemenskapen, avser hela gemenskapen. 
 
3. Skadegörare som konstaterats i gemenskapen och avseende vilka det upprättas områden 
som är officiellt fria från de aktuella skadegörarna. 
 
 
(1)  Kommittén enligt artikel 16 skall komplettera förteckningar genom ett beslut. 
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Tillägg IV 
 

INDELNING I REGIONER OCH ZONER 
 
A. Djursjukdomar och fisksjukdomar 
 
1. Djursjukdomar 
Erkännandet av en avtalsslutande part eller en region som officiellt fri från en djursjukdom 
skall grundas på den internationella djurhälsokodex som upprättats av Internationella byrån 
för epizootiska sjukdomar (OIE) (Recognition of the disease/infection free status of a country 
or a zone and epidemiological surveillance systems). 
 
Grundvalen för beslut om indelning i regioner skall vara den internationella djurhälsokodex 
som upprättats av Internationella byrån för epizootiska sjukdomar (OIE) (Zoning and 
regionalisation). 
 
2. Sjukdomar i vattenbruk 
Grundvalen för beslut om indelning i regioner när det gäller vattenbruk skall vara den 
internationella hälsokodex för vattenlevande djur som upprättats av Internationella byrån för 
epizootiska sjukdomar (OIE). 
 
B. Skadegörare 
De kriterier som används för att fastställa att en region är fri från vissa skadegörare skall 
överensstämma antingen med 
 
– FAO:s internationella normer för fytosanitära åtgärder, del 4: Krav för upprättande av 
sjukdomsfria områden (Requirements for the Establishment of Pest Free Areas) och relevanta 
definitioner i FAO:s internationella normer för fytosanitära åtgärder, del 5: Ordlista över 
termer på växtskyddsområdet (Glossary of phytosanitary terms), eller 
 
– artikel 2.1 h i rådets direktiv 2000/29/EG. 
 
C. Kriterier för fastställande av särskild 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 tillägg III A 
skall 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 övervakningssyfte, 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 skall underrätta varandra om varje ändring/förändring avseende de kriterier som 
anges i punkt 1 och som har med sjukdomen att göra. De tilläggsgarantier som upprättats i 
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enlighet med punkt 2 får mot bakgrund av en sådan ändring/förändring ändras eller 
återkallas av den kommitté som avses i artikel 16 i avtalet. 
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Tillägg V 
 

PRIORITERADE SEKTORER ELLER UNDERSEKTORER FÖR VILKA LIKVÄRDIGHET KAN 
BEVILJAS OCH VILLKOR OCH BESTÄMMELSER FÖR PROVISORISKT GODKÄNNANDE AV 

ANLÄGGNINGAR 
 
A. Prioriterade sektorer eller undersektorer för vilka likvärdighet kan beviljas rangordnade 
efter prioritet Förteckning över prioriteringar enligt artikel 7.4 för komplettering av 
kommittén enligt artikel 16 
 
B. Villkor och bestämmelser för provisoriskt godkännande av anläggningar 
 
1. Med provisoriskt godkännande avses att den importerande parten i enlighet med punkt 4 
vid import provisoriskt godkänner anläggningar på den exporterande partens territorium utan 
föregående kontrollbesök vid enskilda anläggningar och på grundval av lämpliga säkerheter 
som lämnas av den exporterande parten. Parterna skall 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. 
 
Kontroll får endast ingå i förfarandet enligt punkt 4 d om den avser den ursprungliga 
förteckningen över anläggningar. 
 
2. Det provisoriska godkännandet skall inledningsvis endast avse följande typer av 
anläggningar: 
 
Slakterier för produktion av färskt kött av tamdjur (tillägg IA.2.I) 
 
Alla anläggningar utom slakterier för produktion av färskt kött av tamdjur 
 
Alla anläggningar för produktion av färskt kött av vilt och hägnat vilt 
 
Alla anläggningar för produktion av fjäderfäkött 
 
Alla anläggningar för produktion av köttprodukter från alla typer av djur 
 
Alla anläggningar för produktion av andra animaliska produkter än livsmedel (till exempel 
fjälster, köttberedningar, färs) 
 
Alla anläggningar för produktion av mjölk och mjölkprodukter avsedda som livsmedel 
 
Bearbetningsanläggningar och fabriksfartyg för produktion av fiskeriprodukter avsedda som 
livsmedel, inbegripet musslor och kräftdjur 
 
Bearbetningsanläggningar för produktion av fiskmjöl och fiskolja 
 
Bearbetningsanläggningar för produktion av gelatin 
 
Alla anläggningar för produktion av ägg och äggprodukter 
 
3. Den importerande parten skall upprätta förteckningar över provisoriskt godkända 
anläggningar och skall offentliggöra förteckningarna. 
 
4. Provisoriskt godkännande skall ges 
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 
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återfinns i förteckningarna för export till den importerande parten, och dessutom skall 
följande gälla: 
 
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. 
 
d) De kontroller som den importerande parten utför i enlighet med artikel 10 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 kontrollbesök på plats vid ett 
representativt antal anläggningar som förekommer i den eller de förteckningar som den 
exporterande parten tillhandahåller. 
 
Mot bakgrund av gemenskapens struktur och ansvarsfördelningen inom den kan kontroller av 
detta slag komma att åligga enskilda medlemsstater. 
 
e) Den importerande parten får på grundval av kontroller enligt d ändra förteckningarna över 
anläggningar. 
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Tillägg VI 
 

FÖRFARANDE FÖR FASTSTÄLLANDE AV LIKVÄRDIGHET 
 
1. Allmänna 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. 
 
b) Det faktum att den importerande parten gör en bedömning av en begäran om 
fastställande av likvärdighet avseende en viss vara från den exporterande parten 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 fattar det slutgiltiga beslutet om likvärdighet för den 
exporterande partens åtgärder. 
 
2. Villkor 
a) Den exporterande parten kan endast inleda likvärdighetsförfarandet om den importerande 
parten har tagit upp den exporterande parten i sin förteckning över godkända länder för 
import av den aktuella varan. Beslut om upptagande i en sådan förteckning fattas på 
grundval av den exporterande partens hälsostatus och status när det gäller skadegörare, 
dess lagstiftning och dess inspektions- och kontrollsystem avseende den aktuella varan. 
Dessutom skall hänsyn tas till lagstiftningen inom den aktuella sektorn, samt till hur den 
behöriga myndigheten är strukturerad, dess beslutsgång, behörighetsområden, operativa 
förfaranden och resurser, samt den behöriga myndighetens kompetens när det gäller 
inspektions- och kontrollsystem, samt genomförandenivå avseende den aktuella varan och 
hur ofta och effektivt konstaterade risker meddelas till den importerande parten. Beslut om 
likvärdighet skall styrkas genom dokumentation, kontroll och tidigare dokumenterad 
erfarenhet. 
 
b) Parterna skall inleda förfarandet för fastställande av likvärdighet på grundval av de 
prioriterade områden som fastställs i tillägg V.A. 
 
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 
fastställande av likvärdighet till den importerande parten avseende en enskild åtgärd, en 
grupp åtgärder eller ett eller flera system avseende en vara eller en kategori varor i en sektor 
eller en undersektor. 
 
b) I tillämpliga fall skall begäran även inbegripa eventuell begäran om likvärdighet eller 
begäran om dokumentation avseende planer eller program som den importerande parten 
ställer som villkor för import (till exempel plan för hantering av restprodukter, etc). 
 
c) Den exporterande parten skall i sin begäran ange följande: 
 i) Varans betydelse för handeln. 
 ii) Uppgift om vilka av de enskilda krav i den importerande partens importvillkor för den 
aktuella varan som den exporterande parten kan uppfylla. 
 iii) Uppgift om för vilket eller vilka av de enskilda krav i den importerande partens 
importvillkor för den aktuella varan som den exporterande parten begär att likvärdighet skall 
fastställas. 
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d) Den importerande parten skall som svar på begäran ange vilket syfte och vilka enskilda 
målsättningar som ligger bakom den importerande partens krav, inbegripet riskidentifiering. 
 
e) Den importerande parten skall i sin förklaring informera den exporterande parten om 
förhållandet mellan inhemska åtgärder och importvillkoren för den aktuella varan. 
 
f) Den exporterande parten skall förelägga objektiva skäl för att de åtgärder som den 
fastställt är likvärdiga med importvillkoren för den aktuella varan. 
 
g) Den importerande parten skall göra en objektiv bedömning av den exporterande partens 
underlag för likvärdighet. 
 
h) Den importerande parten skall avgöra om det råder likvärdighet eller inte. 
 
i) Den importerande parten skall 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 skall förelägga objektiva bevis för att det föreligger likvärdighet 
avseende vart och ett av de angivna kraven i den importerande partens importvillkor. I 
tillämpliga fall skall 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 skall i görligaste mån baseras på följande: 
– Internationellt erkända standarder, och/eller 
– standarder som fastställts på grundval av vetenskapliga rön, och/eller 
– riskbedömning, och/eller 
– tidigare objektiv dokumenterad erfarenhet, och 
– kravens 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 skall den meddela orsakerna till detta 
till den exporterande parten. 
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Tillägg VII 
 

RIKTLINJER FÖR KONTROLLER 
 
Kontroll kan göras i form av revision eller kontrollbesök på plats. 
 
I detta tillägg 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 skall utföras i samarbete mellan kontrollanten och kontrollobjektet i enlighet 
med bestämmelserna i det här tillägget. 
 
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 eller människors hälsa, skall 
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 förbättras på ett för kontrollanten 
tillfredsställande sätt. 
 
1.4 Kontroller och beslut skall utföras och fattas på ett öppet och konsekvent sätt. 
 
2. Principer som skall följas av kontrollanten 
Kontrollanten bör utarbeta en plan, helst i enlighet med erkända internationella normer, 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 skall 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 skall besökas behöver inte anges 
i förväg. 
 
2.6 Om inte annat följer av bestämmelser om informationsfrihet, har kontrollanten 
tystnadsplikt beträffande affärshemligheter. Intressekonflikter måste undvikas. 
 
2.7 Reglerna om arbetarskydd skall följas och företagarens rättigheter respekteras. Denna 
plan bör granskas i förväg av representanter för kontrollobjektet. 
 
3. Principer som skall följas av kontrollobjektet 
Följande principer skall tillämpas av revisionsobjektet för att underlätta kontrollen. 
 
3.1 Kontrollobjektet skall samarbeta med kontrollanten på alla sätt och bör utse särskild 
personal för detta. Samarbetet kan till exempel omfatta 
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– 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 skall 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 skall 
kontrollanten gå igenom kontrollplanen 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 certifieringssystemen 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 
vegetabiliska produkter. 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 skall 
tas till sådana faktorer som de aktuella djuren, de animaliska produkterna, växterna eller de 
vegetabiliska produkterna, sektorns eller det exporterande landets 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 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 skall 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. 
 
6. Avslutande möte 
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Ett avslutande möte skall hållas med representanter för båda parterna och vid behov med 
tjänstemän som ansvarar för de nationella inspektions- och certifieringsprogrammen. Vid 
mötet skall kontrollanten lägga fram kontrollresultaten. Uppgifterna skall 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 skall skickas till kontrollobjektet inom 20 arbetsdagar. 
Kontrollobjektet skall ges tillfälle att inom 25 arbetsdagar framföra sina synpunkter på 
utkastet till rapporten. Kontrollobjektets synpunkter skall 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 skall kontrollobjektet 
underrättas om detta så snart som möjligt och senast inom tio arbetsdagar efter kontrollen. 
 
 
 



Tillägg VIII

GRÄNSKONTROLLER VID IMPORT OCH INSPEKTIONSAVGIFTER

A. Principer för gränskontroller

Gränskontrollerna vid import skall omfatta kontroller av dokumentation, kontroll av identitet och fysiska kontrol-
ler.

När det gäller djur och animaliska produkter skall de fysiska kontrollernas omfattning och frekvens anpassas efter
riskerna.

Växter, växtprodukter och andra föremål och deras emballage skall vid kontroll i fytosanitärt syfte undergå en nog-
grann officiell kontroll, antingen avseende hela partier eller genom representativa stickprov och vid behov skall
också de fordon som används undergå en noggrann officiell kontroll för att säkra att de inte bär på skadegörare.

Om kontrollerna visar att de relevanta normerna och/eller kraven inte har uppfyllts, skall den importerande parten
vidta officiella åtgärder som står i proportion till den aktuella risken. Om möjligt, skall partiet göras tillgängligt för
importören eller dennes representant som skall ges tillfälle att bidra med upplysningar som kan underlätta för den
importerande parten att fatta ett slutgiltigt beslut. Beslutet skall fattas med hänsyn till den risk som föreligger.

B. De fysiska kontrollernas frekvens

B.1 Djur och animaliska produkter

a) I m p o r t t i l l g e m e n s k a p e n

Typ av gränskontroll Frekvens

1. Kontroll av dokumentation 100 %

2. Kontroll av identitet 100 %

3. Fysiska kontroller

Levande djur 100 %

Produkter i kategori I

Färskt kött, slaktbiprodukter och produkter från nötkreatur, får, getter, svin och
hästdjur enligt rådets direktiv 92/5/EEG

20 %

Fiskeriprodukter i hermetiskt förslutna behållare (i avsikt att göra produkterna håll-
bara vid rumstemperatur), färsk och fryst fisk och torkade och/eller saltade fis-
keriprodukter

Hela ägg

Ister och utsmält fett

Djurtarmar

Kläckägg

Produkter i kategori II

Fjäderfäkött och beredningar av fjäderfäkött 50 %

Kött av kanin, kött av vilt och hägnat vilt och beredningar av dessa

Mjölk och mjölkprodukter avsedda som livsmedel

Äggprodukter

Bearbetat djurprotein avsett som livsmedel

Andra fiskeriprodukter än de som anges under 20 %

Musslor

Honung



Typ av gränskontroll Frekvens

Produkter i kategori III

Utsäde Minst 1 %
Maximalt 10 %Embryon

Naturgödsel

Mjölk och mjölkprodukter (ej avsedda som livsmedel)

Gelatin

Grodlår och sniglar

Ben och benprodukter

Hudar och skinn

Ull, tagel, borst och fjädrar

Horn, hornprodukter, hovar och hovprodukter

Produkter från biodling

Jakttroféer

Bearbetat foder till sällskapsdjur

Råvaror för framställning av foder till sällskapsdjur

Råmaterial, blod, blodprodukter, körtlar och organ för farmaceutiskt eller tekniskt
bruk

Hö och halm

Patogener

Bearbetat djurprotein (förpackat)

Bearbetat djurprotein, ej avsett som livsmedel (i bulk) 100 % för de sex första
leveranserna (rådets
direktiv 92/118/EEG),
därefter 20 %

b) I m p o r t t i l l C h i l e

Typ av gränskontroll Frekvens

Kontroll av dokumentation

Kontroll av samtliga handlingar som rör partiet, inbegripet intyg
om att hälsokraven är uppfyllda

Sanitära kontroller

Kontroll av boskap, animaliska produkter och foder. Detta inbegri-
per samtliga åtgärder för att avgöra djurs eller animaliska produk-
ters sanitära status och för kontroll av att dessa hanterats eller
bearbetats i enlighet med gällande sanitära krav

Levande djur Kontroll av dokumentation � 100 %

Sanitär kontroll � 100 %

Sperma och embryon Kontroll av dokumentation � 100 %

Sanitär kontroll � 100 %

Animaliska produkter avsedda som livsmedel Kontroll av dokumentation � 100 %

Sanitär kontroll � 100 %

Animaliska produkter, ej avsedda som livsmedel Kontroll av dokumentation � 100 %

Sanitär kontroll � 100 %



Typ av gränskontroll Frekvens

Bearbetat djurprotein, ej avsett som livsmedel Kontroll av dokumentation � 100 %

Sanitär kontroll � 100 %

Foder att användas inom vattenbruket Kontroll av dokumentation 100 %

Kontroll av identitet � 5 %

Fysiska kontroller 0 %

Vattenlevande djur Kontroll av dokumentation 100 %

Kontroll av identitet � 20 %

Fysiska kontroller � beroende på
ursprungsland (lagdekret nr 626, 2001)
100 % � ej erkänd av officiell myndighet
(karantän); 0 % erkänd av officiell myn-
dighet

Råmaterial för återvinning Kontroll av dokumentation 100 %

Kontroll av identitet 10 %

Fysisk kontroll 100 % avseende marina
toxiner när det gäller skaldjur och lik-
nande arter

Bete Kontroll av dokumentation 100 %

Kontroll av identitet � 10 %

Fysiska kontroller

B.2. Växter och vegetabiliska produkter

a) I m p o r t t i l l g e m e n s k a p e n

Avser växter, vegetabiliska produkter och andra varor som finns förtecknade i bilaga V.B till rådets direktiv
2000/29/EG.

Typ av gränskontroll Frekvens

1. Kontroll av dokumentation Dokumentationskontroller skall utföras avseende 100 %

2. Kontroll av identitet Identitetskontroller skall utföras avseende 100 %

3. Fysiska kontroller Växter, växtprodukter och andra föremål och deras emballage skall undergå
en noggrann officiell kontroll, antingen avseende hela partier eller genom
representativa stickprov och vid behov skall också de fordon som används
undergå en noggrann officiell kontroll för att säkra att de inte bär på ska-
degörare

Avser andra växter, vegetabiliska produkter och andra varor än de som finns förtecknade i bilaga V.B till
rådets direktiv 2000/29/EG.

Den importerande parten får genomföra fysiska kontroller för att i görligaste mån säkra att dessa produkter
inte bär på skadegörare.

b) I m p o r t t i l l C h i l e

Typ av gränskontroll

Kontrollen av dokumentationen innebär kontroll av samtliga handlingar som rör ett parti, i syfte att säkra att
de fytosanitära kraven är uppfyllda.



Inspektion innebär kontroll av partierna i syfte att fastställa i vilken grad varorna har bearbetats (till exempel
om det är fråga om en frusen, torkad eller rostad produkt).

Fytosanitär inspektion innebär kontroll av att de fytosanitära kraven har efterlevts.

Mottagningskontroll avser kontroll av internationella transportmedel i syfte att fastställa fytosanitär status.

Växter, vegetabiliska produkter och andra varor som
utgör en fytosanitär risk Typ av gränskontroll Frekvens

Utsäde, växter eller växtdelar för förökning, repro-
duktion eller utplantering

Kontroll av dokumentation 100 %

Fytosanitär inspektion 100 %

Organismer och mikroorganismer som används
inom biologisk bekämpning, pollinering eller för
produktion av vissa ämnen eller för forskning

Kontroll av dokumentation 100 %

Fytosanitär inspektion 100 %

Vegetabiliska produkter

Växtmaterial som genomgått en eller flera bearbet-
ningsprocesser som innebär att de ursprungliga
egenskaperna förändras och som därför inte kan
angripas direkt av skadegörare, men som kan bära
dessa eller drabbas på grund av lagringsförhållan-
dena

Kontroll av dokumentation 100 %

Inspektion Varierande procent-
sats (< 100 %)

Växtmaterial som trots att det bearbetats industriellt
kan drabbas av skadegörare eller bära dessa

Kontroll av dokumentation 100 %

Fytosanitär inspektion 100 %

Färska växter avsedda som livsmedel och som
direkt eller efter bearbetning kan drabbas av skade-
görare eller bära dessa

Kontroll av dokumentation 100 %

Fytosanitär inspektion 100 %

Andra varor som utgör en fytosanitär risk

Växtsubstrat Kontroll av dokumentation 100 %

Fytosanitär inspektion 100 %

Ekologiskt gödningsmaterial Kontroll av dokumentation 100 %

Fytosanitär inspektion 100 %

Transportmedel Mottagningskontroll 100 %

Träemballage Fytosanitär inspektion Varierande procent-
sats

Containrar Fytosanitär inspektion Varierande procent-
sats

Begagnade jordbruksmaskiner Fytosanitär inspektion 100 %
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Tillägg IX 
 

INTYG 
 
A. Principer för utfärdande av intyg 
Växter, vegetabiliska produkter och andra varor: 
Vid utfärdande av intyg för växter, vegetabiliska produkter och andra varor skall de behöriga 
myndigheterna tillämpa de principer som fastställs i FAO:s internationella normer för 
fytosanitära åtgärder nr 7 om systemet för utfärdande av intyg vid export (Export 
Certification System) och nr 12 om riktlinjer för fytosanitära intyg (Guidelines for 
Phytosanitary Certificates). 
 
Djur och animaliska produkter: 
1. Myndigheten skall säkerställa att intygsgivarna har tillräcklig kännedom om 
veterinärlagstiftningen för de djur eller animaliska produkter för vilka intyg skall 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 
system för kvalitetssäkring eller genom ett epidemiologiskt övervakningssystem om så är 
tillåtet enligt den veterinärmedicinska lagstiftningen. 
 
5. Parternas behöriga myndigheter skall vidta alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa att 
systemet för intygsgivning är tillförlitligt. I synnerhet skall 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 medvetna om innehållet i varje intyg som de undertecknar. 
 
6. Intygen skall utfärdas på ett sådant sätt att det kan säkras en koppling mellanintyget och 
sändningen och på minst ett språk som intygsgivaren förstår och på minst ett av officiella 
språken i den importerande parten enligt tillägg IX.C. 
 
7. Varje behörig myndighet skall 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 skall införa och låta utföra nödvändiga kontroller för att förhindra att det 
utfärdas falska intyg eller intyg som kan vara vilseledande eller att intyg framställs i 
bedrägligt syfte eller att intyg används som förmodas vara utfärdade för att uppfylla kraven i 
lagstiftningen för veterinärverksamhet. 
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9. Utan att det påverkar eventuella straffrättsliga åtal eller sanktioner, skall de behöriga 
myndigheterna utföra undersökningar 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 skall 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 skall 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 enligt artikel 8.3 
Hälsodeklarationen i intyget skall innehålla en uppgift om varans likvärdighetsstatus. I 
hälsodeklarationen skall anges om den exporterande partens produktionsstandarder som 
erkänts som likvärdiga av den importerande parten har iakttagits. 
 
C. Officiella språk för utfärdande av intyg 
Import till gemenskapen 
 
Växter, vegetabiliska produkter och andra varor: 
Intyg skall utfärdas på minst ett av gemenskapens officiella språk och helst på ett av 
destinationsmedlemsstatens officiella språk. 
 
Djur och animaliska produkter: 
Hälsodeklarationen skall utfärdas på minst ett av de officiella språken i 
destinationsmedlemsstaten och på ett av de officiella språken i den medlemsstat där 
gränskontrollerna enligt artikel 11 utförs. 
 
Import till Chile 
Hälsodeklarationen skall utfärdas på spanska eller i en annan språkversion som översätts till 
spanska. 
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Tillägg X 
 

ÅTERSTÅENDE FRÅGOR 
Eventuell komplettering beslutas av kommittén enligt artikel 16. 
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Tillägg XI 
 

INFORMATIONSKONTOR OCH INTERNETADRESSER 
A. Informationskontor 
I Chile: 
Departamento Acceso a Mercados 
Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales (DIRECON) 
Ministerio de Relaciones Exteriores 
Teatinos 20, piso 2 
Santiago 
Chile 
Tfn (56-2) 5 65 90 09 
Fax (56-2) 6 96 06 39 
 
Andra viktiga kontakter: 
Departamento de Asuntos Económicos con Europa 
Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales (DIRECON) 
Ministerio de Relaciones Exteriores 
Teatinos 20, piso 3 
Santiago 
Chile 
Tfn (56-2) 5 65 93 67 
Fax (56-2) 5 65 93 66 
 
Jefe Departamento de Protección Pecuaria 
Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) 
Ministerio de Agricultura 
Av. Bulnes 140, piso 7 
Santiago 
Chile 
Tfn (56-2) 6 88 61 83 
Fax (56-2) 6 71 61 84 
 
Jefe Departamento de Protección Agrícola 
Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) 
Ministerio de Agricultura 
Av. Bulnes 140, piso 3 
Santiago 
Chile 
Tfn (56-2) 6 96 85 00 
Fax (56-2) 6 96 64 80 
 
Departamento Asuntos Internacionales 
Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) 
Ministerio de Agricultura 
Av. Bulnes 140, piso 6 
Santiago 
Chile 
Tfn (56-2) 6 88 38 11 
Fax (56-2) 6 71 74 19 
1080 30.12.2002 
 
Jefe Departamento Sanidad Pesquera 
Servicio Nacional de Pesca (SERNAPESCA) 
Ministerio de Economía 
Victoria 2832 
Valparaiso 
Chile 
Tfn (56-32) 81 92 03 
Fax (56-32) 81 92 00 
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Jefe División de Rectoría y Regulación Sanitaria 
Ministerio de Salud 
Estado 360 piso 8 
Santiago 
Chile 
Tfn (56-2) 6 30 04 88 — 6 30 04 89 
Fax (56-2) 6 38 35 62 
 
I gemenskapen: 
Direktören för GD SANCO, 
Direktorat E 
Säkra livsmedel, hälsofrågor rörande djur och växter, internationella frågor 
Europeiska kommissionen 
Postadress: Rue de la Loi 200 
B-1049 Bryssel 
Besöksadress: Rue Froissart 101 
1040 Bryssel 
Belgien 
Tfn (32) 22 96 33 14 
Fax (32) 22 96 42 86 
 
Andra viktiga kontakter: 
Direktören för GD SANCO 
Direktorat D 
Säkra livsmedel; produktions- och distributionskedja 
Europeiska kommissionen 
Postadress: Rue de la Loi 200 
B-1049 Bryssel 
Besöksadress: Rue Belliard 232 
1040 Bryssel 
Belgien 
Tfn (32) 22 95 34 30 
Fax (32) 22 95 02 85 
 
Direktören för GD SANCO 
Direktorat F 
Kontoret för livsmedels- och veterinärfrågor 
Grange Dunsany 
Co Meath 
Irland 
Tfn (353) 4 66 17 58 
Fax (353) 4 66 18 97 
30.12.2002 1081 
 
B. Internetkontakter 
Chile: 
acuerdo-chile-ue-sps@direcon.cl 
Gemenskapen: 
sanco-ec-chile-agreement@cec.eu.int 
 
C. Fria internetadresser 
Chile: 
http://www.sernapesca.cl/Sanidad/Pagina_del_departamento.htm 
http://www.sag.gob.cl 
http://www.direcon.cl 
Gemenskapen: 
http://europa.eu.int/comm/dgs/health_consumer/index_en.htm 
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Tillägg XII 
 

TERRITORIELL TILLÄMPNING 
 
När det gäller gemenskapen: 
Gemenskapens medlemsstaters territorier enligt bilaga I till rådets direktiv 97/78/EG och när 
det gäller växter, växtprodukter och andra varor enligt artikel 1 i rådets direktiv 2000/29/EG. 
När det gäller Chile: 
 
Enligt artikel 204 i associeringsavtalet. 
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Bilaga V – Avtal om handel med vin 
(som avses i artikel 90) 

 

Artikel 1 – Mål 
Parterna skall på grundval av icke-diskriminering och ömsesidighet och i enlighet med de 
villkor som fastställs i detta avtal underlätta och främja handeln med vin som framställts i 
Chile och i gemenskapen. 

Artikel 2 – Räckvidd och omfattning 
Detta avtal gäller för viner som omfattas av nummer 22.04 i systemet för harmoniserad 
varubeskrivning och kodifiering (HS) och framställs i enlighet med den tillämpliga 
lagstiftningen om framställning av en viss typ av vin inom en parts territorium. 

Artikel 3 – Definitioner 
I detta avtal används, om inte annat anges, följande beteckningar med de betydelser som 
här anges: 
 
a) med ursprung i (följt av namnet på en part): vin som framst ällts helt och hållet inom den 
berörda partens territorium enbart av druvor som helt och hållet skördats på den partens 
territorium. 
 
b) geografisk beteckning: en sådan beteckning som definieras i artikel 22.1 i WTO:s avtal om 
handelsrelaterade aspekter av immaterialrätter (TRIPs) och i en parts lagar och andra 
författningar skyddas för identifiering av ett vin som har sitt ursprung i en region eller ort 
inom den partens territorium. 
 
c) traditionellt uttryck: en beteckning som traditionellt används som en hänvisning i 
synnerhet till framställnings- eller lagringsmetod, kvalitet, färg eller typ av plats, eller till en 
särskild händelse som är förknippad med vinets historia, och i en parts lagar och andra 
författningar godkänns för beskrivning och presentation av en produkt med ursprung i den 
parten. 
 
d) kompletterande kvalitetsuppgifter: sådana benämningar som i chilensk lagstiftning 
betecknas som kompletterande kvalitetsuppgifter. 
 
e) homonym: att samma geografiska beteckning, traditionella uttryck eller kompletterande 
kvalitetsuppgift – eller så likartat lydande sådana benämningar att de kan ge upphov till 
förväxlingar – används för angivande av olika platser, förfaranden eller ting. 
 
f) beskrivning: de ord som används för att beskriva ett vin på ett märke, i följedokument vid 
transport av vinet, i handelsdokument, särskilt fakturor och följesedlar, och i reklammaterial. 
Begreppet beskriva har en liknande innebörd. 
 
g) märkning: alla beskrivningar, hänvisningar, tecken, illustrationer, geografiska 
beteckningar och varumärken som utmärker viner och förekommer på behållaren – 
inbegripet på dess förslutning – och på lappar som fästs på behållaren samt på 
flaskhalsöverdrag. 
 
h) medlemsstat: en medlemsstat i gemenskapen. 
 
i) presentation: de ord eller tecken som används på behållare – inbegripet på deras 
förslutning – och på märken och förpackningar. 
 
j) förpackning: sådana skyddsomslag, t.ex. papper, halmfodral av alla slag, kartonger och 
lådor, som används vid transport av en eller flera behållare och vid försäljning till 
slutkonsumenten. 
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k) framställs: avser hela processen för vintillverkning. 
 
l) vintillverkningsprocess: processen för omvandling, med användning av jäst, av must tills 
inget restsocker finns kvar eller tills den, alltefter slutproduktens karaktär, erforderliga 
sockerhalten nås. 
 
m) druvsorter: sorter från stockar av Vitis vinifera, utan att detta påverkar tillämpningen av 
sådan lagstiftning som en part kan ha beträffande användning av olika druvsorter i vin som 
framställs inom den partens territorium. 
 
n) identifiering: när det gäller geografiska beteckningar, användning av geografiska 
beteckningar för att beskriva eller presentera ett vin. 
 
o) vin: enbart den dryck som är resultatet av total eller partiell alkoholjäsning av pressade 
eller opressade färska druvor av de druvsorter som avses i detta avtal, eller av must av 
sådana druvor. 
 
p) avtal: det här avtalet och tilläggen till det. 
 
q) associeringsavtal: det avtal om upprättande av en associering parterna emellan till vilket 
det här avtalet utgör en bilaga.  
 
r) associeringskommitté: den kommitté som avses i artikel 193 i associeringsavtalet. 

Artikel 4 – Allmänna regler om import och saluföring 
1. Om inte annat anges i detta avtal skall handeln med och saluföringen av vin ske i enlighet 
med den berörda partens lagar och andra författningar. 
 
2. Detta avtal skall inte påverka parternas respektive regler om beskattning eller andra 
berörda kontrollåtgärder.  

Avdelning I – ömsesidigt skydd för geografiska beteckningar i namn på viner 

Artikel 5 – Skydd för geografiska beteckningar 
1. Parterna skall vidta alla nödvändiga åtgärder i enlighet med detta avtal för att trygga ett 
ömsesidigt skydd för de namn som avses i artikel 6 och används för att beskriva och 
presentera vin som, i den mening som avses i artikel 3, har sitt ursprung inom parternas 
territorier. Varje part skall för det ändamålet utnyttja sådana rättsliga medel som avses i 
artikel 23 i WTO:s TRIPs-avtal för att trygga ett effektivt skydd och för att förhindra att 
geografiska beteckningar används för att beskriva vin som inte omfattas av de berörda 
beteckningarna eller beskrivningarna. 
 
2. De namn som avses i artikel 6 skall uteslutande förbehållas produkter som har sitt 
ursprung i den part till vilken namnen hör. Beslut (2006/136/EG), EUT L 54, 2006. 
 
3. Inom ramen för sådant skydd som avses i punkterna 1 och 2 skall det i synnerhet sörjas 
för att all användning av de namn som avses i artikel 6 för viner som inte har sitt ursprung i 
det berörda geografiska området är utesluten även om  
 
a) produktens verkliga ursprung anges, 
 
b) namnet i fråga anges i form av en översättning, eller 
 
c) namnet anges i förbindelse med ord som (motsvarar orden) ”sort”, ”typ”, ”stil”, 
”imitation”, ”metod” eller liknande ord. 
 
4. För homonyma geografiska beteckningar skall följande gälla: 
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a) Om två i enlighet med detta avtal skyddade geografiska beteckningar är homonyma, skall 
skyddet omfatta båda beteckningarna. Konsumenterna får inte bli vilseledda vad beträffar 
vinets verkliga ursprung. 
 
b) Om en i enlighet med detta avtal skyddad geografisk beteckning är homonym med namnet 
på ett geografiskt område utanför parternas territorier, får det namnet användas för att 
beskriva och presentera ett vin från det geografiska område som namnet avser förutsatt att 
namnet används traditionellt och konsekvent, att dess användning för det ändamålet regleras 
av ursprungslandet och att konsumenterna inte vilseleds att tro att vinet har sitt ursprung 
inom den berörda partens territorium. 
 
5. Parterna får, om det är nödvändigt och med beaktande av behovet av att se till att de 
berörda producenterna behandlas rättvist och att konsumenterna inte vilseleds, fastställa 
vilka praktiska villkor för användningen som skall tillämpas för att göra åtskillnad mellan 
sådana homonyma geografiska beteckningar som avses i punkt 4. 
 
6. Bestämmelserna i denna artikel skall på intet sätt påverka någon juridisk eller fysisk 
persons rätt att i samband med handel använda sitt eget eller sin affärsföregångares namn, 
såvida inte ett sådant namn används på så sätt att konsumenterna vilseleds. För övrigt skall 
artikel 7.1 inte gälla för sådana namn som är registrerade varumärken vid ikraftträdandet av 
detta avtal. 
 
7. Om en part i samband med förhandlingar med ett tredjeland har för avsikt att skydda en 
geografisk beteckning för vin från det landet och namnet i fråga är homonymt med en 
geografisk beteckning hos den andra parten, skall den parten informeras och ges tillfälle att 
lämna synpunkter innan namnet blir skyddat. 

Artikel 6 – Geografiska beteckningar 
Följande namn skall vara de som avses i artikel 5: 
 
a) Vad beträffar vin med ursprung i gemenskapen: 
 i) Ord som avser den medlemsstat i vilken produkten har sitt ursprung. 
 ii) De geografiska beteckningar som förtecknas i tillägg I. 
 
b) Vad beträffar vin med ursprung i Chile: 
 i) Ord som avser Chile. 
 ii) De geografiska beteckningar som förtecknas i tillägg II. 

Artikel 7 – Geografiska beteckningar och varumärken 
1. Registrering av ett varumärke för vin i den mening som avses i artikel 3 som är identiskt 
med, liknar eller innehåller en i enlighet med artikel 5 skyddad geografisk beteckning skall 
nekas. 
 
2. På basis av det chilenska varumärkesregistret såsom fastställt den 10 juni 2002 skall de i 
tillägg VI.A förtecknade varumärkena inom tolv år från och med dagen för detta avtals 
ikraftträdande förklaras ogiltiga för användning på den interna marknaden och inom fem år 
från och med dagen för detta avtals ikraftträdande förklaras ogiltiga för användning för 
export. Beslut (2006/136/EG), EUT L 54, 2006. 
 
2a. På basis av det chilenska varumärkesregistret såsom fastställt den 10 juni 2002 får de i 
tillägg VI.B förtecknade varumärkena på de villkor som fastställs i detta tillägg endast 
användas på den interna marknaden och skall inom tolv år från och med detta avtals 
ikraftträdande förklaras ogiltiga för användning. Beslut (2006/136/EG), EUT L 54, 2006. 
 
3. De i tillägg VI förtecknade varumärken som avser vin för vilket exporten under perioden 
1999-2001 i genomsnitt understeg 1 000 lådor om 9 liter skall ogiltigförklaras den dag då 
detta avtal träder i kraft. 
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Artikel 8 – Skydd för traditionella uttryck och kompletterande kvalitetsuppgifter 
1. Parterna skall vidta alla nödvändiga åtgärder i enlighet med detta avtal för att trygga ett 
ömsesidigt skydd för de traditionella uttryck och kompletterande kvalitetsuppgifter som avses 
i artikel 9 och används för att beskriva och presentera vin som, i den mening som avses i 
artikel 3, har sitt ursprung inom parternas territorier. Varje part skall för det ändamålet 
utnyttja lämpliga rättsliga medel för att trygga ett effektivt skydd och för att förhindra att 
traditionella uttryck och kompletterande kvalitetsuppgifter används för att beskriva vin som 
inte omfattas av de berörda beteckningarna eller beskrivningarna. 
 
2. De traditionella uttryck och kompletterande kvalitetsuppgifter som avses i artikel 9 skall 
uteslutande förbehållas produkter som har sitt ursprung i den part till vilken uttrycken och 
uppgifterna hör och får användas enbart på de villkor som föreskrivs i den partens lagar och 
andra författningar, om inte annat följer av punkterna 3, 4 och 5. 
 
3. Skyddet för ett traditionellt uttryck eller en kompletterande kvalitetsuppgift skall endast 
gälla för det eller de språk som uttrycket eller uppgiften anges på i tillägg III respektive IV. 
 
4. Skyddet för varje traditionellt uttryck eller kompletterande kvalitetsuppgift skall endast 
gälla för uttryckets eller uppgiftens användning vid beskrivning och presentation av den eller 
de vinkategorier som uttrycket eller uppgiften anges för i tillägg III respektive IV. 
 
5. För homonyma traditionella uttryck och kompletterande kvalitetsuppgifter skall följande 
gälla: 
 
a) Om ett i enlighet med denna artikel skyddat traditionellt uttryck och en i enlighet med 
denna artikel skyddad kompletterande kvalitetsuppgift är homonyma, skall skyddet omfatta 
båda, förutsatt att konsumenterna inte vilseleds vad beträffar vinets verkliga ursprung. 
 
b) Om ett traditionellt uttryck eller en kompletterande kvalitetsuppgift som förtecknas i 
tillägg III eller IV är homonym med namnet på ett vin som har sitt ursprung utanför 
parternas territorier, får det namnet användas för att beskriva och presentera vinet endast 
under förutsättning att sådan användning godkänns i ursprungslandets interna lagstiftning 
och inte utgör orättvis konkurrens och konsumenterna inte vilseleds vad beträffar vinets 
ursprung, karaktär eller kvalitet. Beslut( 2006/136/EG), EUT L 349, 2006. 
 
6. Parterna får, om det är nödvändigt och med beaktande av behovet av att se till att de 
berörda producenterna behandlas rättvist och att konsumenterna inte vilseleds, fastställa 
vilka praktiska villkor för användningen som skall tillämpas för att göra åtskillnad mellan 
sådana homonyma traditionella uttryck och kompletterande kvalitetsuppgifter som avses i 
punkt 5. 

Artikel 9 – Traditionella uttryck och kompletterande kvalitetsuppgifter 
Följande traditionella uttryck och kompletterande kvalitetsuppgifter skall skyddas i samband 
med tillämpningen av artikel 8: 
 
a) Vad beträffar vin med ursprung i gemenskapen: de som förtecknas i tillägg III. Beslut 
(2006/136/EG), EUT L 54, 2006. 
 
b) Vad beträffar vin med ursprung i Chile: de som förtecknas i tillägg IV. Beslut 
(2006/136/EG), EUT L 54, 2006. 

Artikel 10 – Traditionella uttryck och kompletterande kvalitetsuppgifter samt 
varumärken 
1. Registrering av ett varumärke för ett vin i en part som är identiskt med, liknar eller 
innehåller ett till den andra parten hörande i tillägg III förtecknat traditionellt uttryck eller en 
till den andra parten hörande i tillägg IV förtecknad kompletterande kvalitetsuppgift skall 
nekas, såvida sådan registrering avser användning av det berörda uttrycket eller den berörda 
uppgiften vid beskrivning eller presentation av den eller de vinkategorier som uttrycket eller 
uppgiften anges för i tillägg III respektive IV. Beslut (2006/136/EG), EUT L 54, 2006. 
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2. Trots vad som sägs i punkt 1 behöver registrering av ett varumärke för ett vin i en part 
som också är identiskt med, liknar eller innehåller ett till den parten hörande i förteckning A i 
tillägg III förtecknat traditionellt uttryck eller en till den parten hörande i förteckning A i 
tillägg IV förtecknad kompletterande kvalitetsuppgift inte nödvändigtvis nekas om sådan 
registrering avser användning av det berörda uttrycket eller den berörda uppgiften vid 
beskrivning eller presentation av den eller de vinkategorier som uttrycket eller uppgiften 
anges för i tillägg III respektive IV. Beslut (2006/136/EG), EUT L 54, 2006. 
 
3. Punkten har utgått enligt beslut (2006/136/EG), EUT L 54, 2006. 
 
4. På basis av det chilenska varumärkesregistret såsom fastställt den 10 juni 2002 skall de i 
tillägg VII förtecknade varum ärkena ogiltigförklaras den dag då detta avtal träder i kraft. 
 
5. Vid handeln med viner parterna emellan får ett vin med ursprung i Chile beskrivas eller 
presenteras i gemenskapen med hjälp av följande uppgifter, oavsett om Chile reglerar 
villkoren för deras användning: 
 
a) I saluföringen deltagande juridiska eller fysiska personers namn, titlar och adresser. 
 
b) Produkttyp. 
 
c) Specifik färg. 
 
d) Skördeår. 
 
e) Namnet på en eller flera druvsorter. 
 
f) Uppgifter om hur produkten erhållits eller om framställningsmetoden. 
 
g) Namnet på en vingård. 
 
h) Uppgift om att vinet buteljerats på en viss egendom, eller av en grupp vingårdar, eller i en 
vingård belägen i framställningsområdet, eller i framställningsområdet. 
 
För övrigt skall artikel 4.1 gälla med avseende på sådana uppgifter. 
 
För vin som har sitt ursprung inom en parts territorium får alla beteckningar som inte 
förtecknas i tilläggen I, II, III och IV användas fritt för att beskriva och presentera vinet utan 
att det behövs någon reglering, på den partens interna marknad med förbehåll för den 
tillämpliga lagstiftningen i den parten, eller vid export till och på tredjeländers interna 
marknad med förbeh åll för den tillämpliga lagstiftningen i det berörda tredjelandet. 

Artikel 11 – Skyddade varumärken 
1. På basis av det chilenska varumärkesregistret såsom fastställt den 10 juni 2002 förklarar 
parterna sig inte känna till att några andra varumärken än de som avses i artikel 7.2 och 
7.2a och artikel 10.4 är identiska med, liknar eller innehåller de geografiska beteckningar 
som avses i artikel 6 eller de traditionella uttryck och kompletterande kvalitetsuppgifter som 
avses i artikel 10. Beslut (2006/136/EG), EUT L 54, 2006. 
 
2. I enlighet med punkt 1 skall ingendera parten bestrida en rättighet att använda ett annat 
av det chilenska varumärkesregistret den 10 juni 2002 omfattat varumärke än de som avses 
i artikel 7.2 och 7.2a och artikel 10.4 under förevändning att varumärket i fråga är identiskt 
med, liknar eller innehåller en i tillägg I eller II förtecknad geografisk beteckning, ett i tillägg 
III förtecknat traditionellt uttryck eller en i tillägg IV förtecknad kompletterande 
kvalitetsuppgift. Beslut (2006/136/EG), EUT L 54, 2006. 
 
3. Innehavare av i enbart en av parterna registrerade andra varumärken än de som avses i 
artiklarna 7.2 och 10.4 får under två år från och med ikraftträdandet av detta avtal begära 
registrering av sådana varumärken i den andra parten. Den parten får i så fall inte avslå en 
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sådan begäran under förevändning att varumärket i fråga är identiskt med, liknar eller 
innehåller en i tillägg I eller II förtecknad geografisk beteckning, ett i tillägg III förtecknat 
traditionellt uttryck eller en i tillägg IV förtecknad kompletterande kvalitetsuppgift. 
 
4. Varumärken som är identiska med, liknar eller innehåller de geografiska beteckningar som 
avses i artikel 7 eller de traditionella uttryck och kompletterande kvalitetsuppgifter som avses 
i artikel 10 får inte åberopas mot användning av de geografiska beteckningarna, traditionella 
uttrycken eller kompletterande kvalitetsuppgifterna för beskrivning eller presentation av 
sådana viner för vilka de berörda geografiska beteckningarna, traditionella uttrycken eller 
kompletterande kvalitetsuppgifterna får användas. 

Artikel 12 – Ursprungsviner 
Parterna skall vidta alla nödvändiga åtgärder för att se till att, när viner som har sitt ursprung 
i en parts territorium exporteras och saluförs utanför den partens territorium, de till den 
parten hörande skyddade namn som avses i artikel 6 och de till den parten hörande 
traditionella uttryck eller kompletterande kvalitetsuppgifter som avses i artikel 9 inte används 
för att beskriva och presentera sådana produkter som har sitt ursprung i den andra partens 
territorium. 

Artikel 13 – Märkning 
Ingendera parten skall tillåta att en produkt märks såsom varande en produkt med ursprung i 
den andra parten om en sådan produkt är resultatet av blandning av viner med ursprung i 
den andra parten och viner med ursprung i den  parten eller ett tredjeland. 

Artikel 14 – Utvidgning av skydd 
I den mån varje parts relevanta lagstiftning tillåter det, skall det skydd som ges genom detta 
avtal utvidgas till att även omfatta juridiska och fysiska personer och föreningar, 
sammanslutningar och organisationer för producenter, handelsföretag och konsumenter som 
har sitt huvudkontor på den andra partens territorium. 

Artikel 15 – Geografiska beteckningar som inte är skyddade i det land där de har sitt 
ursprung 
Ingenting i detta avtal skall förpliktiga en part att skydda en till den andra parten hörande 
geografisk beteckning som inte är skyddad i det land där den har sitt ursprung. 

Artikel 16 – Övervakning av efterlevnad 
1. Om ett i enlighet med artikel 27 utsett behörigt organ får kännedom om att beskrivningen 
eller presentationen av ett vin, särskilt på märken eller i officiella dokument eller 
handelsdokument eller i reklammaterial, strider mot det skydd som ges genom detta avtal 
skall parterna vidta de administrativa åtgärder och inleda de rättsliga förfaranden som är 
nödvändiga för att bekämpa orättvis konkurrens och för att på annat sätt förhindra missbruk 
av de beteckningar som avses i artiklarna 6 och 9. 
 
2. De åtgärder och förfaranden som avses i punkt 1 skall initieras särskilt i följande fall: 
 
a) Om översättning av beskrivningar som föreskrivs i endera partens lagstiftning till den 
andra partens språk resulterar i ord som kan vara vilseledande vad beträffar det sålunda 
beskrivna eller presenterade vinets ursprung, karaktär eller kvalitet. 
 
b) Om beskrivningar, varumärken, beteckningar, påskrifter eller illustrationer som direkt eller 
indirekt ger falsk eller vilseledande information om härkomsten eller ursprunget för vinet, 
dess karaktär, druvsorten i det eller om dess väsentliga egenskaper förekommer på behållare 
eller förpackningar för viner vars beteckningar skyddas i kraft av detta avtal eller i 
reklammaterial, officiella dokument eller handelsdokument som hänför sig till sådana viner. 
 
c) Om behållare som är vilseledande vad viners ursprung beträffar används som förpackning. 
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3. Tillämpning av punkterna 1 och 2 skall inte utgöra ett hinder för sådana myndigheter och 
organ som avses i artikel 27 att vidta lämpliga åtgärder på parternas territorier, inbegripet i 
parternas domstolar. 

Avdelning II – Oenologiska metoder och behandlingar och 
produktspecifikationer 

Artikel 17 – Erkännande av oenologiska metoder 
1. Gemenskapen skall tillåta import och saluföring för direkt konsumtion av alla viner med 
ursprung i Chile vilka framställts i enlighet med en eller flera av de oenologiska metoder och 
behandlingar och produktspecifikationer som avses i punkt 1 i tillägg V och i tillägg VIII 
(Protokoll). 
 
2. Chile skall tillåta import och saluföring för direkt konsumtion av alla viner med ursprung i 
gemenskapen vilka framställts i enlighet med en eller flera av de oenologiska metoder och 
behandlingar och produktspecifikationer som avses i punkt 2 i tillägg V och i tillägg VIII 
(Protokoll). 

Artikel 18 – Nya oenologiska metoder 
1. Varje part skall, i syfte att parterna skall komma överens om en gemensam hållning, 
bemöda sig om att, inom ramen för de förfaranden som tas upp i artikel 29, så snart ett 
lämpligt tillfälle ges underrätta den andra parten om sådan utveckling som, vad gäller vin 
som framställs i den berörda parten, kan leda till att en oenologisk metod eller behandling 
som inte är förtecknad för den parten i tillägg V godkänns. 
 
2. En part skall när den, vad gäller vin som framställs i den parten, har godkänt en 
oenologisk metod eller behandling som inte är förtecknad för den parten i tillägg V anmäla 
detta till den andra parten. 
 
3. Anmälan skall innehålla följande: 
 
a) En beskrivning av den oenologiska metoden eller behandlingen i fråga. 
 
b) Teknisk dokumentation med motivering, särskilt vad beträffar de krav som avses i artikel 
19, av godkännandet av den oenologiska metoden eller behandlingen. 
 
4. Den andra parten skall, under en tolvmånadersperiod som börjar en månad efter den 
anmälan som avses i punkt 2 och om inte annat följer av artiklarna 20.3 och 21.2 b, 
provisoriskt tillåta import och saluföring av viner som har sitt ursprung i den anmälande 
parten och framställts i enlighet med den oenologiska metoden eller behandlingen i fråga. 

Artikel 19 – Kvalitetsnormer 
Andra oenologiska metoder och behandlingar för framställning av vin än de som vid 
ikraftträdandet av detta avtal är förtecknade i tillägg V skall uppfylla 
 
a) krav som gäller skyddet för människors hälsa, vilka skall grundas på vetenskapliga 
principer och inte får upprätthållas utan tillräcklig vetenskaplig bevisning,  
 
b) krav som gäller konsumenternas skydd mot bedrägliga metoder, och 
 
c) krav som gäller iakttagandet av god oenologisk sed, särskilt att de i varje parts lagar och 
andra författningar godkända vintillverkningsprocesserna, behandlingarna och metoderna inte 
medför en oacceptabel ändring av den behandlade produktens sammansättning och att 
processerna, behandlingarna och metoderna i fråga tryggar bevarandet av vinets naturliga 
och väsentliga egenskaper samtidigt som kvaliteten på detta förbättras. 
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Artikel 20 – Skyddsåtgärder 
1. En part kan inom tolv månader från och med det att den andra parten gör en sådan 
anmälan som avses i artikel 18.2 opponera sig mot godkännandet av den anmälda 
oenologiska metoden eller behandlingen med motiveringen att denna inte uppfyller ett eller 
flera av de krav som avses i artikel 19. Den kan ta skiljeförfarandet enligt artikel 23 i 
anspråk. 
 
2. De skiljemän som avses i artikel 23 skall fatta ett beslut om huruvida den anmälda 
oenologiska metoden eller behandlingen uppfyller de krav som avses i artikel 19. 
 
3. Parterna skall se till att beslutet om huruvida den anmälda oenologiska metoden eller 
behandlingen uppfyller de krav som avses i artikel 19 fattas så att det inte skapas onödiga 
hinder för handeln med viner. 
 
4. Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 21.2 a skall det provisoriska tillståndet för 
import och saluföring av viner som har sitt ursprung i den anmälande parten och framställts i 
enlighet med den oenologiska metoden eller behandlingen i fråga fortsätta att gälla tills det 
beslut som avses i punkt 2 har fattats. 

Artikel 21 – Ändring av tillägg V 
1. Parterna skall ändra den berörda punkten i tillägg V så att den oenologiska metoden eller 
behandlingen läggs till innan den period som avses i artikel 18.4 har löpt ut. 
 
2. Om en part har tagit skyddsåtgärderna enligt artikel 20 i anspråk gäller dock, genom 
avvikelse från punkt 1, följande: 
 
a) Om skiljemännen beslutar att den anmälda oenologiska metoden eller behandlingen 
uppfyller de krav som avses i artikel 19 skall parterna ändra den berörda punkten i tillägg V 
så att den oenologiska metoden eller behandlingen läggs till inom tre månader från och med 
dagen för beslutet. Det provisoriska tillståndet för import och saluföring av viner som har sitt 
ursprung i den anmälande parten och framställts i enlighet med den oenologiska metoden 
eller behandlingen i fråga skall fortsätta att gälla tills ändringen har gjorts. 
 
b) Om skiljemännen beslutar att den anmälda oenologiska metoden eller behandlingen inte 
uppfyller de krav som avses i artikel 19 skall det provisoriska tillstånd som avses i artikel 
18.4 för import och saluföring av viner som har sitt ursprung i den anmälande parten och 
framställts i enlighet med den oenologiska metoden eller behandlingen i fråga upphöra att 
gälla efter 14 dagar från och med dagen för beslutet. Sådant upphörande skall inte inverka 
på tillämpligheten hos artikel 17.1 och 17.2 vad gäller vin som importeras till parternas 
territorier före dagen för beslutet. 

Artikel 22 – Ändring av oenologiska metoder och behandlingar 
Artiklarna 18-21 skall gälla även i fall då en part godkänner en ändring av en i den berörda 
punkten i tillägg V förtecknad oenologisk metod eller behandling. 

Artikel 23 – Skiljeförfarande om oenologiska metoder och behandlingar 
1. Om inte annat anges i denna artikel skall tvister som rör tolkningen och tillämpningen av 
bestämmelserna i denna avdelning lösas i enlighet med bestämmelserna i avdelning VIII i 
associeringsavtalet. 
 
2. Associeringskommittén skall senast sex månader efter detta avtals ikraftträdande upprätta 
en förteckning över minst 15 personer – av vilka en tredjedel inte får vara medborgare från 
någon av parterna – som är villiga att och i stånd att fungera som skiljemän i oenologiska 
ärenden och utses till ordförande i skiljepaneler. Associeringskommittén skall se till att 
förteckningen alltid upptar namnen på 15 personer. De personer som utses till ordförande i 
skiljepaneler skall ha specialistkunskap eller erfarenhet vad gäller lagstiftning, internationell 
handel eller lösning av tvister som härrör från avtal om internationell handel. Tio av de 15 
personerna skall ha erfarenhet av och kunskap om oenologiska metoder, vara oberoende och 
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uppträda i personlig kapacitet, får inte stå någon part eller organisation nära eller ta 
instruktioner från någon part eller organisation och skall följa uppförandekoden i bilaga XVI 
till associeringsavtalet. Förteckningen får ändras vart tredje år. 
 
3. Inom tre dagar efter det att en begäran enligt artikel 20.1 om ett oenologiskt 
skiljeförfarande har ingivits skall associeringskommitténs ordförande genom lottdragning 
bland de personer som är upptagna på den förteckning som avses i punkt 2 utse tre 
skiljemän, en bland de personer som den part som ingav begäran har föreslagit 
associeringskommittén, en bland de personer som den andra parten har föreslagit 
associeringskommittén och en ordförande bland de personer som i enlighet med punkt 2 har 
utsetts för det ändamålet. 
 
4. Den oenologiska skiljepanelens uppgift skall vara att besluta huruvida den oenologiska 
metod eller behandling som tas upp i den i enlighet med artikel 20.2 till panelen hänskjutna 
begäran uppfyller de krav som avses i artikel 19. 
 
5. Skiljepanelens beslut skall fattas inom tre månader från och med dagen för begäran enligt 
artikel 20.1. Beslutet skall vara slutgiltigt och tillgängligt för alla. 

Avdelning III – Krav på certifiering av importvaror 

Artikel 24 – Certifieringsdokument och analysrapporter 
1. Varje part skall tillåta import av viner i enlighet med reglerna enligt tillägg VIII (Protokoll) 
om dokument för certifiering av importvaror och om analysrapporter. 
 
2. Varje part förpliktar sig, med förbehåll för bestämmelserna i artikel 25, att inte göra 
import av vin som har sitt ursprung i den andra partens territorium till föremål för mer 
restriktiva krav på certifiering av importvaror än de som införs i kraft av detta avtal. 

Artikel 25 – Skyddsåtgärder 
1. Vardera parten förbehåller sig rätten att temporärt införa ytterligare krav på certifiering av 
importvaror för att tillgodose legitima intressen, såsom hälso- eller konsumentskydd eller 
bedrägeribekämpning. I så fall skall den andra parten ges adekvat information om detta i så 
god tid att de ytterligare kraven kan uppfyllas. 
 
2. Parterna är överens om att sådana krav inte skall gälla under längre tid än vad som är 
nödvändigt för att tillgodose det särskilda intresse till svar på vilket de infördes. 

Avdelning IV – Sanitära och fytosanitära åtgärder 

Artikel 26 – Sanitära och fytosanitära åtgärder 
1. Bestämmelserna i detta avtal skall inte påverka parternas rätt att tillämpa sådana sanitära 
och fytosanitära åtgärder som är nödvändiga för att skydda människors, djurs och växters liv 
och hälsa, förutsatt att åtgärderna är förenliga med bestämmelserna i WTO:s avtal om 
tillämpning av sanitära och fytosanit ära åtgärder och med bestämmelserna i avtalet i bilaga 
IV till associeringsavtalet, om sanitära och fytosanitära åtgärder som är tillämpliga på handel 
med djur, animaliska produkter, växter, vegetabiliska produkter och andra varor samt om 
djurskydd.  
 
2. Utan att det påverkar tillämpningen av punkt 1 skall varje part, i syfte att parterna skall 
komma överens om en gemensam hållning, bemöda sig om att, inom ramen för de 
förfaranden som tas upp i artikel 29, så snart ett lämpligt tillfälle ges underrätta den andra 
parten om sådan utveckling som, vad gäller vin som saluförs i den berörda parten, kan leda 
till att sådana åtgärder – särskilt rörande fastställande av specifika gränsvärden för 
föroreningar och rester – antas. 
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Avdelning V – Ömsesidigt bistånd mellan kontrollmyndigheter 

Artikel 27 – Myndigheter som övervakar efterlevnad 
1. Varje part skall utse ett eller flera organ som skall vara ansvariga för genomförandet av 
detta avtal. Om en part utser mer än ett behörigt organ skall den sörja för samordning av 
organens arbete. En enda sambandsmyndighet skall utses för det ändamålet. 
 
2. Parterna skall inom två månader efter detta avtals ikraftträdande meddela varandra 
namnen på och adresserna till de organ och myndigheter som avses i punkt 1. Dessa organ 
skall upprätthålla ett nära, direkt samarbete. 
 
3. De organ och myndigheter som avses i punkt 1 skall sträva efter att finna sätt att förbättra 
det bistånd som de ger varandra i samband med genomförandet av detta avtal och 
bekämpningen av bedrägliga förfaranden, i enlighet med respektive parts lagstiftning. 

Artikel 28 – Åtgärder i samband med övervakning av efterlevnad 
1. Om ett i enlighet med artikel 27 utsett organ eller en i enlighet med artikel 27 utsedd 
myndighet har anledning att förmoda 
 
a) att, i fråga om ett vin som är eller har varit föremål för handel parterna emellan, 
bestämmelser i detta avtal eller i en parts lagar och andra författningar inte iakttas eller inte 
har iakttagits, och 
 
b) att sådant icke-iakttagande av bestämmelserna är av särskilt intresse för den andra parten 
och kan resultera i vidtagande av administrativa åtgärder eller inledande av rättsliga 
förfaranden  
 
skall organet eller myndigheten omedelbart informera den andra partens behöriga organ och 
sambandsmyndighet. 
 
2. Information enligt punkt 1 skall åtföljas av officiella dokument, handelsdokument eller 
andra lämpliga handlingar samt av uppgifter om vilka administrativa åtgärder eller rättsliga 
förfaranden som bör vidtas respektive inledas, vid behov. Informationen skall särskilt omfatta 
följande uppgifter rörande det berörda vinet: 
 
a) Producent och juridisk eller fysisk person som har rätt att förfoga över vinet. 
 
b) Vinets sammansättning och organoleptiska egenskaper. 
 
c) Vinets beskrivning och presentation. 
 
d) Uppgifter om i vilka avseenden reglerna om produktion och saluföring inte har iakttagits. 

Avdelning VI – Förvaltning av avtalet 

Artikel 29 – Parternas uppgifter 
1. Parterna skall, antingen direkt eller via den i kraft av artikel 30 inrättade gemensamma 
kommittén, hålla kontakt i alla frågor som rör detta avtals genomförande och funktion. 
 
2. Parterna skall särskilt 
 
a) ändra tilläggen på så sätt att ändringar av parternas lagar och andra författningar beaktas, 
 
b) fastställa sådana praktiska villkor som avses i artiklarna 5.5 och 8.6, 
 
c) ändra tillägg I eller VIII (Protokoll) i enlighet med bestämmelserna i avdelning II, 
 
d) i tillägg VIII (Protokoll) fastställa sådana särskilda föreskrifter som avses i artikel 17, 
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e) ändra tillägg VIII (Protokoll) för att fastställa sådana sammans ättningsspecifikationer och 
andra produktspecifikationer som avses i artikel 17, 
 
f) underrätta varandra om de har för avsikt att fatta beslut om nya författningar av intresse 
för vinsektorn eller om ändringar av befintliga sådana författningar, t.ex. om hälso- eller 
konsumentskydd, och skall därvid redogöra för konsekvenserna för vinsektorn, och  
 
g) anmäla andra lagstiftningsbeslut och administrativa och rättsliga beslut rörande 
genomförandet av detta avtal till varandra och underrätta varandra om åtgärder som antagits 
på grundval av sådana beslut. 

Artikel 30 – Gemensamma kommittén 
1. En gemensam kommitté bestående av företrädare för parterna inrättas härmed. 
Kommittén skall mötas på begäran av någon av parterna och i den utsträckning som krävs 
för genomförandet av detta avtal. Kommittén skall mötas växelvis i gemenskapen och i Chile 
och tid och plats för mötena skall fastställas i samförstånd parterna emellan. 
 
2. Gemensamma kommittén skall övervaka att avtalet fungerar på korrekt sätt och pröva alla 
frågor som kan uppkomma i samband med genomförandet av avtalet. 
 
3. Den får särskilt utfärda rekommendationer i syfte att befrämja uppnåendet av detta avtals 
mål. Detta skall genomföras i överensstämmelse med de särskilda kommittéernas 
arbetsordning. Beslut 2006/136/EG. 
 
4. Den skall främja kontakter och informationsutbyten i syfte att optimera avtalets funktion. 
 
5. Den skall lägga fram förslag i frågor av gemensamt intresse inom vinsektorn. 

Avdelning VII – Allmänna bestämmelser 

Artikel 31 – Transitering – Små kvantiteter 
Avdelningarna I, II och III skall inte gälla för viner  
 
a) som transiteras genom en parts territorium, eller  
 
b) som har sitt ursprung i en parts territorium och sänds i små kvantiteter mellan parterna, i 
enlighet med vad som anges i tillägg VIII (Protokoll). 

Artikel 32 – Samråd 
1. Om en part anser att den andra parten inte har fullgjort en skyldighet enligt detta avtal 
skall den skriftligen meddela den andra parten detta. I meddelandet får begäras att parterna 
skall hålla samråd inom en viss tid. 
 
2. Den part som begär samråd skall förse den andra parten med alla uppgifter som behövs 
för en noggrann prövning av ärendet i fråga. 
 
3. Om en fördröjning skulle kunna innebära att människors hälsa sätts på spel eller att 
effektiviteten hos åtgärder för bekämpning av bedrägerier försämras, får lämpliga 
provisoriska skyddsåtgärder vidtas utan föregående samråd, förutsatt att samråd hålls så 
snart som möjligt efter det att åtgärderna vidtagits. 
 
4. Om parterna inte nått en överenskommelse efter samråd enligt punkt 1 eller 3 
 
a) får den part som begärt samrådet eller vidtagit sådana åtgärder som avses i punkt 3 vidta 
lämpliga skyddsåtgärder så att detta avtal kan genomföras på korrekt sätt, och 
 
b) får varje part ta den tvistlösningsmekanism som avses i artikel 33 i anspråk. 
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Artikel 33 – Tvistlösning 
1. Alla andra tvister om genomförandet och tolkningen av detta avtal än sådana som skall 
lösas inom ramen för avdelning II i enlighet med artikel 23 skall lösas med hjälp av 
tvistlösningsmekanismen i del IV i associeringsavtalet. 
 
2. Om parterna har hållit samråd enligt artikel 32 får den klagande parten, genom avvikelse 
från artikel 184 i associeringsavtalet, direkt begära upprättande av en skiljepanel. 

Artikel 34 – Saluföring av befintliga lager 
1. Viner som vid eller före detta avtals ikraftträdande framst ällts, beskrivits och presenterats 
på ett med de respektive parternas interna lagar och andra författningar förenligt sätt som 
dock inte är förenligt med detta avtal får saluföras på följande villkor: 
 
a) Viner som framställts med hjälp av en eller flera oenologiska metoder eller behandlingar 
som inte tas upp i tillägg V eller VIII (Protokoll) får saluföras tills lagren har tömts. 
 
b) Produkter som beskrivs och märks med geografiska beteckningar som skyddas genom 
detta avtal får saluföras 
 i) av grossister och producenter under en period av tre år, och 
 ii) av detaljhandlare tills lagren har tömts. 
 
2. Om parterna inte kommer överens om något annat får i enlighet med detta avtal 
framställda, beskrivna och presenterade viner vars beskrivning eller presentation till följd av 
en ändring av avtalet upphör att vara förenlig med detta saluföras tills lagren har tömts. 

Artikel 35 – Tillägg 
Tilläggen till detta avtal skall utgöra en integrerad del av avtalet. 
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Bilaga II 
 

TILLÄGG I 
(som avses i artikel 6) 

GEOGRAFISKA BETECKNINGAR FÖR VINER MED URSPRUNG I GEMENSKAPEN 
 

I. VINER MED URSPRUNG I FÖRBUNDSREPUBLIKEN TYSKLAND 
 
1. Kvalitetsviner som framställs i specificerade områden (”Qualitätswein bestimmter 
Anbaugebiete”) 
 
1.1  Namn på specificerade områden 
 – Ahr 
 – Baden 
 – Franken 
 – Hessische Bergstraße 
 – Mittelrhein 
 – Mosel-Saar-Ruwer 
 – Nahe 
 – Pfalz 
 – Rheingau 
 – Rheinhessen 
 – Saale-Unstrut 
 – Sachsen 
 – Württemberg 
 
1.2 Namn på delområden, kommuner, kommundelar 
 
1.2.1 Det specificerade området Ahr 
a) Delområden: 
Bereich Walporzheim/Ahrtal 
 
b) Grosslage: 
Klosterberg 
 
c) Einzellagen: 
Blume 
Burggarten 
Goldkaul 
Hardtberg 
Herrenberg 
Laacherberg 
Mönchberg 
Pfaffenberg 
Sonnenberg 
Steinkaul 
Übigberg 
 
d) Kommuner eller kommundelar: 
Ahrbrück 
Ahrweiler 
Altenahr 
Bachem 
Bad Neuenahr-Ahrweiler 
Dernau 
Ehlingen 
Heimersheim 
Heppingen 
Lohrsdorf 
Marienthal 
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Mayschoß 
Neuenahr 
Pützfeld 
Rech 
Reimerzhoven 
Walporzheim 
 
1.2.2 Det specificerade området Baden 
 
a) Delområden: 
Bereich Badische Bergstraße 
Bereich Badisches Frankenland 
Bereich Bodensee 
Bereich Breisgau 
Bereich Kaiserstuhl 
Bereich Kraichgau 
Bereich Markgräflerland 
Bereich Ortenau 
Bereich Tuniberg 
 
b) Groβlagen: 
Attilafelsen 
Burg Lichteneck 
Burg Neuenfels 
Burg Zähringen 
Fürsteneck 
Hohenberg 
Lorettoberg 
Mannaberg 
Rittersberg 
Schloß Rodeck 
Schutterlindenberg 
Stiftsberg 
Tauberklinge 
Vogtei Rötteln 
Vulkanfelsen 
 
c) Einzellagen: 
Abtsberg 
Alte Burg 
Altenberg 
Alter Gott 
Baßgeige 
Batzenberg 
Betschgräbler 
Bienenberg 
Bühl 
Burggraf 
Burgstall 
Burgwingert 
Castellberg 
Eckberg 
Eichberg 
Engelsberg 
Engelsfelsen 
Enselberg 
Feuerberg 
Fohrenberg 
Gänsberg 
Gestühl 
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Haselstaude 
Hasenberg 
Henkenberg 
Herrenberg 
Herrenbuck 
Herrenstück 
Hex von Dasenstein 
Himmelreich 
Hochberg 
Hummelberg 
Kaiserberg 
Kapellenberg 
Käsleberg 
Katzenberg 
Kinzigtäler 
Kirchberg 
Klepberg 
Kochberg 
Kreuzhalde 
Kronenbühl 
Kuhberg 
Lasenberg 
Lerchenberg 
Lotberg 
Maltesergarten 
Mandelberg 
Mühlberg 
Oberdürrenberg 
Oelberg 
Ölbaum 
Ölberg 
Pfarrberg 
Plauelrain 
Pulverbuck 
Rebtal 
Renchtäler 
Rosenberg 
Roter Berg 
Rotgrund 
Schäf 
Scheibenbuck 
Schloßberg 
Schloßgarten 
Silberberg 
Sommerberg 
Sonnenberg 
Sonnenstück 
Sonnhalde 
Sonnhohle 
Sonnhole 
Spiegelberg 
St. Michaelsberg 
Steinfelsen 
Steingässle 
Steingrube 
Steinhalde 
Steinmauer 
Sternenberg 
Teufelsburg 
Ulrichsberg 
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Weingarten 
Weinhecke 
Winklerberg 
Wolfhag 
 
d) Kommuner eller kommundelar: 
Achern 
Achkarren 
Altdorf 
Altschweier 
Amoltern 
Auggen 
Bad Bellingen 
Bad Krozingen 
Bad Mergentheim 
Bad Mingolsheim 
Bad Rappenau 
Baden-Baden 
Badenweiler 
Bahlingen 
Bahnbrücken 
Ballrechten-Dottingen 
Bamlach 
Bauerbach 
Beckstein 
Berghaupten 
Berghausen 
Bermatingen 
Bermersbach 
Berwangen 
Bickensohl 
Biengen 
Bilfingen 
Binau 
Binzen 
Bischoffingen 
Blankenhornsberg 
Blansingen 
Bleichheim 
Bodmann 
Bollschweil 
Bombach 
Bottenau 
Bötzingen 
Breisach 
Britzingen 
Broggingen 
Bruchsal 
Buchholz 
Buggingen 
Bühl 
Bühlertal 
Burkheim 
Dainbach 
Dattingen 
Denzlingen 
Dertingen 
Diedesheim 
Dielheim 
Diersburg 
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Diestelhausen 
Dietlingen 
Dittigheim 
Dossenheim 
Durbach 
Dürrn 
Eberbach 
Ebringen 
Efringen-Kirchen 
Egringen 
Ehrenstetten 
Eichelberg 
Eichstetten 
Eichtersheim 
Eimeldingen 
Eisental 
Eisingen 
Ellmendingen 
Elsenz 
Emmendingen 
Endingen 
Eppingen 
Erlach 
Ersingen 
Erzingen 
Eschbach 
Eschelbach 
Ettenheim 
Feldberg 
Fessenbach 
Feuerbach 
Fischingen 
Flehingen 
Freiburg 
Friesenheim 
Gailingen 
Gemmingen 
Gengenbach 
Gerlachsheim 
Gissigheim 
Glottertal 
Gochsheim 
Gottenheim 
Grenzach 
Großrinderfeld 
Großsachsen 
Grötzingen 
Grunern 
Hagnau 
Haltingen 
Haslach 
Haßmersheim 
Hecklingen 
Heidelberg 
Heidelsheim 
Heiligenzell 
Heimbach 
Heinsheim 
Heitersheim 
Helmsheim 
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Hemsbach 
Herbolzheim 
Herten 
Hertingen 
Heuweiler 
Hilsbach 
Hilzingen 
Hochburg 
Hofweier 
Höhefeld 
Hohensachsen 
Hohenwettersbach 
Holzen 
Horrenberg 
Hügelheim 
Hugsweier 
Huttingen 
Ihringen 
Immenstaad 
Impfingen 
Istein 
Jechtingen 
Jöhlingen 
Kappelrodeck 
Karlsruhe-Durlach 
Kembach 
Kenzingen 
Kiechlinsbergen 
Kippenhausen 
Kippenheim 
Kirchardt 
Kirchberg 
Kirchhofen 
Kleinkems 
Klepsau 
Klettgau 
Köndringen 
Königheim 
Königschaffhausen 
Königshofen 
Konstanz 
Kraichtal 
Krautheim 
Külsheim 
Kürnbach 
Lahr 
Landshausen 
Langenbrücken 
Lauda 
Laudenbach 
Lauf 
Laufen 
Lautenbach 
Lehen 
Leimen 
Leiselheim 
Leutershausen 
Liel 
Lindelbach 
Lipburg 
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Lörrach 
Lottstetten 
Lützelsachsen 
Mahlberg 
Malsch 
Mauchen 
Meersburg 
Mengen 
Menzingen 
Merdingen 
Merzhausen 
Michelfeld 
Mietersheim 
Mösbach 
Mühlbach 
Mühlhausen 
Müllheim 
Münchweier 
Mundingen 
Münzesheim 
Munzingen 
Nack 
Neckarmühlbach 
Neckarzimmern 
Nesselried 
Neudenau 
Neuenbürg 
Neuershausen 
Neusatz 
Neuweier 
Niedereggenen 
Niederrimsingen 
Niederschopfheim 
Niederweiler 
Nimburg 
Nordweil 
Norsingen 
Nußbach 
Nußloch 
Oberachern 
Oberacker 
Oberbergen 
Obereggenen 
Obergrombach 
Oberkirch 
Oberlauda 
Oberöwisheim 
Oberrimsingen 
Oberrotweil 
Obersasbach 
Oberschopfheim 
Oberschüpf 
Obertsrot 
Oberuhldingen 
Oberweier 
Odenheim 
Ödsbach 
Offenburg 
Ohlsbach 
Opfingen 
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Ortenberg 
Östringen 
Ötlingen 
Ottersweier 
Paffenweiler 
Rammersweier 
Rauenberg 
Rechberg 
Reichenau 
Reichenbach 
Reichholzheim 
Renchen 
Rettigheim 
Rheinweiler 
Riedlingen 
Riegel 
Ringelbach 
Ringsheim 
Rohrbach am Gießhübel 
Rotenberg 
Rümmingen 
Sachsenflur 
Salem 
Sasbach 
Sasbachwalden 
Schallbach 
Schallstadt 
Schelingen 
Scherzingen 
Schlatt 
Schliengen 
Schmieheim 
Schriesheim 
Seefelden 
Sexau 
Singen 
Sinsheim 
Sinzheim 
Söllingen 
Stadelhofen 
Staufen 
Steinbach 
Steinenstadt 
Steinsfurt 
Stetten 
Stettfeld 
Sulz 
Sulzbach 
Sulzburg 
Sulzfeld 
Tairnbach 
Tannenkirch 
Tauberbischofsheim 
Tiefenbach 
Tiengen 
Tiergarten 
Tunsel 
Tutschfelden 
Überlingen 
Ubstadt 
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Ubstadt-Weiler 
Uissigheim 
Ulm 
Untergrombach 
Unteröwisheim 
Unterschüpf 
Varnhalt 
Wagenstadt 
Waldangelloch 
Waldulm 
Wallburg 
Waltershofen 
Walzbachtal 
Wasenweiler 
Weiher 
Weil 
Weiler 
Weingarten 
Weinheim 
Weisenbach 
Weisloch 
Welmlingen 
Werbach 
Wertheim 
Wettelbrunn 
Wildtal 
Wintersweiler 
Wittnau 
Wolfenweiler 
Wollbach 
Wöschbach 
Zaisenhausen 
Zell-Weierbach 
Zeutern 
Zungweier 
Zunzingen 

e) Övriga:
Affental/Affentaler 
Badisch Rotgold 
Ehrentrudis 

1.2.3 Det specificerade området Franken 
a) Delområden:
Bereich Bayerischer Bodensee 
Bereich Maindreieck 
Bereich Mainviereck 
Bereich Steigerwald 

b) Groβlagen:
Burgweg 
Ewig Leben 
Heiligenthal 
Herrenberg 
Hofrat 
Honigberg 
Kapellenberg 
Kirchberg 
Markgraf Babenberg 
Ölspiel 
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Ravensburg 
Renschberg 
   Roßtal 
  Schild 
Schloßberg 
Schloßstück 
Teufelstor 
 
c) Einzellagen: 
Abtsberg 
Abtsleite 
Altenberg 
Benediktusberg 
Berg 
Berg-Rondell 
Bischofsberg 
Burg Hoheneck 
Centgrafenberg 
Cyriakusberg 
Dabug 
Dachs 
Domherr 
Eselsberg 
Falkenberg 
Feuerstein 
First 
Fischer 
Fürstenberg 
Glatzen 
Harstell 
Heiligenberg 
Heroldsberg 
Herrgottsweg 
Herrrenberg 
Herrschaftsberg 
Himmelberg 
Hofstück 
Hohenbühl 
Höll 
Homburg 
Johannisberg 
Julius-Echter-Berg 
Kaiser Karl 
Kalb 
Kalbenstein 
Kallmuth 
Kapellenberg 
Karthäuser 
Katzenkopf 
Kelter 
Kiliansberg 
Kirchberg 
Königin 
Krähenschnabel 
Kreuzberg 
Kronsberg 
Küchenmeister 
Lämmerberg 
Landsknecht 
Langenberg 
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Lump 
Mainleite 
Marsberg 
Maustal 
Paradies 
Pfaffenberg 
Ratsherr 
Reifenstein 
Rosenberg 
Scharlachberg 
Schloßberg 
Schwanleite 
Sommertal 
Sonnenberg 
Sonnenleite 
Sonnenschein 
Sonnenstuhl 
St. Klausen 
Stein 
Stein/Harfe 
Steinbach 
Stollberg 
Storchenbrünnle 
Tannenberg 
Teufel 
Teufelskeller 
Trautlestal 
Vögelein 
Vogelsang 
Wachhügel 
Weinsteig 
Wölflein 
Zehntgaf 
 
d) Kommuner eller kommundelar: 
Abtswind 
Adelsberg 
Adelshofen 
Albertheim 
Albertshofen 
Altmannsdorf 
Alzenau 
Arnstein 
Aschaffenburg 
Aschfeld 
Astheim 
Aub 
Aura an der Saale 
Bad Windsheim 
Bamberg 
Bergrheinfeld 
Bergtheim 
Bibergau 
Bieberehren 
Bischwind 
Böttigheim 
Breitbach 
Brück 
Buchbrunn 
Bullenheim 
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Bürgstadt 
Castell 
Dampfach 
Dettelbach 
Dietersheim 
Dingolshausen 
Donnersdorf 
Dorfprozelten 
Dottenheim 
Düttingsfeld 
Ebelsbach 
Eherieder Mühle 
Eibelstadt 
Eichenbühl 
Eisenheim 
Elfershausen 
Elsenfeld 
Eltmann 
Engelsberg 
Engental 
Ergersheim 
Erlabrunn 
Erlasee 
Erlenbach am Main 
Erlenbach bei Marktheidenfeld 
Eschau 
Escherndorf 
Euerdorf 
Eußenheim 
Fahr 
Falkenstein 
Feuerthal 
Frankenberg 
Frankenwinheim 
Frickenhausen 
Fuchstadt 
Gädheim 
Gaibach 
Gambach 
Gerbrunn 
Germünden 
Gerolzhofen 
Gnötzheim 
Gössenheim 
Grettstadt 
Greußenheim 
Greuth 
Großheubach 
Großlangheim 
Großostheim 
Großwallstadt 
Güntersleben 
Haidt 
Hallburg 
Hammelburg 
Handthal 
Haßfurt 
Haßloch 
Heidingsfeld 
Helmstadt 
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Hergolshausen 
Herlheim 
Herrnsheim 
Heßlar 
Himmelstadt 
Höchberg 
Hoheim 
Hohenfeld 
Höllrich 
Holzkirchen 
Holzkirchhausen 
Homburg am Main 
Hösbach 
Humprechtsau 
Hundelshausen 
Hüttenheim 
Ickelheim 
Iffigheim 
Ingolstadt 
Iphofen 
Ippesheim 
Ipsheim 
Kammerforst 
Karlburg 
Karlstadt 
Karsbach 
Kaubenheim 
Kemmern 
Kirchschönbach 
Kitzingen 
Kleinheubach 
Kleinlangheim 
Kleinochsenfurt 
Klingenberg 
Knetzgau 
Köhler 
Kolitzheim 
Königsberg in Bayern 
Krassolzheim 
Krautheim 
Kreuzwertheim 
Krum 
Külsheim 
Laudenbach 
Leinach 
Lengfeld 
Lengfurt 
Lenkersheim 
Lindac 
Lindelbach 
Lülsfeld 
Machtilshausen 
Mailheim 
Mainberg 
Mainbernheim 
Mainstockheim 
Margetshöchheim 
Markt Einersheim 
Markt Erlbach 
Markt Nordheim 
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Marktbreit 
Marktheidenfeld 
Marktsteft 
Martinsheim 
Michelau 
Michelbach 
Michelfeld 
Miltenberg 
Mönchstockheim 
Mühlbach 
Mutzenroth 
Neubrunn 
Neundorf 
Neuses am Berg 
Neusetz 
Nordheim am Main 
Obereisenheim 
Oberhaid 
Oberleinach 
Obernau 
Obernbreit 
Oberntief 
Oberschleichach 
Oberschwappach 
Oberschwarzach 
Obervolkach 
Ochsenfurt 
Ottendorf 
Pflaumheim 
Possenheim 
Prappach 
Prichsenstadt 
Prosselsheim 
Ramsthal 
Randersacker 
Remlingen 
Repperndorf 
Retzbach 
Retzstadt 
Reusch 
Riedenheim 
Rimbach 
Rimpar 
Rödelsee 
Roßbrunn 
Rothenburg ob der Tauber 
Rottenberg 
Rottendorf 
Röttingen 
Rück 
Rüdenhausen 
Rüdisbronn 
Rügshofen 
Saaleck 
Sand am Main 
Schallfeld 
Scheinfeld 
Schmachtenberg 
Schnepfenbach 
Schonungen 



Rådets beslut (2002/979/EG), EGT L 352, 2002  1132

 

Schwanfeld 
Schwarzach 
Schwarzenau 
Schweinfurt 
Segnitz 
Seinsheim 
Sickershausen 
Sommerach 
Sommerau 
Sommerhausen 
Staffelbach 
Stammheim 
Steigerwald 
Steinbach 
Stetten 
Sugenheim 
Sulzfeld 
Sulzheim 
Sulzthal 
Tauberrettersheim 
Tauberzell 
Theilheim 
Thüngen 
Thüngersheim 
Tiefenstockheim 
Tiefenthal 
Traustadt 
Triefenstein 
Trimberg 
Uettingen 
Uffenheim 
Ullstadt 
Unfinden 
Unterdürrbach 
Untereisenheim 
Unterhaid 
Unterleinach 
Veitshöchheim 
Viereth 
Vogelsburg 
Vögnitz 
Volkach 
Waigolshausen 
Waigolsheim 
Walddachsbach 
Wasserlos 
Wässerndorf 
Weigenheim 
Weiher 
Weilbach 
Weimersheim 
Wenigumstadt 
Werneck 
Westheim 
Wiebelsberg 
Wiesenbronn 
Wiesenfeld 
Wiesentheid 
Willanzheim 
Winterhausen 
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Wipfeld 
Wirmsthal 
Wonfurt 
Wörth am Main 
Würzburg 
Wüstenfelden 
Wüstenzell 
Zeil am Main 
Zeilitzheim 
Zell am Ebersberg 
Zell am Main 
Zellingen 
Ziegelanger 
 
1.2.4 Det specificerade området Hessische Bergstraβe 
 
a) Delområden: 
Bereich Starkenburg 
Bereich Umstadt 
 
b) Groβlagen: 
Rott 
Schloßberg 
Wolfsmagen 
 
c) Einzellagen: 
Eckweg 
Fürstenlager 
Guldenzoll 
Hemsberg 
Herrenberg 
Höllberg 
Kalkgasse 
Maiberg 
Paulus 
Steingeröll 
Steingerück 
Steinkopf 
Stemmler 
Streichling 
 
d) Kommuner eller kommundelar: 
Alsbach 
Bensheim 
Bensheim-Auerbach 
Bensheim-Schönberg 
Dietzenbach 
Erbach 
Groß-Umstadt 
Hambach 
Heppenheim 
Klein-Umstadt 
Roßdorf 
Seeheim 
Zwingenberg 
 
1.2.5 Det specificerade området Mittelrhein 
 
a) Delområden: 
Bereich Loreley 
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Bereich Siebengebirge 
 
b) Groβlagen: 
Burg-Hammerstein 
Burg Rheinfels 
Gedeonseck 
Herrenberg 
Lahntal 
Loreleyfelsen 
Marxburg 
Petersberg 
Schloß Reichenstein 
Schloß Schönburg 
Schloß Stahleck 
 
c) Einzellagen: 
Brünnchen 
Fürstenberg 
Gartenlay 
Klosterberg 
Römerberg 
Schloß Stahlberg 
Sonne 
St. Martinsberg 
Wahrheit 
Wolfshöhle 
 
d) Kommuner eller kommundelar: 
Ariendorf 
Bacharach 
Bacharach-Steeg 
Bad Ems 
Bad Hönningen 
Boppard 
Bornich 
Braubach 
Breitscheid 
Brey 
Damscheid 
Dattenberg 
Dausenau 
Dellhofen 
Dörscheid 
Ehrenbreitstein 
Ehrental 
Ems 
Engenhöll 
Erpel 
Fachbach 
Filsen 
Hamm 
Hammerstein 
Henschhausen 
Hirzenach 
Kamp-Bornhofen 
Karthaus 
Kasbach-Ohlenberg 
Kaub 
Kestert 
Koblenz 
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Königswinter 
Lahnstein 
Langscheid 
Leubsdorf 
Leutesdorf 
Linz 
Manubach 
Medenscheid 
Nassau 
Neurath 
Niederburg 
Niederdollendorf 
Niederhammerstein 
Niederheimbach 
Nochern 
Oberdiebach 
Oberdollendorf 
Oberhammerstein 
Obernhof 
Oberheimbach 
Oberwesel 
Osterspai 
Patersberg 
Perscheid 
Rheinbreitbach 
Rheinbrohl 
Rheindiebach 
Rhens 
Rhöndorf 
Sankt Goar 
Sankt Goarshausen 
Schloß Fürstenberg 
Spay 
Steeg 
Trechtingshausen 
Unkel 
Urbar 
Vallendar 
Weinähr 
Wellmich 
Werlau 
Winzberg 
 
1.2.6 Det specificerade området Mosel-Saar-Ruwer 
 
a) Allmänt: 
Mosel 
Moseltaler 
Ruwer 
Saar 
 
b) Delområden: 
Bereich Bernkastel 
Bereich Moseltor 
Bereich Obermosel 
Bereich Ruwertal 
Bereich Saar 
Bereich Zell 
 
c) Grosslagen: 
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Badstube 
Gipfel 
Goldbäumchen 
Grafschaft 
Köningsberg 
Kurfürstlay 
Michelsberg 
Münzlay 
Nacktarsch 
Probstberg 
Römerlay 
Rosenhang 
Sankt Michael 
Scharzberg 
Scharzlay 
Schwarze Katz 
Vom heißen Stein 
Weinhex 
 
d) Einzellagen: 
Abteiberg 
Adler 
Altarberg 
Altärchen 
Altenberg 
Annaberg 
Apotheke 
Auf der Wiltingerkupp 
Blümchen 
Bockstein 
Brauneberg 
Braunfels 
Brüderberg 
Bruderschaft 
Burg Warsberg 
Burgberg 
Burglay 
Burglay-Felsen 
Burgmauer 
Bußlay 
Carlsfelsen 
Doctor 
Domgarten 
Domherrenberg 
Edelberg 
Elzhofberg 
Engelgrube 
Engelströpfchen 
Euchariusberg 
Falkenberg 
Falklay 
Felsenkopf 
Fettgarten 
Feuerberg 
Frauenberg 
Funkenberg 
Geisberg 
Goldgrübchen 
Goldkupp 
Goldlay 
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Goldtröpfchen 
Grafschafter Sonnenberg 
Großer Herrgott 
Günterslay 
Hahnenschrittchen 
Hammerstein 
Hasenberg 
Hasenläufer 
Held 
Herrenberg 
Herzchen 
Himmelreich 
Hirschlay 
Hirtengarten 
Hitzlay 
Hofberger 
Honigberg 
Hubertusberg 
Hubertuslay 
Johannisbrünnchen 
Juffer 
Kapellchen 
Kapellenberg 
Kardinalsberg 
Karlsberg 
Kätzchen 
Kehrnagel 
Kirchberg 
Kirchlay 
Klosterberg 
Klostergarten 
Klosterkammer 
Klosterlay 
Klostersegen 
Königsberg 
Kreuzlay 
Krone 
Kupp 
Kurfürst 
Lambertuslay 
Laudamusberg 
Laurentiusberg 
Lay 
Leiterchen 
Letterlay 
Mandelgraben 
Marienberg 
Marienburg 
Marienburger 
Marienholz 
Maximiner 
Maximiner Burgberg 
Maximiner 
Meisenberg 
Monteneubel 
Moullay-Hofberg 
Mühlenberg 
Niederberg 
Niederberg-Helden 
Nonnenberg 
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Nonnengarten 
Osterlämmchen 
Paradies 
Paulinsberg 
Paulinslay 
Pfirsichgarten 
Quiriniusberg 
Rathausberg 
Rausch 
Rochusfels 
Römerberg 
Römergarten 
Römerhang 
Römerquelle 
Rosenberg 
Rosenborn 
Rosengärtchen 
Rosenlay 
Roterd 
Sandberg 
Schatzgarten 
Scheidterberg 
Schelm 
Schießlay 
Schlagengraben 
Schleidberg 
Schlemmertröpfchen 
Schloß Thorner Kupp 
Schloßberg 
Sonnenberg 
Sonnenlay 
Sonnenuhr 
St. Georgshof 
St. Martin 
St. Matheiser 
Stefanslay 
Steffensberg 
Stephansberg 
Stubener 
Treppchen 
Vogteiberg 
Weißerberg 
Würzgarten 
Zellerberg 
 
e) Kommuner eller kommundelar: 
Alf 
Alken 
Andel 
Avelsbach 
Ayl 
Bausendorf 
Beilstein 
Bekond 
Bengel 
Bernkastel-Kues 
Beuren 
Biebelhausen 
Biewer 
Bitzingen 
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Brauneberg 
Bremm 
Briedel 
Briedern 
Brodenbach 
Bruttig-Fankel 
Bullay 
Burg 
Burgen 
Cochem 
Cond 
Detzem 
Dhron 
Dieblich 
Dreis 
Ebernach 
Ediger-Eller 
Edingen 
Eitelsbach 
Ellenz-Poltersdorf 
Eller 
Enkirch 
Ensch 
Erden 
Ernst 
Esingen 
Falkenstein 
Fankel 
Fastrau 
Fell 
Fellerich 
Filsch 
Filzen 
Fisch 
Flußbach 
Franzenheim 
Godendorf 
Gondorf 
Graach 
Grewenich 
Güls 
Hamm 
Hatzenport 
Helfant-Esingen 
Hetzerath 
Hockweiler 
Hupperath 
Igel 
Irsch 
Kaimt 
Kanzem 
Karden 
Kasel 
Kastel-Staadt 
Kattenes 
Kenn 
Kernscheid 
Kesten 
Kinheim 
Kirf 
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Klotten 
Klüsserath 
Kobern-Gondorf 
Koblenz 
Köllig 
Kommlingen 
Könen 
Konz 
Korlingen 
Kövenich 
Köwerich 
Krettnach 
Kreuzweiler 
Kröv 
Krutweiler 
Kues 
Kürenz 
Langsur 
Lay 
Lehmen 
Leiwen 
Liersberg 
Lieser 
Löf 
Longen 
Longuich 
Lorenzhof 
Lörsch 
Lösnich 
Maring-Noviand 
Maximin Grünhaus 
Mehring 
Mennig 
Merl 
Mertesdorf 
Merzkirchen 
Mesenich 
Metternich 
Metzdorf 
Meurich 
Minheim 
Monzel 
Morscheid 
Moselkern 
Moselsürsch 
Moselweiß 
Müden 
Mühlheim 
Neef 
Nehren 
Nennig 
Neumagen-Dhron 
Niederemmel 
Niederfell 
Niederleuken 
Niedermennig 
Nittel 
Noviand 
Oberbillig 
Oberemmel 
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Oberfell 
Obermennig 
Oberperl 
Ockfen 
Olewig 
Olkenbach 
Onsdorf 
Osann-Monzel 
Palzem 
Pellingen 
Perl 
Piesport 
Platten 
Pölich 
Poltersdorf 
Pommern 
Portz 
Pünderich 
Rachtig 
Ralingen 
Rehlingen 
Reil 
Riol 
Rivenich 
Riveris 
Ruwer 
Saarburg 
Scharzhofberg 
Schleich 
Schoden 
Schweich 
Sehl 
Sehlem 
Sehndorf 
Sehnhals 
Senheim 
Serrig 
Soest 
Sommerau 
St. Aldegund 
Staadt 
Starkenburg 
Tarforst 
Tawern 
Temmels 
Thörnich 
Traben-Trarbach 
Trarbach 
Treis-Karden 
Trier 
Trittenheim 
Ürzig 
Valwig 
Veldenz 
Waldrach 
Wasserliesch 
Wawern 
Wehlen 
Wehr 
Wellen 
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Wiltingen 
Wincheringen 
Winningen 
Wintersdorf 
Wintrich 
Wittlich 
Wolf 
Zell 
Zeltingen-Rachtig 
Zewen-Oberkirch 
 
1.2.7 Det specificerade området Nahe 
 
a) Delområden: 
Bereich Nahetal 
 
b) Groβlagen: 
Burgweg 
Kronenberg 
Paradiesgarten 
Pfarrgarten 
Rosengarten 
Schloßkapelle 
Sonnenborn 
 
c) Einzellagen: 
Abtei 
Alte Römerstraße 
Altenberg 
Altenburg 
Apostelberg 
Backöfchen 
Becherbrunnen 
Berg 
Bergborn 
Birkenberg 
Domberg 
Drachenbrunnen 
Edelberg 
Felsenberg 
Felseneck 
Forst 
Frühlingsplätzchen 
Galgenberg 
Graukatz 
Herrenzehntel 
Hinkelstein 
Hipperich 
Hofgut 
Hölle 
Höllenbrand 
Höllenpfad 
Honigberg 
Hörnchen 
Johannisberg 
Kapellenberg 
Karthäuser 
Kastell 
Katergrube 
Katzenhölle 
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Klosterberg 
Klostergarten 
Königsgarten 
Königsschloß 
Krone 
Kronenfels 
Lauerweg 
Liebesbrunnen 
Löhrer Berg 
Lump 
Marienpforter 
Mönchberg 
Mühlberg 
Narrenkappe 
Nonnengarten 
Osterhöll 
Otterberg 
Palmengarten 
Paradies 
Pastorei 
Pastorenberg 
Pfaffenstein 
Ratsgrund 
Rheingrafenberg 
Römerberg 
Römerhelde 
Rosenberg 
Rosenteich 
Rothenberg 
Saukopf 
Schloßberg 
Sonnenberg 
Sonnenweg 
Sonnnenlauf 
St. Antoniusweg 
St. Martin 
Steinchen 
Steyerberg 
Straußberg 
Teufelsküche 
Tilgesbrunnen 
Vogelsang 
Wildgrafenberg 
 
d) Kommuner eller kommundelar: 
Alsenz 
Altenbamberg 
Auen 
Bad Kreuznach 
Bad Münster-Ebernburg 
Bayerfeld-Steckweiler 
Bingerbrück 
Bockenau 
Boos 
Bosenheim 
Braunweiler 
Bretzenheim 
Burg Layen 
Burgsponheim 
Cölln 
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Dalberg 
Desloch 
Dorsheim 
Duchroth 
Ebernburg 
Eckenroth 
Feilbingert 
Gaugrehweiler 
Genheim 
Guldental 
Gutenberg 
Hargesheim 
Heddesheim 
Hergenfeld 
Hochstätten 
Hüffelsheim 
Ippesheim 
Kalkofen 
Kirschroth 
Langenlonsheim 
Laubenheim 
Lauschied 
Lettweiler 
Mandel 
Mannweiler-Cölln 
Martinstein 
Meddersheim 
Meisenheim 
Merxheim 
Monzingen 
Münster 
Münster-Sarmsheim 
Münsterappel 
Niederhausen 
Niedermoschel 
Norheim 
Nußbaum 
Oberhausen 
Obermoschel 
Oberndorf 
Oberstreit 
Odernheim 
Planig 
Raumbach 
Rehborn 
Roxheim 
Rüdesheim 
Rümmelsheim 
Schloßböckelheim 
Schöneberg 
Schweppenhausen 
Sobernheim 
Sommerloch 
Spabrücken 
Sponheim 
St. Katharinen 
Staudernheim 
Steckweiler 
Steinhardt 
Traisen 
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Unkenbach 
Wald Erbach 
Waldalgesheim 
Waldböckelheim 
Waldhilbersheim 
Waldlaubersheim 
Wallhausen 
Weiler 
Weinsheim 
Windesheim 
Winterborn 
Winzenheim 
 
1.2.8 Det specificerade området Pfalz 
 
a) Delområden: 
Bereich Mittelhaardt Deutsche Weinstraße 
Bereich südliche Weinstraße 
 
b) Groβlagen: 
Bischofskreuz 
Feuerberg 
Grafenstück 
Guttenberg 
Herrlich 
Hochmeß 
Hofstück 
Höllenpfad 
Honigsäckel 
Kloster 
Kobnert 
Königsgarten 
Liebfrauenberg 
Mandelhöhe 
Mariengarten 
Meerspinne 
Ordensgut 
Pfaffengrund 
Rebstöckel 
Rosenbühl 
Schloß Ludwigshöhe 
Schnepfenpflug an der Weinstraße 
Schnepfenpflug vom Zellertal 
Schwarzerde 
Trappenberg 
 
c) Einzellagen: 
Abtsberg 
Altenberg 
Altes Löhl 
Baron 
Benn 
Berg 
Bergel 
Bettelhaus 
Biengarten 
Bildberg 
Bischofsgarten 
Bischofsweg 
Bubeneck 
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Burgweg 
Doktor 
Eselsbuckel 
Eselshaut 
Forst 
Frauenländchen 
Frohnwingert 
Fronhof 
Frühmeß 
Fuchsloch 
Gässel 
Geißkopf 
Gerümpel 
Goldberg 
Gottesacker 
Gräfenberg 
Hahnen 
Halde 
Hasen 
Hasenzeile 
Heidegarten 
Heilig Kreuz 
Heiligenberg 
Held 
Herrenberg 
Herrenmorgen 
Herrenpfad 
Herrgottsacker 
Hochbenn 
Hochgericht 
Höhe 
Hohenrain 
Hölle 
Honigsack 
Im Sonnenschein 
Johanniskirchel 
Kaiserberg 
Kalkgrube 
Kalkofen 
Kapelle 
Kapellenberg 
Kastanienbusch 
Kastaniengarten 
Kirchberg 
Kirchenstück 
Kirchlöh 
Kirschgarten 
Klostergarten 
Klosterpfad 
Klosterstück 
Königswingert 
Kreuz 
Kreuzberg 
Kroatenpfad 
Kronenberg 
Kurfirst 
Latt 
Lerchenböhl 
Letten 
Liebesbrunnen 
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Linsenbusch 
Mandelberg 
Mandelgarten 
Mandelhang 
Mandelpfad 
Mandelröth 
Maria Magdalena 
Martinshöhe 
Michelsberg 
Münzberg 
Musikantenbuckel 
Mütterle 
Narrenberg 
Neuberg 
Nonnengarten 
Nonnenstück 
Nußbien 
Nußriegel 
Oberschloß 
Ölgassel 
Oschelskopf 
Osterberg 
Paradies 
Pfaffenberg 
Reiterpfad 
Rittersberg 
Römerbrunnen 
Römerstraße 
Römerweg 
Roßberg 
Rosenberg 
Rosengarten 
Rosenkranz 
Rosenkränzel 
Roter Berg 
Sauschwänzel 
Schäfergarten 
Schloßberg 
Schloßgarten 
Schwarzes Kreuz 
Seligmacher 
Silberberg 
Sonnenberg 
St. Stephan 
Steinacker 
Steingebiß 
Steinkopf 
Stift 
Venusbuckel 
Vogelsang 
Vogelsprung 
Wolfsberg 
Wonneberg 
Zechpeter 
 
d) Kommuner eller kommundelar: 
Albersweiler 
Albisheim 
Albsheim 
Alsterweiler 
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Altdorf 
Appenhofen 
Arzheim 
Asselheim 
Bad Bergzabern 
Bad Dürkheim 
Barbelroth 
Battenberg 
Bellheim 
Berghausen 
Biedesheim 
Billigheim 
Billigheim-Ingenheim 
Birkweiler 
Bischheim 
Bissersheim 
Bobenheim am Berg 
Böbingen 
Böchingen 
Bockenheim 
Bolanden 
Bornheim 
Bubenheim 
Burrweiler 
Colgenstein-Heidesheim 
Dackenheim 
Dammheim 
Deidesheim 
Diedesfeld 
Dierbach 
Dirmstein 
Dörrenbach 
Drusweiler 
Duttweiler 
Edenkoben 
Edesheim 
Einselthum 
Ellerstadt 
Erpolzheim 
Eschbach 
Essingen 
Flemlingen 
Forst 
Frankenthal 
Frankweiler 
Freckenfeld 
Freimersheim 
Freinsheim 
Freisbach 
Friedelsheim 
Gauersheim 
Geinsheim 
Gerolsheim 
Gimmeldingen 
Gleisweiler 
Gleiszellen-Gleishorbach 
Göcklingen 
Godramstein 
Gommersheim 
Gönnheim 
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Gräfenhausen 
Gronau 
Großfischlingen 
Großkarlbach 
Großniedesheim 
Grünstadt 
Haardt 
Hainfeld 
Hambach 
Harxheim 
Haßloch 
Heidesheim 
Heiligenstein 
Hergersweiler 
Herxheim am Berg 
Herxheim bei Landau 
Herxheimweyher 
Heßheim 
Heuchelheim 
Heuchelheim bei Frankental 
Heuchelheim-Klingen 
Hochdorf-Assenheim 
Hochstadt 
Ilbesheim 
Immesheim 
Impflingen 
Ingenheim 
Insheim 
Kallstadt 
Kandel 
Kapellen 
Kapellen-Drusweiler 
Kapsweyer 
Kindenheim 
Kirchheim an der Weinstraße 
Kirchheimbolanden 
Kirrweiler 
Kleinfischlingen 
Kleinkarlbach 
Kleinniedesheim 
Klingen 
Klingenmünster 
Knittelsheim 
Knöringen 
Königsbach an der Weinstraße 
Lachen 
Lachen/Speyerdorf 
Landau in der Pfalz 
Laumersheim 
Lautersheim 
Leinsweiler 
Leistadt 
Lustadt 
Maikammer 
Marnheim 
Mechtersheim 
Meckenheim 
Mertesheim 
Minfeld 
Mörlheim 
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Morschheim 
Mörzheim 
Mühlheim 
Mühlhofen 
Mußbach an der Weinstraße 
Neuleiningen 
Neustadt an der Weinstraße 
Niederhorbach 
Niederkirchen 
Niederotterbach 
Niefernheim 
Nußdorf 
Oberhausen 
Oberhofen 
Oberotterbach 
Obersülzen 
Obrigheim 
Offenbach 
Ottersheim 
Ottersheim/Zellerthal 
Pleisweiler 
Pleisweiler-Oberhofen 
Queichheim 
Ranschbach 
Rechtenbach 
Rhodt 
Rittersheim 
Rödersheim-Gronau 
Rohrbach 
Römerberg 
Roschbach 
Ruppertsberg 
Rüssingen 
Sausenheim 
Schwegenheim 
Schweigen 
Schweigen-Rechtenbach 
Schweighofen 
Siebeldingen 
Speyerdorf 
St. Johann 
St. Martin 
Steinfeld 
Steinweiler 
Stetten 
Ungstein 
Venningen 
Vollmersweiler 
Wachenheim 
Walsheim 
Weingarten 
Weisenheim am Berg 
Weyher in der Pfalz 
Winden 
Zeiskam 
Zell 
Zellertal 

1.2.9 Det specificerade området Rheingau 
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a) Delområden: 
Bereich Johannisberg 
 
b) Groβlagen: 
Burgweg 
Daubhaus 
Deutelsberg 
Erntebringer 
Gottesthal 
Heiligenstock 
Honigberg 
Mehrhölzchen 
Steil 
Steinmacher 
 
c) Einzellagen: 
Dachsberg 
Doosberg 
Edelmann 
Fuschsberg 
Gutenberg 
Hasensprung 
Hendelberg 
Herrnberg 
Höllenberg 
Jungfer 
Kapellenberg 
Kilzberg 
Klaus 
Kläuserweg 
Klosterberg 
Königin 
Langenstück 
Lenchen 
Magdalenenkreuz 
Marcobrunn 
Michelmark 
Mönchspfad 
Nußbrunnen 
Rosengarten 
Sandgrub 
Schönhell 
Schützenhaus 
Seligmacher 
Sonnenberg 
St. Nikolaus 
Taubenberg 
Viktoriaberg 
 
d) Kommuner eller kommundelar: 
Assmannshausen 
Aulhausen 
Böddiger 
Eltville 
Erbach 
Flörsheim 
Frankfurt 
Geisenheim 
Hallgarten 
Hattenheim 
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Hochheim 
Johannisberg 
Kiedrich 
Lorch 
Lorchhausen 
Mainz-Kostheim 
Martinsthal 
Massenheim 
Mittelheim 
Niederwalluf 
Oberwalluf 
Oestrich 
Rauenthal 
Reichartshausen 
Rüdesheim 
Steinberg 
Vollrads 
Wicker 
Wiesbaden 
Wiesbaden-Dotzheim 
Wiesbaden-Frauenstein 
Wiesbaden-Schierstein 
Winkel 
 
1.2.10 Det specificerade området Rheinhessen 
 
a) Delområden: 
Bereich Bingen 
Bereich Nierstein 
Bereich Wonnegau 
 
b) Groβlagen: 
Abtey 
Adelberg 
Auflangen 
Bergkloster 
Burg Rodenstein 
Domblick 
Domherr 
Gotteshilfe 
Güldenmorgen 
Gutes Domtal 
Kaiserpfalz 
Krötenbrunnen 
Kurfürstenstück 
Liebfrauenmorgen 
Petersberg 
Pilgerpfad 
Rehbach 
Rheinblick 
Rheingrafenstein 
Sankt Alban 
Sankt Rochuskapelle 
Spiegelberg 
Sybillinenstein 
Vögelsgärten 
 
c) Einzellagen: 
Adelpfad 
Äffchen 
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Alte Römerstraße 
Altenberg 
Aulenberg 
Aulerde 
Bildstock 
Binger Berg 
Blücherpfad 
Blume 
Bockshaut 
Bockstein 
Bornpfad 
Bubenstück 
Bürgel 
Daubhaus 
Doktor 
Ebersberg 
Edle Weingärten 
Eiserne Hand 
Engelsberg 
Fels 
Felsen 
Feuerberg 
Findling 
Frauenberg 
Fraugarten 
Frühmesse 
Fuchsloch 
Galgenberg 
Geiersberg 
Geisterberg 
Gewürzgärtchen 
Geyersberg 
Goldberg 
Goldenes Horn 
Goldgrube 
Goldpfad 
Goldstückchen 
Gottesgarten 
Götzenborn 
Hähnchen 
Hasenbiß 
Hasensprung 
Haubenberg 
Heil 
Heiligenhaus 
Heiligenpfad 
Heilighäuschen 
Heiligkreuz 
Herrengarten 
Herrgottspfad 
Himmelsacker 
Himmelthal 
Hipping 
Hoch 
Hochberg 
Hockenmühle 
Hohberg 
Hölle 
Höllenbrand 
Homberg 
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Honigberg 
Horn 
Hornberg 
Hundskopf 
Johannisberg 
Kachelberg 
Kaisergarten 
Kallenberg 
Kapellenberg 
Katzebuckel 
Kehr 
Kieselberg 
Kirchberg 
Kirchenstück 
Kirchgärtchen 
Kirchplatte 
Klausenberg 
Kloppenberg 
Klosterberg 
Klosterbruder 
Klostergarten 
Klosterweg 
Knopf 
Königsstuhl 
Kranzberg 
Kreuz 
Kreuzberg 
Kreuzblick 
Kreuzkapelle 
Kreuzweg 
Leckerberg 
Leidhecke 
Lenchen 
Liebenberg 
Liebfrau 
Liebfrauenberg 
Liebfrauenthal 
Mandelbaum 
Mandelberg 
Mandelbrunnen 
Michelsberg 
Mönchbäumchen 
Mönchspfad 
Moosberg 
Morstein 
Nonnengarten 
Nonnenwingert 
Ölberg 
Osterberg 
Paterberg 
Paterhof 
Pfaffenberg 
Pfaffenhalde 
Pfaffenkappe 
Pilgerstein 
Rheinberg 
Rheingrafenberg 
Rheinhöhe 
Ritterberg 
Römerberg 
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Römersteg 
Rosenberg 
Rosengarten 
Rotenfels 
Rotenpfad 
Rotenstein 
Rotes Kreuz 
Rothenberg 
Sand 
Sankt Georgen 
Saukopf 
Sauloch 
Schelmen 
Schildberg 
Schloß 
Schloß Hammerstein 
Schloßberg 
Schloßberg-Schwätzerchen 
Schloßhölle 
Schneckenberg 
Schönberg 
Schützenhütte 
Schwarzenberg 
Seilgarten 
Silberberg 
Siliusbrunnen 
Sioner Klosterberg 
Sommerwende 
Sonnenberg 
Sonnenhang 
Sonnenweg 
Sonnheil 
Spitzberg 
St. Annaberg 
St. Georgenberg 
St. Jakobsberg 
St. Julianenbrunnen 
Steig 
Steig-Terassen 
Stein 
Steinberg 
Steingrube 
Tafelstein 
Teufelspfad 
Vogelsang 
Wartberg 
Wingertstor 
Wißberg 
Zechberg 
Zellerweg am schwarzen Herrgott 
 
d) Kommuner eller kommundelar: 
Abenheim 
Albig 
Alsheim 
Alzey 
Appenheim 
Armsheim 
Aspisheim 
Badenheim 
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Bechenheim 
Bechtheim 
Bechtolsheim 
Bermersheim 
Bermersheim vor der Höhe 
Biebelnheim 
Biebelsheim 
Bingen 
Bodenheim 
Bornheim 
Bretzenheim 
Bubenheim 
Büdesheim 
Dalheim 
Dalsheim 
Dautenheim 
Dexheim 
Dienheim 
Dietersheim 
Dintesheim 
Dittelsheim-Heßloch 
Dolgesheim 
Dorn-Dürkheim 
Drais 
Dromersheim 
Ebersheim 
Eckelsheim 
Eich 
Eimsheim 
Elsheim 
Engelstadt 
Ensheim 
Eppelsheim 
Erbes-Büdesheim 
Esselborn 
Essenheim 
Finthen 
Flomborn 
Flonheim 
Flörsheim-Dalsheim 
Framersheim 
Freilaubersheim 
Freimersheim 
Frettenheim 
Friesenheim 
Fürfeld 
Gabsheim 
Gau-Algesheim 
Gau-Bickelheim 
Gau-Bischofsheim 
Gau-Heppenheim 
Gau-Köngernheim 
Gau-Odernheim 
Gau-Weinheim 
Gaulsheim 
Gensingen 
Gimbsheim 
Grolsheim 
Groß-Winternheim 
Gumbsheim 
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Gundersheim 
Gundheim 
Guntersblum 
Hackenheim 
Hahnheim 
Hangen-Weisheim 
Harxheim 
Hechtsheim 
Heidesheim 
Heimersheim 
Heppenheim 
Herrnsheim 
Heßloch 
Hillesheim 
Hohen-Sülzen 
Horchheim 
Horrweiler 
Ingelheim 
Jugenheim 
Kempten 
Kettenheim 
Klein-Winterheim 
Köngernheim 
Kriegsheim 
Laubenheim 
Leiselheim 
Lonsheim 
Lörzweiler 
Ludwigshöhe 
Mainz 
Mauchenheim 
Mettenheim 
Mölsheim 
Mommenheim 
Monsheim 
Monzernheim 
Mörstadt 
Nack 
Nackenheim 
Neu-Bamberg 
Nieder-Flörsheim 
Nieder-Hilbersheim 
Nieder-Olm 
Nieder-Saulheim 
Nieder-Wiesen 
Nierstein 
Ober-Flörsheim 
Ober-Hilbersheim 
Ober-Olm 
Ockenheim 
Offenheim 
Offstein 
Oppenheim 
Osthofen 
Partenheim 
Pfaffen-Schwabenheim 
Spiesheim 
Sponsheim 
Sprendlingen 
Stadecken-Elsheim 
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Stein-Bockenheim 
Sulzheim 
Tiefenthal 
Udenheim 
Uelversheim 
Uffhofen 
Undenheim 
Vendersheim 
Volxheim 
Wachenheim 
Wackernheim 
Wahlheim 
Wallertheim 
Weinheim 
Weinolsheim 
Weinsheim 
Weisenau 
Welgesheim 
Wendelsheim 
Westhofen 
Wies-Oppenheim 
Wintersheim 
Wolfsheim 
Wöllstein 
Wonsheim 
Worms 
Wörrstadt 
Zornheim 
Zotzenheim 
 
1.2.11 Det specificerade området Saale-Unstrut 
 
a) Delområden: 
Bereich Schloß Neuenburg 
Bereich Thüringen 
 
b) Groβlagen: 
Blütengrund 
Göttersitz 
Kelterberg 
Schweigenberg 
 
c) Einzellagen: 
Hahnenberg 
Mühlberg 
Rappental 
 
d) Kommuner eller kommundelar: 
Bad Kösen 
Bad Sulza 
Burgscheidungen 
Domburg 
Dorndorf 
Eulau 
Freyburg 
Gleina 
Goseck 
Großheringen 
Großjena 
Gröst 
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Höhnstedt 
Jena 
Kaatschen 
Kalzendorf 
Karsdorf 
Kirchscheidungen 
Klosterhäseler 
Langenbogen 
Laucha 
Löbaschütz 
Müncheroda 
Naumburg 
Nebra 
Neugönna 
Reinsdorf 
Rollsdorf 
Roßbach 
Schleberoda 
Schulpforte 
Seeburg 
Spielberg 
Steigra 
Vitzenburg 
Weischütz 
Weißenfels 
Werder/Havel 
Zeuchfeld 
Zscheiplitz 
 
1.2.12 Det specificerade området Sachsen 
 
a) Delområden: 
Bereich Dresden 
Bereich Elstertal 
Bereich Meißen 
 
b) Groβlagen: 
Elbhänge 
Lößnitz 
Schloßweinberg 
Spaargebirge 
 
c) Einzellagen: 
Heinrichsburg 
Kapitelberg 
 
d) Kommuner eller kommundelar: 
Belgern 
Jessen 
Kleindröben 
Meißen 
Merbitz 
Ostritz 
Pesterwitz 
Pillnitz 
Proschwitz 
Radebeul 
Schlieben 
Seußlitz 
Weinböhla 
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1.2.13 Det specificerade området Württemberg 
 
a) Delområden: 
Bereich Kocher-Jagst-Tauber 
Bereich Oberer Neckar 
Bereich Remstal-Stuttgart 
Bereich Württembergisch Unterland 
Bereich Württembergischer Bodensee 
 
b) Groβlagen: 
Heuchelberg 
Hohenneuffen 
Kirchenweinberg 
Kocherberg 
Kopf 
Lindauer Seegarten 
Lindelberg 
Salzberg 
Schalkstein 
Schozachtal 
Sonnenbühl 
Stautenberg 
Stromberg 
Tauberberg 
Wartbühl 
Weinsteige 
Wunnenstein 
 
c) Einzellagen: 
Altenberg 
Berg 
Burgberg 
Burghalde 
Dachsberg 
Dachsteiger 
Dezberg 
Dieblesberg 
Eberfürst 
Felsengarten 
Flatterberg 
Forstberg 
Goldberg 
Grafenberg 
Halde 
Harzberg 
Heiligenberg 
Herrlesberg 
Himmelreich 
Hofberg 
Hohenberg 
Hoher Berg 
Hundsberg 
Jupiterberg 
Kaiserberg 
Katzenbeißer 
Katzenöhrle 
Kayberg 
Kirchberg 
Klosterberg 
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König 
Kriegsberg 
Kupferhalde 
Lämmler 
Lichtenberg 
Liebenberg 
Margarete 
Michaelsberg 
Mönchberg 
Mönchsberg 
Mühlbächer 
Neckarhälde 
Paradies 
Propstberg 
Ranzenberg 
Rappen 
Reichshalde 
Rozenberg 
Sankt Johännser 
Schafsteige 
Schanzreiter 
Schelmenklinge 
Schenkenberg 
Scheuerberg 
Schloßberg 
Schloßsteige 
Schmecker 
Schneckenhof 
Sommerberg 
Sommerhalde 
Sonnenberg 
Sonntagsberg 
Steinacker 
Steingrube 
Stiftsberg 
Wachtkopf 
Wanne 
Wardtberg 
Wildenberg 
Wohlfahrtsberg 
Wurmberg 
Zweifelsberg 
 
d) Kommuner eller kommundelar: 
Abstatt 
Adolzfurt 
Affalterbach 
Affaltrach 
Aichelberg 
Aichwald 
Allmersbach 
Aspach 
Asperg 
Auenstein 
Baach 
Bad Cannstatt 
Bad Friedrichshall 
Bad Mergentheim 
Beihingen 
Beilstein 
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Beinstein 
Belsenberg 
Bensingen 
Besigheim 
Beuren 
Beutelsbach 
Bieringen 
Bietigheim 
Bietigheim-Bissingen 
Bissingen 
Bodolz 
Bönnigheim 
Botenheim 
Brackenheim 
Brettach 
Bretzfeld 
Breuningsweiler 
Bürg 
Burgbronn 
Cleebronn 
Cleversulzbach 
Creglingen 
Criesbach 
Degerloch 
Diefenbach 
Dimbach 
Dörzbach 
Dürrenzimmern 
Duttenberg 
Eberstadt 
Eibensbach 
Eichelberg 
Ellhofen 
Elpersheim 
Endersbach 
Ensingen 
Enzweihingen 
Eppingen 
Erdmannhausen 
Erlenbach 
Erligheim 
Ernsbach 
Eschelbach 
Eschenau 
Esslingen 
Fellbach 
Feuerbach 
Flein 
Forchtenberg 
Frauenzimmern 
Freiberg am Neckar 
Freudenstein 
Freudenthal 
Frickenhausen 
Gaisburg 
Geddelsbach 
Gellmersbach 
Gemmrigheim 
Geradstetten 
Gerlingen 
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Grantschen 
Gronau 
Großbottwar 
Großgartach 
Großheppach 
Großingersheim 
Grunbach 
Güglingen 
Gündelbach 
Gundelsheim 
Haagen 
Haberschlacht 
Häfnerhaslach 
Hanweiler 
Harsberg 
Hausen an der Zaber 
Hebsack 
Hedelfingen 
Heilbronn 
Hertmannsweiler 
Hessigheim 
Heuholz 
Hirschau 
Hof und Lembach 
Hofen 
Hoheneck 
Hohenhaslach 
Hohenstein 
Höpfigheim 
Horkheim 
Horrheim 
Hößlinsülz 
Illingen 
Ilsfeld 
Ingelfingen 
Ingersheim 
Kappishäusern 
Kernen 
Kesselfeld 
Kirchberg 
Kirchheim 
Kleinaspach 
Kleinbottwar 
Kleingartach 
Kleinheppach 
Kleiningersheim 
Kleinsachsenheim 
Klingenberg 
Knittlingen 
Kohlberg 
Korb 
Kressbronn/Bodensee 
Künzelsau 
Langenbeutingen 
Laudenbach 
Lauffen 
Lehrensteinsfeld 
Leingarten 
Leonbronn 
Lienzingen 
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Lindau 
Linsenhofen 
Löchgau 
Löwenstein 
Ludwigsburg 
Maienfels 
Marbach/Neckar 
Markelsheim 
Markgröningen 
Massenbachhausen 
Maulbronn 
Meimsheim 
Metzingen 
Michelbach am Wald 
Möckmühl 
Mühlacker 
Mühlhausen an der Enz 
Mülhausen 
Mundelsheim 
Münster 
Murr 
Neckarsulm 
Neckarweihingen 
Neckarwestheim 
Neipperg 
Neudenau 
Neuenstadt am Kocher 
Neuenstein 
Neuffen 
Neuhausen 
Neustadt 
Niederhofen 
Niedernhall 
Niederstetten 
Nonnenhorn 
Nordhausen 
Nordheim 
Oberderdingen 
Oberohrn 
Obersöllbach 
Oberstenfeld 
Oberstetten 
Obersulm 
Obertürkheim 
Ochsenbach 
Ochsenburg 
Oedheim 
Offenau 
Öhringen 
Ötisheim 
Pfaffenhofen 
Pfedelbach 
Poppenweiler 
Ravensburg 
Reinsbronn 
Remshalden 
Reutlingen 
Rielingshausen 
Riet 
Rietenau 
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Rohracker 
Rommelshausen 
Roßwag 
Rotenberg 
Rottenburg 
Sachsenheim 
Schluchtern 
Schnait 
Schöntal 
Schorndorf 
Schozach 
Schützingen 
Schwabbach 
Schwaigern 
Siebeneich 
Siglingen 
Spielberg 
Steinheim 
Sternenfels 
Stetten am Heuchelberg 
Stetten im Remstal 
Stockheim 
Strümpfelbach 
Stuttgart 
Sülzbach 
Taldorf 
Talheim 
Tübingen 
Uhlbach 
Untereisesheim 
Untergruppenbach 
Unterheimbach 
Unterheinriet 
Unterjesingen 
Untersteinbach 
Untertürkheim 
Vaihingen 
Verrenberg 
Vorbachzimmern 
Waiblingen 
Waldbach 
Walheim 
Wangen 
Wasserburg 
Weikersheim 
Weiler bei Weinsberg 
Weiler an der Zaber 
Weilheim 
Weinsberg 
Weinstadt 
Weißbach 
Wendelsheim 
Wermutshausen 
Widdern 
Willsbach 
Wimmental 
Windischenbach 
Winnenden 
Winterbach 
Winzerhausen 
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Wurmlingen 
Wüstenrot 
Zaberfeld 
Zuffenhausen 
 
1.2.14 Andra namn 
Liebfrauenmilch 
Liebfraumilch 
 
2. Bordsviner med geografisk beteckning 
 
2.1 Landwein: 
Ahrtaler Landwein 
Altrheingauer Landwein 
Bayerischer Bodensee-Landwein 
Fränkischer Landwein 
Landwein der Mosel 
Landwein der Ruwer 
Landwein der Saar 
Mecklenburger Landwein 
Mitteldeutscher Landwein 
Nahegauer Landwein 
Pfälzer Landwein 
Regensburger Landwein 
Rheinburgen-Landwein 
Rheingauer Landwein 
Rheinischer Landwein 
Saarländischer Landwein der Mosel 
Sächsischer Landwein 
Schwäbischer Landwein 
Starkenburger Landwein 
Südbadischer Landwein 
Taubertäler Landwein 
Unterbadischer Landwein 
 
2.2 Tafelwein: 
Bayern 
Burgengau 
Donau 
lbrechtsburg 
Lindau 
Main 
Mecklenburger 
Mosel 
Neckar 
Oberrhein 
Rhein 
Rhein-Mosel 
Römertor 
Stargarder Land 

Beslut (2006/567/EG), EUT L 231, 2006. 
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II. VINER MED URSPRUNG I REPUBLIKEN FRANKRIKE 
 
1. Kvalitetsviner som framställs i specificerade områden (”vin de qualité produit 
dans une région déterminée”) 
 
1.1 Namn på specificerade områden 
 
1.1.1 Alsace och andra områden i östra Frankrike 
 
1.1.1.1 Appellations d’origine contrôlées 
Alsace 
Alsace, åtföljt av vingårdens namn (”lieu-dit”): 
– Altenberg de Bergbieten 
– Altenberg de Bergheim 
– Altenberg de Wolxheim 
– Brand 
– Bruderthal 
– Eichberg 
– Engelberg 
– Florimont 
– Frankstein 
– Froehn 
– Furstentum 
– Geisberg 
– Gloeckelberg 
– Goldert 
– Hatschbourg 
– Hengst 
– Kanzlerberg 
– Kastelberg 
– Kessler 
– Kirchberg de Barr 
– Kirchberg de Ribeauvillé 
– Kitterlé 
– Mambourg 
– Mandelberg 
– Marckrain 
– Moenchberg 
– Muenchberg 
– Ollwiller 
– Osterberg 
– Pfersigberg 
– Pfingstberg 
– Praelatenberg 
– Rangen 
– Rosacker 
– Saering 
– Schlossberg 
– Schoenenbourg 
– Sommerberg 
– Sonnenglanz 
– Spiegel 
– Sporen 
– Steinert 
– Steingrubler 
– Steinklotz 
– Vorbourg 
– Wiebelsberg 
– Wineck-Schlossberg 
– Winzenberg 
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– Zinnkoepflé 
– Zotzenberg 
Côtes de Toul 
 
1.1.1.2 Vins délimités de qualité supérieure 
Moselle 
 
1.1.2 Bordeaux-området 
 
1.1.2.1 Appellations d’origine contrôlées 
Barsac 
Blaye 
Bordeaux 
Bordeaux Clairet 
Bordeaux Côtes de Francs 
Bordeaux Haut-Benauge 
Bourg 
Bourgeais 
Cadillac 
Canon-Fronsac 
Cérons 
Côtes Canon-Fronsac 
Côtes de Blaye 
Côtes de Bordeaux Saint-Macaire 
Côtes de Bourg 
Côtes de Castillon 
Entre-Deux-Mers 
Entre-Deux-Mers Haut-Benauge 
Fronsac 
Graves 
Graves de Vayres 
Haut-Médoc 
Lalande de Pomerol 
Listrac-Médoc 
Loupiac 
Lussac Saint-Émilion 
Margaux 
Médoc 
Montagne Saint-Émilion 
Moulis 
Moulis-en-Médoc 
Néac 
Pauillac 
Pessac-Léognan 
Pomerol 
Premières Côtes de Blaye 
Premières Côtes de Bordeaux 
Premières Côtes de Bordeaux, åtföljt av angivelse av 
ursprungskommunen: 
– Bassens 
– Baurech 
– Béguey 
– Bouliac 
– Cadillac 
– Cambes 
– Camblanes 
– Capian 
– Carbon-Blanc 
– Cardan 
– Carignan 
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– Cénac
– Cenon
– Donzac
– Floirac
– Gabarnac
– Haux
– Latresne
– Langoiran
– Laroque
– Le Tourne
– Lestiac
– Lormont
– Monprimblanc
– Omet
– Paillet
– Quinsac
– Rions
– Saint-Caprais-de-Bordeaux
– Sainte-Eulalie
– Saint-Germain-de-Grave
– Saint-Maixant
– Semens
– Tabanac
– Verdelais
– Villenave-de-Rions
– Yvrac
Puisseguin Saint-Émilion 
Saint-Émilion 
Saint-Estèphe 
Saint-Georges 
Saint-Julien 
Sainte-Croix-du-Mont 
Sainte-Foy Bordeaux 
Sauternes 

1.1.3 Burgund-området 

1.1.3.1 Appellations d’origine contrôlées 
Aloxe-Corton 
Auxey-Duresses 
Bâtard-Montrachet 
Beaujolais 
Beaujolais, åtföljt av ursprungskommunen: 
– Arbuisonnas
– Beaujeu
– Blacé
– Cercié
– Chânes
– Charentay
– Chenas
– Chiroubles
– Denicé
– Durette
– Emeringes
– Fleurie
– Juliénas
– Jullié
– La Chapelle-de-Guinchay
– Lancié
– Lantignié
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– Le Perréon 
– Les Ardillats 
– Leynes 
– Marchampt 
– Montmelas 
– Odenas 
– Pruzilly 
– Quincié 
– Regnié 
– Rivolet 
– Romanèche 
– Saint-Amour-Bellevue 
– Saint-Étienne-des-Ouillères 
– Saint-Étienne-la-Varenne 
– Saint-Julien 
– Saint-Lager 
– Saint-Symphorien-d’Ancelles 
– Saint-Vérand 
– Salles 
– Vaux 
– Vauxrenard 
– Villié Morgon 
Beaujolais-Villages 
Beaune 
Bienvenues Bâtard-Montrachet 
Blagny 
Bonnes Mares 
Bourgogne 
Bourgogne Aligoté 
Bourgogne eller Bourgogne Clairet, eventuellt följt av delområdets namn: 
– Côte Chalonnaise 
– Côtes d’Auxerre 
– Hautes-Côtes de Beaune 
– Hautes-Côtes de Nuits 
– Vézélay 
Bourgogne eller Bourgogne Clairet, eventuellt följt av ursprungskommunens namn: 
– Chitry 
– Coulanges-la-Vineuse 
– Epineuil 
– Irancy 
Bourgogne eller Bourgogne Clairet, eventuellt med följande angivelser: 
– Côte Saint-Jacques 
– En Montre-Cul 
– La Chapelle Notre-Dame 
– Le Chapitre 
– Montrecul 
– Montre-cul 
Bouzeron 
Brouilly 
Chablis 
Chablis, eventuellt följt av ”Climat d’origine”: 
– Blanchot 
– Bougros 
– Grenouilles 
– Les Clos 
– Preuses 
– Valmur 
– Vaudésir 
Chablis, eventuellt följt av ”Climat d’origine” eller en av följande angivelser: 
– Beauroy 



Rådets beslut (2002/979/EG), EGT L 352, 2002  1171

 

– Berdiot 
– Beugnons 
– Butteaux 
– Chapelot 
– Chatains 
– Chaume de Talvat 
– Côte de Bréchain 
– Côte de Cuissy 
– Côte de Fontenay 
– Côte de Jouan 
– Côte de Léchet 
– Côte de Savant 
– Côte de Vaubarousse 
– Côte des Près-Girots 
– Forêts 
– Fourchaume 
– L’Homme mort 
– Les Beauregards 
– Les Epinottes 
– Les Fourneaux 
– Les Lys 
– Mélinots 
– Mont de Milieu 
– Montée de Tonnerre 
– Montmains 
– Morein 
– Pied d’Aloup 
– Roncières 
– Séchers 
– Troesmes 
– Vaillons 
– Vau de Vey 
– Vau Ligneau 
– Vaucoupin 
– Vaugiraut 
– Vaulorent 
– Vaux Ragons 
– Vosgros 
Chambertin 
Chambertin Clos de Bèze 
Chambolle-Musigny 
Chapelle-Chambertin 
Charlemagne 
Charmes-Chambertin 
Chassagne-Montrachet 
Chassagne-Montrachet Côte de Beaune 
Chenas 
Chevalier-Montrachet 
Chiroubles 
Chorey-lès-Beaune 
Chorey-lès-Beaune Côte de Beaune 
Clos de la Roche 
Clos de Tart 
Clos de Vougeot 
Clos des Lambrays 
Clos Saint-Denis 
Corton 
Corton-Charlemagne 
Côte de Beaune 
Côte de Beaune-Villages 
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Côte de Brouilly 
Côte de Nuits-Villages 
Côte Roannaise 
Criots Bâtard-Montrachet 
Echezeaux 
Fixin 
Fleurie 
Gevrey-Chambertin 
Givry 
Grands Echezeaux 
Griotte-Chambertin 
Juliénas 
La Grande Rue 
Ladoix 
Ladoix Côte de Beaune 
Latricières-Chambertin 
Mâcon 
Mâcon-Villages 
Mâcon, åtföljt av ursprungskommunen: 
– Azé 
– Berzé-la-Ville 
– Berzé-le-Chatel 
– Bissy-la-Mâconnaise 
– Burgy 
– Bussières 
– Chaintres 
– Chânes 
– Chardonnay 
– Charnay-lès-Mâcon 
– Chasselas 
– Chevagny-lès-Chevrières 
– Clessé 
– Crèches-sur-Saône 
– Cruzilles 
– Davayé 
– Fuissé 
– Grévilly 
– Hurigny 
– Igé 
– La Chapelle-de-Guinchay 
– La Roche Vineuse 
– Leynes 
– Loché 
– Lugny 
– Milly-Lamartine 
– Montbellet 
– Peronne 
– Pierreclos 
– Prissé 
– Pruzilly 
– Romanèche-Thorins 
– Saint-Amour-Bellevue 
– Saint-Gengoux-de-Scissé 
– Saint-Symphorien-d’Ancelles 
– Saint-Vérand 
– Sologny 
– Solutré-Pouilly 
– Uchizy 
– Vergisson 
– Verzé 
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– Vinzelles 
– Viré 
Maranges, eventuellt följt av ”Climat d’origine” eller en av följande angivelser: 
– Clos de la Boutière 
– La Croix Moines 
– La Fussière 
– Le Clos des Loyères 
– Le Clos des Rois 
– Les Clos Roussots 
Maranges Côte de Beaune 
Marsannay 
Mazis-Chambertin 
Mazoyères-Chambertin 
Mercurey 
Meursault 
Meursault Côte de Beaune 
Montagny 
Monthélie 
Monthélie Côte de Beaune 
Montrachet 
Morey-Saint-Denis 
Morgon 
Moulin-à-Vent 
Musigny 
Nuits 
Nuits-Saint-Georges 
Pernand-Vergelesses 
Pernand-Vergelesses Côte de Beaune 
Petit Chablis, eventuellt följt av ursprungskommunen: 
– Beine 
– Béru 
– Chablis 
– Chemilly-sur-Serein 
– Chichée 
– Collan 
– Courgis 
– Fleys 
– Fontenay 
– La Chapelle-Vaupelteigne 
– Lignorelles 
– Ligny-le-Châtel 
– Maligny 
– Poilly-sur-Serein 
– Préhy 
– Saint-Cyr-les-Colons 
– Villy 
– Viviers 
Pommard 
Pouilly-Fuissé 
Pouilly-Loché 
Pouilly-Vinzelles 
Puligny-Montrachet 
Puligny-Montrachet Côte de Beaune 
Régnié 
Richebourg 
Romanée (La) 
Romanée Conti 
Romanée Saint-Vivant 
Ruchottes-Chambertin 
Rully 
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Saint-Amour 
Saint-Aubin 
Saint-Aubin Côte de Beaune 
Saint-Romain 
Saint-Romain Côte de Beaune 
Saint-Véran 
Santenay 
Santenay Côte de Beaune 
Savigny-lès-Beaune 
Savigny-lès-Beaune Côte de Beaune 
Tâche (La) 
Vaupulent 
Vin Fin de la Côte de Nuits 
Volnay 
Volnay Santenots 
Vosne-Romanée 
Vougeot 
 
1.1.3.2 Vins délimités de qualité supérieure 
Côtes du Forez 
Saint Bris 
 
1.1.4 Champagne-området 
1.1.4.1 Appellations d’origine contrôlées 
Champagne 
Coteaux Champenois 
Riceys 
 
1.1.5 Cognac-området 
1.1.5.1 Appellation d’origine contrôlée 
Charentes 
 
1.1.6 Côtes du Rhône-området 
1.1.6.1 Appellations d’origine contrôlées 
Beaumes-de-Venise 
Château Grillet 
Châteauneuf-du-Pape 
Châtillon-en-Diois 
Condrieu 
Cornas 
Côte Rôtie 
Coteaux de Die 
Coteaux de Pierrevert 
Coteaux du Tricastin 
Côtes du Lubéron 
Côtes du Rhône 
Côtes du Rhône Villages 
Côtes du Rhône Villages, åtföljt av angivelse av 
ursprungskommunen: 
– Beaumes de Venise 
– Cairanne 
– Chusclan 
– Laudun 
– Rasteau 
– Roaix 
– Rochegude 
– Rousset-les-Vignes 
– Sablet 
– Saint-Gervais 
– Saint-Maurice 
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– Saint-Pantaléon-les-Vignes 
– Séguret 
– Valréas 
– Vinsobres 
– Visan 
Côtes du Ventoux 
Crozes Ermitage 
Crozes-Hermitage 
Die 
Ermitage 
Gigondas 
Hermitage 
Lirac 
Saint-Joseph 
Saint-Péray 
Tavel 
Vacqueyras 
 
1.1.6.2 Vins délimités de qualité supérieure 
Côtes du Vivarais 
Côtes du Vivarais, åtföljt av namnet på en av följande 
”cru”-angivelser: 
– Orgnac-l’Aven 
– Saint-Montant 
– Saint-Remèze 
 
1.1.7 Områdena Jura och Savojen 
1.1.7.1 Appellations d’origine contrôlées 
Arbois 
Arbois Pupillin 
Château Châlon 
Coteaux du Lyonnais 
Côtes du Jura 
Crépy 
Jura 
L’Étoile 
Macvin du Jura 
Savoie, åtföljt av angivelsen 
– Abymes 
– Apremont 
– Arbin 
– Ayze 
– Bergeron 
– Chautagne 
– Chignin 
– Chignin Bergeron 
– Cruet 
– Frangy 
– Jongieux 
– Marestel 
– Marignan 
– Marin 
– Monterminod 
– Monthoux 
– Montmélian 
– Ripaille 
– St-Jean de la Porte 
– St-Jeoire Prieuré 
Seyssel 
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1.1.7.2 Vins délimités de qualité supérieure 
Bugey 
Bugey, åtföljt av namnet på en av följande ”cru”-angivelser: 
– Anglefort 
– Arbignieu 
– Cerdon 
– Chanay 
– Lagnieu 
– Machuraz 
– Manicle 
– Montagnieu 
– Virieu-le-Grand 
 
1.1.8 Languedoc-Roussillon-området 
1.1.8.1 Appellations d’origine contrôlées 
Banyuls 
Bellegarde 
Cabardès 
Collioure 
Corbières 
Costières de Nîmes 
Coteaux du Languedoc 
Coteaux du Languedoc Picpoul de Pinet 
Coteaux du Languedoc, eventuellt med angivelse av ett av följande 
namn: 
– Cabrières 
– Coteaux de La Méjanelle 
– Coteaux de Saint-Christol 
– Coteaux de Vérargues 
– La Clape 
– La Méjanelle 
– Montpeyroux 
– Pic-Saint-Loup 
– Quatourze 
– Saint-Christol 
– Saint-Drézéry 
– Saint-Georges-d’Orques 
– Saint-Saturnin 
– Vérargues 
Côtes du Roussillon 
Côtes du Roussillon Villages 
Côtes du Roussillon Villages Caramany 
Côtes du Roussillon Villages Latour de France 
Côtes du Roussillon Villages Lesquerde 
Côtes du Roussillon Villages Tautavel 
Faugères 
Fitou 
Frontignan 
Languedoc, eventuellt med angivelse av ursprungskommunen: 
– Adissan 
– Aspiran 
– Le Bosc 
– Cabrières 
– Ceyras 
– Fontès 
– Grand Roussillon 
– Lieuran-Cabrières 
– Nizas 
– Paulhan 
– Péret 
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– Saint-André-de-Sangonis 
Limoux 
Lunel 
Maury 
Minervois 
Minervois-la-Livinière 
Mireval 
Rivesaltes 
Roussillon 
Saint-Chinian 
Saint-Jean-de-Minervois 
 
1.1.8.2 Vins délimités de qualité supérieure 
Côtes de la Malepère 
 
1.1.9 Områdena Provence och Corsica 
1.1.9.1 Appellations d’origine contrôlées 
Ajaccio 
Bandol 
Bellet 
Cap Corse 
Cassis 
Corse, eventuellt med följande angivelser: 
– Calvi 
– Coteaux du Cap-Corse 
– Figari 
– Porto Vecchio 
– Sartène 
Coteaux d’Aix-en-Provence 
Coteaux Varois 
Côtes de Provence 
Les-Baux-de-Provence 
Palette 
Patrimonio 
Provence 
 
1.1.10 Området sydvästra Frankrike 
1.1.10.1 Appellations d’origine contrôlées 
Béarn 
Béarn-Bellocq 
Bergerac 
Buzet 
Cahors 
Côtes de Bergerac 
Côtes de Duras 
Côtes du Frontonnais 
Côtes du Frontonnais Fronton 
Côtes du Frontonnais Villaudric 
Côtes du Marmandais 
Côtes de Montravel 
Floc de Gascogne 
Gaillac 
Gaillac Premières Côtes 
Haut-Montravel 
Irouléguy 
Jurançon 
Madiran 
Marcillac 
Monbazillac 
Montravel 
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Pacherenc du Vic-Bilh 
Pécharmant 
Rosette 
Saussignac 
 
1.1.10.2 Vins délimités de qualité supérieure 
Côtes de Brulhois 
Côtes de Millau 
Côtes de Saint-Mont 
Entraygues 
Estaing 
Fel 
Lavilledieu 
Tursan 
 
1.1.11 Området Val de Loire 
1.1.11.1 Appellations d’origine contrôlées 
Anjou 
Anjou Coteaux de la Loire 
Anjou-Villages 
Anjou-Villages Brissac 
Blanc Fumé de Pouilly 
Bonnezeaux 
Bourgueil 
Cheverny 
Chinon 
Coteaux de l’Aubance 
Coteaux de Saumur 
Coteaux du Giennois 
Coteaux du Layon 
Coteaux du Layon, åtföljt av ursprungskommunen: 
– Beaulieu-sur Layon 
– Faye-d’Anjou 
– Rablay-sur-Layon 
– Rochefort-sur-Loire 
– Saint-Aubin-de-Luigné 
– Saint-Lambert-du-Lattay 
Coteaux du Layon Chaume 
Coteaux du Loir 
Cour-Cheverny 
Jasnières 
Loire 
Menetou Salon, eventuellt med angivelse av 
ursprungskommunen: 
– Aubinges 
– Humbligny 
– Menetou-Salon 
– Morogues 
– Parassy 
– Pigny 
– Quantilly 
– Saint-Céols 
– Soulangis 
– Vignoux-sous-les-Aix 
Montlouis 
Muscadet 
Muscadet Coteaux de la Loire 
Muscadet Côtes de Grandlieu 
Muscadet Sèvre-et-Maine 
Pouilly-sur-Loire 
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Pouilly Fumé 
Quarts-de-Chaume 
Quincy 
Reuilly 
Saint-Nicolas-de-Bourgueil 
Sancerre 
Saumur 
Saumur Champigny 
Savennières 
Savennières-Coulée-de-Serrant 
Savennières-Roche-aux-Moines 
Touraine 
Touraine Amboise 
Touraine Azay-le-Rideau 
Touraine Mesland 
Val de Loire 
Valençay 
Vouvray 
 
1.1.11.2 Vins délimités de qualité supérieure: 
Châteaumeillant 
Côteaux d’Ancenis 
Coteaux du Vendômois 
Côtes d’Auvergne, eventuellt med angivelse av 
ursprungskommunen: 
– Boudes 
– Chanturgue 
– Châteaugay 
– Corent 
– Madargue 
Fiefs-Vendéens, med angivande av ett av följande namn: 
– Brem 
– Mareuil 
– Pissotte 
– Vix 
Gros Plant du Pays Nantais 
Haut Poitou 
Orléanais 
Saint-Pourçain 
Thouarsais 
Valençay 
 
2. ”Vins de pays” som beskrivs genom angivelse av produktionsområde 
Vin de pays Catalan 
Vin de pays Cathare 
Vin de pays Charentais 
Vin de pays Charentais ”Ile de Ré” 
Vin de pays Charentais ”Ile d’Oléron” 
Vin de pays Charentais ”Saint-Sornin” 
Vin de pays d’Aigues 
Vin de pays d’Allobrogie 
Vin de pays d’Argens 
Vin de pays d’Hauterive 
Vin de pays d’Hauterive ”Coteaux du Termenès” 
Vin de pays d’Hauterive ”Côtes de Lézignan” 
Vin de pays d’Hauterive ”Val d’Orbieu” 
Vin de pays d’Oc 
Vin de pays d’Urfé 
Vin de pays de Bessan 
Vin de pays de Bigorre 
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Vin de pays de Cassan 
Vin de pays de Caux 
Vin de pays de Cessenon 
Vin de pays de Cucugnan 
Vin de pays de Franche-Comté 
Vin de pays de Franche-Comté ”Coteaux de Champlitte” 
Vin de pays de l’Agenais 
Vin de pays de l’Ain 
Vin de pays de l’Allier 
Vin de pays de l’Ardailhou 
Vin de pays de l’Ardèche 
Vin de pays de l’Ariège 
Vin de pays de l’Aude 
Vin de pays de l’Aveyron 
Vin de pays de l’Hérault 
Vin de pays de l’Ile de Beauté 
Vin de pays de l’Indre et Loire 
Vin de pays de l’Indre 
Vin de pays de l’Isère 
Vin de pays de l’Yonne 
Vin de pays de la Bénovie 
Vin de pays de la Charente 
Vin de pays de la Cité de Carcassonne 
Vin de pays de la Corrèze 
Vin de pays de la côte Vermeille 
Vin de pays de la Creuse 
Vin de pays de la Dordogne 
Vin de pays de la Drôme 
Vin de pays de la Haute vallée de l’Aude 
Vin de pays de la Haute vallée de l’Orb 
Vin de pays de la Haute-Garonne 
Vin de pays de la Haute-Marne 
Vin de pays de la Haute-Saône 
Vin de pays de la Haute-Vienne 
Vin de pays de la Mayenne 
Vin de pays de la Meuse 
Vin de pays de la Nièvre 
Vin de pays de la Petite Crau 
Vin de pays de la Principauté d’Orange 
Vin de pays de la Sainte Baume 
Vin de pays de la Sarthe 
Vin de pays de la Vallée du Paradis 
Vin de pays de la Vaunage 
Vin de pays de la Vendée 
Vin de pays de la Vicomté d’Aumelas 
Vin de pays de la Vienne 
Vin de pays de la Vistrenque 
Vin de pays de Loire-Atlantique 
Vin de pays de Maine et Loire 
Vin de pays de Meurthe-et-Moselle 
Vin de pays de Pézenas 
Vin de pays de Saint Guilhem-le-Désert 
Vin de pays de Saint-Sardos 
Vin de pays de Sainte Marie la Blanche 
Vin de pays de Saône et Loire 
Vin de pays de Seine et Marne 
Vin de pays de Thézac-Perricard 
Vin de pays des Alpes de Haute-Provence 
Vin de pays des Alpes Maritimes 
Vin de pays des Balmes dauphinoises 
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Vin de pays des Bouches du Rhône 
Vin de pays des Cévennes 
Vin de pays des Cévennes ”Mont Bouquet” 
Vin de pays des Charentes-Maritimes 
Vin de pays des Collines de la Moure 
Vin de pays des Collines rhodaniennes 
Vin de pays des Comtés rhodaniens 
Vin de pays des coteaux charitois 
Vin de pays des coteaux d’Enserune 
Vin de pays des coteaux de Besilles 
Vin de pays des coteaux de Cèze 
Vin de pays des coteaux de Coiffy 
Vin de pays des coteaux de Fontcaude 
Vin de pays des coteaux de Glanes 
Vin de pays des coteaux de l’Ardèche 
Vin de pays des coteaux de l’Auxois 
Vin de pays des coteaux de la Cabrerisse 
Vin de pays des coteaux de Laurens 
Vin de pays des coteaux de Miramont 
Vin de pays des coteaux de Montélimar 
Vin de pays des coteaux de Murviel 
Vin de pays des coteaux de Narbonne 
Vin de pays des coteaux de Peyriac 
Vin de pays des coteaux des Baronnies 
Vin de pays des coteaux des Fenouillèdes 
Vin de pays des coteaux du Cher et de l’Arnon 
Vin de pays des coteaux du Grésivaudan 
Vin de pays des coteaux du Libron 
Vin de pays des coteaux du Littoral Audois 
Vin de pays des coteaux du Pont du Gard 
Vin de pays des coteaux du Quercy 
Vin de pays des coteaux du Salagou 
Vin de pays des coteaux de Tannay 
Vin de pays des coteaux du Verdon 
Vin de pays des coteaux et terrasses de Montauban 
Vin de pays des coteaux Flaviens 
Vin de pays des côtes catalanes 
Vin de pays des côtes de Ceressou 
Vin de pays des côtes de Gascogne 
Vin de pays des côtes de Lastours 
Vin de pays des côtes de Montestruc 
Vin de pays des côtes de Pérignan 
Vin de pays des côtes de Prouilhe 
Vin de pays des côtes de Thau 
Vin de pays des côtes de Thongue 
Vin de pays des côtes du Brian 
Vin de pays des côtes du Condomois 
Vin de pays des côtes du Tarn 
Vin de pays des côtes du Vidourle 
Vin de pays des Deux-Sèvres 
Vin de pays des Gorges de l’Hérault 
Vin de pays des Hautes-Alpes 
Vin de pays des Hautes-Pyrénées 
Vin de pays des Hauts de Badens 
Vin de pays des Landes 
Vin de pays des Maures 
Vin de pays des Monts de la Grage 
Vin de pays des Portes de Méditerranée 
Vin de pays des Pyrénées-Atlantiques 
Vin de pays des Pyrénées-Orientales 
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Vin de pays des Sables du Golfe du Lion 
Vin de pays des Terroirs landais 
Vin de pays des Terroirs landais ”Coteaux de Chalosse” 
Vin de pays des Terroirs landais ”Côtes de L’Adour” 
Vin de pays des Terroirs landais ”Sables de l’Océan” 
Vin de pays des Terroirs landais ”Sables Fauves” 
Vin de pays des Vals d’Agly 
Vin de pays du Bérange 
Vin de pays du Bourbonnais 
Vin de pays du Calvados 
Vin de pays du Cher 
Vin de pays du Comté de Grignan 
Vin de pays du Comté tolosan 
Vin de pays du Doubs 
Vin de pays du Duché d’Uzès 
Vin de pays du Gard 
Vin de pays du Gers 
Vin de pays du Jardin de la France 
Vin de pays du Jardin de la France ”Marches de Bretagne” 
Vin de pays du Jardin de la France ”Pays de Retz” 
Vin de pays du Loir et Cher 
Vin de pays du Loiret 
Vin de pays du Lot 
Vin de pays du Lot et Garonne 
Vin de pays du Mont Baudile 
Vin de pays du Mont Caume 
Vin de pays du Périgord 
Vin de pays du Périgord ”Vin de Domme” 
Vin de pays du Puy de Dôme 
Vin de pays du Tarn 
Vin de pays du Tarn et Garonne 
Vin de pays du Torgan 
Vin de pays du Val de Cesse 
Vin de pays du Val de Dagne 
Vin de pays du Val de Montferrand 
Vin de pays du Var 
Vin de pays du Vaucluse 

Beslut (2006/567/EG), EUT L 231, 2006. 
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III. VINER MED URSPRUNG I KONUNGARIKET SPANIEN 
 
1. Kvalitetsviner som framställs i specificerade områden (”Vino de calidad 
producido en region determinada”) 
 
1.1 Namn på specificerade områden 
Abona 
Alella 
Alicante 
Almansa 
Ampurdán-Costa Brava 
Bierzo 
Binissalem-Mallorca 
Bullas 
Calatayud 
Campo de Borja 
Cariñena 
Cataluña 
Cava 
Cigales 
Conca de Barberá 
Condado de Huelva 
Costers del Segre 
Chacolí de Álava-Arabako Txakolina 
Chacolí de Bizkaia-Bizkaiko Txakolina 
Chacolí de Getaria-Getariako Txakolina 
Dominio de Valdepusa 
Guijozo 
Hierro, El 
Jerez/Xérès/Sherry 
Jumilla 
Lanzarote 
Málaga 
Mancha, La 
Manchuela 
Manzanilla 
Manzanilla Sanlúcar de Barrameda 
Méntrida 
Mondéjar 
Monterrei 
Montilla-Moriles 
Montsant 
Navarra 
Palma, La 
Penedés 
Pla de Bages 
Pla i Llevant 
Priorato 
Rías Baixas 
Ribeira Sacra 
Ribeiro 
Ribera del Duero 
Ribera del Guardiana 
Ribera del Júcar 
Rioja 
Rueda 
Sierras de Málaga 
Somontano 
Tacoronte-Acentejo 
Tarragona 
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Terra Alta 
Toro 
Utiel-Requena 
Valdeorras 
Valdepeñas 
Valencia 
Valle de Güímar 
Valle de la Orotava 
Vinos de Madrid 
Ycoden-Daute-Isora 
Yecla 
 
1.2 Namn på delområden och kommuner 
1.2.1 Det specificerade området Abona 
Adeje 
Arona 
Fasnia 
Granadilla de Abona 
San Miguel de Abona 
Vilaflor 
Villa de Arico 
 
1.2.2 Det specificerade området Alella 
Alella 
Argentona 
Cabrils 
Martorelles 
Masnou, El 
Montgat 
Montornés del Vallés 
Orrius 
Premiá de Dalt 
Premiá de Mar 
Roca del Vallés, La 
Sant Fost de Campcentelles 
Santa María de Martorelles 
Teiá 
Tiana 
Vallromanes 
Vilanova del Vallés 
Vilassar de Dalt 
 
1.2.3 Det specificerade området Alicante 
 
a) Delområdet Alicante 
Algueña 
Alicante 
Bañeres 
Benejama 
Biar 
Campo de Mirra 
Cañada 
Castalla 
Elda 
Hondón de las Nieves 
Hondón de los Frailes 
Ibi 
Mañán 
Monóvar 
Onil 
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Petrer 
Pinoso 
Romana, La 
Salinas 
Sax 
Tibi 
Villena 
 
b) Delområdet La Marina 
Alcalalí 
Beniarbeig 
Benichembla 
Benidoleig 
Benimeli 
Benissa 
Benitachell 
Calpe 
Castell de Castells 
Denia 
Gata de Gorgos 
Jalón 
Lliber 
Miraflor 
Murla 
Ondara 
Orba 
Parcent 
Pedreguer 
Sagra 
Sanet y Negrals 
Senija 
Setla y Mirarrosa 
Teulada 
Tormos 
Vall de Laguart 
Vergel 
Xabia 
 
1.2.4 Det specificerade området Almansa 
Almansa 
Alpera 
Bonete 
Chinchilla de Monte-Aragón 
Corral-Rubio 
Higueruela 
Hoya Gonzalo 
Pétrola 
Villar de Chinchilla 
 
1.2.5 Det specificerade området Ampurdán-Costa Brava 
Agullana 
Avinyonet de Puigventós 
Boadella 
Cabanes 
Cadaqués 
Cantallops 
Capmany 
Colera 
Darnius 
Espolla 
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Figueres 
Garriguella 
Jonquera, La 
Llançá 
Llers 
Masarac 
Mollet de Peralada 
Palau-Saberdera 
Pau 
Pedret i Marsá 
Peralada 
Pont de Molins 
Port de la Selva, El 
Portbou 
Rabós 
Ríumors 
Roses 
Sant Climent Sescebes 
Selva de Mar, La 
Terrades 
Vilafant 
Vilajuïga 
Vilamaniscle 
Vilanant 
Viure 
 
1.2.6 Det specificerade området El Bierzo 
Arganza 
Bembibre 
Borrenes 
Cacabelos 
Camponaraya 
Carracedelo 
Carucedo 
Castropodame 
Congosto 
Corullón 
Cubillos del Sil 
Fresnedo 
Molinaseca 
Noceda 
Ponferrada 
Priaranza 
Puente de Domingo Flórez 
Sancedo 
Toral de los Vados 
Vega de Espinareda 
Villadecanes 
Villafranca del Bierzo 
 
1.2.7 Det specificerade området Binissalem-Mallorca 
Binissalem 
Consell 
Sancellas 
Santa Eugenia 
Santa María del Camí 
 
1.2.8 Det specificerade området Bullas 
Bullas 
Calasparra 
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Caravaca 
Cehegín 
Lorca 
Moratalla 
Mula 
Ricote 
 
1.2.9 Det specificerade området Calatayud 
Abanto 
Acered 
Alarba 
Alhama de Aragón 
Aniñón 
Ateca 
Belmonte de Gracián 
Bubierca 
Calatayud 
Cárenas 
Castejón de Alarba 
Castejón de las Armas 
Cervera de la Cañada 
Clarés de Ribota 
Codos 
Fuentes de Jiloca 
Godojos 
Ibdes 
Maluenda 
Mara 
Miedes 
Monterde 
Montón 
Morata de Jiloca 
Moros 
Munébrega 
Nuévalos 
Olvés 
Orera 
Paracuellos de Jiloca 
Ruesca 
Sediles 
Terrer 
Torralba de Ribota 
Torrijo de la Cañada 
Valtorres 
Villalba del Perejil 
Villalengua 
Villarroya de la Sierra 
Viñuela, La 
 
1.2.10 Det specificerade området Campo de Borja 
Agón 
Ainzón 
Alberite de San Juan 
Albeta 
Ambel 
Bisimbre 
Borja 
Bulbuente 
Bureta 
Buste, El 
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Fuendejalón 
Magallón 
Maleján 
Pozuelo de Aragón 
Tabuenca 
Vera de Moncayo 
 
1.2.11 Det specificerade området Cariñena 
Aguarón 
Aladrén 
Alfamén 
Almonacid de la Sierra 
Alpartir 
Cariñena 
Cosuenda 
Encinacorba 
Longares 
Mezalocha 
Muel 
Paniza 
Tosos 
Villanueva de Huerva 
 
1.2.12 Det specificerade området Cataluña 
Abrera 
Agramunt, l’antic agregat de Montclar 
Agullana 
Aiguamúrcia 
Albinyana 
Alcover 
Alella 
Alfarràs 
Alforja 
Algerri 
Alió 
Almoster 
Alòs de Balaguer 
Alpicat 
Altafulla 
Arbeca 
Argentona 
Arnes 
Artés 
Artesa de Segre 
Ascó 
Avinyó 
Avinyonet de Puigventós 
Avinyonet del Penedès 
Balaguer 
Balsareny 
Barberà de la Conca 
Batea 
Begues 
Begur 
Belianes 
Bellaguarda 
Bellmunt del Priorat 
Bellprat 
Bellvei 
Benissanet 
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Biure 
Blancafort 
Boadella d’Empordà 
Bonastre 
Bot 
Botarell 
Bràfim 
Cabanes 
Cabassers 
Cabra del Camp 
Cabrera d’Igualada 
Cabrils 
Cadaqués 
Calafell 
Calders 
Callús 
Calonge 
Cambrils 
Canovelles 
Cantallops 
Canyelles 
Capçanes 
Capellades 
Capmany 
Cardona 
Carme 
Caseres 
Castell de Mur, els agregats de Cellers i Guàrdia de Tremp 
Castellbisbal 
Castellet i la Gornal 
Castellfollit del Boix 
Castellgalí 
Castellnou de Bages 
Castelló de Farfanya 
Castell-Platja d’Aro 
Castellvell del Camp 
Castellví de la Marca 
Castellví de Rosanes 
Cervelló 
Cervià de les Garrigues 
Cistella 
Ciutadilla 
Colera 
Collbató 
Colldejou 
Conesa 
Constantí 
Copons 
Corbera d’Ebre 
Corbera de Llobregat 
Cornudella de Montsant 
Creixell 
Cubelles 
Cunit 
Darnius 
Duesaigües 
El Catllar 
El Lloar 
El Masnou 
El Masroig 
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El Milà 
El Molar 
El Montmell 
El Perelló 
El Pinell de Brai 
El Pla de Santa Maria 
El Pont d’Ármentera 
El Port de la Selva 
El Pradell de la Teixeta 
El Rourell 
El Vendrell 
El Vilosell 
Els Garidells 
Els Guiamets 
Els Hostalets de Pierola 
Els Omellons 
Els Omells de na Gaia 
Els Pallaresos 
Esparreguera 
Espolla 
Falset 
Figueres 
Figuerola del Camp 
Flix 
Fogars de Montclús 
Fonollosa 
Font-rubí 
Foradada 
Forès 
Fulleda 
Gandesa 
Garcia 
Garriguella 
Gavet de la Conca i els agregats de Sant Cristòfol de la Vall, Sant 
Martí de Barcedana i Sant Miquel de la Vall 
Gelida 
Gimenells 
Ginestar 
Granyanella 
Granyena de Segarra 
Gratallops 
Guimerà 
Horta de Sant Joan 
Igualada 
Isona i Conca Dellà, i els agrregats de Conques, Figuerola 
d’Órcau, Orcau-Bastús i Sant Romà d’Abella 
Jorba 
L’Albi 
L’Aleixar 
L’Ametlla de Mar 
L’Ametlla de Segarra 
L’Arboç 
L’Argentera 
L’Espluga Calba 
L’Espluga de Francolí 
La Bisbal de Falset 
La Bisbal del Penedès 
La Fatarella 
La Figuera 
Floresta, La 
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La Granada 
La Jonquera 
La Llacuna 
La Masó 
La Morera de Montsant, i la seva pedania Escala Dei 
La Nou de Gaià 
La Pobla de Cérvoles 
La Pobla de Claramunt 
La Pobla de Mafumet 
La Pobla de Massaluca 
La Pobla de Montornès 
La Riera de Gaià 
La Roca del Vallès 
La Secuita 
La Selva de Mar 
La Selva del Camp 
La Torre de Claramunt 
La Torre de Fontaubella 
La Torre de l’Espanyol 
La Vilella Alta 
La Vilella Baixa 
Les Borges del Camp 
Les Cabanyes 
Llançà 
Lleida, les unitats de població de Sucs i Raïmat 
Llers 
Llimiana 
Llorenç 
Maldà 
Manresa 
Marçà 
Margalef 
Martorell 
Martorelles 
Masarac 
Masllorenç 
Maspujols 
Masquefa 
Mediona 
Menàrguens 
Miravet 
Mollet de Peralada 
Monistrol de Calders 
Montblanc 
Montbrió del Camp 
Montferri 
Montgat 
Montoliu de Segarra 
Montornès de Segarra 
Montornès del Vallès 
Mont-ras 
Mont-roig del Camp 
Móra d’Ebre 
Móra la Nova 
Morell 
Nalec 
Navarcles 
Navàs 
Nulles 
Òdena 
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Olèrdola 
Olesa de Bonesvalls 
Olivella 
Orpí 
Òrrius 
Pacs del Penedès 
Palafrugell 
Palamós 
Palau-saverdera 
Pau 
Pedret i Marzà 
Penelles 
Perafort 
Peralada 
Piera 
Pira 
Pla del Penedès 
Poboleda 
Pont de Molins 
Pontons 
Porrera 
Portbou 
Prat de Comte 
Preixana 
Preixens 
Premià de Dalt 
Premià de Mar 
Puigdàlber 
Puigpelat 
Querol 
Rabós 
Rajadell 
Renau 
Reus 
Riudecanyes 
Riudecols 
Riudoms 
Riumors 
Rocafort de Queralt 
Roda de Barà 
Rodonyà 
Roses 
Sallent 
Salomó 
Sant Climent Sescebes 
Sant Cugat Sesgarrigues 
Sant Esteve Sesrovires 
Sant Fost de Campsentelles 
Sant Fruitós de Bages 
Sant Jaume dels Domenys 
Sant Joan de Vilatorrada 
Sant Llorenç d’Hortons 
Sant Martí de Riucorb 
Sant Martí de Tous 
Sant Martí Sarroca 
Sant Pere de Ribes 
Sant Pere de Riudebitlles 
Sant Quintí de Mediona 
Sant Sadurní d’Anoia 
Sant Salvador de Guardiola 
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Santa Fe del Penedès 
Santa Margarida de Montbui 
Santa Margarida i els Monjos 
Santa Maria d’Oló 
Santa Maria de Martorelles 
Santa Maria de Miralles 
Santa Oliva 
Santpedor 
Sarral 
Senan 
Sitges 
Solivella 
Subirats 
Talarn 
Tarragona 
Tàrrega 
Tarrés 
Teià 
Terrades 
Tiana 
Tivissa 
Torredembarra 
Torrelavit 
Torrelles de Foix 
Torroja del Priorat 
Ulldemolins 
Vallbona d’Anoia 
Vallbona de les Monges 
Vallclara 
Vallfogona de Riucorb 
Vallirana 
Vall-llobrega 
Vallmoll 
Vallromanes 
Valls 
Verdú 
Vespella 
Vilabella 
Vilafant 
Vilafranca del Penedès 
Vilajuïga 
Vilalba dels Arcs 
Vilallonga del Camp 
Vilamaniscle 
Vilanant 
Vilanova d’Escornalbou 
Vilanova del Camí 
Vilanova del Vallès 
Vilanova i la Geltrú 
Vila-rodona 
Vila-seca 
Vilassar de Dalt 
Vilaverd 
Vilobí del Penedès 
Vimbodí 
Vinaixa 
Vinebre 
Vinyols 
 
1.2.13 Det specificerade området Cava 
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1.2.14 Det specificerade området Cigales 
Cabezón de Pisuerga 
Cigales 
Corcos del Valle 
Cubillas de Santa Marta 
Dueñas 
Fuensaldaña 
Mucientes 
Quintanilla de Trigueros 
San Martín de Valvení 
Santovenia de Pisuerga 
Trigueros del Valle 
Valoria la Buena 
 
1.2.15 Det specificerade området Conca de Barberá 
Barberá de la Conca 
Blancafort 
Conesa 
Forés 
L’Espluga de Francolí 
Montblanc 
Pira 
Rocafort de Queralt 
Sarral 
Senan 
Solivella 
Vallclara 
Vilaverd 
Vimbodí 
 
1.2.16 Det specificerade området Condado de Huelva 
Almonte 
Beas 
Bollullos del Condado 
Bonares 
Chucena 
Hinojos 
Lucena del Puerto 
Manzanilla 
Moguer 
Niebla 
Palma del Condado, La 
Palos de la Frontera 
Rociana del Condado 
San Juan del Puerto 
Trigueros 
Villalba del Alcor 
Villarrasa 
 
1.2.17 Det specificerade området Costers del Segre 
 
a) Delområdet Artesa 
Alós de Balaguer 
Artesa de Segre 
Foradada 
Penelles 
Preixens 
 
b) Delområdet Les Garrigues 
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Arbeca 
Bellaguarda 
Cerviá de les Garrigues 
Els Omellons 
Floresta, La 
Fulleda 
L’Albí 
L’Espluga Calba 
La Pobla de Cérvoles 
Tarrés 
Vilosell, El 
Vinaixa 
 
c) Delområdet Raimat 
Lleida 
 
d) Delområdet Valle del Río Corb 
Belianes 
Ciutadilla 
Els Omells de na Gaia 
Granyanella 
Granyena de Segarra 
Guimerá 
Maldá 
Montoliu de Segarra 
Montornés de Segarra 
Nalec 
Preixana 
Sant Martí de Riucorb 
Tarrega 
Vallbona de les Monges 
Vallfogona de Riucorb 
Verdú 
 
1.2.18 Det specificerade området Chacolí de Álava-Arabako 
Txakolina 
Amurrio 
Artziniega 
Laudio-Llodio 
Okondo 
 
1.2.19 Det specificerade området Chacolí de Bizkaia-Bizkaiko 
Txakolina 
Bakio 
Balmaseda 
Barakaldo 
Derio 
Durango 
Elorrio 
Erandio 
Forua 
Galdames 
Gamiz-Fika 
Gatika 
Gernika 
Gordexola 
Güeñes 
Larrabetzu 
Lezama 
Lekeitio 
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Markina 
Mendata 
Mendexa 
Morga 
Mungia 
Muskiz 
Muxika 
Orduña 
Sestao 
Sopelana 
Sopuerta 
Zalla 
Zamudio 
Zaratamo 

1.2.20 Det specificerade området Chacolí de Getaria-Getariako 
Txakolina 
Aia 
Getaria 
Zarautz 

1.2.21 Det specificerade området Dominio de Valdepusa 

1.2.22 Det specificerade området Guijoso 

1.2.23 Det specificerade området El Hierro 
Frontera 
Valverde 

1.2.24 Det specificerade området Jerez-Xérès-Sherry, Manzanilla y 
Manzanilla Sanlúcar de Barrameda 
Chiclana de la Frontera 
Chipiona 
Jerez de la Frontera 
Lebrija 
Puerto de Santa María, El 
Puerto Real 
Rota 
Sanlúcar de Barrameda 
Trebujena 

a) Delområdet Jerez Superior (”Albarizas” jordmånsområden i följande kommuner)
Chipiona 
Jerez de la Frontera 
Puerto de Santa María 
Sanlúcar de Barrameda 
Rota 
Trebujena 

1.2.25 Det specificerade området Jumilla 
Albatana 
Fuente Álamo de Murcia 
Hellín 
Jumilla 
Montealegre del Castillo 
Ontur 
Tobarra 

1.2.26 Det specificerade området Lanzarote 
Arrecife 
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Haría 
San Bartolomé 
Teguise 
Tías 
Tinajo 
Yaiza 
 
1.2.27 Det specificerade området Málaga 
Alameda 
Alcaucín 
Alfarnate 
Alfarnatejo 
Algarrobo 
Alhaurín de la Torre 
Almáchar 
Almogía 
Antequera 
Archez 
Archidona 
Arenas 
Benamargosa 
Benamocarra 
Borge 
Campillos 
Canillas de Albaida 
Canillas del Aceituno 
Casabermeja 
Casares 
Colmenar 
Comares 
Cómpeta 
Cuevas Bajas 
Cuevas de San Marcos 
Cútar 
Estepona 
Frigiliana 
Fuente Piedra 
Humilladero 
Iznate 
Macharaviaya 
Manilva 
Moclinejo 
Mollina 
Nerja 
Periana 
Rincón de la Victoria 
Riogordo 
Salares 
Sayalonga 
Sedella 
Sierra de Yeguas 
Torrox 
Totalán 
Vélez Málaga 
Villanueva de Algaidas 
Villanueva de Tapia 
Villanueva del Rosario 
Villanueva del Trabuco 
Viñuela 
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1.2.28 Det specificerade området La Mancha 
Acebrón, El 
Ajofrín 
Albaladejo 
Alberca de Záncara, La 
Alcázar de San Juan 
Alcolea de Calatrava 
Alconchel de la Estrella 
Aldea del Rey 
Alhambra 
Almagro 
Almarcha, La 
Almedina 
Almendros 
Almodóvar del Campo 
Almonacid de Toledo 
Almonacid del Marquesado 
Arenas de San Juan 
Argamasilla de Alba 
Argamasilla de Calatrava 
Atalaya del Cañavate 
Ballesteros de Calatrava 
Barajas de Melo 
Barrax 
Belinchón 
Belmonte 
Bolaños de Calatrava 
Bonillo, El 
Cabañas de Yepes 
Cabezamesada 
Calzada de Calatrava 
Campo de Criptana 
Camuñas 
Cañada de Calatrava 
Carrión de Calatrava 
Carrizosa 
Castellar de Santiago 
Cañadajuncosa 
Cañavate, El 
Carrascosa de Haro 
Casas de Benítez 
Casas de Fernando Alonso 
Casas de Guijarro 
Casas de Haro 
Casas de los Pinos 
Castillo de Garcimuñoz 
Cervera del Llano 
Chueca 
Ciruelos 
Ciudad Real 
Consuegra 
Corral de Almaguer 
Cortijos, Los 
Cózar 
Daimiel 
Dosbarrios 
Fernancaballero 
Fuenllana 
Fuensanta 
Fuente de Pedro Naharro 
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Fuente el Fresno 
Fuentelespino de Haro 
Granátula de Calatrava 
Guardia, La 
Herencia 
Herrera, La 
Hinojosa, La 
Hinojosos, Los 
Honrubia 
Hontanaya 
Horcajo de Santiago 
Huelves 
Huerta de Valdecarábanos 
Labores, Las 
Leganiel 
Lezuza 
Lillo 
Madridejos 
Malagón 
Manzanares 
Manzaneque 
Marjaliza 
Mascaraque 
Membrilla 
Mesas, Las 
Miguel Esteban 
Miguelturra 
Minaya 
Monreal del Llano 
Montalbanejo 
Montalvos 
Montiel 
Mora 
Mota del Cuervo 
Munera 
Nambroca 
Noblejas 
Ocaña 
Olivares de Júcar 
Ontígola con Oreja 
Orgaz 
Osa de la Vega 
Ossa de Montiel 
Pedernoso, El 
Pedro Muñoz 
Pedroñeras, Las 
Picón 
Piedrabuena 
Pinarejo 
Poblete 
Porzuna 
Pozoamargo 
Pozorrubio 
Pozuelo de Calatrava 
Provencio, El 
Puebla de Almenara 
Puebla de Almoradiel, La 
Puebla del Príncipe 
Puerto Lápice 
Quero 
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Quintanar de la Orden 
Rada de Haro 
Roda, La 
Romeral 
Rozalén del Monte 
Saelices 
San Clemente 
Santa Cruz de la Zarza 
Santa Cruz de los Cáñamos 
Santa María de los Llanos 
Santa María del Campo 
Sisante 
Socuéllamos 
Solana, La 
Sonseca 
Tarazona de la Mancha 
Tarancón 
Terrinches 
Tembleque 
Toboso, El 
Tomelloso 
Torralba de Calatrava 
Torre de Juan Abad 
Torrubia del Campo 
Torrubia del Castillo 
Tresjuncos 
Tribaldos 
Turleque 
Uclés 
Urda 
Valenzuela de Calatrava 
Valverde de Júcar 
Vara de Rey 
Villa de Don Fadrique, La 
Villacañas 
Villaescusa de Haro 
Villafranca de los Caballeros 
Villahermosa 
Villamanrique 
Villamayor de Calatrava 
Villamayor de Santiago 
Villaminaya 
Villamuelas 
Villanueva de Alcardete 
Villanueva de Bogas 
Villanueva de la Fuente 
Villanueva de los Infantes 
Villar de Cañas 
Villar de la Encina 
Villar del Pozo 
Villarejo de Fuentes 
Villares del Saz 
Villarrobledo 
Villarrubia de los Ojos 
Villarrubia de Santiago 
Villarrubio 
Villarta de San Juan 
Villasequilla 
Villatobas 
Villaverde y Pasaconsol 
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Yébenes, Los 
Yepes 
Zarza del Tajo 
 
1.2.29 Det specificerade området Manchuela 
 
a) Delområdet Albacete 
Albacete 
Abengibre 
Alatoz 
Alborea 
Alcalá del Júcar 
Balsa de Ves 
Carcelén 
Casas de Juan Núñez 
Casas de Ves 
Casas Ibáñez 
Cenizate 
Fuentealbilla 
Golosalvo 
Jorquera 
La Gineta 
La Recueja 
Madrigueras 
Mahora 
Motilleja 
Navas de Jorquera 
Pozo Lorente 
Valdeganga 
Villa de Ves 
Villamalea 
Villatoya 
Villavaliente 
b) Delområdet Cuenca 
Alarcón 
Aliaguilla 
Almodóvar del Pinar 
Barchín del Hoyo 
Buenache de Alarcón 
Cardenete 
Casasimarro 
Castillejo de Iniesta 
Chumillas 
El Herrumblar 
El Peral 
El Picazo 
Enguidanos 
Gabaldón 
Garaballa 
Graja de Campalbo 
Graja de Iniesta 
Hontecillas 
Iniesta 
La Pesquera 
Landete 
Ledaña 
Minglanilla 
Mira 
Motilla del Palancar 
Narboneta 
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Olmedilla de Alarcón 
Paracuellos de la Vega 
Piqueras del Castillo 
Pozorrubielos 
Puebla del Salvador 
Quintanar del Rey 
Solera de Gabaldón 
Talayuelas 
Tébar 
Valhermoso de la Fuente 
Valverdejo 
Villagarcía del Llano 
Villalpardo 
Villanueva de la Jara 
Villarta 
Villora 
Yémeda 
 
1.2.30 Det specificerade området Manzanilla 
 
1.2.31 Det specificerade området Manzanilla Sanlúcar de Barrameda 
 
1.2.32 Det specificerade området Méntrida 
Albarreal de Tajo 
Alcabón 
Aldea en Cabo 
Almorox 
Arcicóllar 
Barcience 
Borujón 
Camarena 
Camarenilla 
Carmena 
Carranque 
Casarrubios del Monte 
Castillo de Bayuela 
Cebolla 
Cerralbos, Los 
Chozas de Canales 
Domingo Pérez 
Escalona 
Escalonilla 
Fuensalida 
Gerindote 
Hormigos 
Huecas 
Lucillos 
Maqueda 
Méntrida 
Montearagón 
Nombela 
Novés 
Otero 
Palomeque 
Paredes 
Pelahustan 
Portillo 
Quismondo 
Real de San Vicente 
Recas 
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Rielves 
Santa Cruz de Retamar 
Santa Olalla 
Torre de Esteban Hambran, La 
Torrijos 
Val de Santo Domingo 
Valmojado 
Ventas de Retamosa, Las 
Villamiel 
Viso, El 
Yunclillos 
 
1.2.33 Det specificerade området Mondéjar 
Albalate de Zorita 
Albares 
Almoguera 
Almonacid de Zorita 
Driebes 
Escariche 
Escopete 
Fuentenovilla 
Illana 
Loranca de Tajuña 
Mazuecos 
Mondéjar 
Pastrana 
Pioz 
Pozo de Almoguera 
Sacedón 
Sayatón 
Valdeconcha 
Yebra 
Zorita de los Canes 
 
1.2.34 Det specificerade området Monterrei 
 
a) Delområdet Ladera de Monterrei 
Castrelo do Val 
Monterrei 
Oimbra 
Verín 
 
b) Delområdet Val de Monterrei 
Castrelo do Val 
Monterrei 
Oimbra 
Verín 
 
1.2.35 Det specificerade området Montilla-Moriles 
Aguilar de la Frontera 
Baena 
Cabra 
Castro del Río 
Doña Mencía 
Espejo 
Fernán-Núñez 
Lucena 
Montalbán 
Montemayor 
Montilla 
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Monturque 
Moriles 
Nueva Carteya 
Puente Genil 
Rambla, La 
Santaella 
 
a) Delområdet Montilla-Moriles Superior (”Albarizas”jordmånsområden i ovannämnda 
kommuner) 
 
1.2.36 Det specificerade området Montsant 
Cabacés 
Capçanes 
Cornudella de Montsant 
El Masroig 
El Molar 
Els Guiamets 
Falset 
García 
La Bisbal de Falset 
La Figuera 
La Torre de Fontaubella 
Marçà 
Margalef 
Mora la Nova 
Pradell 
Tivissa 
Ulldemolins 
 
1.2.37 Det specificerade området Navarra 
 
a) Delområdet Baja Montaña 
Aibar 
Cáseda 
Eslava 
Ezprogui 
Gallipienzo 
Javier 
Leache 
Lerga 
Liédena 
Lumbier 
Sada 
Sangüesa 
San Martin de Unx 
Ujué 
 
b) Delområdet Ribera Alta 
Artajona 
Beire 
Berbinzana 
Cadreita 
Caparroso 
Cárcar 
Carcastillo 
Falces 
Funes 
Larraga 
Lerín 
Lodosa 
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Marcilla 
Mélida 
Milagro 
Miranda de Arga 
Murillo el Cuende 
Murillo el Fruto 
Olite 
Peralta 
Pitillas 
Sansoaín 
Santacara 
Sesma 
Tafalla 
Villafranca 

c) Delområdet Ribera Baja
Ablitas 
Arguedas 
Barillas 
Cascante 
Castejón 
Cintruénigo 
Corella 
Fitero 
Monteagudo 
Murchante 
Tudela 
Tulebras 
Valtierra 

d) Delområdet Tierra Estella
Aberín 
Allo 
Arcos, Los 
Arellano 
Armañanzas 
Arróniz 
Ayegui 
Barbarín 
Busto, El 
Dicastillo 
Desojo 
Espronceda 
Estella 
Igúzquiza 
Lazagurria 
Luquín 
Mendaza 
Morentín 
Murieta 
Oteiza de la Solana 
Sansol 
Torralba del Río 
Torres del Río 
Valle de Yerri 
Villamayor de Monjardín 
Villatuerta 

e) Delområdet Valdizarbe
Adiós 
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Añorbe 
Artazu 
Barasoaín 
Biurrun 
Cirauqui 
Etxauri 
Enériz 
Garinoaín 
Guirguillano 
Legarda 
Leoz 
Mañeru 
Mendigorría 
Muruzábal 
Obanos 
Olóriz 
Orisoain 
Pueyo 
Puente la Reina 
Tiebas-Muruarte de Reta 
Tirapu 
Ucar 
Unzué 
Uterga 
 
1.2.38 Det specificerade området La Palma 
 
a) Delområdet Fuencaliente 
Fuencaliente 
Llanos de Aridane, Los 
Paso, El 
Tazacorte 
 
b) Delområdet Hoyo de Mazo 
Breña Alta 
Breña Baja 
Mazo 
Santa Cruz de La Palma 
 
c) Delområdet Norte de La Palma 
Barlovento 
Garafía 
Puntagorda 
Puntallana 
San Andrés y Sauces 
Tijarafe 
 
1.2.39 Det specificerade området Penedés 
Abrera 
Aiguamurcia 
Albinyana 
Avinyonet del Penedés 
Banyeres del Penedés 
Begues 
Bellvei 
Bisbal del Penedés, La 
Bonastre 
Cabanyes, Les 
Cabrera d’Igualada 
Calafell 
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Canyelles 
Castellet i la Gornal 
Castellví de la Marca 
Castellví de Rosanes 
Cervelló 
Corbera de Llobregat 
Creixell 
Cubelles 
Cunit 
Font-Rubí 
Gélida 
Granada, La 
Hostalets de Pierola, Els 
L’Arboç 
Llacuna, La 
Llorenç del Penedés 
Martorell 
Masquefa 
Mediona 
Montmell, El 
Olérdola 
Olesa de Bonesvalls 
Olivella 
Pacs del Penedés 
Piera 
Plá del Penedés, El 
Pontons 
Puigdalber 
Roda de Bará 
Sant Cugat Sesgarrigues 
Sant Esteve Sesrovires 
Sant Jaume dels Domenys 
Sant Llorenç d’ Hortons 
Sant Martí Sarroca 
Sant Pere de Ribes 
Sant Pere de Riudebitlles 
Sant Quintí de Mediona 
Sant Sadurní d’ Anoia 
Santa Fe del Penedés 
Santa Margarida i els Monjos 
Santa María de Miralles 
Santa Oliva 
Sitges 
Subirats 
Torrelavid 
Torrelles de Foix 
Vallirana 
Vendrell, El 
Vilafranca del Penedés 
Vilanova i la Geltrú 
Viloví del Penedés 
 
1.2.40 Det specificerade området Pla de Bages 
Artes 
Avinyó 
Balsareny 
Calders 
Callús 
Cardona 
Castellfollit del Boix 
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Castellgalí 
Castellnou de Bages 
Fonollosa 
Manresa 
Monistrol de Calders 
Navarcles 
Navás 
Rejadell 
Sallent 
Sant Fruitós de Bages 
Sant Joan de Vilatorrada 
Sant Salvador de Guardiola 
Santa María d’Oló 
Santpedor 
 
1.2.41 Det specificerade området Pla i Llevant 
Algaida 
Ariany 
Artà 
Campos 
Capdepera 
Felanitx 
Llucmajor 
Manacor 
María de la Salut 
Montuïri 
Muro 
Petra 
Porreres 
Sant Joan 
Sant Llorenç des Cardassar 
Santa Margalida 
Sineu 
Villafranca de Bonany 
 
1.2.42 Det specificerade området Priorato 
Bellmunt del Priorat 
Gratallops 
Lloar, El 
Morera de Montsant, La 
Poboleda 
Porrera 
Torroja del Priorat 
Vilella Alta, La 
Vilella Baixa, La 
 
1.2.43 Det specificerade området Rías Baixas 
 
a) Delområdet Condado do Tea 
A Cañiza 
Arbo 
As Neves 
Crecente 
Salceda de Caselas 
Salvaterra de Miño 
 
b) Delområdet O Rosal 
A Guarda 
Gondomar 
O Rosal 



Rådets beslut (2002/979/EG), EGT L 352, 2002  1209

 

Tomiño 
Tui 
 
c) Delområdet Soutomaior 
Soutomaior 
 
d) Delområdet Val do Salnés 
Barro 
Caldas de Reis 
Cambados 
Meaño 
Meis 
O Grove 
Portas 
Ribadumia 
Sanxenxo 
Vilagarcía de Arousa 
Vilanova de Arousa 
 
1.2.44 Det specificerade området Ribeira Sacra 
 
a) Delområdet Amandi 
Monforte de Lemos 
Sober 
 
b) Delområdet Chantada 
A Peroxa 
Carballedo 
Chantada 
Toboada 
 
c) Delområdet Quiroga-Bibei 
A Pobra de Brollón 
A Pobra de Trives 
Manzaneda 
Monforte de Lemos 
Quiroga 
Ribas de Sil 
 
d) Delområdet Ribeiras do Miño 
O Saviñao 
Sober 
 
e) Delområdet Ribeiras do Sil 
A Teixeira 
Castro Caldelas 
Nogueira de Ramuín 
Parada de Sil 
 
1.2.45 Det specificerade området Ribeiro 
Arnoia 
Beade 
Carballeda de Avia 
Castrelo de Miño 
Cenlle 
Cortegada 
Leiro 
Punxin 
Ribadavia 
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1.2.46 Det specificerade området Ribera del Duero 
Adrada de Haza 
Aguilera, La 
Alcubilla de Avellaneda 
Aldehorno 
Anguix 
Aranda de Duero 
Baños de Valdearados 
Berlangas de Roa 
Boada de Roa 
Bocos de Duero 
Burgo de Osma 
Caleruega 
Campillo de Aranda 
Canalejas de Peñafiel 
Castillejo de Robledo 
Castrillo de Duero 
Castrillo de la Vega 
Cueva de Roa, La 
Curiel de Duero 
Fompedraza 
Fresnillo de las Dueñas 
Fuentecén 
Fuentelcésped 
Fuentelisendo 
Fuentemolinos 
Fuentenebro 
Fuentespina 
Gumiel de Hizán 
Gumiel del Mercado 
Guzmán 
Haza 
Honrubia de la Cuesta 
Hontangas 
Hontoria de Valdearados 
Horra, La 
Hoyales de Roa 
Langa de Duero 
Mambrilla de Castrejón 
Manzanillo 
Milagros 
Miño de San Esteban 
Montejo de la Vega de la Serrezuela 
Moradillo de Roa 
Nava de Roa 
Olivares de Duero 
Olmedillo de Roa 
Olmos de Peñafiel 
Pardilla 
Pedrosa de Duero 
Peñafiel 
Peñaranda de Duero 
Pesquera de Duero 
Piñel de Abajo 
Piñel de Arriba 
Quemada 
Quintana del Pidio 
Quintanamanvirgo 
Quintanilla de Arriba 
Quintanilla de Onésimo 
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Rábano 
Roa de Duero 
Roturas 
San Esteban de Gormaz 
San Juan del Monte 
San Martín de Rubiales 
Santa Cruz de la Salceda 
Sequera de Haza, La 
Sotillo de la Ribera 
Terradillos de Esgueva 
Torre de Peñafiel 
Torregalindo 
Tórtoles de Esgueva 
Tubilla del Lago 
Vadocondes 
Valbuena de Duero 
Valcabado de Roa 
Valdeande 
Valdearcos de la Vega 
Valdezate 
Vid, La 
Villaescuesa de Roa 
Villalba de Duero 
Villalbilla de Gumiel 
Villanueva de Gumiel 
Villatuelda 
Villaverde de Montejo 
Villovela de Esgueva 
Zazuar 
 
1.2.47 Det specificerade området Ribera del Guadiana 
 
a) Delområdet Cañamero 
Alía 
Berzocana 
Cañamero 
Guadalupe 
Valdecaballeros 
 
b) Delområdet Matanegra 
Bienvenida 
Calzadilla 
Fuente de Cantos 
Medina de las Torres 
Puebla de Sancho Perez 
Santos de Maimona, Los 
Usagre 
Zafra 
 
c) Delområdet Montanchéz 
Albalá 
Alcuéscar 
Aldea de Trujillo 
Aldeacentenera 
Almoharín 
Arroyomolinos de Montánchez 
Casas de Don Antonio 
Cumbre, La 
Escurial 
Garciaz 



Rådets beslut (2002/979/EG), EGT L 352, 2002  1212

 

Heguijuela 
Ibahernando 
Madroñera 
Miajadas 
Montanchez 
Puerto de Santa Cruz 
Robledillo de Trujillo 
Salvatierra de Santiago 
Santa Cruz de la Sierra 
Santa Marta de Magasca 
Torre de Santa María 
Torrecilla de la Tiesa 
Trujillo 
Valdefuentes 
Valdemorales 
Villamesías 
Zarza de Montánchez 
 
d) Delområdet Ribera Alta 
Aljucén 
Benquerencia 
Campanario 
Carrascalejo 
Castuera 
Coronada, La 
Cristina 
Don Alvaro 
Don Benito 
Esparragalejo 
Esparragosa de la Serena 
Garrovilla, La 
Guareña 
Haba, La 
Higuera de la Serena 
Magacela 
Malpartida de la Serena 
Manchita 
Medellín 
Mengabril 
Mérida 
Mirandilla 
Monterrubio de la Serena 
Nava de Santiago, La 
Oliva de Mérida 
Quintana de la Serena 
Rena 
San Pedro de Mérida 
Santa Amalia 
Trujillanos 
Valdetorres 
Valverde de Mérida 
Valle de la Serena 
Villagonzalo 
Villanueva de la Serena 
Villar de Rena 
Zalamea de la Serena 
Zarza de Alange 
 
e) Delområdet Ribera Baja 
Albuera, La 



Rådets beslut (2002/979/EG), EGT L 352, 2002  1213

 

Almendral 
Badajoz 
Lobón 
Montijo 
Olivenza 
Roca de la Sierra, La 
Talavera de la Real 
Torre Mayor 
Valverde de Leganés 
Villar del Rey 
 
f) Delområdet Tierra de Barros 
Ahillones 
Alange 
Almendralejo 
Arroyo de San Serván 
Azeuchal 
Azuaga 
Berlanga 
Calamonte 
Corte de Peleas 
Entrín Bajo 
Feria 
Fuente del Maestre 
Granja de Torre Hermosa 
Higuera de Llerena 
Hinojosa del Valle 
Hornachos 
Llera 
Llerena 
Maguilla 
Mérida 
Morera, La 
Nogales 
Palomas 
Parra, La 
Puebla de la Reina 
Puebla del Prior 
Ribera del Fresno 
Salvatierra de los Barros 
Santa Marta de los Barros 
Solana de los Barros 
Torre de Miguel Sesmero 
Torremegía 
Valencia de las Torres 
Valverde de Llerena 
Villafranca de los Barros 
Villalba de los Barros 
 
1.2.48 Det specificerade området Ribera del Júcar 
Casas de Benítez 
Casas de Fernando Alonso 
Casas de Guijarro 
Casas de Haro 
El Picazo 
Pozoamargo 
Sisante 
 
1.2.49 Det specificerade området Rioja 
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a) Delområdet Rioja Alavesa 
Baños de Ebro 
Barriobusto 
Cripán 
Elciego 
Elvillar de Alava 
Labastida 
Labraza 
Laguardia 
Lanciego 
Lapuebla de Labarca 
Leza 
Moreda de Alava 
Navaridas 
Oyón 
Salinillas de Buradón 
Samaniego 
Villabuena de Alava 
Yécora 
 
b) Delområdet Rioja Alta 
Abalos 
Alesanco 
Alesón 
Anguciana 
Arenzana de Abajo 
Arenzana de Arriba 
Azofra 
Badarán 
Bañares 
Baños de Rioja 
Baños de Río Tobía 
Berceo 
Bezares 
Bobadilla 
Briñas 
Briones 
Camprovín 
Canillas 
Cañas 
Cárdenas 
Casalarreina 
Castañares de Rioja 
Cellórigo 
Cenicero 
Cidamón 
Cihuri 
Cirueña 
Cordovín 
Cuzcurrita de Río Tirón 
Daroca de Rioja 
Entrena 
Estollo 
Foncea 
Fonzaleche 
Fuenmayor 
Galbárruli 
Gimileo 
Haro 
Herramélluri 
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Hervias 
Hormilla 
Hormilleja 
Hornos de Moncalvillo 
Huércanos 
Lardero 
Leiva 
Logroño 
Manjarrés 
Matute 
Medrano 
Nájera 
Navarrete 
Ochánduri 
Olláuri 
Rodezno 
Sajazarra 
San Asensio 
San Millán de Yécora 
San Torcuato 
San Vicente de la Sonsierra 
Santa Coloma 
Sojuela 
Sorzano 
Sotés 
Tirgo 
Tormantos 
Torrecilla sobre Alesanco 
Torremontalbo 
Treviana 
Tricio 
Uruñuela 
Ventosa 
Villalba de Rioja 
Villar de Torre 
Villarejo 
Zarratón 
 
c) Delområdet Rioja Baja 
Agoncillo 
Aguilar del río Alhama 
Albelda de Iregua 
Alberite 
Alcanadre 
Aldeanueva de Ebro 
Alfaro 
Andosilla 
Aras 
Arnedo 
Arrúbal 
Ausejo 
Autol 
Azagra 
Bargota 
Bergasa 
Bergasilla 
Calahorra 
Cervera del río Alhama 
Clavijo 
Corera 
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Cornago 
Galilea 
Grávalos 
Herce 
Igea 
Lagunilla de Jubera 
Leza del río Leza 
Mendavia 
Molinos de Ocón 
Murillo de Río Leza 
Nalda 
Ocón 
Pradejón 
Quel 
Redal, El 
Ribafrecha 
Rincón de Soto 
San Adrián 
Santa Engracia de Jubera 
Sartaguda 
Tudelilla 
Viana 
Villamediana de Iregua 
Villar de Arnedo, El 
 
1.2.50 Det specificerade området Rueda 
Aguasal 
Alaejos 
Alcazarén 
Aldeanueva del Codonal 
Aldehuela del Codonal 
Almenara de Adaja 
Ataquines 
Bernuy de Coca 
Blasconuño de Matacabras 
Bobadilla del Campo 
Bócigas 
Brahojos de Medina 
Campillo, El 
Carpio del Campo 
Castrejón 
Castronuño 
Cervillego de la Cruz 
Codorniz 
Donhierro 
Fresno el Viejo 
Fuente de Santa Cruz 
Fuente el Sol 
Fuente Olmedo 
Gomeznarro 
Hornillos 
Juarros de Voltoya 
Llano de Olmedo 
Lomoviejo 
Madrigal de las Altas Torres 
Matapozuelos 
Medina del Campo 
Mojados 
Montejo de Arévalo 
Montuenga 



Rådets beslut (2002/979/EG), EGT L 352, 2002  1217

 

Moraleja de Coca 
Moraleja de las Panaderas 
Muriel 
Nava de La Asunción 
Nava del Rey 
Nieva 
Nueva Villa de las Torres 
Olmedo 
Pollos 
Pozal de Gallinas 
Pozáldez 
Puras 
Ramiro 
Rapariegos 
Rodilana 
Rubí de Bracamonte 
Rueda 
Salvador de Zapardiel 
San Cristobal de la Vega 
San Pablo de la Moraleja 
San Vicente del Palacio 
Santiuste de San Juan Bautista 
Seca, La 
Serrada 
Siete Iglesias de Travancos 
Tolocirio 
Tordesillas 
Torrecilla de la Abadesa 
Torrecilla de la Orden 
Torrecilla del Valle 
Valdestillas 
Velascálvaro 
Ventosa de la Cuesta 
Villafranca de Duero 
Villagonzalo de Coca 
Villanueva de Duero 
Villaverde de Medina 
Zarza, La 
 
1.2.51 Det specificerade området Sierras de Málaga 
Alameda 
Alcaucín 
Alfarnate 
Alfarnatejo 
Algarrobo 
Alhaurín de la Torre 
Almáchar 
Almargen 
Almogía 
Alora 
Antequera 
Archez 
Archidona 
Arenas 
Benamargosa 
Benamejí 
Benomocarra 
Borge 
Campillos 
Canillas de Aceituno 
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Canillas de Albaida 
Cártama 
Casabermeja 
Casares 
Colmenar 
Comares 
Cómpeta 
Cuevas Bajas 
Cuevas de San Marcos 
Cútar 
Estepona 
Frigiliana 
Fuentepiedra 
Humilladero 
Iznate 
Macharaviaya 
Málaga 
Manilva 
Moclinejo 
Mollina 
Nerja 
Palenciana 
Periana 
Pizarra 
Rincón de la Victoria 
Riogordo 
Salares 
Sayalonga 
Sedella 
Sierra de Yegüas 
Torrox 
Totalán 
Vélez-Málaga 
Villanueva de Algaidas 
Villanueva de Tapia 
Villanueva del Rosario 
Villanueva del Trabuco 
Viñuela 
 
a) Delområdet Serranía de Ronda 
Arriate 
Atajate 
Benadalid 
Gaucín 
Ronda 
 
1.2.52 Det specificerade området Somontano 
Abiego 
Adahuesca 
Alcalá del Obispo 
Angúes 
Antillón 
Alquézar 
Argavieso 
Azara 
Azlor 
Barbastro 
Barbuñales 
Berbegal 
Blecua y Torres 
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Bierge 
Capella 
Casbas de Huesca 
Castillazuelo 
Colungo 
Estada 
Estadilla 
Fonz 
Grado, El 
Graus 
Hoz y Costean 
Ibieca 
Ilche 
Laluenga 
Laperdiguera 
Lascellas-Ponzano 
Naval 
Olvena 
Peralta de Alcofea 
Peraltilla 
Perarrúa 
Pertusa 
Pozán de Vero 
Puebla de Castro, La 
Salas Altas 
Salas Bajas 
Santa María de Dulcis 
Secastilla 
Siétamo 
Torres de Alcanadre 
 
1.2.53 Det specificerade området Tacoronte-Acentejo 
Laguna, La 
Matanza de Acentejo, La 
Rosario, El 
Santa Cruz de Tenerife 
Santa Ursula 
Sauzal, El 
Tacoronte 
Tegueste 
Victoria de Acentejo, La 
 
a) Delområdet Anaga (områden som ingår i Parque Rural de Anaga). 
 
1.2.54 Det specificerade området Tarragona 
 
a) Delområdet Falset 
Cabacés 
Capçanes 
Figuera, La 
Guiamets, Els 
Marçá 
Masroig, El 
Pradell de la Teixeta 
Torre de Fontaubella, La 
 
b) Delområdet Tarragona Campo 
Alcover 
Aleixar, L’ 
Alforja 
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Alió 
Almoster 
Altafulla 
Argentera, L’ 
Ascó 
Benissanet 
Borges del Camp, Les 
Botarell 
Bráfim 
Cabra del Camp, Les 
Cambrils 
Castellvell del Camp 
Catllar, El 
Colldejou 
Constantí 
Cornudella de Montsant 
Duesaigües 
Figuerola del Camp 
Garcia 
Garidells, Els 
Ginestar 
Masó, La 
Masllorenç 
Maspujols 
Milá, El 
Miravet 
Mont-roig del Camp 
Montbrió del Camp 
Montferri 
Mora d’Ebre 
Mora la Nova 
Morell, El 
Nou de Gaiá, La 
Nulles 
Parallesos, Els 
Perafort 
Pla de Santa María, El 
Pobla de Mafumet, La 
Pobla de Montornés, La 
Puigpelat 
Renau 
Reus 
Riera de Gaiá, La 
Riudecanyes 
Riudecols 
Riudoms 
Rodonyá 
Rourell, El 
Salomó 
Secuita, La 
Selva del Camp, La 
Tarragona 
Tivissa 
Torre de l’Espanyol, La 
Torredembarra 
Ulldemolins 
Vallmoll 
Valls 
Vespella 
Vila-Rodona 
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Vila-Seca 
Vilabella 
Vilallonga del Camp 
Vilanova d’Escornalbou 
Vinebre 
Vinyols i els Arcs 
 
1.2.55 Det specificerade området Terra Alta 
Arnes 
Batea 
Bot 
Caseres 
Corbera d’ Ebre 
Fatarella, La 
Gandesa 
Horta de Sant Joan 
Pinell de Brai, El 
Pobla de Massaluca, La 
Prat de Comte 
Vilalba dels Arcs 
 
1.2.56 Det specificerade området Toro 
Argujillo 
Bóveda de Toro, La 
Morales de Toro 
Pego, El 
Peleagonzalo 
Piñero, El 
San Miguel de la Ribera 
San Román de Hornija 
Sanzoles 
Toro 
Valdefinjas 
Venialbo 
Villafranca del Duero 
Villanueva del Puente 
 
1.2.57 Det specificerade området Utiel-Requena 
Camporrobles 
Caudete 
Fuenterrobles 
Requena 
Siete Aguas 
Sinarcas 
Utiel 
Venta del Moro 
Villagordo 
 
1.2.58 Det specificerade området Valdeorras 
Barco, El 
Bollo, El 
Carballeda de Valdeorras 
Laroco 
Petín 
Rua, La 
Rubiana 
Villamartín 
 
1.2.59 Det specificerade området Valdepeñas 
Alcubillas 
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Moral de Calatrava 
San Carlos del Valle 
Santa Cruz de Mudela 
Torrenueva 
Valdepeñas 
 
1.2.60 Det specificerade området Valencia 
Camporrobles 
Caudete de las Fuentes 
Fuenterrobles 
Requena 
Sieteaguas 
Sinarcas 
Utiel 
Venta del Moro 
Villargordo del Cabriel 
 
a) Delområdet Alto Turia 
Alpuente 
Aras de Alpuente 
Chelva 
La Yesa 
Titaguas 
Tuéjar 
 
b) Delområdet Clariano 
Adzaneta de Albaida 
Agullent 
Aielo de Malferit 
Aielo de Rugat 
Albaida 
Alfarrasí 
Bélgida 
Bellús 
Beniatjar 
Benicolet 
Benigánim 
Bocairent 
Bufali 
Castelló de Rugat 
Fontanars dels Alforins 
Font la Figuera, La 
Guadasequíes 
L’Ollería 
La Pobla del Duc 
Llutxent 
Moixent 
Montaberner 
Montesa 
Montichelvo 
Ontinyent 
Otos 
Palomar 
Pinet 
Quatretonda 
Ráfol de Salem 
Sempere 
Terrateig 
Vallada 
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c) Delområdet Moscatel de Valencia 
Catadau 
Cheste 
Chiva 
Godelleta 
Llombai 
Montroi 
Montserrat 
Real de Montroi 
Turís 
 
d) Delområdet Valentino 
Alborache 
Alcublas 
Andilla 
Bugarra 
Buñol 
Casinos 
Cheste 
Chiva 
Chulilla 
Domeño 
Estivella 
Gestalgar 
Godelleta 
Higueruelas 
Lliria 
Losa del Obispo 
Macastre 
Montserrat 
Montroy 
Pedralba 
Real de Montroi 
Turís 
Vilamarxant 
Villar del Arzobispo 
 
1.2.61 Det specificerade området Valle de Güímar 
Arafo 
Candelaria 
Güímar 
 
1.2.62 Det specificerade området Valle de la Orotava 
La Orotava 
Los Realejos 
Puerto de la Cruz 
 
1.2.63 Det specificerade området Vinos de Madrid 
 
a) Delområdet Arganda 
Ambite 
Aranjuez 
Arganda del Rey 
Belmonte de Tajo 
Campo Real 
Carabaña 
Colmenar de Oreja 
Chinchón 
Fuentidueña de Tajo 
Getafe 
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Loeches 
Mejorada del Campo 
Morata de Tajuña 
Orusco 
Perales de Tajuña 
Pezuela de las Torres 
Pozuelo del Rey 
Tielmes 
Titulcia 
Valdaracete 
Valdelaguna 
Valdilecha 
Villaconejos 
Villamanrique de Tajo 
Villar del Olmo 
Villarejo de Salvanés 
 
b) Delområdet Navalcarnero 
Álamo, El 
Aldea del Fresno 
Arroyomolinos 
Batres 
Brunete 
Fuenlabrada 
Griñón 
Humanes de Madrid 
Moraleja de Enmedio 
Móstoles 
Navalcarnero 
Parla 
Serranillos del Valle 
Sevilla la Nueva 
Valdemorillo 
Villamanta 
Villamantilla 
Villanueva de la Cañada 
Villaviciosa de Odón 
 
c) Delområdet San Martín de Valdeiglesias 
Cadalso de los Vidrios 
Cenicientos 
Chapinería 
Colmenar de Arroyo 
Navas del Rey 
Pelayos de la Presa 
Rozas de Puerto Real 
San Martín de Valdeiglesias 
Villa del Prado 
 
1.2.64 Det specificerade området Ycoden-Daute-Isora 
Buenavista del Norte 
El Tanque 
Garachico 
Guía de Isora 
Icod de los Vinos 
La Guancha 
Los Silos 
San Juan de la Rambla 
Santiago del Teide 
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1.2.65 Det specificerade området Yecla 
Yecla 
 
a) Delområdet Yecla Campo Arriba (områden på sluttningar och högplaåter som planterats 
med sorten Monastrell) 
 
2. Bordsviner med geografisk beteckning 
Abanilla 
Arribes del Duero 
Bailén 
Bajo Aragón 
Betanzos 
Cádiz 
Campo de Belchite 
Campo de Cartagena 
Cangas 
Castello 
Castilla 
Castilla y León 
Chacolí de Alava 
Contraviesa-Alpujarra 
Córdoba 
Desierto de Almería 
El Terrerazo 
Extremadura 
Gálvez 
Gran Canaria 
Granada Sur-Oeste 
Ibiza 
Illes Balears 
Isla de Menoría 
La Gomera 
Laujar –Alpujarra 
Los Palacios 
Manchuela 
Medina del Campo 
Norte de Granada 
Pla i Llevant de Mallorca 
Pozohondo 
Ribera del Andarax 
Ribera del Arlanza 
Ribera del Gállego-Cinco Villas 
Ribera del Queiles. 
Sierra de Alcaraz 
Sierra de Tramuntana-Costa Nord 
Sierra Sur de Jaén 
Terrazas del Gállego 
Tierra de León 
Tierra del Vino de Zamora 
Valdejalón 
Valdevimbre-Los Oteros 
Valle del Cinca 
Valle del Jiloca 
Valle del Miño-Ourense 
Valles de Benavente 
Valles de Sadacia. 
Vino de la Tierra Formentera 

Beslut (2006/567/EG), EUT L 231, 2006. 
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IV. VINER MED URSPRUNG I REPUBLIKEN GREKLAND 

 
1. Kvalitetsviner som framställs i specificerade områden (”Ποιοτικός οίνος 
παραχθείς σε συγκεκριμένη περιοχή”) 
 
1.1 Namn på specificerade områden 
 
1.1.1 Ονομασία προελεύσεως ελεγχομένη (registrerad ursprungsbeteckning) 
Κεφαλληνίας (Céphalonie) 
Λήμνου (Lemnos) 
Πατρών (Patron) 
Ρόδου (Rhodos) 
Ρίου Πατρών (Riou Patron) 
Σάμος (Samos) 
 
1.1.2 Ονομασία προελεύσεως ανωτέρας ποιότητας (ursprungsbeteckning för vin av 
högre kvalitet) 
Αμύνταιον (Amynteon) 
Αγχίαλος (Anchialos) 
Αρχάνες (Archanes) 
Δαφνές (Dafnes) 
Γουμένισσα (Gumenissa) 
Κεφαλληνίας (Céphalonie) 
Λήμνος (Lemnos) 
Μαντινεία (Mantinée) 
Μεσενικόλα (Mesenicola) 
Νάουσα (Naoussa) 
Νεμέα (Némée) 
Πάρος (Paros) 
Πάτραι (Patras) 
Πεζά (Peza) 
Ραψάνη (Rapsani) 
Ρόδος (Rhodos) 
Σάμος (Samos) 
Σαντορίνη (Santorin) 
Σητεία (Sitia) 
Πλαγιές Μελίτωνα (Slopes of Melitona) 
Ζίτσα (Zitsa) 
 
2. Bordsvin 
 
2.1 Oνομασία κατά παράδοση (traditionell beteckning) 
Αττικής (Attikis) 
Ευβοίας (Evias) 
Γιάλτρων (Gialtra) 
Χαλκίδας (Halkida) 
Καρύστου (Karystos) 
Κορωπίου (Koropiou) 
Κρωπίας (Kropia) 
Λιοπεσίου (Liopesi) 
Μαρκοπούλου (Markopoulou) 
Μεγάρων (Megaron) 
Μεσογείων (Messoguion) 
Παλλήνης (Pallini) 
Παιανίας (Peania) 
Πικερμίου (Pikermi) 
Σπάτων (Spata) 
Θηβών (Thivon) 
Βερντεα Ζακύνθου (Verntea Zakynthou) 
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Βοιωτίας (Viotias) 
 
2.2. Τοπικός οίνος (lokalt vin) 
Ανδριανής (Adriani) 
Αιγαιοπελαγίτικος (Aegean Sea) 
Αγιορείτικος (Agioritikos) 
Αγοριανός (Agorianos) 
Αιγαίου Πελάγους (Aigaion pelagos) 
Aναβυσιωτικός (Anavyssiotikos) 
Αρκαδίας (Arkadia) 
Αττικός (Attique) 
Αβδήρων (Avdira) 
Χαλικούνας (Chalikouna) 
Χαλκιδικής (Chalkidiki) 
Κέρκυρας (Corfu-Kerkyra) 
Κρητικός (Crète) 
Δωδεκανησιακός (Dodekanesse) 
Δράμας (Drama) 
Επανωμίτικος (Epanomie) 
Φλώρινας (Florinas) 
Γερανίων (Gerania) 
Γρεβενών (Grevena) 
Χαλικούνας (Halikouna) 
Ηρακλειώτικος (Heraklion) 
Ιλίου (Ilion) 
Ημαθίας (Hemathia) 
Ιωαννίνων (Ioannina) 
Ισμαρικός (Ismarikos) 
Ηπειρωτικός (Ipirotikos) 
Καρυστινός (Karystos) 
Κισάμου (Kissamos) 
Κλημέντι (Klimenti) 
Κορινθιακός (Korinthos-Korinthiakos) 
Κορωπιότικος (Koropie) 
Κρανιώτικος (Krania) 
Λασιθιώτικος (Lassithie) 
Λευκάδας (Lefkadas) 
Λετρίνων (Letrina) 
Ληλαντίου Πεδίου (Lilantio Pedion) 
Μακεδονικός (Macédonie) 
Μαντζαβινάτων (Mantzavinata) 
Μαρκοπουλιώτικος (Markopoulo) 
Μαρτίνου (Martino) 
Μεσσηνιακός (Messina) 
Μεταξάτων (Metaxata) 
Μετσοβίτικος (Metsovo-Metsovitikos) 
Μεσημβριώτικος (Messimvria) 
Οπουντίας Λοκρίδος (Opountia Lokrida) 
Παλληνιώτικος (Pallini) 
Παγγαιορείτικος (Paggeoritikos) 
Παιανίτικος (Peanitikos) 
Πέλλας (Pella) 
Πελοποννησιακός (Peloponnèse) 
Πισατίδος (Pisatidos) 
Πυλίας (Pylie) 
Ριτσώνας Αυλίδος (Ritsona Avlidos) 
Σερρών (Serres) 
Σιατιστινός (Siatistinon) 
Σιθωνίας (Sithonia) 
Πλαγιές Αμπέλου (Côtes de Ampelos) 
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Πλαγιές Αιγιαλείας (Côtes de Aigialieias) 
Πλαγιές του Αίνου (Côtes de Ainou) 
Πλαγιών Κιθαιρώνα (Côtes du Kitheron) 
Πλαγιών Κνημίδος (Côtes de Knimide) 
Πλαγιών ορεινής Κορινθίας (Côtes Montagneuses de Korinthia) 
Πλαγιών Πάρνηθας (Côtes de Parnitha) 
Βορείων Πλαγιών Πεντελικού (Côtes Nord de Penteli) 
Πλαγιών Πετρωτού (Côtes de Petrotou) 
Πλαγιές Βερτίσκου (Côtes de Vertiskos) 
Σπατανέικος (Spata) 
Στερεάς Ελλάδος (Sterea Ellada) 
Συριανός (Syros) 
Τεγέας (Tegeas) 
Θαψάνων (Thapsanon) 
Θηβαϊκός (Thiva) 
Θεσσαλικός (Thessalia) 
Θρακικός ή Θράκης (Thrakie) 
Τριφυλίας (Trifilia) 
Τυρνάβου (Tyrnavos) 
Κοιλάδας Αταλάντης (Valley of Atalanti) 
Βερντέα Ζακύνθου (Verdea Zakynthou) 
Βίλιτσας (Vilitsa) 
 

Beslut (2006/567/EG), EUT L 231, 2006. 
 

V. VIN MED URSPRUNG I REPUBLIKEN ITALIEN 
 
1. Kvalitetsviner som framställs i specificerade områden (”vino di qualità prodotto 
in una regione determinata”) 
 
1.1 Kvalitetsviner fso som beskrivs med angivelsen ”Denominazione di origine 
controllata e garantita”: 
Albana di Romagna 
Asti 
Barbaresco 
Barolo 
Brachetto d’Acqui 
Brunello di Montalcino 
Carmignano 
Chianti 
Chianti Classico, eventuellt åtföljt av någon av följande geografiska 
beteckningar: 
– Colli Aretini 
– Colli Fiorentini 
– Colli Senesi 
– Colline Pisane 
– Montalbano 
– Montespertoli 
– Rufina 
Franciacorta 
Gattinara 
Gavi 
Ghemme 
Montefalco Sagrantino 
Montepulciano 
Recioto di Soave 
Taurasi 
Torgiano 
Valtellina 
Valtellina Grumello 



Rådets beslut (2002/979/EG), EGT L 352, 2002  1229

 

Valtellina Inferno 
Valtellina Sassella 
Valtellina Valgella 
Vermentino di Gallura 
Vernaccia di San Gimignano 
 
1.2 Kvalitetsviner fso som beskrivs med angivelsen ”Denominazione di origine 
controllata” 
 
1.2.1 Abruzzerna 
Abruzzo 
Abruzzo Colline Teramane 
Controguerra 
Molise 
 
1.2.2 Basilicata-området 
Vulture 
 
1.2.3 Calabria-området 
Bianco 
Bivongi 
Cirò 
Donnici 
Lamezia 
Melissa 
Pollino 
San Vito di Luzzi 
Sant’Anna di Isola Capo Rizzuto 
Savuto 
Scavigna 
Verbicaro 
 
1.2.4 Campania-området 
Avellino 
Aversa 
Campi Flegrei 
Capri 
Castel San Lorenzo 
Cilento 
Costa d’Amalfi 
Costa d’Amalfi Furore 
Costa d’Amalfi Ravello 
Costa d’Amalfi Tramonti 
Falerno del Massico 
Galuccio 
Guardia Sanframondi 
Guardiolo 
Ischia 
Massico 
Penisola Sorrentina 
Penisola Sorrentina – Gragnano 
Penisola Sorrentina – Lettere 
Penisola Sorrentina – Sorrento 
Sannio 
Sant’Agata de’ Goti 
Solopaca 
Taburno 
Tufo 
Vesuvio 
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1.2.5 Emilia-Romagna-området 
Bosco Eliceo 
Castelvetro 
Colli Bolognesi 
Colli Bolognesi Classico 
Colli Bolognesi Colline di Riosto 
Colli Bolognesi Colline Marconiane 
Colli Bolognesi Colline Oliveto 
Colli Bolognesi Monte San Pietro 
Colli Bolognesi Serravalle 
Colli Bolognesi Terre di Montebudello 
Colli Bolognesi Zola Predosa 
Colli d’Imola 
Colli di Faenza 
Colli di Parma 
Colli di Rimini 
Colli di Scandiano e Canossa 
Colli Piacentini 
Colli Piacentini Monterosso 
Colli Piacentini Val d’Arda 
Colli Piacentini Val Nure 
Colli Piacentini Val Trebbia 
Reggiano 
Reno 
Romagna 
Santa Croce 
Sorbara 
 
1.2.6 Friuli-Venezia Giulia-området 
Carso 
Colli Orientali del Friuli 
Colli Orientali del Friuli Cialla 
Colli Orientali del Friuli Ramandolo 
Colli Orientali del Friuli Rosazzo 
Collio 
Collio Goriziano 
Friuli Annia 
Friuli Aquileia 
Friuli Grave 
Friuli Isonzo 
Friuli Latisana 
Isonzo del Friuli 
Lison Pramaggiore 
 
1.2.7 Lazio-området 
Affile 
Aprilia 
Capena 
Castelli Romani 
Cerveteri 
Circeo 
Colli Albani 
Colli della Sabina 
Colli Etruschi Viterbesi 
Colli Lanuvini 
Cori 
Frascati 
Genazzano 
Gradoli 
Marino 
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Montecompatri Colonna 
Montefiascone 
Olevano Romano 
Orvieto 
Piglio 
Tarquinia 
Velletri 
Vignanello 
Zagarolo 
 
1.2.8 Liguria-området 
Albenga 
Albenganese 
Cinque Terre 
Colli di Luni 
Colline di Levanto 
Dolceacqua 
Finale 
Finalese 
Golfo del Tigullio 
Riviera dei Fiori 
Riviera Ligure di Ponente 
 
1.2.9 Lombardia-området 
Botticino 
Capriano del Colle 
Cellatica 
Garda 
Garda Colli Mantovani 
Lugana 
Mantovano 
Oltrepò Pavese 
Riviera del Garda Bresciano 
San Colombano al Lambro 
San Martino della Battaglia 
Terre di Franciacorta 
Valcalepio 
 
1.2.10 Marche-området 
Castelli di Jesi 
Colli Ascolani 
Colli Maceratesi 
Colli Pesaresi 
Conero 
Esino 
Focara 
Matelica 
Metauro 
Morro d’Alba 
Piceno 
Roncaglia 
Serrapetrona 
 
1.2.11 Molise-området 
Biferno 
Pentro d’Isernia 
 
1.2.12 Piemonte-området 
Acqui 
Alba 
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Albugnano 
Alto Monferrato 
Asti 
Boca 
Bramaterra 
Caluso 
Canavese 
Cantavenna 
Carema 
Casalese 
Casorzo d’Asti 
Castagnole Monferrato 
Castelnuovo Don Bosco 
Chieri 
Colli Tortonesi 
Colline Novaresi 
Colline Saluzzesi 
Coste della Sesia 
Diano d’Alba 
Dogliani 
Fara 
Gabiano 
Langhe 
Langhe Monregalesi 
Lessona 
Loazzolo 
Monferrato 
Monferrato Casalese 
Ovada 
Piemonte 
Pinorelese 
Roero 
Sizzano 
Valsusa 
Verduno 
 
1.2.13 Puglia-området 
Alezio 
Barletta 
Brindisi 
Canosa 
Castel del Monte 
Cerignola 
Copertino 
Galatina 
Gioia del Colle 
Gravina 
Leverano 
Lizzano 
Locorotondo 
Lucera 
Manduria 
Martinafranca 
Matino 
Nardò 
Ortanova 
Ostuni 
Puglia 
Salice Salentino 
San Severo 
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Squinzano 
Trani 
 
1.2.14 Sardegna 
Alghero 
Arborea 
Bosa 
Cagliari 
Campidano di Terralba 
Mandrolisai 
Oristano 
Sardegna 
Sardegna – Capo Ferrato 
Sardegna – Jerzu 
Sardegna – Mogoro 
Sardegna – Nepente di Oliena 
Sardegna – Oliena 
Sardegna – Semidano 
Sardegna – Tempio Pausania 
Sorso Sennori 
Sulcis 
Terralba 
 
1.2.15 Sicilia 
Alcamo 
Contea di Sclafani 
Contessa Entellina 
Delia Nivolalli 
Eloro 
Etna 
Faro 
Lipari 
Marsala 
Menfi 
Noto 
Pantelleria 
Sambuca di Sicilia 
Santa Margherita di Belice 
Sciacca 
Siracusa 
Vittoria 
 
1.2.16 Toscana-området 
Barco Reale di Carmignano 
Bolgheri 
Bolgheri Sassicaia 
Candia dei Colli Apuani 
Carmignano 
Chianti 
Chianti Classico 
Colli Apuani 
Colli dell’Etruria Centrale 
Colli di Luni 
Colline Lucchesi 
Costa dell’”Argentario” 
Elba 
Empolese 
Montalcino 
Montecarlo 
Montecucco 
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Montepulciano 
Montereggio di Massa Marittima 
Montescudaio 
Parrina 
Pisano di San Torpè 
Pitigliano 
Pomino 
San Gimignano 
San Torpè 
Sant’Antimo 
Scansano 
Val d’Arbia 
Val di Cornia 
Val di Cornia Campiglia Marittima 
Val di Cornia Piombino 
Val di Cornia San Vincenzo 
Val di Cornia Suvereto 
Valdichiana 
Valdinievole 
 
1.2.17 Trentino-Alto Adige-området 
Alto Adige 
Bozner Leiten 
Bressanone 
Brixner 
Buggrafler 
Burgraviato 
Caldaro 
Casteller 
Colli di Bolzano 
Eisacktaler 
Etschtaler 
Gries 
Kalterer 
Kalterersee 
Lago di Caldaro 
Meraner Hügel 
Meranese di Collina 
Santa Maddalena 
Sorni 
St. Magdalener 
Südtirol 
Südtiroler 
Terlaner 
Terlano 
Teroldego Rotaliano 
Trentino 
Trento 
Val Venosta 
Valdadige 
Valle Isarco 
Vinschgau 
 
1.2.18 Umbria-området 
Assisi 
Colli Amerini 
Colli Altotiberini 
Colli del Trasimeno 
Colli Martani 
Colli Perugini 
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Lago di Corbara 
Montefalco 
Orvieto 
Orvietano 
Todi 
Torgiano 
 
1.2.19 Området Aostadalen 
Arnad-Montjovet 
Chambave 
Donnas 
Enfer d’Arvier 
La Salle 
Morgex 
Nus 
Torrette 
Valle d’Aosta 
Vallée d’Aoste 
 
1.2.20 Veneto-området 
Bagnoli 
Bagnoli di Sopra 
Bardolino 
Breganze 
Breganze Torcolato 
Colli Asolani 
Colli Berici 
Colli Berici Barbarano 
Colli di Conegliano 
Colli di Conegliano Fregona 
Colli di Conegliano Refrontolo 
Colli Euganei 
Conegliano 
Conegliano Valdobbiadene 
Conegliano Valdobbiadene Cartizze 
Custoza 
Etschtaler 
Gambellara 
Garda 
Lessini Durello 
Lison Pramaggiore 
Lugana 
Montello 
Piave 
San Martino della Battaglia 
Soave 
Valdadige 
Valdobbiadene 
Valpantena 
Valpolicella 
 
2. Bordsviner med geografisk beteckning 
 
2.1 Abruzzo 
Alto Tirino 
Colli Aprutini 
Colli del Sangro 
Colline Frentane 
Colline Pescaresi 
Colline Teatine 
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Histonium 
Terre di Chieti 
Valle Peligna 
Vastese 
 
2.2. Basilicata 
Basilicata 
 
2.3. Provincia Autonoma di Bolzano 
Dolomiten 
Dolomiti 
Mitterberg 
Mitterberg tra Cauria e Tel 
Mitterberg zwischen Gfrill und Toll 
 
2.4. Calabria 
Arghilla 
Calabria 
Condoleo 
Costa Viola 
Esaro 
Lipuda 
Locride 
Palizzi 
Pellaro 
Scilla 
Val di Neto 
Valdamato 
Valle dei Crati 
 
2.5. Campania 
Colli di Salerno 
Dugenta 
Epomeo 
Irpinia 
Paestum 
Pompeiano 
Roccamonfina 
Terre del Volturno 
 
2.6. Emilia-Romagna 
Bianco dei Sillaro 
Castelfranco Emilia 
Emilia 
Forli 
Fortana del Taro 
Modena 
Ravenna 
Rubicone 
Sillaro 
Terre di Veleja 
Val Tidone 
 
2.7. Friuli-Venezia Giulia 
Alto Livenza 
Venezia Giulia 
Venezie 
 
2.8. Lazio 
Civitella d’Agliano 



Rådets beslut (2002/979/EG), EGT L 352, 2002  1237

 

Colli Cimini 
Del Frusinate Lazio 
Frusinate 
Nettuno 
 
2.9. Liguria 
Colline Savonesi 
Val Polcevera 
 
2.10. Lombardia 
Alto Mincio 
Benaco bresciano 
Bergamasca 
Collina del Milanese 
Mantova 
Montenetto di Brescia 
Pavia 
Quistello 
Ronchi di Brescia 
Sabbioneta 
Sebino 
Terrazze Retiche di Sondrio 
 
2.11. Marche 
Marche 
 
2.12. Molise 
Osco 
Rotae 
Terre degli Osci 
 
2.13. Puglia 
Daunia 
Murgia 
Puglia 
Salento 
Tarantino 
Valle d’Itria 
 
2.14. Sardagna 
Barbagia 
Colli del Limbara 
Isola dei Nuraghi 
Marmila 
Nuoro 
Nurra 
Ogliastro 
Parteolla 
Planargia 
Romangia 
Sibiola 
Tharros 
Trexenta 
Valle dei Tirso 
Valli di Porto Pino 
 
2.15. Sicilia 
Camarro 
Colli Ericini 
Fontanarossa di Cerda 
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Salemi 
Salina 
Sicilia 
Valle Belice 
 
2.16. Toscana 
Alta Valle della Greve 
Colli della Toscana centrale 
Maremma toscana 
Orcia 
Toscana 
Toscano 
Val di Magra 
 
2.17. Provincia Autonoma di Trento 
Atesino 
Dolomiten 
Dolomiti 
Vallagarina 
Venezie 
 
2.18. Umbria 
Allerona 
Bettona 
Cannara 
Narni 
Spello 
Umbria 
 
2.19. Veneto 
Alto Livenza 
Colli Trevigiani 
Conselvano 
Dolomiten 
Dolomiti 
Marca Trevigiana 
Vallagarina 
Veneto 
Veneto Orientale 
Venezie 
Verona 
Veronese 

Beslut (2006/567/EG), EUT L 231, 2006. 
 
 
 

VI. VINER MED URSPRUNG I STORHERTIGDÖMET LUXEMBURG 
 
1. Kvalitetsviner framställda i specifika områden (”vin de qualité produit dans une 
région déterminée”) 
Moselle Luxembourgeoise 
 
1.1 Kommunnamn 
Ahn 
Assel 
Bech-Kleinmacher 
Born 
Bous 
Burmerange 
Canach 
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Ehnen 
Ellange 
Elvange 
Erpeldange 
Gostingen 
Greiveldange 
Grevenmacher 
Lenningen 
Machtum 
Mertert 
Moersdorf 
Mondorf 
Niederdonven 
Oberdonven 
Oberwormeldange 
Remerschen 
Remich 
Rolling 
Rosport 
Schengen 
Schwebsange 
Stadtbredimus 
Trintange 
Wasserbillig 
Wellenstein 
Wintringen 
Wormeldange 

2. Bordsviner med geografisk beteckning
– 

Beslut (2006/567/EG), EUT L 231, 2006. 

VII. VINER MED URSPRUNG I REPUBLIKEN PORTUGAL

1. Kvalitetsviner som framställs i specificerade områden (”vinho de qualidade
produzido em região determinada”) 

1.1 Namn på specificerade områden 
Alcobaça 
Alenquer 
Alentejo 
Arruda 
Bairrada 
Beira Interior 
Biscoitos 
Bucelas 
Carcavelos 
Chaves 
Colares 
Dão 
Douro 
Encostas d’Aire 
Graciosa 
Lafões 
Lagoa 
Lagos 
Lourinhã 
Madeira/Madère/Madera 
Óbidos 
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Palmela 
Pico 
Planalto Mirandês 
Portimão 
Porto/Port/Oporto/Portwein/Portvin/Portwijn 
Ribatejo 
Setúbal 
Tavira 
Távora-Varosa 
Torres Vedras 
Valpaços 
Vinho Verde 
 
1.2 Namn på delområden 
 
1.2.1 Alentejo 
Borba 
Évora 
Granja-Amareleja 
Moura 
Portalegre 
Redondo 
Reguengos 
Vidigueira 
 
1.2.2 Beira Interior 
Castelo Rodrigo 
Cova da Beira 
Pinhel 
 
1.2.3 Dão 
Alva 
Besteiros 
Castendo 
Serra da Estrela 
Silgueiros 
Terras de Azurara 
Terras de Senhorim 
 
1.2.4 Douro 
Favaios 
 
1.2.5 Encostas d’Aire 
Alcobaça 
Ourém 
 
1.2.6 Ribatejo 
Almeirim 
Cartaxo 
Chamusca 
Coruche 
Santarém 
Tomar 
 
1.2.7 Vinho Verde 
Amarante 
Basto 
Braga 
Lima 
Monção 
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Penafiel 
 
1.2.8 Andra namn 
Dão Nobre 
Moscatel de Setúbal 
Setúbal Roxo 
Vinho Verde Alvarinho 
 
2. Bordsviner med geografisk beteckning 
Alentejano 
Algarve 
Alta Estremadura 
Beira Alta 
Beira Litoral 
Beiras 
Estremadura 
Minho 
Ribatejano 
Terras de Sicó 
Terras do Sado 
Terras Durienses 
Trás-os-Montes 
 
2.1 Namn på delområde i det specificerade området Bairas 
Açores 

Beslut (2006/567/EG), EUT L 231, 2006. 
 
 

VIII. VINER MED URSPRUNG I FÖRENADE KUNGARIKET 
 
1. Kvalitetsvin framställt i ett specificerat område 
– English vineyards 
– Welsh vineyards 
 
2. Bordsviner med geografisk beteckning 
– English counties 
– Welsh counties 
 
2.1 England, eller: 
Cornwall 
Devon 
Dorset 
East Anglia 
England 
Gloucestershire 
Hampshire 
Isle of Wight 
Isles of Scilly 
Lincolnshire 
Shropshire 
Somerset 
Surrey 
Sussex 
Worcestershire 
Yorkshire 
 
2.2 Wales, eller: 
Cardiff 
Cardiganshire 
Carmarthenshire 
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Denbighshire 
Gwynedd 
Monmouthshire 
Newport 
Pembrokeshire 
Rhondda Cynon Taf 
Swansea 
The Vale of Glamorgan 
Wales 
Wrexham 
 

Beslut (2006/567/EG), EUT L 231,2006. 
 

 
IX. VINER MED URSPRUNG I REPUBLIKEN ÖSTERRIKE 

 
1. Kvalitetsviner som framställs i specificerade områden (”Qualitätswein 
bestimmter Anbaugebiete”) 
 
1.1 Namn på vinregioner 
Bergland 
Steiermark 
Weinland 
Wien 
 
1.2 Namn på specificerade områden 
 
1.2.1 Det specificerade området Bergland 
Kärnten 
Oberösterreich 
Salzburg 
Tirol 
Vorarlberg 
 
1.2.2 Det specificerade området Styria 
Süd-Oststeiermark 
Südsteiermark 
Weststeiermark 
 
1.2.3 Det specificerade området Weinland 
Burgenland 
Carnuntum 
Donauland 
Kamptal 
Kremstal 
Mittelburgenland 
Neusiedlersee 
Neusiedlersee-Hügelland 
Niederösterreich 
Südburgenland 
Thermenregion 
Traisental 
Wachau 
Weinviertel 
 
1.2.4 Det specificerade området Wien 
Wien 
 
1.3 Kommuner och kommundelar i Grosslagen, Rieden, Fluren, Einzellagen 
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1.3.1 Det specificerade området Carnuntum 
 
a) Großlage 
– 
 
b) Rieden, Fluren, Einzellagen 
Aubühel 
Braunsberg 
Dorfbrunnenäcker 
Füllenbeutel 
Gabler 
Golden 
Haidäcker 
Hausweinäcker 
Hausweingärten 
Hexenberg 
Kirchbergen 
Lange Letten 
Lange Weingärten 
Mitterberg 
Mühlbachacker 
Mühlweg 
Rosenberg 
Spitzerberg 
Steinriegl 
Tilhofen 
Ungerberg 
Unterschilling 
 
c) Kommuner och kommundelar 
Arbesthal 
Au am Leithagebirge 
Bad Deutsch-Altenburg 
Berg 
Bruck an der Leitha 
Deutsch-Haslau 
Ebergassing 
Enzersdorf/Fischa 
Fischamend 
Gallbrunn 
Gerhaus 
Göttlesbrunn 
Gramatneusiedl 
Hainburg/Donau 
Haslau/Donau 
Haslau-Maria Ellend 
Himberg 
Hof/Leithaberge 
Höflein 
Hollern 
Hundsheim 
Mannersdorf/Leithagebirge 
Margarethen am Moos 
Maria Ellend 
Moosbrunn 
Pachfurth 
Petronell 
Petronell-Carnuntum 
Prellenkirchen 
Regelsbrunn 
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Rohrau 
Sarasdorf 
Scharndorf 
Schloß Prugg 
Schönabrunn 
Schwadorf 
Sommerein 
Stixneusiedl 
Trautmannsdorf/Leitha 
Velm 
Wienerherberg 
Wildungsmauer 
Wilfleinsdorf 
Wolfsthal 
Zwölfaxing 
 
1.3.2 Det specificerade området Donauland 
 
a) Großlagen 
Klosterneuburger Weinberge 
Tulbinger Kogel 
Wagram-Donauland 
 
b) Rieden, Fluren, Einzellagen 
Altenberg 
Bromberg 
Erdpreß 
Franzhauser 
Fuchsberg 
Gänsacker 
Georgenberg 
Glockengießer 
Gmirk 
Goldberg 
Halterberg 
Hengsberg 
Hengstberg 
Himmelreich 
Hirschberg 
Hochrain 
Kreitschental 
Kühgraben 
Leben 
Ortsried 
Purgstall 
Satzen 
Schillingsberg 
Schloßberg 
Sonnenried 
Steinagrund 
Traxelgraben 
Vorberg 
Wadenthal 
Wagram 
Weinlacke 
Wendelstatt 
Wora 
 
c) Kommuner och kommundelar 
Abstetten 
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Ahrenberg 
Altenberg 
Ameisthal 
Anzenberg 
Atzelsdorf 
Atzenbrugg 
Baumgarten/Reidling 
Baumgarten/Tullnerfeld 
Baumgarten/Wagram 
Chorherrn 
Dietersdorf 
Ebersdorf 
Egelsee 
Einsiedl 
Elsbach 
Engelmannsbrunn 
Fels 
Fels/Wagram 
Feuersbrunn 
Freundorf 
Gerasdorf b.Wien 
Gollarn 
Gösing 
Grafenwörth 
Groß-Rust 
Großriedenthal 
Großweikersdorf 
Großwiesendorf 
Gugging 
Hasendorf 
Henzing 
Hintersdorf 
Hippersdorf 
Höflein an der Donau 
Holzleiten 
Hütteldorf 
Judenau-Baumgarten 
Katzelsdorf im Dorf 
Katzelsdorf/Zeil 
Kierling 
Kirchberg/Wagram 
Kleinwiesendorf 
Klosterneuburg 
Königsbrunn 
Königsbrunn/Wagram 
Königstetten 
Kritzendorf 
Landersdorf 
Michelhausen 
Michelndorf 
Mitterstockstall 
Mossbierbaum 
Neudegg 
Oberstockstall 
Ottenthal 
Pixendorf 
Plankenberg 
Pöding 
Reidling 
Röhrenbach 
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Ruppersthal 
Saladorf 
Sieghartskirchen 
Sitzenberg 
Spital 
St. Andrä-Wördern 
Staasdorf 
Stettenhof 
Tautendorf 
Thürnthal 
Tiefenthal 
Trasdorf 
Tulbing 
Tulln 
Unterstockstall 
Wagram am Wagram 
Waltendorf 
Weinzierl bei Ollern 
Wipfing 
Wolfpassing 
Wördern 
Würmla 
Zaußenberg 
Zeiselmauer 
 
1.3.3 Det specificerade området Kamptal 
 
a) Großlage 
– 
 
b) Rieden, Fluren, Einzellagen 
Anger 
Auf der Setz 
Friesenrock 
Gaisberg 
Gallenberg 
Gobelsberg 
Heiligenstein 
Hiesberg 
Hofstadt 
Kalvarienberg 
Kremstal 
Loiser Berg 
Obritzberg 
Pfeiffenberg 
Sachsenberg 
Sandgrube 
Spiegel 
Stein 
Steinhaus 
Weinträgerin 
Wohra 
 
c) Kommuner och kommundelar 
Altenhof 
Diendorf am Walde 
Diendorf/Kamp 
Elsarn im Straßertale 
Engabrunn 
Etsdorf am Kamp 
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Fernitz 
Gobelsburg 
Grunddorf 
Hadersdorf am Kamp 
Haindorf 
Kammern am Kamp 
Kamp 
Langenlois 
Lengenfeld 
Mittelberg 
Mollands 
Obernholz 
Oberreith 
Plank/Kamp 
Peith 
Rothgraben 
Schiltern 
Schönberg am Kamp 
Schönbergneustift 
Sittendorf 
Stiefern 
Straß im Straßertale 
Thürneustift 
Unterreith 
Walkersdorf 
Wiedendorf 
Zöbing 
 
1.3.4 Det specificerade området Kremstal 
 
a) Großlagen 
Göttweiger Berg 
Kaiserstiege 
 
b) Rieden, Fluren, Einzellagen 
Ebritzstein 
Ehrenfelser 
Emmerlingtal 
Frauengrund 
Gartl 
Gärtling 
Gedersdorfer Kaiserstiege 
Goldberg 
Großer Berg 
Hausberg 
Herrentrost 
Hochäcker 
Im Berg 
Kirchbühel 
Kogl 
Kremsleithen 
Pellingen 
Pfaffenberg 
Pfennigberg 
Pulverturm 
Rammeln 
Reisenthal 
Rohrendorfer Gebling 
Sandgrube 
Scheibelberg 



Rådets beslut (2002/979/EG), EGT L 352, 2002  1248

 

Schrattenpoint 
Sommerleiten 
Sonnageln 
Spiegel 
Steingraben 
Tümelstein 
Weinzierlberg 
Zehetnerin 
 
c) Kommuner och kommundelar 
Aigen 
Angern 
Brunn im Felde 
Droß 
Egelsee 
Eggendorf 
Furth 
Gedersdorf 
Gneixendorf 
Göttweig 
Höbenbach 
Hollenburg 
Hörfarth 
Imbach 
Krems 
Krems an der Donau 
Krustetten 
Landersdorf 
Meidling 
Neustift bei Schönberg 
Oberfucha 
Oberrohrendorf 
Palt 
Paudorf 
Priel 
Rehberg 
Rohrendorf bei Krems 
Scheibenhof 
Senftenberg 
Stein an der Donau 
Steinaweg-Kleinwien 
Stift Göttweig 
Stratzing 
Thallern 
Tiefenfucha 
Unterrohrendorf 
Walkersdorf am Kamp 
Weinzierl bei Krems 
 
1.3.5 Det specificerade området Mittelburgenland 
 
a) Großlage 
Goldbachtal 
 
b) Rieden, Fluren, Einzellagen 
Altes Weingebirge 
Deideckwald 
Dürrau 
Gfanger 
Goldberg 
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Himmelsthron 
Hochäcker 
Hochberg 
Hochplateau 
Hölzl 
Im Weingebirge 
Kart 
Kirchholz 
Pakitsch 
Raga 
Sandhoffeld 
Sinter 
Sonnensteig 
Spiegelberg 
Weingfanger 
Weislkreuz 
 
c) Kommuner och kommundelar 
Deutschkreutz 
Frankenau 
Girm 
Großmutschen 
Großwarasdorf 
Haschendorf 
Horitschon 
Kleinmutschen 
Kleinwarasdorf 
Klostermarienberg 
Kobersdorf 
Kroatisch Gerersdorf 
Kroatisch Minihof 
Lackenbach 
Lackendorf 
Lutzmannsburg 
Mannersdorf 
Markt St. Martin 
Nebersdorf 
Neckenmarkt 
Nikitsch 
Raiding 
Ritzing 
Stoob 
Strebersdorf 
Unterfrauenheid 
Unterpetersdorf 
Unterpullendorf 
 
1.3.6 Det specificerade området Neusiedlersee 
 
a) Großlage 
Kaisergarten 
 
b) Rieden, Fluren, Einzellagen 
Altenberg 
Bauernaussatz 
Bergäcker 
Edelgründe 
Gabarinza 
Goldberg 
Hansagweg 
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Heideboden 
Henneberg 
Herrnjoch 
Herrnsee 
Hintenaussere Weingärten 
Jungerberg 
Kaiserberg 
Kellern 
Kirchäcker 
Kirchberg 
Kleinackerl 
Königswiese 
Kreuzjoch 
Kurzbürg 
Ladisberg 
Lange Salzberg 
Langer Acker 
Lehendorf 
Neuberg 
Pohnpühl 
Prädium 
Rappbühl-Weingärten 
Römerstein 
Rustenäcker 
Sandflur 
Sandriegel 
Satz 
Seeweingärten 
Ungerberg 
Vierhölzer 
Weidener Zeiselberg 
Weidener Ungerberg 
Weidener Rosenberg 
 
c) Kommuner och kommundelar 
Andau 
Apetlon 
Bruckneudorf 
Deutsch Jahrndorf 
Edelstal 
Frauenkirchen 
Gattendorf 
Gattendorf-Neudorf 
Gols 
Halbturn 
Illmitz 
Jois 
Kittsee 
Mönchhof 
Neudorf bei Parndorf 
Neusiedl am See 
Nickelsdorf 
Pamhagen 
Parndorf 
Podersdorf 
Potzneusiedl 
St. Andrä am Zicksee 
Tadten 
Wallern im Burgenland 
Weiden am See 
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Winden am See 
Zurndorf 
 
1.3.7 Det specificerade området Neusiedlersee-Hügelland 
 
a) Großlagen 
Rosaliakapelle 
Sonnenberg 
Vogelsang 
 
b) Rieden, Fluren, Einzellagen 
Adler/Hrvatski vrh 
Altenberg 
Bergweinärten 
Edelgraben 
Fölligberg 
Gaisrücken 
Goldberg 
Großgebirge/Veliki vrh 
Hasenriegel 
Haussatz 
Hochkramer 
Hölzlstein 
Isl 
Johanneshöh 
Katerstein 
Kirchberg 
Kleingebirge/Mali vrh 
Kleinhöfleiner Hügel 
Klosterkeller Siegendorf 
Kogel 
Kogl/Gritsch 
Krci 
Kreuzweingärten 
Langäcker/Dolnj sirick 
Leithaberg 
Lichtenbergweingärten 
Marienthal 
Mitterberg 
Mönchsberg/Lesicak 
Purbacher Burgstall 
Reisbühel 
Ripisce 
Römerfeld 
Römersteig 
Rosenberg 
Rübäcker/Ripisce 
Schmaläcker 
St. Vitusberg 
Steinhut 
Wetterkreuz 
Wolfsbach 
Zbornje 
 
c) Kommuner och kommundelar 
Antau 
Baumgarten 
Breitenbrunn 
Donnerskirchen 
Draßburg 
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Eisenstadt 
Forchtenau 
Forchtenstein 
Großhöflein 
Hirm 
Hornstein 
Kleinhöflein 
Klingenbach 
Krensdorf 
Leithaprodersdorf 
Loipersbach 
Loretto 
Marz 
Mattersburg 
Mörbisch am See 
Müllendorf 
Neudörfl 
Neustift an der Rosalia 
Oggau 
Oslip 
Pöttelsdorf 
Pöttsching 
Purbach am See 
Rohrbach 
Rust 
Schattendorf 
Schützen am Gebirge 
Siegendorf 
Sigless 
St. Georgen 
St. Margarethen 
Steinbrunn 
Steinbrunn-Zillingtal 
Stöttera 
Stotzing 
Trausdorf/Wulka 
Walbersdorf 
Wiesen 
Wimpassing/Leitha 
Wulkaprodersdorf 
Zagersdorf 
Zemendorf 
 
1.3.8 Det specificerade området Südburgenland 
 
a) Großlagen 
Pinkatal 
Rechnitzer Geschriebenstein 
 
b) Rieden, Fluren, Einzellagen 
Gotscher 
Rosengarten 
Schiller 
Tiefer Weg 
Wohlauf 
 
c) Kommuner och kommundelar 
Bonisdorf 
Burg 
Burgauberg 
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Deutsch Bieling 
Deutsch Ehrensdorf 
Deutsch Kaltenbrunn 
Deutsch-Schützen 
Deutsch Tschantschendorf 
Eberau 
Edlitz 
Eisenberg an der Pinka 
Eltendorf 
Gaas 
Gamischdorf 
Gerersdorf-Sulz 
Glasing 
Großmürbisch 
Güssing 
Güttenbach 
Hackerberg 
Hagensdorf 
Hannersdorf 
Harmisch 
Hasendorf 
Heiligenbrunn 
Hoell 
Inzenhof 
Kalch 
Kirchfidisch 
Kleinmürbisch 
Kohfidisch 
Königsdorf 
Kotezicken 
Kroatisch Ehrensdorf 
Kroatisch Tschantschendorf 
Krobotek 
Krottendorf bei Güssing 
Krottendorf bei Neuhaus am Klausenbach 
Kukmirn 
Kulmer Hof 
Limbach 
Luising 
Markt-Neuhodis 
Minihof-Liebau 
Mischendorf 
Moschendorf 
Mühlgraben 
Neudauberg 
Neumarkt im Tauchental 
Neusiedl 
Neustift 
Oberbildein 
Ollersdorf 
Poppendorf 
Punitz 
Rax 
Rechnitz 
Rehgraben 
Reinersdorf 
Rohr 
Rohrbrunn 
Schallendorf 
St. Kathrein 
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St. Michael 
St. Nikolaus 
Stadtschlaining 
Steinfurt 
Strem 
Sulz 
Sumetendorf 
Tobau 
Tschanigraben 
Tudersdorf 
Unterbildein 
Urbersdorf 
Weichselbaum 
Weiden bei Rechnitz 
Welgersdorf 
Windisch Minihof 
Winten 
Woppendorf 
Zuberbach 
 
1.3.9 Det specificerade området Südoststeiermark 
 
a) Großlagen 
Oststeirisches Hügelland 
Vulkanland 
 
b) Rieden, Fluren, Einzellagen 
Annaberg 
Buchberg 
Burgfeld 
Hofberg 
Hoferberg 
Hohenberg 
Hürtherberg 
Kirchleiten 
Klöchberg 
Königsberg 
Prebensdorfberg 
Rathenberg 
Reiting 
Ringkogel 
Rosenberg 
Saziani 
Schattauberg 
Schemming 
Schloßkogel 
Seindl 
Steintal 
Stradenberg 
Sulzberg 
Weinberg 
 
c) Kommuner och kommundelar 
Aigen 
Albersdorf-Prebuch 
Allerheiligen bei Wildon 
Altenmarkt bei Fürstenfeld 
Altenmarkt bei Riegersburg 
Aschau 
Aschbach bei Fürstenfeld 
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Auersbach 
Aug-Radisch 
Axbach 
Bad Gleichenberg 
Bad Radkersburg 
Bad Waltersdorf 
Bairisch Kölldorf 
Baumgarten bei Gnas 
Bierbaum 
Bierbaum am Auersbach 
Breitenfeld/Rittschein 
Buch-Geiseldorf 
Burgfeld 
Dambach 
Deutsch Goritz 
Deutsch Haseldorf 
Dienersdorf 
Dietersdorf 
Dietersdorf am Gnasbach 
Dirnbach 
Dörfl 
Ebersdorf 
Edelsbach bei Feldbach 
Edla 
Eichberg bei Hartmannsdorf 
Eichfeld 
Entschendorf 
Entschendorf am Ottersbach 
Etzersdorf-Rollsdorf 
Fehring 
Feldbach 
Fischa 
Fladnitz im Raabtal 
Flattendorf 
Floing 
Frannach 
Frösaugraben 
Frössauberg 
Frutten 
Fünfing bei Gleisdorf 
Fürstenfeld 
Gabersdorf 
Gamling 
Gersdorf an der Freistritz 
Gießelsdorf 
Gleichenberg-Dorf 
Gleisdorf 
Glojach 
Gnaning 
Gnas 
Gniebing 
Goritz 
Gosdorf 
Gossendorf 
Grabersdorf 
Grasdorf 
Greinbach 
Großhartmannsdorf 
Grössing 
Großsteinbach 
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Großwilfersdorf 
Grub 
Gruisla 
Gschmaier 
Gutenberg an der Raabklamm 
Gutendorf 
Habegg 
Hainersdorf 
Haket 
Halbenrain 
Hart bei Graz 
Hartberg 
Hartl 
Hartmannsdorf 
Haselbach 
Hatzendorf 
Herrnberg 
Hinteregg 
Hirnsdorf 
Hochenegg 
Hochstraden 
Hof bei Straden 
Hofkirchen bei Hardegg 
Höflach 
Hofstätten 
Hofstätten bei Deutsch Goritz 
Hohenbrugg 
Hohenkogl 
Hopfau 
Ilz 
Ilztal 
Jagerberg 
Jahrbach 
Jamm 
Johnsdorf-Brunn 
Jörgen 
Kaag 
Kaibing 
Kainbach 
Kapfenstein 
Karbach 
Kirchberg an der Raab 
Klapping 
Kleegraben 
Kleinschlag 
Klöch 
Klöchberg 
Kohlgraben 
Kölldorf 
Kornberg bei Riegersburg 
Krennach 
Krobathen 
Kronnersdorf 
Krottendorf 
Krusdorf 
Kulm bei Weiz 
Laasen 
Labuch 
Lalch 
Landscha bei Weiz 
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Laßnitzhöhe 
Leitersdorf im Raabtal 
Lembach bei Riegersburg 
Lödersdorf 
Löffelbach 
Loipersdorf bei Fürstenfeld 
Lugitsch 
Maggau 
Magland 
Mahrensdorf 
Maierdorf 
Maierhofen 
Markt Hartmannsdorf 
Marktl 
Merkendorf 
Mettersdorf am Saßbach 
Mitterdorf an der Raab 
Mitterlabill 
Mortantsch 
Muggendorf 
Mühldorf bei Feldbach 
Mureck 
Murfeld 
Nägelsdorf 
Nestelbach im Ilztal 
Neudau 
Neudorf 
Neusetz 
Neustift 
Nitscha 
Oberdorf am Hochegg 
Obergnas 
Oberkarla 
Oberklamm 
Oberspitz 
Obertiefenbach 
Öd 
Ödgraben 
Ödt 
Ottendorf an der Rittschein 
Penzendorf 
Perbersdorf bei St. Peter 
Persdorf 
Pertlstein 
Petersdorf 
Petzelsdorf 
Pichla 
Pichla bei Radkersburg 
Pirsching am Traubenberg 
Pischelsdorf in der Steiermark 
Plesch 
Pöllau 
Pöllauberg 
Pölten 
Poppendorf 
Prebensdorf 
Preßguts 
Pridahof 
Puch bei Weiz 
Raabau 
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Rabenwald 
Radersdorf 
Radkersburg 
Radochen 
Ragnitz 
Raning 
Ratschendorf 
Reichendorf 
Reigersberg 
Reith bei Hartmannsdorf 
Rettenbach 
Riegersburg 
Ring 
Risola 
Rittschein 
Rohr an der Raab 
Rohr bei Hartberg 
Rohrbach am Rosenberg 
Rohrbach bei Waltersdorf 
Romatschachen 
Ruppersdorf 
Saaz 
Schachen am Römerbach 
Schölbing 
Schönau 
Schönegg bei Pöllau 
Schrötten bei Deutsch-Goritz 
Schwabau 
Schwarzau im Schwarzautal 
Schweinz 
Sebersdorf 
Siebing 
Siegersdorf bei Herberstein 
Sinabelkirchen 
Söchau 
Speltenbach 
St. Anna am Aigen 
St. Georgen an der Stiefing 
St. Johann bei Herberstein 
St. Johann in der Haide 
St. Kind 
St. Lorenzen am Wechsel 
St. Magdalena am Lemberg 
St. Marein bei Graz 
St. Margarethen an der Raab 
St. Nikolai ob Draßling 
St. Peter am Ottersbach 
St. Stefan im Rosental 
St. Veit am Vogau 
Stadtbergen 
Stainz bei Straden 
Stang bei Hatzendorf 
Staudach 
Stein 
Stocking 
Straden 
Straß 
Stubenberg 
Sulz bei Gleisdorf 
Sulzbach 
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Takern 
Tatzen 
Tautendorf 
Tiefenbach bei Kaindorf 
Tieschen 
Trautmannsdorf/Oststeiermark 
Trössing 
Übersbach 
Ungerdorf 
Unterauersbach 
Unterbuch 
Unterfladnitz 
Unterkarla 
Unterlamm 
Unterlaßnitz 
Unterzirknitz 
Vockenberg 
Wagerberg 
Waldsberg 
Walkersdorf 
Waltersdorf in der Oststeiermark 
Waltra 
Wassen am Berg 
Weinberg 
Weinberg an der Raab 
Weinburg am Saßbach 
Weißenbach 
Weiz 
Wetzelsdorf bei Jagerberg 
Wieden 
Wiersdorf 
Wilhelmsdorf 
Wittmannsdorf 
Wolfgruben bei Gleisdorf 
Zehensdorf 
Zelting 
Zerlach 
Ziegenberg 

1.3.10 Det specificerade området Südsteiermark 

a) Großlagen
Sausal 
Südsteirisches Rebenland 

b) Rieden, Fluren, Einzellagen
Altenberg 
Brudersegg 
Burgstall 
Czamillonberg/Kaltenegg 
Eckberg 
Eichberg 
Einöd 
Gauitsch 
Graßnitzberg 
Harrachegg 
Hochgraßnitzberg 
Karnerberg 
Kittenberg 
Königsberg 
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Kranachberg 
Lubekogel 
Mitteregg 
Nußberg 
Obegg 
Päßnitzerberger Römerstein 
Pfarrweingarten 
Schloßberg 
Sernauberg 
Speisenberg 
Steinriegl 
Stermitzberg 
Urlkogel 
Wielitsch 
Wilhelmshöhe 
Witscheinberg 
Witscheiner Herrenberg 
Zieregg 
Zoppelberg 
 
c) Kommuner och kommundelar 
Aflenz an der Sulm 
Altenbach 
Altenberg 
Arnfels 
Berghausen 
Brudersegg 
Burgstall 
Eckberg 
Ehrenhausen 
Eichberg 
Eichberg-Trautenburg 
Einöd 
Empersdorf 
Ewitsch 
Flamberg 
Fötschach 
Gamlitz 
Gauitsch 
Glanz 
Gleinstätten 
Goldes 
Göttling 
Graßnitzberg 
Greith 
Großklein 
Großwalz 
Grottenhof 
Grubtal 
Hainsdorf/Schwarzautal 
Hasendorf an der Mur 
Heimschuh 
Höch 
Kaindorf an der Sulm 
Kittenberg 
Kitzeck im Sausal 
Kogelberg 
Kranach 
Kranachberg 
Labitschberg 
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Lang 
Langaberg 
Langegg 
Lebring - St. Margarethen 
Leibnitz 
Leutschach 
Lieschen 
Maltschach 
Mattelsberg 
Mitteregg 
Muggenau 
Nestelbach 
Nestelberg/Großklein 
Nestelberg/Heimschuh 
Neurath 
Obegg 
Oberfahrenbach 
Obergreith 
Oberhaag 
Oberlupitscheni 
Obervogau 
Ottenberg 
Paratheregg 
Petzles 
Pistorf 
Pößnitz 
Prarath 
Ratsch an der Weinstraße 
Remschnigg 
Rettenbach 
Rettenberg 
Retznei 
Sausal 
Sausal-Kerschegg 
Schirka 
Schloßberg 
Schönberg 
Schönegg 
Seggauberg 
Sernau 
Spielfeld 
St. Andrä i.S. 
St. Andrä-Höch 
St. Johann im Saggautal 
St. Nikolai im Sausal 
St. Nikolai/Draßling 
St. Ulrich/Waasen 
Steinbach 
Steingrub 
Steinriegel 
Sulz 
Sulztal an der Weinstraße 
Tillmitsch 
Unterfahrenbach 
Untergreith 
Unterhaus 
Unterlupitscheni 
Vogau 
Wagna 
Waldschach 
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Weitendorf 
Wielitsch 
Wildon 
Wolfsberg/Schw. 
Zieregg 
 
1.3.11 Det specificerade området Thermenregion 
 
a) Großlagen 
Badener Berg 
Kappellenweg 
Schatzberg 
Tattendorfer Steinhölle (Stahölln) 
Vöslauer Hauerberg 
Weißer Stein 
 
b) Rieden, Fluren, Einzellagen 
Am Hochgericht 
Badenerberg 
Brunnerberg 
Dornfeld 
Goldeck 
Gradenthal 
Hochleiten 
Holzspur 
In Brunnerberg 
Jenibergen 
Kapellenweg 
Kirchenfeld 
Kramer 
Lange Bamhartstäler 
Les’hanl 
Mandl-Höh 
Mitterfeld 
Oberkirchen 
Pfaffstättner Kogel 
Prezessbühel 
Rasslerin 
Römerberg 
Satzing 
Steinfeld 
Weißer Stein 
 
c) Kommuner och kommundelar 
Bad Fischau 
Bad Vöslau 
Baden 
Berndorf 
Blumau 
Blumau-Neurißhof 
Braiten 
Brunn am Gebirge 
Brunn/Schneebergbahn 
Brunnenthal 
Deutsch-Brodersdorf 
Dornau 
Dreitstetten 
Ebreichsdorf 
Eggendorf 
Einöde 
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Enzesfeld 
Frohsdorf 
Gainfarn 
Gamingerhof 
Gießhübl 
Großau 
Gumpoldskirchen 
Günselsdsorf 
Guntramsdorf 
Hirtenberg 
Josefsthal 
Katzelsdorf 
Kottingbrunn 
Landegg 
Lanzenkirchen 
Leesdorf 
Leobersdorf 
Lichtenwörth 
Lindabrunn 
Maria Enzersdorf 
Markt Piesting 
Matzendorf 
Mitterberg 
Mödling 
Möllersdorf 
Münchendorf 
Muthmannsdorf 
Obereggendorf 
Oberwaltersdorf 
Oyenhausen 
Perchtoldsdorf 
Pfaffstätten 
Pottendorf 
Rauhenstein 
Reisenberg 
Schönau/Triesting 
Seibersdorf 
Siebenhaus 
Siegersdorf 
Sollenau 
Sooß 
St. Veit 
Steinabrückl 
Steinfelden 
Tattendorf 
Teesdorf 
Theresienfeld 
Traiskirchen 
Tribuswinkel 
Trumau 
Vösendorf 
Wagram 
Wampersdorf 
Weigelsdorf 
Weikersdorf/Steinfeld 
Wiener Neudorf 
Wiener Neustadt 
Wienersdorf 
Winzendorf 
Wöllersdorf 
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Zillingdorf 
 
1.3.12 Det specificerade området Traisental 
 
a) Großlage 
Traismaurer Weinberge 
 
b) Rieden, Fluren, Einzellage 
Am Nasenberg 
Antingen 
Brunberg 
Eichberg 
Fuchsenrand 
Gerichtsberg 
Grillenbühel 
Halterberg 
Händlgraben 
Hausberg 
In der Leithen 
In der Wiegn’n 
Kellerberg 
Kölbing 
Kreit 
Kufferner Steinried 
Leithen 
Schullerberg 
Sonnleiten 
Spiegelberg 
Tiegeln 
Valterl 
Weinberg 
Wiegen 
Zachling 
Zwirch 
 
c) Kommuner och kommundelar 
Absdorf 
Adletzberg 
Ambach 
Angern 
Diendorf 
Dörfl 
Edering 
Eggendorf 
Einöd 
Etzersdorf 
Franzhausen 
Frauendorf 
Fugging 
Gemeinlebarn 
Getzersdorf 
Großrust 
Grünz 
Gutenbrunn 
Haselbach 
Herzogenburg 
Hilpersdorf 
Inzersdorf ob der Traisen 
Kappeln 
Katzenberg 
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Killing 
Kleinrust 
Kuffern 
Langmannersdorf 
Mitterndorf 
Neusiedl 
Neustift 
Nußdorf ob derTraisen 
Oberndorf am Gebirge 
Oberndorf in der Ebene 
Oberwinden 
Oberwölbing 
Obritzberg-Rust 
Ossarn 
Pfaffing 
Rassing 
Ratzersdorf 
Reichersdorf 
Ried 
Rottersdorf 
Schweinern 
St. Andrä/Traisen 
St. Pölten 
Statzendorf 
Stollhofen 
Thallern 
Theyern 
Traismauer 
Unterradlberg 
Unterwölbing 
Wagram an der Traisen 
Waldletzberg 
Walpersdorf 
Weidling 
Weißenkrichen/Perschling 
Wetzmannsthal 
Wielandsthal 
Wölbing 
 
1.3.13 Det specificerade området Tyrolen 
 
a) Großlagen 
– 
 
b) Rieden, Fluren, Einzellagen 
– 
 
c) Kommun 
Zirl 
 
1.3.14 Det specificerade området Vorarlberg 
 
a) Großlagen 
– 
 
b) Rieden, Fluren, Einzellagen 
– 
 
c) Kommuner 
Bregenz 
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Röthis 
 
1.3.15 Det specificerade området Wachau 
 
a) Großlage 
Frauenweingärten 
 
b) Rieden, Fluren, Einzellagen 
Burgberg 
Frauengrund 
Goldbügeln 
Gottschelle 
Höhlgraben 
Im Weingebirge 
Katzengraben 
Kellerweingärten 
Kiernberg 
Klein Gebirg 
Mitterweg 
Neubergen 
Niederpoigen 
Schlucht 
Setzberg 
Silberbühel 
Singerriedel 
Spickenberg 
Steiger 
Stellenleiten 
Tranthal 
 
c) Kommuner och kommundelar 
Aggsbach 
Aggsbach-Markt 
Baumgarten 
Bergern/Dunkelsteinerwald 
Dürnstein 
Eggendorf 
Elsarn am Jauerling 
Furth 
Groisbach 
Gut am Steg 
Höbenbach 
Joching 
Köfering 
Krustetten 
Loiben 
Mautern 
Mauternbach 
Mitterarnsdorf 
Mühldorf 
Oberarnsdorf 
Oberbergern 
Oberloiben 
Rossatz-Rührsdorf 
Schwallenbach 
Spitz 
St. Johann 
St. Lorenz 
St. Michael 
Tiefenfucha 
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Unterbergern 
Unterloiben 
Vießling 
Weißenkirchen 
Weißenkirchen/Wachau 
Willendorf 
Willendorf in der Wachau 
Wösendorf/Wachau 

1.3.16 Det specificerade området Weinviertel 

a) Großlagen
Bisamberg-Kreuzenstein 
Falkensteiner Hügelland 
Matzner Hügel 
Retzer Weinberge 
Wolkersdorfer Hochleithen 

b) Rieden, Fluren, Einzellagen
Adamsbergen 
Altenberg 
Altenbergen 
Alter Kirchenried 
Altes Gebirge 
Altes Weingebirge 
Am Berg 
Am Lehm 
Am Wagram 
Antlasbergen 
Antonibergen 
Aschinger 
Auberg 
Auflangen 
Bergen 
Bergfeld 
Birthaler 
Bogenrain 
Bruch 
Bürsting 
Detzenberg 
Die alte Haider 
Ekartsberg 
Feigelbergen 
Fochleiten 
Freiberg 
Freybergen 
Fuchsenberg 
Fürstenbergen 
Gaisberg 
Galgenberg 
Gerichtsberg 
Geringen 
Goldberg 
Goldbergen 
Gollitschen 
Großbergen 
Grundern 
Haad 
Haidberg 
Haiden 
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Haspelberg 
Hausberg 
Hauseingärten 
Hausrucker 
Heiligengeister 
Hermannschachern 
Herrnberg 
Hinter der Kirchen 
Hirschberg 
Hochfeld 
Hochstraß 
Holzpoint 
Hundsbergen 
Hundsleithen 
Im Inneren Rain 
Im Potschallen 
In Aichleiten 
In den Hausweingärten 
In Hamert 
In Rothenpüllen 
In Sechsern 
In Trenken 
Johannesbergen 
Jungbirgen 
Junge Frauenberge 
Jungherrn 
Kalvarienberg 
Kapellenfeld 
Kirchbergen 
Kirchenberg 
Kirchluß 
Kirchweinbergen 
Kogelberg 
Köhlberg 
Königsbergen 
Kreuten 
Lamstetten 
Lange Ried 
Lange Vierteln 
Lange Weingärten 
Leben 
Lehmfeld 
Leitenberge 
Leithen 
Lichtenberg 
Ließen 
Lindau 
Lissen 
Martal 
Maxendorf 
Merkvierteln 
Mitterberge 
Mühlweingärten 
Neubergergen 
Neusatzen 
Nußberg 
Ölberg 
Ölbergen 
Platten 
Pöllitzern 
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Preussenberg 
Purgstall 
Raschern 
Reinthal 
Reishübel 
Retzer Weinberge 
Rieden um den Heldenberg 
Rösel 
Rosenberg 
Roseneck 
Saazen 
Sandbergen 
Sandriegl 
Satzen 
Sätzweingärten 
Sauenberg 
Sauhaut 
Saurüßeln 
Schachern 
Schanz 
Schatz 
Schatzberg 
Schilling 
Schmallissen 
Schmidatal 
Schwarzerder 
Sechterbergen 
Silberberg 
Sommerleiten 
Sonnberg 
Sonnen 
Sonnleiten 
Steinberg 
Steinbergen 
Steinhübel 
Steinperz 
Stöckeln 
Stolleiten 
Strassfeld 
Stuffeln 
Tallusfeld 
Veigelberg 
Vogelsinger 
Vordere Bergen 
Warthberg 
Weinried 
Weintalried 
Weisser Berg 
Zeiseln 
Zuckermandln 
Zuckermantel 
Zuckerschleh 
Züngel 
Zutrinken 
Zwickeln 
Zwiebelhab 
Zwiefänger 
 
c) Kommuner och kommundelar 
Alberndorf im Pulkautal 
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Alt Höflein 
Alt Ruppersdorf 
Altenmarkt 
Altenmarkt im Thale 
Altlichtenwarth 
Altmanns 
Ameis 
Amelsdorf 
Angern an der March 
Aschendorf 
Asparn an der Zaya 
Aspersdorf 
Atzelsdorf 
Au 
Auersthal 
Auggenthal 
Bad Pirawarth 
Baierdorf 
Bergau 
Bernhardsthal 
Bisamberg 
Blumenthal 
Bockfließ 
Bogenneusiedl 
Bösendürnbach 
Braunsdorf 
Breiteneich 
Breitenwaida 
Bruderndorf 
Bullendorf 
Burgschleinitz 
Deinzendorf 
Diepolz 
Dietersdorf 
Dietmannsdorf 
Dippersdorf 
Dobermannsdorf 
Drasenhofen 
Drösing 
Dürnkrut 
Dürnleis 
Ebendorf 
Ebenthal 
Ebersbrunn 
Ebersdorf an der Zaya 
Eggenburg 
Eggendorf 
Eggendorf am Walde 
Eibesbrunn 
Eibesthal 
Eichenbrunn 
Eichhorn 
Eitzersthal 
Engelhartstetten 
Engelsdorf 
Enzersdorf bei Staatz 
Enzersdorf im Thale 
Enzersfeld 
Erdberg 
Erdpreß 
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Ernstbrunn 
Etzmannsdorf 
Fahndorf 
Falkenstein 
Fallbach 
Föllim 
Frättingsdorf 
Frauendorf/Schmida 
Friebritz 
Füllersdorf 
Furth 
Gaindorf 
Gaisberg 
Gaiselberg 
Gaisruck 
Garmanns 
Gars am Kamp 
Gartenbrunn 
Gaubitsch 
Gauderndorf 
Gaweinstal 
Gebmanns 
Geitzendorf 
Gettsdorf 
Ginzersdorf 
Glaubendorf 
Gnadendorf 
Goggendorf 
Goldgeben 
Göllersdorf 
Gösting 
Götzendorf 
Grabern 
Grafenberg 
Grafensulz 
Groißenbrunn 
Groß Ebersdorf 
Groß-Engersdorf 
Groß-Inzersdorf 
Groß-Schweinbarth 
Großharras 
Großkadolz 
Großkrut 
Großmeiseldorf 
Großmugl 
Großnondorf 
Großreipersdorf 
Großrußbach 
Großstelzendorf 
Großwetzdorf 
Grub an der March 
Grübern 
Grund 
Gumping 
Guntersdorf 
Guttenbrunn 
Hadres 
Hagenberg 
Hagenbrunn 
Hagendorf 
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Hanfthal 
Hardegg 
Harmannsdorf 
Harrersdorf 
Hart 
Haselbach 
Haslach 
Haugsdorf 
Hausbrunn 
Hauskirchen 
Hausleiten 
Hautzendorf 
Heldenberg 
Herrnbaumgarten 
Herrnleis 
Herzogbirbaum 
Hetzmannsdorf 
Hipples 
Höbersbrunn 
Hobersdorf 
Höbertsgrub 
Hochleithen 
Hofern 
Hohenau an der March 
Hohenruppersdorf 
Hohenwarth 
Hollabrunn 
Hollenstein 
Hörersdorf 
Horn 
Hornsburg 
Hüttendorf 
Immendorf 
Inkersdorf 
Jedenspeigen 
Jetzelsdorf 
Kalladorf 
Kammersdorf 
Karnabrunn 
Kattau 
Katzelsdorf 
Kettlasbrunn 
Ketzelsdorf 
Kiblitz 
Kirchstetten 
Kleedorf 
Klein Hadersdorf 
Klein Haugsdorf 
Klein Riedenthal 
Klein-Harras 
Klein-Meiseldorf 
Klein-Reinprechtsdorf 
Klein-Schweinbarth 
Kleinbaumgarten 
Kleinebersdorf 
Kleinengersdorf 
Kleinhöflein 
Kleinkadolz 
Kleinkirchberg 
Kleinrötz 
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Kleinsierndorf 
Kleinstelzendorf 
Kleinstetteldorf 
Kleinweikersdorf 
Kleinwetzdorf 
Kleinwilfersdorf 
Klement 
Kollnbrunn 
Königsbrunn 
Kottingneusiedl 
Kotzendorf 
Kreuttal 
Kreuzstetten 
Kronberg 
Kühnring 
Laa an der Thaya 
Ladendorf 
Langenzersdorf 
Lanzendorf 
Leitzersdorf 
Leobendorf 
Leodagger 
Limberg 
Loidesthal 
Loosdorf 
Magersdorf 
Maigen 
Mailberg 
Maisbirbaum 
Maissau 
Mallersbach 
Manhartsbrunn 
Mannersdorf 
Marchegg 
Maria Roggendorf 
Mariathal 
Martinsdorf 
Matzelsdorf 
Matzen 
Maustrenk 
Meiseldorf 
Merkersdorf 
Michelstetten 
Minichhofen 
Missingdorf 
Mistelbach 
Mittergrabern 
Mitterretzbach 
Mödring 
Mollmannsdorf 
Mörtersdorf 
Mühlbach a. M. 
Münichsthal 
Naglern 
Nappersdorf 
Neubau 
Neudorf bei Staatz 
Neuruppersdorf 
Neusiedl/Zaya 
Nexingin 
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Niederabsdorf 
Niederfellabrunn 
Niederhollabrunn 
Niederkreuzstetten 
Niederleis 
Niederrußbach 
Niederschleinz 
Niedersulz 
Nursch 
Oberdürnbach 
Oberfellabrunn 
Obergänserndorf 
Obergrabern 
Obergrub 
Oberhautzental 
Oberkreuzstetten 
Obermallebarn 
Obermarkersdorf 
Obernalb 
Oberolberndorf 
Oberparschenbrunn 
Oberravelsbach 
Oberretzbach 
Oberrohrbach 
Oberrußbach 
Oberschoderlee 
Obersdorf 
Obersteinabrunn 
Oberstinkenbrunn 
Obersulz 
Oberthern 
Oberzögersdorf 
Obritz 
Olbersdorf 
Olgersdorf 
Ollersdorf 
Ottendorf 
Ottenthal 
Paasdorf 
Palterndorf 
Paltersdorf 
Passauerhof 
Passendorf 
Patzenthal 
Patzmannsdorf 
Peigarten 
Pellendorf 
Pernersdorf 
Pernhofen 
Pettendorf 
Pfaffendorf 
Pfaffstetten 
Pfösing 
Pillersdorf 
Pillichsdorf 
Pirawarth 
Platt 
Pleißling 
Porrau 
Pottenhofen 
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Poysbrunn 
Poysdorf 
Pranhartsberg 
Prinzendorf/Zaya 
Prottes 
Puch 
Pulkau 
Pürstendorf 
Putzing 
Pyhra 
Rabensburg 
Radlbrunn 
Raffelhof 
Rafing 
Ragelsdorf 
Raggendorf 
Rannersdorf 
Raschala 
Ravelsbach 
Reikersdorf 
Reinthal 
Retz 
Retz-Altstadt 
Retz-Stadt 
Retzbach 
Reyersdorf 
Riedenthal 
Ringelsdorf 
Ringendorf 
Rodingersdorf 
Roggendorf 
Rohrbach 
Rohrendorf/Pulkau 
Ronthal 
Röschitz 
Röschitzklein 
Roseldorf 
Rückersdorf 
Rußbach 
Schalladorf 
Schleinbach 
Schletz 
Schönborn 
Schöngrabern 
Schönkirchen 
Schrattenberg 
Schrattenthal 
Schrick 
Seebarn 
Seefeld 
Seefeld-Kadolz 
Seitzerdorf-Wolfpassing 
Senning 
Siebenhirten 
Sierndorf 
Sierndorf/March 
Sigmundsherberg 
Simonsfeld 
Sitzendorf an der Schmida 
Sitzenhart 
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Sonnberg 
Sonndorf 
Spannberg 
St. Bernhard-Frauenhofen 
St. Ulrich 
Staatz 
Staatz-Kautzendorf 
Starnwörth 
Steinabrunn 
Steinbrunn 
Steinebrunn 
Stetteldorf/Wagram 
Stetten 
Stillfried 
Stockerau 
Stockern 
Stoitzendorf 
Straning 
Stranzendorf 
Streifing 
Streitdorf 
Stronsdorf 
Stützenhofen 
Sulz im Weinviertel 
Suttenbrunn 
Tallesbrunn 
Traunfeld 
Tresdorf 
Ulrichskirchen 
Ungerndorf 
Unterdürnbach 
Untergrub 
Unterhautzental 
Untermallebarn 
Untermarkersdorf 
Unternalb 
Unterolberndorf 
Unterparschenbrunn 
Unterretzbach 
Unterrohrbach 
Unterstinkenbrunn 
Unterthern 
Velm 
Viendorf 
Waidendorf 
Waitzendorf 
Waltersdorf 
Waltersdorf/March 
Walterskirchen 
Wartberg 
Waschbach 
Watzelsdorf 
Weikendorf 
Wetzelsdorf 
Wetzleinsdorf 
Weyerburg 
Wieselsfeld 
Wiesern 
Wildendürnbach 
Wilfersdorf 
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Wilhelmsdorf 
Windisch-Baumgarten 
Windpassing 
Wischathal 
Wolfpassing 
Wolfpassing an der Hochleithen 
Wolfsbrunn 
Wolkersdorf/Weinviertel 
Wollmannsberg 
Wullersdorf 
Wultendorf 
Wulzeshofen 
Würnitz 
Zellerndorf 
Zemling 
Ziersdorf 
Zissersdorf 
Zistersdorf 
Zlabern 
Zogelsdorf 
Zwentendorf 
Zwingendorf 
 
1.3.17 Det specificerade området Weststeiermark 
 
a) Großlagen 
– 
 
b) Rieden, Fluren, Einzellagen 
Burgegg 
Dittenberg 
Guntschenberg 
Hochgrail 
St. Ulrich i. Gr. 
 
c) Kommuner och kommundelar 
Aibl 
Bad Gams 
Deutschlandsberg 
Frauental an der Laßnitz 
Graz 
Greisdorf 
Groß St. Florian 
Großradl 
Gundersdorf 
Hitzendorf 
Hollenegg 
Krottendorf 
Lannach 
Ligist 
Limberg 
Marhof 
Mooskirchen 
Pitschgau 
Preding 
Schwanberg 
Seiersberg 
St. Bartholomä 
St. Johann ob Hohenburg 
St. Martin i.S. 
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St. Peter i.S. 
St. Stefan ob Stainz 
Stainz 
Stallhofen 
Straßgang 
Sulmeck-Greith 
Unterbergla 
Unterfresen 
Weibling 
Wernersdorf 
Wies 
 
1.3.18 Det specificerade området Wien 
 
a) Großlagen 
Bisamberg-Wien 
Georgenberg 
Kahlenberg 
Nußberg 
 
b) Rieden, Fluren, Einzellagen 
Altweingarten 
Auckenthal 
Bellevue 
Breiten 
Burgstall 
Falkenberg 
Gabrissen 
Gallein 
Gebhardin 
Gernen 
Herrenholz 
Hochfeld 
Jungenberg 
Jungherrn 
Kuchelviertel 
Langteufel 
Magdalenenhof 
Mauer 
Mitterberg 
Oberlaa 
Preußen 
Reisenberg 
Rosengartl 
Schenkenberg 
Steinberg 
Wiesthalen 
c) Kommundelar 
Dornbach 
Grinzing 
Groß Jedlersdorf 
Heiligenstadt 
Innere Stadt 
Josefsdorf 
Kahlenbergerdorf 
Kalksburg 
Liesing 
Mauer 
Neustift 
Nußdorf 
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Ober Sievering 
Oberlaa 
Ottakring 
Pötzleinsdorf 
Rodaun 
Stammersdorf 
Strebersdorf 
Unter Sievering 
 
2. Bordsviner med geografisk beteckning 
Bergland 
Steiermark 
Weinland 
Wien 

Beslut (2006/567/EG), EUT L 231, 2006. 
 
 
 

X. VINER MED URSPRUNG I KONUNGARIKET BELGIEN 
 
1. Kvalitetsviner som framställs i specificerade områden (”vin de qualité produit 
dans une région déterminée”) 
 
1.1 Namn på det specificerade området 
Hageland 
Appellation d’origine contrôlée/Gecontroleerde oorsprongsbenaming: 
Côtes de Sambre et Meuse 
Hagelandse wijn 
Haspengouwse wijn 
 
2. Bordsvin med geografisk beteckning 
Vin de pays des jardins de Wallonie 
 

Beslut (2006/567/EG), EUT L 231, 2006. 
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XI. VIN MED URSPRUNG I REPUBLIKEN TJECKIEN 
 
1. Kvalitetsviner som framställs i specificerade områden (”Kvalitní vína 
produkovaná v určených oblastech”) 
 
1.1 Namn på specificerade områden: 
Čechy 
Morava 
 
1.2 Namn på delområden 
 
1.2.1 Det specificerade området Čechy (Bőhmen) 
litoměřická, eventuellt följt av namnet på en vinodlarkommun eller en vingård 
mělnická, eventuellt följt av namnet på en vinodlarkommun eller en vingård 
 
1.2.2 Det specificerade området Morava (Mähren) 
mikulovská, eventuellt följt av namnet på en vinodlarkommun eller en vingård 
slovácká, eventuellt följt av namnet på en vinodlarkommun eller en vingård 
velkopavlovická, eventuellt följt av namnet på en vinodlarkommun eller en vingård 
znojemská, eventuellt följt av namnet på en vinodlarkommun eller en vingård 
 
2. Bordsviner med geografisk beteckning 
české zemské víno 
moravské zemské víno 
 

Beslut (2006/567/EG), EUT L 231, 2006. 
 
 

XII. VINER MED URSPRUNG I REPUBLIKEN CYPERN 
 
1. Kvalitetsviner som framställs i specificerade områden (”Ποιοτικός οίνος 
παραχθείς σε συγκεκριμένη περιοχή”) 
 
1.1 Namn på specificerade områden: 
Κουμανδαρία (Commandaria) 
Κρασοχώρια Λεμεσού (Krasohoria Lemesou), eventuellt följt av delområdets 
namn: Αφάμης (Afames) 
Λαόνα (Laona) 
Λαόνα Ακάμα (Laona Akama) 
Πιτσιλιά (Pitsilia) 
Βουνί Παναγιάς – Αμπελίτης (Vouni Panayia – Ambelitis) 
 
2. Bordsviner med geografisk beteckning 
Λάρνακα (Larnaka) 
Λευκωσία (Lefkosia) 
Λεμεσός (Lemesos) 
Πάφος (Pafos) 
 

Beslut (2006/567/EG), EUT L 231, 2006. 
 
 

XIII. VINER MED URSPRUNG I REPUBLIKEN UNGERN 
 
1. Kvalitetsviner som framställs i specificerade områden (”Meghatározott 
termőhelyről származó minőségi bor”) 
 
1.1 Namn på specificerade områden: 
Ászár–Neszmély 
Badacsony 
Balatonboglár 



Rådets beslut (2002/979/EG), EGT L 352, 2002  1281

 

Balatonfelvidék 
Balatonfüred–Csopak 
Balatonmellék 
Bükkalja 
Csongrád 
Eger 
Etyek-Buda 
Hajós-baja 
Kunság 
Mátra 
Mór 
Pannonhalma 
Pécs 
Somló 
Sopron 
Szekszárd 
Tokaj 
Tolna 
Villány 
 
1.2 Namn på delområden 
 
1.2.1 Det specificerade området Ászár-Neszmély(-i): 
 
a) Delområden: 
Ászár 
Neszmély 
 
1.2.2 Det specificerade området Badacsony(-i) 
 
a) Delområde: 
- 
 
1.2.3 Det specificerade området Balatonboglár(-i) 
 
a) Delområde: 
Balatonlelle 
Marcali 
 
1.2.4 Det specificerade området Balatonfelvidék(-i) 
 
a) Delområde: 
Balatonederics–Lesence 
Cserszeg 
Kál 
 
1.2.5 Det specificerade området Balatonfüred-Csopak(-i) 
 
a) Delområden: 
Zánka 
 
b) Kommun: 
Tihany 
 
1.2.6 Det specificerade området Balatonmelléke (Balatonmelléki) 
 
a) Delområden: 
Muravidék 
 
1.2.7 Det specificerade området Bükkalja(-i) 
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a) Delområde: 
— 
 
1.2.8 Det specificerade området Csongrád(-i) 
 
a) Delområden: 
Kistelek 
Mórahalom 
Pusztamérges 
 
1.2.9 Región determinada de Eger (Egri) 
 
a) Delområde: 
Debrő 
 
b) Kommuner: 
Aldebrő 
Andornaktálya 
Demjén 
Egerbakta 
Egerszalók 
Egerszólát 
Feldebrő 
Felsőtárkány 
Kerecsend 
Kompolt 
Maklár 
Nagytálya 
Noszvaj 
Novaj 
Ostoros 
Szomolya 
Tarnaszentmária 
Tófalu 
Verpelét 
 
1.2.10 Región determinada de Etyek-Buda(-i) 
 
a) Delområden: 
Buda 
Etyek 
Velence 
 
1.2.11 Región determinada de Hajós-Baja(-i) 
 
a) Delområde: 
- 
 
1.2.12 Región determinada de Kunság(-i) 
 
a) Delområden och distrikt 
Bácska 
Cegléd 
Duna mente 
Izsák 
Jászság 
Kecskemét–Kiskunfélegyháza 
Kiskőrös 
Kiskunhalas–Kiskunmajsa 
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Monor 
Tisza mente 
 
1.2.13 Región determinada de Mátra(-i) 
 
a) Delområde: 
Síkvidék 
 
1.2.14 Región determinada de Mór(-i) 
 
a) Delområde: 
- 
 
1.2.15 Región determinada de Pannonhalma (Pannonhalmi) 
 
a) Delområde: 
- 
 
1.2.16 Región determinada de Pécs(-i) 
 
a) Delområden: 
Kapos 
Szigetvár 
Versend 
 
1.2.17 Región determinada de Somló(-i) 
 
a) Delområde: 
Kissomlyó–Sághegy 
 
1.2.18 Región determinada de Sopron(-i) 
 
a) Delområde: 
Kőszeg 
 
1.2.19 Región determinada de Szekszárd 
 
a) Delområde: 
- 
 
1.2.20 Región determinada de Tokaj(-i) 
 
a) Delområde: 
- 
 
b) Kommuner: 
Abaújszántó 
Bekecs 
Bodrogkeresztúr 
Bodrogkisfalud 
Bodrogolaszi 
Erdőbénye 
Erdőhorváti 
Golop 
Hercegkút 
Legyesbénye 
Mád 
Makkoshotyka 
Mezőzombor 
Monok 
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Olaszliszka 
Rátka 
Sárazsadány 
Sárospatak 
Sátoraljaújhely 
Szegi 
Szegilong 
Szerencs 
Tállya 
Tarcal 
Tolcsva 
Vámosújfalu 
 
1.2.21 Región determinada de Tolna(-i) 
 
a) Delområden: 
Tamási 
Völgység 
 
1.2.22 Región determinada de Villány(-i) 
 
a) Delområde: 
Siklós 
 
b) Kommuner: 
Bisse 
Csarnóta 
Diósviszló 
Harkány 
Hegyszentmárton 
Kisharsány 
Kistótfalu 
Márfa 
Nagyharsány 
Nagytótfalu 
Palkonya 
Szava 
Túrony 
Villánykövesd 
Vokány 
 

Beslut (2006/567/EG), EUT L 231, 2006. 
 
 

XIV. VINER MED URSPRUNG I REPUBLIKEN MALTA 
 
1. Kvalitetsviner som framställs i specificerade områden 
 
1.1 Namn på specificerade områden: 
Gozo 
Malta 
 
1.2 Namn på delområden 
 
1.2.1 Det specificerade området Gozo 
Marsalforn 
Nadur 
Ramla 
Victoria Heights 
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1.2.2 Det specificerade området Malta 
Marnisi 
Marsaxlokk 
Mdina (Medina) 
Mġarr 
Rabat 
Siġġiewi 
Ta’ Qali 
 
2. Bordsviner med geografisk beteckning 
Maltese Islands – Gżejjer Maltin 
 

Beslut (2006/567/EG), EUT L 231, 2006. 
 
 



Rådets beslut (2002/979/EG), EGT L 352, 2002  1286

 

XV. VINER MED URSPRUNG I REPUBLIKEN SLOVAKIEN 
 
1. Kvalitetsviner framställda i specificerade områden (”Akostné vína produkované v 
určitých oblastiach”) 
 
1.1 Namn på specificerade områden, eventuellt följt av beteckningen 
”vinohradnícka oblas”: 
Južnoslovenská 
Malokarpatská 
Nitrianska 
Stredoslovenská 
Tokaj (-ský, -ská, -ské) 
Východoslovenská 
 
1.2 Namn på delområden, följt av beteckningen ”vinohradnícky rajón”: 
 
1.2.1 Det specificerade området Južnoslovenská 
Dunajskostredský 
Galantský 
Hurbanovský 
Komárňanský 
Palárikovský 
Šamorínsky 
Strekovský 
Štúrovský 
 
1.2.2 Det specificerade området Malokarpatská 
Bratislavský 
Doľanský 
Hlohovecký 
Modranský 
Orešanský 
Pezinský 
Senecký 
Skalický 
Stupavský 
Trnavský 
Vrbovský 
Záhorský 
 
1.2.3 Det specificerade området Nitrianska 
Nitriansky 
Pukanecký 
Radošinský 
Šintavský 
Tekovský 
Vrábeľský 
Želiezovský 
Žitavský 
Zlatomoravecký 
 
1.2.4 Det specificerade området Stredoslovenská 
Fiľakovský 
Gemerský 
Hontiansky 
Ipeľský 
Modrokamenecký 
Tornaľský 
Vinický 
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1.2.5 Det specificerade området Tokaj (-ský, -ská, -ské) 
Kommuner: 
Čerhov 
Černochov 
Malá Tŕňa 
Slovenské Nové Mesto 
Veľká Bara 
Veľká Tŕňa 
Viničky 
 
1.2.6 Det specificerade området Východoslovenská 
Kráľovskochlmecký 
Michalovský 
Moldavský 
Sobranecký 
 

Beslut (2006/567/EG), EUT L 231, 2006. 
 
 

XVI. VINER MED URSPRUNG I REPUBLIKEN SLOVENIEN 
 
1. Kvalitetsviner som framställs i specificerade områden (”Kakovostna vina, 
pridelana na določenem pridelovalnem območju”) 
 
1.1 Namn på specificerade områden 
Bela krajina eller Belokranjec, eventuellt följt av namnet på en vinodlarkommun eller vingård 
Bizeljsko-Sremič eller Sremič-Bizeljsko, eventuellt följt av namnet på en vinodlarkommun 
eller vingård 
Dolenjska, eventuellt följt av namnet på en vinodlarkommun eller vingård 
Dolenjska, cviček, eventuellt följt av namnet på en vinodlarkommun eller vingård 
Goriška Brda eller Brda, eventuellt följt av namnet på en vinodlarkommun eller vingård 
Haloze eller Haložan, eventuellt följt av namnet på en vinodlarkommun eller vingård 
Koper eller Koprčan, eventuellt följt av namnet på en vinodlarkommun eller vingård 
Kras, eventuellt följt av namnet på en vinodlarkommun eller vingård  
Kras, teran, eventuellt följt av namnet på en vinodlarkommun eller vingård 
Ljutomer-Ormož eller Ormož-Ljutomer, eventuellt följt av namnet på en vinodlarkommun 
eller vingård 
Maribor or Mariborčan, eventuellt följt av namnet på en vinodlarkommun eller vingård 
Prekmurje eller Prekmurčan, eventuellt följt av namnet på en vinodlarkommun eller vingård 
Radgona – Kapela, eller Kapela Radgona, eventuellt följt av namnet på en vinodlarkommun 
eller vingård 
Šmarje-Virštanj eller Virštanj-Šmarje, eventuellt följt av namnet på en vinodlarkommun eller 
vingård 
Srednje Slovenske gorice, eventuellt följt av namnet på en vinodlarkommun eller vingård 
Vipavska dolina eller Vipavec eller Vipavčan, eventuellt följt av namnet på en 
vinodlarkommun eller vingård 
 
2. Bordsvin med en geografisk beteckning 
Podravje 
Posavje 
Primorska  

Beslut (2006/567/EG), EUT L 231, 2006. 
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Tillägg II 
 

(som avses i artikel 6) 
 

GEOGRAFISKA BETECKNINGAR FÖR VINER MED URSPRUNG I CHILE 
 
I. Vino Pajarete 
 
II. Vino Asoleado 
 
III. Viner från főljande regioner, underregioner, zoner och områden: 
1.0.0.0 Vinodlingsregionen 
1.1.0.0 Underregion: Valle de Copiapó 
1.2.0.0 Underregion: Valle del Huasco 
2.0.0.0 Vinodlingsregionen Coquimbo 
2.1.0.0 Underregion: Valle del Elqui 
 2.1.1.0 Zon: 
  2.1.1.1 Område: Vicuña 
  2.1.1.2 Område: Paiguano 
2.2.0.0 Underregion: Valle del Limarí 
 2.2.1.0 Zon: 
  2.2.1.1 Område: Ovalle 
  2.2.1.2 Område: Monte Patria 
  2.2.1.3 Område: Punitaqui 
  2.2.1.4 Område: Río Hurtado 
2.3.0.0 Underregion: Valle del Choapa 
 2.3.1.0 Zon: 
  2.3.1.1 Område: Salamanca 
  2.3.1.2 Område: Illapel 
3.0.0.0 Vinodlingsregioner Aconcagua 
3.1.0.0 Underregion. Valle de Aconcagua 
 3.1.1.0 Zon: 
  3.1.1.1 Område: Panquehue 
3.2.0.0 Underregion. Valle de San Antonio 
 3.2.1.0 Zon: Valle de Leyda 
  3.2.1.1 Område: San Juan 
  3.2.2.1 Område: Valle del Marga-Marga 
3.3.0.0 Underregion: Valle de Casablanca 
4.0.0.0 Regioner del Valle Central 
4.1.0.0 Underregion: Valle del Maipo 
 4.1.1.0 Zon: 
  4.1.1.1 Område: Santiago 
  4.1.1.2 Område: Pirque 
  4.1.1.3 Område: Puente Alto 
  4.1.1.4 Område: Buin 
  4.1.1.5 Område: Isla de Maipo 
  4.1.1.6 Område: Talagante 
  4.1.1.7 Område: Melipilla 
  4.1.1.8 Område: Alhué 
  4.1.1.9 Område: Maria Pinto 
4.2.0.0 Underregion: Valle del Rapel 
 4.2.1.0 Zon: Valle de Cachapoal 
  4.2.1.1 Område: Rancagua 
  4.2.1.2 Område: Requínoa 
  4.2.1.3 Område: Rengo 
  4.2.1.4 Område: Peumo 
 4.2.2.0 Zon: Valle de Colchagua 
  4.2.2.1 Område: San Fernando 
  4.2.2.2 Område: Chimbarongo 
  4.2.2.3 Område: Nancagua 
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  4.2.2.4 Område: Santa Cruz 
  4.2.2.5 Område Palmilla 
  4.2.2.6 Område: Peralillo 
  4.2.2.7 Område: Lolol 
  4.2.2.8 Område: Marchigüe 
4.3.0.0 Underregion: Valle de Curicó 
 4.3.1.0 Zon: Valle del Teno 
  4.3.1.1 Område: Rauco 
  4.3.1.2 Område: Romeral 
 4.3.2.0 Zon: Valle del Lontué 
  4.3.2.1 Område: Molina 
  4.3.2.2 Område: Sagrada Familia 
4.4.0.0 Underregion: Valle del Maule 
 4.4.1.0 Zon: Valle del Claro 
  4.4.1.1 Område: Talca 
  4.4.1.2 Område: Pencahue 
  4.4.1.3 Område: San Clemente 
  4.4.1.4 Område: San Rafael 
 4.4.2.0 Zon: Valle del Loncomilla 
  4.4.2.1 Område: San Javier 
  4.4.2.2 Område: Villa Alegre 
  4.4.2.3 Område: Parral 
  4.4.2.4 Område: Linares 
 4.4.3.0 Zon: Valle del Tutuvén 
  4.4.3.1 Område: Cauquenes 
5.0.0.0 Södra regionen (regionen del Sur) 
5.1.0.0 Underregion: Valle del Itata 
 5.1.1.0 Zon: 
  5.1.1.1 Område: Chillán 
  5.1.1.2 Område: Quillón 
  5.1.1.3 Område: Portezuelo 
  5.1.1.4 Område: Coelemu 
5.2.0.0 Underregion: Valle del Bío-Bío 
 5.2.1.0 Zon: 
  5.2.1.1 Område: Yumbel 
  5.2.1.2 Område: Mulchén 
5.30.0 Underregion: Valle del Malleco 
 5.31.0 Zon: 
 5.31.1 Område: Traiguén  

Beslut (2006/567/EG), EUT L 231, 2006. 
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Tillägg III 
 

(som avses i artikel 9) 
 

FÖRTECKNING ÖVER TRADITIONELLA UTTRYCK I GEMENSKAPEN 
 
Traditionella uttryck Berörda viner Vinkategori Språk 

FÖRBUNDSREPUBLIKEN TYSKLAND 
Qualitätswein  Alla  Kvalitetsvin fso  Tyska 
Qualitätswein garantierten 
Ursprungs/Q.g.U  

Alla  Kvalitetsvin fso  Tyska 

Qualitätswein mit Prädikat/Q.b.A.m. 
Pr or Prädikatswein 

Alla  Mousserande 
kvalitetsvin fso 

Tyska 

Qualitätsschaumwein garantierten 
Ursprungs/Q.g.U  

Alla  Kvalitetsvin fso  Tyska 

Auslese  Alla  Kvalitetsvin fso  Tyska 
Beerenauslese  Alla  Kvalitetsvin fso  Tyska 
Eiswein  Alla  Kvalitetsvin fso  T yska 
Kabinett  Alla  Kvalitetsvin fso  T yska 
Spätlese  Alla  Kvalitetsvin fso  Tyska 
Trockenbeerenauslese  Alla  Kvalitetsvin fso  Tyska 
Landwein  Alla  Bordsvin med 

geografisk 
beteckning 

Tyska 

Affentaler  Altschweier, Bühl, 
Eisental, 
Neusatz/Bühl, 
Bühlertal, 
Neuweier/Baden-
Baden  

Kvalitetsvin fso  Tyska 

Badisch Rotgold  Baden  Kvalitetsvin fso  Tyska 
Ehrentrudis  Baden  Kvalitetsvin fso  Tyska 
Hock  Rhein, Ahr, 

Hessische 
Bergstraße, 
Mittelrhein, Nahe, 
Rheinhessen, 
Pfalz, Rheingau  

Kvalitetsvin fso, 
bordsvin med 
geografisk 
beteckning 

Tyska 

Klassik eller Classic  Alla  Kvalitetsvin fso  Tyska 
Liebfrau(en)milch  Nahe, 

Rheinhessen, 
Pfalz, Rheingau  

Kvalitetsvin fso  Tyska 

Moseltaler  Mosel-Saar-Ruwer Kvalitetsvin fso  Tyska 
Riesling-Hochgewächs  Alla  Kvalitetsvin fso  Tyska 
Schillerwein  Württemberg  Kvalitetsvin fso  Tyska 
Weißherbst  Alla  Kvalitetsvin fso  Tyska 
Winzersekt  Alla  Mousserande 

kvalitetsvin fso  
Tyska 

REPUBLIKEN ÖSTERRIKE 
Qualitätswein  Alla Kvalitetsvin fso  Tyska 
Qualitätswein besonderer Reife und 
Leseart or Prädikatswein  

Alla  Kvalitetsvin fso  Tyska 

Qualitätswein mit staatlicher 
Prüfnummer  

Alla  Kvalitetsvin fso  Tyska 

Ausbruch eller Ausbruchwein  Alla  Kvalitetsvin fso  Tyska 
Auslese eller Auslesewein  Alla  Kvalitetsvin fso  Tyska 
Beerenauslese (wein)  Alla  Kvalitetsvin fso  Tyska 
Eiswein  Alla  Kvalitetsvin fso 

T 
yska 

Kabinett eller Kabinettwein  Alla  Kvalitetsvin fso  Tyska 
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Schilfwein  Alla  Kvalitetsvin fso  Tyska 
Spätlese or Spätlesewein  Alla  Kvalitetsvin fso  Tyska 
Strohwein  Alla  Kvalitetsvin fso  Tyska 
Trockenbeerenauslese  Alla  Kvalitetsvin fso  Tyska 
Landwein  Alla  Bordsvin med 

geografisk 
beteckning 

Tyska 

Ausstich  Alla  Kvalitetsvin fso 
och bordsvin 
med geografisk 
beteckning  

Tyska 

Auswahl  Alla  Kvalitetsvin fso 
och bordsvin 
med geografisk 
beteckning  

Tyska 

Bergwein  Alla  Kvalitetsvin fso 
och bordsvin 
med geografisk 
beteckning  

Tyska 

Klassik eller Classic  Alla  Kvalitetsvin fso 
och bordsvin 
med geografisk 
beteckning  

Tyska 

Erste Wahl  Alla  Kvalitetsvin fso 
och bordsvin 
med geografisk 
beteckning  

Tyska 

Hausmarke  Alla  Kvalitetsvin fso 
och bordsvin 
med geografisk 
beteckning 

Tyska 

Heuriger  Alla  Kvalitetsvin fso 
och bordsvin 
med geografisk 
beteckning 

Tyska 

Jubiläumswein  Alla  Kvalitetsvin fso 
och bordsvin 
med geografisk 
beteckning 

Tyska 

Schilcher  Steiermark  Kvalitetsvin fso 
och bordsvin 
med geografisk 
beteckning 

Tyska 

Sturm  Alla  Druvmust i 
jäsning med 
geografisk 
beteckning 

Tyska 

KONUNGARIKET SPANIEN 
Denominacion de origen (DO)  Alla  Kvalitetsvin fso, 

mousserande 
kvalitetsvin fso, 
pärlande 
kvalitetsvin fso, 
kvalitetslikörvin 
fso  

Spanska 

Denominacion de origen calificada 
(DOCa)  

Alla  Kvalitetsvin fso, 
mousserande 
kvalitetsvin fso, 
pärlande 
kvalitetsvin fso, 

Spanska 
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kvalitetslikörvin 
fso  

Vino dulce natural  Alla  Kvalitetslikörvin 
fso  

Spanska 

Vino generoso  (1)  Kvalitetslikörvin 
fso  

Spanska 

Vino generoso de licor  (2)  Kvalitetslikörvin 
fso  

Spanska 

Vino de la Tierra  Alla  Bordsvin med 
geografisk 
beteckning 

Spanska 

Aloque  DO Valdepeñas  Kvalitetsvin fso  Spanska 
Amontillado  DDOO Jerez-

Xérès-Sherry y 
Manzanilla 
Sanlúcar de 
Barrameda DO 
Montilla Moriles  

Kvalitetslikörvin 
fso  

Spanska 

Añejo  Alla  Kvalitetsvin fso 
och bordsvin 
med geografisk 
beteckning 

Spanska 

Añejo  DO Malaga  Kvalitetslikörvin 
fso  

Spanska 

Chacoli/Txakolina  DO Chacoli de 
Bizkaia DO 
Chacoli de Getaria 
DO Chacoli de 
Alava  

Kvalitetsvin fso  Spanska 

Clásico  DO Abona DO El 
Hierro DO 
Lanzarote DO La 
Palma DO 
Tacoronte-
Acentejo DO 
Tarragona DO 
Valle de Güimar 
DO Valle de la 
Orotava DO 
Ycoden-Daute-
Isora 

Quality wine psr Spanish 

Cream DDOO Jérez-
Xerès-Sherry y 
Manzanilla 
Sanlúcar de 
Barrameda DO 
Montilla Moriles 
DO Málaga DO 
Condado de 
Huelva 

Kvalitetslikörvin 
fso 

Engelska 

Criadera  DDOO Jérez-
Xerès-Sherry y 
Manzanilla 
Sanlúcar de 
Barrameda DO 
Montilla Moriles 
DO Málaga DO 
Condado de 
Huelva  

Kvalitetslikörvin 
fso  

Spanska 

Criaderas y Soleras  DDOO Jérez- Kvalitetslikörvin Spanska 
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Xerès-Sherry y 
Manzanilla 
Sanlúcar de 
Barrameda DO 
Montilla Moriles 
DO Málaga DO 
Condado de 
Huelva 

fso 

Crianza  Alla  Kvalitetsvin fso  Spanska 
Dorado  DO Rueda DO 

Malaga  
Kvalitetslikörvin 
fso  

Spanska 

Fino  DO Montilla 
Moriles DDOO 
Jerez-Xérès-
Sherry y 
Manzanilla 
Sanlúcar de 
Barrameda 

Kvalitetslikörvin 
fso 

Spanska 

Fondillon  DO Alicante  Kvalitetsvin fso  Spanska 
Gran Reserva  Tous les Vqprd 

Cava  
Kvalitetsvin 
Mousserande 
kvalitetsvin fso 
fso 

Spanska 

Lágrima  DO Málaga  Kvalitetslikörvin 
fso  

Spanska 

Noble  Alla  Kvalitetsvin fso 
och bordsvin 
med geografisk 
beteckning  

Spanska 

Noble  DO Malaga  Kvalitetslikörvin 
fso  

Spanska 

Oloroso  DDOO Jerez-
Xérès-Sherry y 
Manzanilla 
Sanlúcar de 
Barrameda DO 
Montilla- Moriles  

Kvalitetslikörvin 
fso  

Spanska 

Pajarete  DO Málaga  Kvalitetslikörvin 
fso  

Spanska 

Pálido  DO Condado de 
Huelva DO Rueda 
DO Málaga  

Kvalitetslikörvin 
fso  

Spanska 

Palo Cortado  DDOO Jerez-
Xérès-Sherry y 
Manzanilla 
Sanlúcar de 
Barrameda DO 
Montilla- Moriles 

Kvalitetslikörvin 
fso 

Spanska 

Primero de cosecha  DO Valencia  Kvalitetsvin fso  Spanska 
Rancio  Alla  Kvalitetsvin fso, 

kvalitetslikörvin 
fso 

Spanska 

Raya  DO Montilla-
Moriles  

Kvalitetslikörvin 
fso  

Spanska 

Reserva  Alla  Kvalitetsvin fso  Spanska 
Sobremadre  DO vinos de 

Madrid  
Kvalitetsvin fso  Spanska 

Solera  DDOO Jérez-
Xerès-Sherry y 
Manzanilla 

Kvalitetslikörvin 
fso  

Spanska 
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Sanlúcar de 
Barrameda DO 
Montilla Moriles 
DO Málaga DO 
Condado de 
Huelva  

Superior  Alla  Kvalitetsvin fso  Spanska 
Trasañejo  DO Málaga  Kvalitetslikörvin 

fso  
Spanska 

Vino Maestro  DO Málaga  Kvalitetslikörvin 
fso  

Spanska 

Vendimia inicial  DO Utiel-Requena Kvalitetsvin fso  Spanska 
Viejo  Alla  Kvalitetsvin fso, 

kvalitetslikörvin 
fso, bordsvin 
med geografisk 
beteckning 

Spanska 

Vino de tea  DO La Palma  Kvalitetsvin fso  Spanska 
REPUBLIKEN FRANKRIKE 

Appellation d’origine contrôlée  Alla  Kvalitetsvin fso, 
mousserande 
kvalitetsvin fso, 
pärlande 
kvalitetsvin fso, 
kvalitetslikörvin 
fso 

Franska 

Appellation contrôlée  Alla  Kvalitetsvin fso, 
mousserande 
kvalitetsvin fso, 
pärlande 
kvalitetsvin fso, 
kvalitetslikörvin 
fso 

Franska 

Appellation d’origine Vin Délimité de 
qualité supérieure  

Alla  Kvalitetsvin fso, 
mousserande 
kvalitetsvin fso, 
pärlande 
kvalitetsvin fso, 
kvalitetslikörvin 
fso  

Franska 

Vin doux naturel  AOC Banyuls, 
Banyuls Grand 
Cru, Muscat de 
Frontignan, Grand 
Roussillon, Maury, 
Muscat de 
Beaume de 
Venise, Muscat du 
Cap Corse, 
Muscat de Lunel, 
Muscat de 
Mireval, Muscat 
de Rivesaltes, 
Muscat de St Jean 
de Minervois, 
Rasteau, 
Rivesaltes  

Kvalitetslikörvin 
fso  

Franska 

Vin de pays  Alla  Bordsvin med 
geografisk 
beteckning  

Franska 



Rådets beslut (2002/979/EG), EGT L 352, 2002  1295

 

Ambré  Alla  Kvalitetslikörvin 
fso, bordsvin 
med geografisk 
beteckning  

Franska 

Château  Alla  Kvalitetsvin fso, 
mousserande 
kvalitetsvin fso, 
kvalitetslikörvin 
fso 

Franska 

Clairet  AOC Bourgogne 
AOC Bordeaux  

Kvalitetsvin fso  Franska 

Claret  AOC Bordeaux  Kvalitetsvin fso  Franska 
Clos  Alla  Kvalitetsvin fso, 

mousserande 
kvalitetsvin fso, 
kvalitetslikörvin 
fso  

Franska 

Cru Artisan  AOCMédoc, Haut-
Médoc, Margaux, 
Moulis, Listrac, St 
Julien, Pauillac, St 
Estèphe  

Kvalitetsvin fso  Franska 

Cru Bourgeois  AOC Médoc, Haut-
Médoc, Margaux, 
Moulis, Listrac, St 
Julien, Pauillac, St 
Estèphe  

Kvalitetsvin fso  Franska  

Cru Classé, eventuellt föregånget 
av: Grand, Premier Grand, 
Deuxième, Troisième, Quatrième, 
Cinquième.  

AOC Côtes de 
Provence, Graves, 
St Emilion Grand 
Cru, Haut-Médoc, 
Margaux, St 
Julien, Pauillac, St 
Estèphe, 
Sauternes, Pessac 
Léognan, Barsac 

Kvalitetsvin fso Franska 

Edelzwicker  AOC Alsace  Kvalitetsvin fso  Tyska 
Grand Cru  AOC Alsace, 

Banyuls, Bonnes 
Mares, Chablis, 
Chambertin, 
Chapelle 
Chambertin, 
Chambertin Clos-
de-Bèze, 
Mazoyeres or 
Charmes 
Chambertin, 
Latricières-
Chambertin, 
Mazis 
Chambertin, 
Ruchottes 
Chambertin, 
Griottes-
Chambertin, Clos 
de la Roche, Clos 
Saint Denis, Clos 
de Tart, Clos de 
Vougeot, Clos des 

Kvalitetsvin fso  Franska 
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Lambray, Corton, 
Corton 
Charlemagne, 
Charlemagne, 
Echézeaux, Grand 
Echézeaux, La 
Grande Rue, 
Montrachet, 
Chevalier-
Montrachet, 
Bâtard-
Montrachet, 
Bienvenues-
Bâtard-
Montrachet, 
Criots-Bâtard-
Montrachet, 
Musigny, 
Romanée St 
Vivant, 
Richebourg, 
Romanée-Conti, 
La Romanée, La 
Tâche, St Emilion  

Grand Cru  Champagne  Mousserande 
kvalitetsvin fso  

Franska 

Hors d’âge  AOC Rivesaltes  Kvalitetslikörvin 
fso  

Franska 

Passe-tout-grains  AOC Bourgogne  Kvalitetsvin fso  Franska 
Premier Cru  AOC Aloxe 

Corton, Auxey 
Duresses, 
Beaune, Blagny, 
Chablis, 
Chambolle 
Musigny, 
Chassagne 
Montrachet, 
Champagne, 
Côtes de Brouilly, 
Fixin, Gevrey 
Chambertin, 
Givry, Ladoix, 
Maranges, 
Mercurey, 
Meursault, 
Monthélie, 
Montagny, Morey 
St Denis, 
Musigny, Nuits, 
Nuits-Saint-
Georges, 
Pernand-
Vergelesses, 
Pommard, 
Puligny-
Montrachet, Rully, 
Santenay, 
Savigny-les-
Beaune, St Aubin, 

Kvalitetsvin fso, 
mousserande 
kvalitetsvin fso  

Franska 



Rådets beslut (2002/979/EG), EGT L 352, 2002  1297

 

Volnay, Vougeot, 
Vosne-Romanée  

Primeur  Alla  Kvalitetsvin fso, 
bordsvin med 
geografisk 
beteckning  

Franska 

Rancio  AOC Grand 
Roussillon, 
Rivesaltes, 
Banyuls, Banyuls 
grand cru, Maury, 
Clairette du 
Languedoc, 
Rasteau 

Kvalitetslikörvin 
fso 

Franska 

Sélection de grains nobles  AOC Alsace, 
Alsace Grand cru, 
Monbazillac, 
Graves 
supérieures, 
Bonnezeaux, 
Jurançon, Cérons, 
Quarts de 
Chaume, 
Sauternes, 
Loupiac, Côteaux 
du Layon, Barsac, 
Ste Croix du 
Mont, Coteaux de 
l’Aubance, 
Cadillac  

Kvalitetsvin fso  Franska 

Sur Lie  AOC Muscadet, 
Muscadet–
Coteaux de la 
Loire, Muscadet-
Côtes de 
Grandlieu, 
Muscadet- Sèvres 
et Maine, 
AOVDQS Gros 
Plant du Pays 
Nantais, VDT avec 
IG Vin de pays 
d’Oc et Vin de 
pays des Sables 
du Golfe du Lion  

Kvalitetsvin fso, 
bordsvin med 
geografisk 
beteckning 

Franska 

Tuilé  AOC Rivesaltes  Kvalitetslikörvin 
fso  

Franska 

Vendanges tardives  AOC Alsace, 
Jurançon 
Kvalitetsvin fso 
Franska Villages 
AOC Anjou, 
Beaujolais, Côte 
de Beaune, Côte 
de Nuits, Côtes 
du Rhône, Côtes 
du Roussillon, 
Mâcon  

Kvalitetsvin fso  Franska 

Vin de paille  AOC Côtes du 
Jura, Arbois, 

Kvalitetsvin fso  Franska 
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L’Etoile, 
Hermitage  

Vin jaune  AOC du Jura 
(Côtes du Jura, 
Arbois, L’Etoile, 
Château-Châlon)  

Kvalitetsvin fso  Franska 

REPUBLIKEN GREKLAND 
Ονομασια Προελεύσεως Ελεγχόμενη 
(ΟΠΕ) (Appellation d’origine 
controlée) 

Alla Kvalitetsvin fso Grekiska 

Ονομασια Προελεύσεως Ανωτέρας 
Ποιότητος (ΟΠΑΠ) (Appellation 
d’origine de qualité supérieure) 

Alla Kvalitetsvin fso Grekiska 

Οίνος γλυκός φυσικός (Vin doux 
naturel)  

Μoσχάτος 
Κεφαλληνίας 
(Muscat de 
Céphalonie), 
Μοσχάτος Πατρών 
(Muscat de 
Patras), Μοσχάτος 
Ρίου-Πατρών 
(Muscat Rion de 
Patras), Μοσχάτος 
Λήμνου (Muscat 
de Lemnos), 
Μοσχάτος Ρόδου 
(Muscat de 
Rhodos), 
Μαυροδάφνη 
Πατρών 
(Mavrodaphne de 
Patras), 
Μαυροδάφνη 
Κεφαλληνίας 
(Mavrodaphne de 
Céphalonie), 
Σάμος (Samos), 
Σητεία (Sitia), 
Δαφνες (Dafnès), 
Σαντορίνη 
(Santorini) 

Kvalitetslikörvin 
fso 

Grekiska 

Οίνος φυσικώς γλυκός (Vin 
naturellement doux) 

Vins de paille: 
Κεφαλληνίας (de 
Céphalonie), 
Δαφνες (de 
Dafnès), Λήμνου 
(de Lemnos), 
Πατρών (de 
Patras), Ρίου-
Πατρών (de Rion 
de Patras), Ρόδου 
(de Rhodos), 
Σάμος(de 
Samos), Σητεία 
(de Sitia), 
Σαντορίνη 
(Santorini)  

Kvalitetsvin fso  Grekiska  

Ονομασία κατά παράδοση (Onomasia 
kata paradosi) 

Alla  Bordsvin med 
geografisk 
beteckning 

Grekiska 
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Τοπικός Οίνος (vins de pays)  Alla  Bordsvin med 
geografisk 
beteckning 

Grekiska 

Αγρέπαυλη (Agrepavlis)  Alla  Kvalitetsvin fso, 
bordsvin med 
geografisk 
beteckning 

Grekiska 

Αμπέλι (Ampeli)  Alla  Kvalitetsvin fso, 
bordsvin med 
geografisk 
beteckning 

Grekiska 

Αμπελώνας (ες) (Ampelonas ès)  Alla  Kvalitetsvin fso, 
bordsvin med 
geografisk 
beteckning 

Grekiska 

Aρχοντικό (Archontiko)  Alla  Kvalitetsvin fso, 
bordsvin med 
geografisk 
beteckning 

Grekiska 

Κάβα (Cava) (3)  Alla  Bordsvin med 
geografisk 
beteckning 

Grekiska 

Από διαλεκτούς αμπελώνες (Grand 
Cru)  

Μoσχάτος 
Κεφαλληνίας 
(Muscat de 
Céphalonie), 
Μοσχάτος Πατρών 
(Muscat de 
Patras), Μοσχάτος 
Ρίου-Πατρών 
(Muscat Rion de 
Patras), Μοσχάτος 
Λήμνου (Muscat 
de Lemnos), 
Μοσχάτος Ρόδου 
(Muscat de 
Rhodos), Σάμος 
(Samos)  

Kvalitetslikörvin 
fso  

Grekiska 

Ειδικά Επιλεγμένος (Grand réserve)  Alla  Kvalitetsvin fso, 
kvalitetslikörvin 
fso 

Grekiska 

Κάστρο (Kastro)  Alla  Kvalitetsvin fso, 
bordsvin med 
geografisk 
beteckning 

Grekiska 

Κτήμα (Ktima)  Alla  Kvalitetsvin fso, 
bordsvin med 
geografisk 
beteckning 

Grekiska 

Λιαστός (Liastos)  Alla  Kvalitetsvin fso, 
bordsvin med 
geografisk 
beteckning 

Grekiska 

Μετόχι (Metochi)  Alla  Kvalitetsvin fso, 
bordsvin med 
geografisk 
beteckning 

Grekiska 

Μοναστήρι (Monastiri)  Alla  Kvalitetsvin fso, 
bordsvin med 
geografisk 

Grekiska 
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beteckning 
Νάμα (Nama)  Alla  Kvalitetsvin fso, 

bordsvin med 
geografisk 
beteckning 

Grekiska 

Νυχτέρι (Nychteri)  ΟΠΑΠ Santorini  Kvalitetsvin fso  Grekiska 
Ορεινό κτήμα (Orino Ktima)  Alla  Kvalitetsvin fso, 

bordsvin med 
geografisk 
beteckning 

Grekiska 

Ορεινός αμπελώνας (Orinos 
Ampelonas)  

Alla  Kvalitetsvin fso, 
bordsvin med 
geografisk 
beteckning 

Grekiska 

Πύργος (Pyrgos)  Alla  Kvalitetsvin fso, 
bordsvin med 
geografisk 
beteckning 

Grekiska 

Επιλογή ή Επιλεγμένος (Réserve)  Alla  Kvalitetsvin fso, 
kvalitetslikörvin 
fso Grekiska 

 

Παλαιωθείς επιλεγμένος (Vieille 
réserve)  

Alla  Kvalitetslikörvin 
fso Grekiska 

 

Βερντέα (Verntea) Zakynthos  Bordsvin med 
geografisk 
beteckning 

Grekiska  

Vinsanto (4)  OPAΠ Santorini  Kvalitetsvin fso, 
kvalitetslikörvin 
fso 

Grekiska 

REPUBLIKEN ITALIEN 
Denominazione di Origine Controllata Alla  Kvalitetsvin fso, 

mousserande 
kvalitetsvin fso, 
pärlande 
kvalitetsvin fso, 
kvalitetslikörvin 
fso, druvmust i 
jäsning fso  

Italienska 

Denominazione di Origine Controllata 
e Garantita  

Alla  Kvalitetsvin fso, 
mousserande 
kvalitetsvin fso, 
pärlande 
kvalitetsvin fso, 
kvalitetslikörvin 
fso, druvmust i 
jäsning fso  

Italienska 

Vino Dolce Naturale  Alla  Kvalitetsvin fso, 
kvalitetslikörvin 
fso 

Italienska 

Inticazione geografica tipica (IGT)  Alla  Bordsvin, 
lantvin, vin av 
övermogna 
druvor och 
delvis jäst 
druvmust med 
geografisk 
beteckning  

Italienska 

Landwein  Vin med 
geografisk 
beteckning från 

Bordsvin, 
lantvin, vin av 
övermogna 

Tyska 
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den autonoma 
provinsen Bolzano 

druvor och 
delvis jäst 
druvmust med 
geografisk 
beteckning 

Vin de pays  Vin med 
geografisk 
beteckning från 
regionen Aosta  

Bordsvin, 
lantvin, vin av 
övermogna 
druvor och 
delvis jäst 
druvmust med 
geografisk 
beteckning 

Franska 

Alberata o vigneti ad alberata  DOC Aversa  Kvalitetsvin fso, 
mousserande 
kvalitetsvin fso 

Italienska 

Amarone  DOC Valpolicella  Kvalitetsvin fso  Italienska 
Ambra  DOC Marsala  Kvalitetslikörvin 

fso  
Italienska 

Ambrato  DOC Malvasia 
delle Lipari DOC 
Vernaccia di 
Oristano  

Kvalitetsvin fso, 
kvalitetslikörvin 
fso 

Italienska 

Annoso  DOC Controguerra Kvalitetsvin fso  Italienska 
Apianum  DOC Fiano di 

Avellino  
Kvalitetsvin fso  Latin 

Auslese DOC Caldaro e 
Caldaro classico- 
Alto Adige 

Kvalitetsvin fso Tyska 

Barco Reale  DOC Barco Reale 
di Carmignano  

Kvalitetsvin fso Italienska 

Brunello  DOC Brunello di 
Montalcino  

Kvalitetsvin fso  Italienska 

Buttafuoco  DOC Oltrepò 
Pavese  

Kvalitetsvin fso, 
pärlande 
kvalitetsvin fso  

Italienska 

Cacc’e mitte  DOC Cacc’e Mitte 
di Lucera  

Kvalitetsvin fso  Italienska 

Cagnina  DOC Cagnina di 
Romagna  

Kvalitetsvin fso  Italienska 

Cannellino  DOC Frascati  Kvalitetsvin fso  Italienska 
Cerasuolo  DOC Cerasuolo di 

Vittoria DOC 
Montepulciano 
d’Abruzzo  

Kvalitetsvin fso  Italienska 

Chiaretto  Alla  Kvalitetsvin fso, 
mousserande 
kvalitetsvin fso, 
pärlande 
kvalitetsvin fso, 
bordsvin med 
geografisk 
beteckning 

Italienska 

Ciaret  DOC Monferrato  Kvalitetsvin fso  Italienska 
Château  DOC de la région 

Valle d’Aosta  
Kvalitetsvin fso, 
mousserande 
kvalitetsvin fso, 
pärlande 
kvalitetsvin fso, 
kvalitetslikörvin 

Franska 
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fso  
Classico  Alla  Kvalitetsvin fso, 

pärlande 
kvalitetsvin fso 
och 
kvalitetslikörvin 
fso 

Italienska 

Dunkel  DOC Alto Adige 
DOC Trentino  

Kvalitetsvin fso  Tyska 

Est! Est!! Est!!!  DOC Est! Est!! 
Est!!! di 
Montefiascone  

Kvalitetsvin fso, 
mousserande 
kvalitetsvin fso 

Latin 

Falerno  DOC Falerno del 
Massico  

Kvalitetsvin fso  Italienska 

Fine  DOC Marsala  Kvalitetslikörvin 
fso  

Italienska 

Fior d’Arancio  DOC Colli Euganei Kvalitetsvin fso, 
mousserande 
kvalitetsvin fso, 
bordsvinmed 
geografisk 
beteckning  

Italienska 

Falerio  DOC Falerio dei 
colli Ascolani  

Kvalitetsvin fso Italienska 

Flétri  DOC Valle d’Aosta 
o Vallée d’Aoste  

Kvalitetsvin fso  Italienska 

Garibaldi Dolce (or GD)  DOC Marsala  Kvalitetslikörvin 
fso  

Italienska 

Governo all’uso toscano  DOCG Chianti och 
Chianti Classico 
IGT Colli della 
Toscana Centrale  

Kvalitetsvin fso, 
bordsvin med 
geografisk 
beteckning 

Italienska 

Gutturnio  DOC Colli 
Piacentini  

Kvalitetsvin fso 
och pärlande 
kvalitetsvin fso  

Italienska 

Italia Particolare (eller IP)  DOC Marsala  Kvalitetslikörvin 
fso  

Italienska 

Klassisch eller Klassisches 
Ursprungsgebiet  

DOC Caldaro DOC 
Alto Adige (avec 
la dénomination 
Santa Maddalena 
e Terlano)  

Kvalitetsvin fso  Tyska 

Kretzer  DOC Alto Adige 
DOC Trentino 
DOC Teroldego 
Rotaliano  

Kvalitetsvin fso  Tyska 

Lacrima  DOC Lacrima di 
Morro d’Alba  

Kvalitetsvin fso  Italienska 

Lacryma Christi  DOC Vesuvio  Kvalitetsvin fso, 
kvalitetslikörvin 
fso 

Italienska 

Lambiccato  DOC Castel San 
Lorenzo  

Kvalitetsvin fso  Italienska 

London Particolar (eller LP or 
Inghilterra)  

DOC Marsala  Kvalitetslikörvin 
fso  

Italienska 

Morellino  DOC Morellino di 
Scansano  

Kvalitetsvin fso  Italienska 

Occhio di Pernice  DOC Bolgheri, Vin 
Santo Di 
Carmignano, Colli 

Kvalitetsvin fso  Italienska 
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dell’Etruria 
Centrale, Colline 
Lucchesi, Cortona, 
Elba, Montecarlo, 
Monteregio di 
Massa Maritima, 
San Gimignano, 
Sant’Antimo, Vin 
Santo del Chianti, 
Vin Santo del 
Chianti Classico, 
Vin Santo di 
Montepulciano  

Oro  DOC Marsala  Kvalitetslikörvin 
fso  

Italienska 

Pagadebit  DOC pagadebit di 
Romagna  

Kvalitetsvin fso, 
pärlande 
kvalitetsvin fso 

Italienska 

Passito  Alla  Kvalitetsvin fso, 
kvalitetslikörvin 
fso, bordsvin 
med geografisk 
beteckning 

Italienska 

Ramie  DOC Pinerolese  Kvalitetsvin fso  Italienska 
Rebola  DOC Colli di 

Rimini  
Kvalitetsvin fso  Italienska 

Recioto  DOC Valpolicella 
DOC Gambellara 
DOCG Recioto di 
Soave  

Kvalitetsvin fso, 
mousserande 
kvalitetsvin fso 

Italienska 

Riserva  Alla  Kvalitetsvin fso, 
mousserande 
kvalitetsvin fso, 
pärlande 
kvalitetsvin fso, 
kvalitetslikörvin 
fso  

Italienska 

Rubino  DOC Garda Colli 
Mantovani DOC 
Rubino di 
Cantavenna DOC 
Teroldego 
Rotaliano DOC 
Trentino  

Kvalitetsvin fso  Italienska 

Rubino  DOC Marsala  Kvalitetslikörvin 
fso  

Italienska 

Sangue di Giuda  DOC Oltrepò 
Pavese  

Kvalitetsvin fso, 
pärlande 
kvalitetsvin fso 

Italienska 

Scelto  Alla  Kvalitetsvin fso  Italienska 
Sciacchetrà  DOC Cinque Terre Kvalitetsvin fso  Italienska 
Sciac-trà  DOC Pornassio o 

Ormeasco di 
Pornassio  

Kvalitetsvin fso  Italienska 

Sforzato, Sfursàt  DO Valtellina  Kvalitetsvin fso  Italienska 
Spätlese  DOC och IGT de 

Bolzano  
Kvalitetsvin fso, 
bordsvin med 
geografisk 
beteckning 

Tyska 

Soleras  DOC Marsala  Kvalitetslikörvin Italienska 
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fso  
Stravecchio  DOC Marsala  Kvalitetslikörvin 

fso  
Italienska 

Strohwein  DOC och IGT de 
Bolzano  

Kvalitetsvin fso, 
bordsvin med 
geografisk 
beteckning 

Tyska 

Superiore  Alla  Kvalitetsvin fso, 
mousserande 
kvalitetsvin fso, 
pärlande 
kvalitetsvin fso, 
kvalitetslikörvin 
fso 

Italienska 

Superiore Old Marsala (eller SOM)  DOC Marsala  Kvalitetslikörvin 
fso Italienska 

 

Torchiato  DOC Colli di 
Conegliano 

Kvalitetsvin fso Italienska 

Torcolato  DOC Breganze Kvalitetsvin fso Italienska 
Vecchio  DOC Rosso 

Barletta, Aglianico 
del Vuture, 
Marsala, Falerno 
del Massico 
Kvalitetsvin fso, 
kvalitetslikörvin 
fso  

Italienska  

Vendemmia Tardiva Alla Kvalitetsvin fso, 
pärlande 
kvalitetsvin fso 
och bordsvin 
med geografisk 
beteckning 

Italienska 

Verdolino  Alla  Kvalitetsvin fso, 
bordsvin med 
geografisk 
beteckning  

Italienska 

Vergine  DOC Marsala DOC 
Val di Chiana  

Kvalitetsvin fso, 
kvalitetslikörvin 
fso  

Italienska 

Vermiglio  DOC Colli dell 
Etruria Centrale  

Kvalitetslikörvin 
fso  

Italienska 

Vino Fiore  Alla  Kvalitetsvin fso  Italienska 
Vino Nobile  Vino Nobile di 

Montepulciano  
Kvalitetsvin fso  Italienska 

Vino Novello eller Novello  Alla  Kvalitetsvin fso, 
bordsvin med 
geografisk 
beteckning 

Italienska 

Vin santo eller Vino Santo eller 
Vinsanto  

DOC et DOCG 
Bianco 
dell’Empolese, 
Bianco della 
Valdinievole, 
Bianco Pisano di 
San Torpé, 
Bolgheri, Candia 
dei Colli Apuani, 
Capalbio, 
Carmignano, Colli 

Kvalitetsvin fso Italienska 
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dell’Etruria 
Centrale, Colline 
Lucchesi, Colli del 
Trasimeno, Colli 
Perugini, Colli 
Piacentini, 
Cortona, Elba, 
Gambellera, 
Montecarlo, 
Monteregio di 
Massa Maritima, 
Montescudaio, 
Offida, Orcia, 
Pomino, San 
Gimignano, 
San’Antimo, Val 
d’Arbia, Val di 
Chiana, Vin Santo 
del Chianti, Vin 
Santo del Chianti 
Classico, Vin 
Santo di 
Montepulciano, 
Trentino 

Vivace  Alla  Kvalitetsvin fso, 
pärlande 
kvalitetsvin fso 
och bordsvin 
med geografisk 
beteckning 

Italienska 

STORHERTIGDÖMET LUXEMBURG 
Marque nationale  Alla  Kvalitetsvin fso, 

mousserande 
kvalitetsvin fso 

Franska 

Appellation contrôlée  Alla  Kvalitetsvin fso, 
mousserande 
kvalitetsvin fso 

Franska 

Appellation d’origine controlée  Alla  Kvalitetsvin fso, 
mousserande 
kvalitetsvin fso 

Franska 

Vin de pays  Alla  Bordsvin med 
geografisk 
beteckning 

Franska 

Grand premier cru  Alla  Kvalitetsvin fso  Franska 
Premier cru  Alla  Kvalitetsvin fso  Franska 
Vin classé  Alla  Kvalitetsvin fso  Franska 
Château  Alla  Kvalitetsvin fso, 

mousserande 
kvalitetsvin fso 

Franska 

REPUBLIKEN PORTUGAL 
Denominação de origem (DO) Alla Kvalitetsvin fso, 

mousserande 
kvalitetsvin fso, 
pärlande 
kvalitetsvin fso, 
kvalitetslikörvin 
fso 

Portugisiska 

Denominação de origem controlada 
(DOC)  

Alla  Kvalitetsvin fso, 
mousserande 
kvalitetsvin fso, 

Portugisiska 
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pärlande 
kvalitetsvin fso, 
kvalitetslikörvin 
fso 

Indicação de proveniencia 
regulamentada (IPR)  

Alla  Kvalitetsvin fso, 
mousserande 
kvalitetsvin fso, 
pärlande 
kvalitetsvin fso, 
kvalitetslikörvin 
fso 

Portugisiska 

Vinho doce natural  Alla  Kvalitetslikörvin 
fso  

Portugisiska 

Vinho generoso  DO Porto, Madeira, 
Moscatel de Setubal, 
Carcavelos  

Kvalitetslikörvin 
fso 

Portugisiska 

Vinho regional  Alla  Bordsvin med 
geografisk 
beteckning 

Portugisiska 

Canteiro  DO Madeira  Kvalitetslikörvin 
fso  

Portugisiska 

Colheita Seleccionada  Alla  Kvalitetsvin fso, 
bordsvin med 
geografisk 
beteckning 

Portugisiska 

Crusted/Crusting  DO Porto  Kvalitetslikörvin 
fso  

Engelska 

Escolha  Alla  Kvalitetsvin fso, 
bordsvin med 
geografisk 
beteckning 

Portugisiska 

Escuro  DO Madeira  Kvalitetslikörvin 
fso  

Portugisiska 

Fino  DO Porto DO Madeira Kvalitetslikörvin 
fso  

Portugisiska 

Frasqueira  DO Madeira  Kvalitetslikörvin 
fso  

Portugisiska 

Garrafeira  Alla  Kvalitetsvin fso, 
bordsvin med 
geografisk 
beteckning, 
kvalitetslikörvin 
fso 

Portugisiska 

Lágrima  DO Porto  Kvalitetslikörvin 
fso  

Portugisiska 

Leve  Vin Pays 
Estremadura och 
Ribatejano DO 
Madeira, DO Porto  

Bordsvin med 
geografisk 
beteckning och 
kvalitetslikörvin 
fso 

Portugisiska 

Nobre  DO Dão  Kvalitetsvin fso  Portugisiska 
Reserva  Alla  Kvalitetsvin fso, 

mousserande 
kvalitetsvin fso, 
kvalitetslikörvin 
fso, bordsvin 
med geografisk 
beteckning 

Portugisiska 

Reserva velha (eller grande reserva) DO Madeira 
Mousserande 

kvalitetslikörvin 
fso 

Portugisiska 
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kvalitetsvin fso, 
Ruby  DO Porto  Kvalitetslikörvin 

fso  
Engelska 

Solera  DO Madeira  Kvalitetslikörvin 
fso  

Portugisiska 

Super reserva  Alla  Mousserande 
kvalitetsvin fso 

Portugisiska 

Superior  Alla  Kvalitetsvin fso, 
kvalitetslikörvin 
fso, bordsvin 
med geografisk 
beteckning 

Portugisiska 

Tawny  DO Porto  Kvalitetslikörvin 
fso  

Engelska 

Vintage, eventuellt kompletterat 
med Late Bottle (LBV) eller 
Character 

DO Porto 
Kvalitetslikörvin fso  

Engelska  

REPUBLIKEN TJECKIEN 
pozdní sběr  Alla  Kvalitetsvin fso  Tjeckiska 
archivní víno  Alla  Kvalitetsvin fso  Tjeckiska 
panenské víno  Alla  Kvalitetsvin fso  Tjeckiska 

REPUBLIKEN CYPERN 
Οίνος Ελεγχόμενης Ονομασίας 
Προέλευσης  

Alla  Kvalitetsvin fso  Grekiska 

Τοπικός Οίνος  Alla  Bordsvin med 
geografisk 
beteckning 

Grekiska 

Μοναστήρι (Monastiri)  Alla  Kvalitetsvin fso 
och bordsvin 
med geografisk 
beteckning 

Grekiska 

Κτήμα (Ktima)  Alla  Kvalitetsvin fso 
och bordsvin 
med geografisk 
beteckning 

Grekiska 

REPUBLIKEN UNGERN, 
minőségi bor  Alla  Kvalitetsvin fso  Ungerska 
különleges minőségű bor  Alla  Kvalitetsvin fso  Ungerska 
fordítás  Tokaj  Kvalitetsvin fso  Ungerska 
máslás  Tokaj  Kvalitetsvin fso  Ungerska 
szamorodni  Tokaj  Kvalitetsvin fso  Ungerska 
aszú… puttonyos, kompletterat med 
siffrorna 3-6 

Tokaj  Kvalitetsvin fso  Ungerska 

aszúeszencia  Tokaj Kvalitetsvin fso  Ungerska 
eszencia  Tokaj  Kvalitetsvin fso  Ungerska 
tájbor  Alla  Bordsvin med 

geografisk 
beteckning 

Ungerska 

bikavér  Eger, Szekszárd  Kvalitetsvin fso  Ungerska 
késői szüretelésű bor  Alla  Kvalitetsvin fso  Ungerska 
válogatott szüretelésű bor  Alla  Kvalitetsvin fso  Ungerska 
muzeális bor  Alla  Kvalitetsvin fso  Ungerska 
Siller  Alla  Bordsvin med 

geografisk 
beteckning och 
kvalitetsvin fso 

Ungerska 

REPUBLIKEN SLOVAKIEN 
Forditáš  Tokaj  Kvalitetsvin fso  Slovakiska 
Mášláš  Tokaj  Kvalitetsvin fso  Slovakiska 
Samorodné  Tokaj  Kvalitetsvin fso  Slovakiska 
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výber… putňový, kompletterat med 
siffrorna 3-6 

Tokaj  Kvalitetsvin fso  Slovakiska 

výberová esencia  Tokaj  Kvalitetsvin fso  Slovakiska 
Esencia  Tokaj  Kvalitetsvin fso  Slovakiska 

REPUBLIKEN SLOVENIEN, 
Penina  Alla  Mousserande 

kvalitetsvin fso 
Slovenska 

pozna trgatev  Alla  Kvalitetsvin fso  Slovenska 
izbor  Alla  Kvalitetsvin fso  Slovenska 
jagodni izbor  Alla  Kvalitetsvin fso  Slovenska 
suhi jagodni izbor  Alla  Kvalitetsvin fso  Slovenska 
ledeno vino  Alla  Kvalitetsvin fso  Slovenska 
arhivsko vino  Alla  Kvalitetsvin fso  Slovenska 
mlado vino  Alla  Kvalitetsvin fso  Slovenska 
Cviček  Dolenjska  Kvalitetsvin fso  Slovenska 
Teran  Kras  Kvalitetsvin fso  Slovenska 
(1)  De viner som berörs är kvalitetslikörviner fso enligt punkt L.8 i bilaga VI till rådets förordning 

(EG) nr 1493/1999. 
(2)  De viner som berörs är kvalitetslikörviner fso enligt punkt L.11 i bilaga VI till rådets 

förordning (EG) nr 1493/1999. 
(3)  Skyddet av benämningen ”cava” enligt rådets förordning (EG) nr 753/2002 påverkar inte 

skyddet av geografiska beteckningar för mousserande kvalitetsvin fso ”Cava”. 
(4)  Namnet ”vinsanto” är skyddat när det skrivs med latinska bokstäver. 

 
 

Beslut (2006/567/EG), EUT L 231, 2006. 
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Tillägg IV 
(som avses i artikel 10) 

KOMPLETTERANDE KVALITETSUPPGIFTER I CHILE 
Denominación de origen, o D.O. 
Superior 
Chateau 
Cru Bourgois 
Clos 
Classico 
Reserva o Reservas 
Reserva Especial 
Vino Generoso 
Clásico 
Grand Cru 
Gran Reserva 
Reserva Privada 
Noble 
Añejo  
 

Beslut (2006/567/EG), EUT L 231, 2006. 
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Tillägg V 
 

(som avses i artikel 17 ) 
 

OENOLOGISKA METODER OCH PROCESSER SAMT PRODUKTSPECIFIKATIONER 
 
1. Förteckning över oenologiska metoder och processer som är godkända för viner med 
ursprung i Chile i enlighet med följande föreskrifter eller, om sådana saknas, i enlighet med 
de villkor som fastställs i de chilenska reglerna 
 
 1) Blandning av must och vin, förutsatt att den inte omfattar importerade produkter eller 
produkter framställda från bordsdruvor 
 2) Koncentrering av must 
 3) Användning av L(+)vinsyra, DL-äppelsyra, mjölksyra och citronsyra för att reglera 
surheten 
 4) Användning av något av följande ämnen för avsyrning: 
 – Neutralt kaliumtartrat 
 – Kalciumtartrat 
 – Kalciumkarbonat 
 – Kaliumbikarbonat. 
 – Homogent, fint pulvriserat preparat framställt av lika delar vinsyra och kalciumkarbonat 
 5) Värmebehandling 
 6) Tillsats av kaliumbitartrat för att främja utfällning av vinsten 
 7) Elektrodialys för att säkerställa vinets stabilitet med avseende på förhållandet mellan 
vinsyran och dess salter 
 8) Centrifugering, filtrering och flotation 
 9) Omvänd osmos uteslutande för att öka vinmustens eller vinets alkoholstyrka 
 10) Luftning eller syretillsats 
 11) Användning av koldioxid, argon och/eller kväve för att skapa en inert atmosfär 
 12) Användning av svaveldioxid, kaliumbisulfit eller kaliummetabisulfit 
 13) Användning av jäst för vinframställning 
 14) Användning av preparat av jästcellväggar i en dos på högst 40 g/hl 
 15) Användning av kompletterande tillsatser för att stimulera jästutvecklingen: 
 – Tillsats av diammoniumsulfat i en dos på högst 0,96 g/l 
 – Tillsats av ammoniumsulfit i en dos på högst 0,96 g/l 
 – Tillsats av tiaminhydroklorat eller vitamin B1 i doser på högst 0,6 mg/l 
 16) Användning av aktivt kol i missfärgade vita viner 
 17) Klarning med ett eller flera av följande medel för oenologiskt bruk: 
 – Ätligt gelatin 
 – Fiskgelatin 
 – Kasein 
 – Äggalbumin och mjölkalbumin 
 – Bentonit 
 – Kaolin 
 – Kiseldioxid i form av gel eller kolloidlösning 
 – Tannin 
 – Pektolytiska enzymer 
 – Betaglukanas 
 18) Tillsats av koldioxid i en dos på högst 1,5 g/l 
 19) Tillsats av sorbinsyra eller kaliumsorbat i en dos på högst 200 mg/l, uttryckt som 
sorbinsyra 
 20) Användning av askorbinsyra eller isoaskorbinsyra i en sådan dos att den totala halten 
inte överskrider 150 mg/l 
 21) Användning av tannin 
 22) Behandling med kopparsulfat i en dos på högst 1 mg/l 
 23) Tillsats av polyvinylpolypyrrolidon i en dos på högst 80 g/hl 
 24) Tillsats av kalciumfytat i en dos på högst 8 g/hl 
 25) Användning av kaliumferrocyanid, under förutsättning att slutprodukten är fri från detta 
salt och att behandlingen utförs under överinseende av en oenolog  
 26) Tillsats av metavinsyra i en dos på högst 100 mg/l 
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 27) Tillsats av gummi arabicum i en dos på högst 0,3 g/l 
 28) Användning av mjölksyrabakterier 
 29) Användning av kompletterande tillsatser för att stimulera utveckling av 
mjölksyrabakterier 
 30) Tillsats av lysozym i en dos på högst 500 mg/l 
 31) Användning av ureas 
 32) Användning av trä, uteslutande i form av stavar, bitar och spån, för jäsning och åldring 
av vinet 
 33) Tillsats av druvmust, koncentrerad druvmust eller rektifierad, koncentrerad druvmust 
för sötning av vinet 
 
2. Förteckning över oenologiska metoder och processer som är godkända för viner med 
ursprung i gemenskapen i enlighet med följande föreskrifter eller, om sådana saknas, i 
enlighet med de villkor som fastställs i gemenskapens regler 
 
 1) Luftning eller genomströmning med argon, kvävgas eller syrgas 
 2) Värmebehandling 
 3) Användning i torrt vin av färska jäsningsrester, som är sunda och outspädda och 
innehåller jäst från nyligen avslutad framställning av torrt vin 
 4) Centrifugering och filtrering med eller utan inert filtermaterial, under förutsättning att 
inga oönskade rester finns kvar i den produkt som behandlats på detta sätt 
 5) Användning av vinjäst 
 6) Användning av preparat av jästcellväggar 
 7) Tillsats av polyvinylpolypyrrolidon 
 8) Användning av mjölksyrabakterier i en vinupplösning 
 9) Tillsats av ett eller flera av följande ämnen för att främja jästutvecklingen: 
  i) Tillsats av 
  – diammoniumfosfat eller ammoniumsulfat, eller 
  – ammoniumsulfit eller ammoniumbisulfit 
  ii) Tillsats av tiaminhydroklorid 
 10) Användning av koldioxid, argon eller kväve, antingen var för sig eller i kombination, 
uteslutande för att skapa en inert atmosfär och behandla produkten utan påverkan av luften. 
 11) Tillsats av koldioxid 
 12) Användning av svaveldioxid, kaliumbisulfit eller kaliummetabisulfit, även kallat 
kaliumdisulfit eller kaliumpyrosulfit. 
 13) Användning av sorbinsyra eller kaliumsorbat 
 14) Tillsats av L-askorbinsyra 
 15) Tillsats av citronsyra för stabilisering av vinet, förutsatt att den slutliga halten i det 
behandlade vinet inte överstiger 1 g/l 
 16) Användning av vinsyra för syrning, förutsatt att den ursprungliga syrahalten inte höjs 
med mer än 2,5 g/l uttryckt som vinsyra 
 17) Användning av ett eller flera av följande ämnen för avsyrning: 
 – Neutralt kaliumtartrat 
 – Kaliumbikarbonat 
 – Kalciumkarbonat, som kan innehålla små mängder kalciumdubbelsalt av L(+)vinsyra och 
L(-)äppelsyra 
 – Homogent, fint pulvriserat preparat av lika delar vinsyra och kalciumkarbonat 
 – Kalciumtartrat eller vinsyra 
 18) Klarning med ett eller flera av följande medel för oenologiskt bruk: 
 – Ätligt gelatin 
 – Bentonit 
 – Husbloss 
 – Kasein och kaliumkaseinat 
 – Äggalbumin och mjölkalbumin 
 – Kaolin 
 – Pektolytiska enzymer 
 – Kiseldioxid i form av gel eller kolloidlösning 
 – Tannin 
 – Enzympreparat med betaglukanas 
 19) Tillsats av tannin 
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20) Behandling av vit must eller vita viner med träkol för oenologiskt bruk (aktivt kol)
21) Behandling av
– vita viner och roséviner med kaliumferrocyanid
– röda viner med kaliumferrocyanid eller med kalciumfytat, förutsatt att det behandlade

vinet innehåller en viss restmängd järn 
22) Tillsats av metavinsyra
23) Användning av gummi arabicum efter avslutad jäsning
24) Användning av DL-vinsyra, även kallad dihydroxibärnstenssyra, eller av neutrala

kaliumsalter av denna för att främja utfällning av kalciumöverskott 
25) Användning av något av följande ämnen för framställning av mousserande vin genom

jäsning på flaska, med avskiljning av bottensaten genom degorgering: 
– kalciumalginat, eller
– kaliumalginat
26) Användning av kopparsulfat
27) Tillsats av kaliumbitartrat eller kalciumtartrat för att främja utfällning av vinsten
28) Tillsats av sockerkulör för att förstärka likörviners färg
29) Användning av kalciumsulfat för framställning av vissa kvalitetslikörviner fso
30) Användning av kåda från aleppotall för framställning av retsinavin, uteslutande i

Grekland och i enlighet med de villkor som fastställts i gemenskapens regler 
31) Tillsats av lysozym
32) Elektrodialys för att säkerställa vinets stabilitet med avseende på förhållandet mellan

vinsyran och dess salter 
33) Användning av ureas för att minska ureahalten i vinet
34) Tillsats av druvmust eller rektifierad, koncentrerad druvmust för sötning av vin i

enlighet med de villkor som fastställs i gemenskapens regler 
35) Partiell koncentration genom fysikaliska processer, inbegripet omvänd osmos, för att

höja den naturliga alkoholhalten i druvmust eller vin 
36) Tillsats av sackaros, koncentrerad druvmust eller rektifierad koncentrerad druvmust för

att höja den naturliga alkoholhalten i druvor, druvmust eller vin i enlighet med 
gemenskapens regler 

37) Tillsats av vindestillat eller destillat av torkade druvor eller neutral vinalkohol vid
framställning av likörvin 
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Tillägg VI 
 

VARUMÄRKEN SOM AVSES I ARTIKEL 7.2 
 
A. Förteckning över de varumärken som avses i artikel 7.2 
Algarves 
Alsacia 
Asti 
Baden 
Borgoño 
Burdeos 
Carmen Margaux 
Carmen Rhin 
Cava del Reyno 
Cava Vergara 
Cavanegra 
Champagne Grandier 
Champaña Rabat 
Champagne Rabat 
Champaña Grandier 
Champaña Valdivieso 
Champenoise Grandier 
Champenoise Rabat 
Errazuriz Panquehue Corton 
Nueva Extremadura 
Jerez R. Rabat 
La Rioja 
Moselle 
Oro del Rhin 
Portofino 
Porto Franco 
Provence 
R Oporto Rabat 
Ribeiro 
Savoia Marchetti 
Toro 
Uvita de Plata Borgoña 
Viña Carmen Margaux 
Viña Manquehue Jerez 
Viña Manquehue Oporto 
Viña San Pedro Gran Vino Burdeos 
 
B. Förteckning över de varumärken som avses i artikel 7.2a (*) 
Champagne Monterrey 
Champagne Conde del Maule 
Champagne L’Heritage 
Champagne Subercaseaux 
Champagne Santa Emiliana 
Champagne Cima 
Champagne Santa Carolina 
Champagne Planella 
Champagne Ambassador, Rosé Ambassador 
Champagne Merlot Valdivieso 
Champagne Undurraga 
Champagne Supreme 
Champagne Santa Adela 
Champagne Tocornal 
Champagne Tarapacá 
Champagne, Champenoise Viña Mar 
Jerez Casino 
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Jerez Montalbán La Fortuna 
Jerez Zalamero 
Chablis Santa Blanca 
Chablis Macaya 
Pommard Macaya 
Pommard Canepa 
Pommard Viña el Arrayan 
Oporto Casino 
Oporto Traverso 
Oporto Diamante Centenario 
Esencia 
 

Beslut (2006/569/EG), EUT L 231, 2006. 
 
 
 
(*) De viner, spritdrycker och aromatiserade drycker som avses i förteckning B i avtalet om handel med vin 

och avtalet om handel med spritdrycker och aromatiserade drycker som bifogas avtalet om upprättande av 
en associering mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken 
Chile, å andra sidan, skall inte överskrida den sammanlagda mängden av 22 000 hektoliter per år. 
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Tillägg VII 
 

VARUMÄRKEN SOM AVSES I ARTIKEL 10.4 
PASOFINO 
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Tillägg VIII 
 

PROTOKOLL 
 

PARTERNA HAR ENATS OM FÖLJANDE: 
 

I. Parterna är, i enlighet med artikel 17 i detta avtal och utan att detta påverkar 
tillämpningen av eventuell mer restriktiv intern lagstiftning, överens om att import av viner 
med följande parametrar skall vara tillåten: 
 
Alkoholhalt: 
a) En verklig alkoholhalt av minst 8,5 men högst 11,5 volymprocent, för vissa 
gemenskapsviner med geografisk beteckning, inbegripet kvalitetsviner fso, utom för vissa 
kvalitetsviner som har en hög restsockerhalt utan att ha genomgått någon berikning, för vilka 
den totala alkoholhalten får vara minst 6 %.  
 
b) En verklig alkoholhalt av minst 11,5 men högst 20 volymprocent, utom för vissa viner som 
har en hög restsockerhalt utan att ha genomgått någon berikning, för vilka den totala 
alkoholhalten får överstiga gränsvärdet 20 %. 
 
II. Parterna är, i enlighet med definitionen av ”druvsorter” i artikel 3 m i detta avtal, överens 
om att i fråga om gemenskapsviner som importeras till och saluförs i Chile skall druvsorter 
som används för framställning av sådana viner med geografisk beteckning omfatta alla 
druvsorter som medlemsstaterna klassificerat såsom hörande till arten Vitis vinifera eller 
härrörande från en korsning mellan den arten och andra arter av släktet Vitis. De är överens 
om att förbjuda import och saluföring av vin som erhållits från följande sorter: 
 
– Clinton 
– Herbemont 
– Isabelle 
– Jacquez 
– Noah 
– Othello 
 
III. Parterna är för tillämpningen av detta avtal överens om att de analysmetoder som 
erkänts som referensmetoder av Internationella vinkontoret (OIV) och offentliggjorts av detta 
eller, om en lämplig analysmetod inte har offentliggjorts av kontoret, analysmetoder som 
överensstämmer med de standarder som rekommenderas av Internationella 
standardiseringsorganisationen (ISO) skall gälla som referensmetoder vid fastställande av ett 
vins analytiska sammansättning inom ramen för kontroller. 
 
IV. Vad beträffar artikel 31 b i detta avtal skall följande anses vara små kvantiteter: 
 
1. Viner som transporteras i märkta behållare som rymmer högst 5 liter och är försedda med 
en engångsförslutning, om den sammanlagda kvantiteten som transporteras – oavsett om 
denna utgörs av en enda försändelse eller flera separata försändelser – inte överstiger 100 
liter. 
 
2. a) Vinkvantiteter i en resandes bagage vilka inte överstiger 30 liter per resande. 
 
b) Kvantiteter på högst 30 liter vin i försändelser från en privatperson till en annan. 
 
c) Vinkvantiteter som ingår i en privatpersons flyttgods. 
 
d) Viner som importeras för vetenskapliga eller tekniska försökssyften, i kvantiteter som inte 
överstiger 100 liter. 
 
e) Viner som är avsedda för diplomatiska och konsulära inrättningar och andra liknande 
inrättningar och importeras inom ramen för sådana inrättningars pålagefria tilldelning. 
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f) Viner som ingår i proviantförrådet ombord på transportmedel i internationell trafik. 
 
Det undantag som avses i punkt 1 får inte tas i anspråk samtidigt som ett eller flera av de 
undantag som avses i punkt 2. 
 
V. Parterna är överens om att tillåta beteckningar som anger miljövänliga 
produktionsmetoder på vinetiketter, under förutsättning att användningen av sådana 
beteckningar är reglerad i ursprungslandet. 
 
VI. Vad beträffar artikel 24 i detta avtal skall följande bestämmelser tillämpas: 
 
1. Iakttagandet av de bestämmelser som avses i artikel 4 i detta avtal kan garanteras genom 
uppvisande av följande för den importerande partens behöriga myndigheter: 
 
a) Ett certifikat från en officiell inrättning eller från en av ursprungslandet officiellt godkänd 
inrättning. 
 
b) Om vinet är avsett för direkt konsumtion, en analysrapport från ett av ursprungslandet 
officiellt godkänt laboratorium. Analysrapporten skall omfatta följande uppgifter: 
– Total alkoholhalt. 
– Verklig alkoholhalt. 
– Total torrsubstanshalt. 
– Total syrahalt, uttryckt som mängd vinsyra. 
– Halt av flyktiga syror, uttryckt som mängd ättiksyra. 
– Citronsyrahalt. 
– Restsyrahalt. 
– Total svaveldioxidhalt. 
 
2. Parterna skall komma överens om särskilda tillämpningsföreskrifter för dessa 
bestämmelser, särskilt vad beträffar de handlingar som skall användas och de uppgifter som 
skall lämnas. 
 
VII. Chile skall tillåta att vin som har sitt ursprung i gemenskapen och exporteras till Chile 
otappat där tappas på flaskor som rymmer mer än 1,5 liter. 
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Bilaga VI 
 

Avtal om handel med spritdrycker och aromatiserade drycker 
 

(som avses i artikel 90 i associeringsavtalet) 
 

Artikel 1 – Mål 
Parterna skall på grundval av icke-diskriminering och ömsesidighet och i enlighet med de 
villkor som fastställs i detta avtal underlätta och främja handeln med spritdrycker och 
aromatiserade drycker som framställts i Chile och i gemenskapen. 

Artikel 2 – Räckvidd och omfattning 
Detta avtal gäller för spritdrycker och aromatiserade drycker som omfattas av nummer 22.08 
respektive nummer 22.05 i systemet för harmoniserad varubeskrivning och kodifiering (HS) 
och framställs i enlighet med den tillämpliga lagstiftningen om framställning av en viss typ av 
spritdryck eller aromatiserad dryck inom en parts territorium. 

Artikel 3 – Definitioner 
I detta avtal används, om inte annat anges, följande beteckningar med de betydelser som 
här anges: 
 
a) med ursprung i (följt av namnet på en part): en spritdryck eller aromatiserad dryck som 
framställts helt och hållet inom den berörda partens territorium. 
 
b) homonym: att samma skyddade beteckning – eller så likartat lydande sådana 
benämningar att de kan ge upphov till förväxlingar – används för angivande av olika platser, 
förfaranden eller ting.) 
 
c) beskrivning: de ord som används för att beskriva en spritdryck eller aromatiserad dryck på 
ett märke, i följedokument vid transport av spritdrycker och aromatiserade drycker, i 
handelsdokument, särskilt fakturor och följesedlar, och i reklammaterial. Begreppet beskriva 
har en liknande innebörd. 
 
d) märkning: alla beskrivningar, hänvisningar, tecken, illustrationer, skyddade beteckningar 
och varumärken som utmärker spritdrycker och aromatiserade drycker och förekommer på 
behållaren – inbegripet på dess förslutning – och på lappar som fästs på behållaren samt på 
flaskhalsöverdrag. 
 
e) medlemsstat: en medlemsstat i gemenskapen. 
 
f) presentation: de ord eller tecken som används på behållare – inbegripet på deras 
förslutning – och på märken och förpackningar. 
 
g) förpackning: sådana skyddsomslag, t.ex. papper, halmfodral av alla slag, kartonger och 
lådor, som används vid transport av en eller flera behållare och vid försäljning till 
slutkonsumenten. 
 
h) framställs: avser hela processen för tillverkning av spritdrycker och aromatiserade 
drycker. 
 
i) identifiering: när det gäller skyddade beteckningar, användning av skyddade beteckningar 
för att beskriva eller presentera en spritdryck eller aromatiserad dryck.  
 
j) avtal: det här avtalet och tilläggen till det. 
 
k) associeringsavtal: det avtal om upprättande av en associering parterna emellan till vilket 
det här avtalet utgör en bilaga. 
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l) associeringskommitté: den kommitté som avses i artikel 193 i associeringsavtalet. 

Artikel 4 – Allmänna regler om import och saluföring 
1. Om inte annat anges i detta avtal skall handeln med och saluföringen av spritdrycker och 
aromatiserade drycker ske i enlighet med den berörda partens lagar och andra författningar. 
 
2. Detta avtal skall inte påverka Chiles och gemenskapens respektive regler om beskattning 
eller andra berörda kontrollåtgärder. 

Avdelning I – Ömsesidigt skydd för skyddade beteckningar för spritdrycker 
och aromatiserade drycker 

Artikel 5 – Skydd för skyddade beteckningar 
1. Parterna skall vidta alla nödvändiga åtgärder i enlighet med detta avtal för att trygga ett 
ömsesidigt skydd för de namn som avses i artikel 6 och används för att beskriva och 
presentera spritdrycker och aromatiserade drycker som, i den mening som avses i artikel 3, 
har sitt ursprung inom parternas territorier.  
 
Varje part skall för det ändamålet utnyttja sådana rättsliga medel som avses i artikel 23 i 
WTO:s avtal om handelsrelaterade aspekter av immaterialrätter (TRIPs) för att trygga ett 
effektivt skydd och för att förhindra att skyddade beteckningar används för att beskriva en 
spritdryck eller aromatiserad dryck som inte omfattas av de berörda beteckningarna eller 
beskrivningarna.  
 
2. De namn som avses i artikel 6 skall uteslutande förbehållas produkter som har sitt 
ursprung i den part till vilken namnen hör. Beslut 2006/137/EG. 
 
3. Inom ramen för sådant skydd som avses i punkterna 1 och 2 skall det i synnerhet sörjas 
för att all användning av de namn som avses i artikel 6 för spritdrycker och aromatiserade 
drycker som inte har sitt ursprung i det berörda geografiska området är utesluten även om
 i) produktens verkliga ursprung anges,  
 ii) namnet i fråga anges i form av en översättning, eller 
 iii) namnet anges i förbindelse med ord som (motsvarar orden) ”sort”, ”typ”, ”stil”, 
”imitation”, ”metod” eller liknande ord. 
 
4. För homonyma skyddade beteckningar skall följande 
gälla: 
 
a) Om två i enlighet med detta avtal skyddade beteckningar är homonyma, skall skyddet 
omfatta båda beteckningarna. Konsumenterna får inte bli vilseledda vad beträffar 
spritdryckernas och de aromatiserade dryckernas verkliga ursprung. 
 
b) Om en i enlighet med detta avtal skyddad beteckning är homonym med namnet på ett 
geografiskt område utanför parternas territorier, får det namnet användas för att beskriva 
och presentera en spritdryck eller aromatiserad dryck från det geografiska område som 
namnet avser förutsatt att namnet används traditionellt och konsekvent, att dess användning 
för det ändamålet regleras av ursprungslandet och att konsumenterna inte vilseleds att tro 
att spritdrycken eller den aromatiserade drycken har sitt ursprung inom den berörda partens 
territorium. 
 
5. Parterna får, om det är nödvändigt och med beaktande av behovet av att se till att de 
berörda producenterna behandlas rättvist och att konsumenterna inte vilseleds, fastställa 
vilka praktiska villkor för användningen som skall tillämpas för att göra åtskillnad mellan 
sådana homonyma skyddade beteckningar som avses i punkt 4. 
 
6. Bestämmelserna i denna artikel skall på intet sätt påverka någon fysisk eller juridisk 
persons rätt att i samband med handel använda sitt eget eller sin affärsföregångares namn, 
såvida inte ett sådant namn används på så sätt att konsumenterna vilseleds. För övrigt skall 
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artikel 7.1 inte gälla för sådana namn som är registrerade varumärken vid ikraftträdandet av 
detta avtal. 
 
7. Om en part i samband med förhandlingar med ett tredjeland har för avsikt att skydda en 
skyddad beteckning för en spritdryck eller aromatiserad dryck från det landet och namnet i 
fråga är homonymt med en skyddad beteckning hos den andra parten, skall den parten 
informeras och ges tillfälle att lämna synpunkter innan namnet blir skyddat. 

Artikel 6 – Skyddade beteckningar 
Följande namn skall vara de som avses i artikel 5: 
 
a) Vad beträffar spritdrycker och aromatiserade drycker med 
ursprung i gemenskapen: 
 i) Ord som avser den medlemsstat i vilken produkten har sitt ursprung. 
 ii) De skyddade beteckningar som förtecknas i tillägg I. 
 
b) Vad beträffar spritdrycker och aromatiserade drycker med ursprung i Chile: 
 i) Ord som avser Chile. 
 ii) De skyddade beteckningar som förtecknas i tillägg I. 

Artikel 7 – Skyddade beteckningar och varumärken 
1. Registrering av ett varumärke för en spritdryck eller aromatiserad dryck i den mening som 
avses i artikel 3 som är identiskt med, liknar eller innehåller en i enlighet med artikel 5 
skyddad beteckning skall nekas. 
 
2. På basis av det chilenska varumärkesregistret såsom fastställt den 10 juni 2002 skall de i 
tillägg II A förtecknade varumärkena inom tolv år från och med dagen för detta avtals 
ikraftträdande förklaras ogiltiga för användning på den interna marknaden och inom fem år 
från och med dagen för detta avtals ikraftträdande förklaras ogiltiga för export. Beslut 
(2006/137/EG), EUT L 54, 2006. 
 
2a. På basis av det chilenska varumärkesregistret såsom fastställt den 10 juni 2002 får de i 
tillägg II B förtecknade varumärkena på de villkor som fastställs i detta tillägg endast 
användas på den interna marknaden och skall inom tolv år från och med dagen för detta 
avtals ikraftträdande förklaras ogiltiga för användning. Beslut (2006/137/EG), EUT L 54, 
2006. 
 
3. De i tillägg II förtecknade varumärken som avser spritdrycker eller aromatiserade drycker 
för vilka exporten under perioden 1999–2001 i genomsnitt understeg 1 000 lådor om 9 liter 
skall ogiltigförklaras den dag då detta avtal träder i kraft. 

Artikel 8 – Skyddade varumärken 
1. På basis av det chilenska varumärkesregistret såsom fastställt den 10 juni 2002 förklarar 
parterna sig inte känna till att några andra varumärken än de som avses i artikel 7.2 och 
7.2a är identiska med, liknar eller innehåller de skyddade beteckningar som avses i artikel 6. 
Beslut (2006/137/EG), EUT L 54, 2006. 
 
2. I enlighet med punkt 1 skall ingendera parten bestrida en rättighet att använda ett annat 
av det chilenska varumärkesregistret den 10 juni 2002 omfattat varumärke än de som avses 
i artikel 7.2 och 7.2a under förevändning att varumärket i fråga är identiskt med, liknar eller 
innehåller en i tillägg I förtecknad skyddad beteckning. Beslut (2006/137/EG), EUT L 54, 
2006. 
 
3. Innehavare av i enbart en av parterna registrerade andra varumärken än de som avses i 
artikel 7.2 får under två år från och med ikraftträdandet av detta avtal begära registrering av 
sådana varumärken i den andra parten. Den parten får i så fall inte avslå en sådan begäran 
under förevändning att varumärket i fråga är identiskt med, liknar eller innehåller en i tillägg 
I förtecknad skyddad beteckning. 
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4. Varumärken som är identiska med, liknar eller innehåller de skyddade beteckningar som 
avses i artikel 7 får inte åberopas mot användning av de skyddade beteckningarna för 
beskrivning eller presentation av sådana spritdrycker eller aromatiserade drycker för vilka de 
berörda skyddade beteckningarna får användas. 

Artikel 9 – Ursprungsspritdrycker 
Parterna skall vidta alla nödvändiga åtgärder för att se till att, när spritdrycker och 
aromatiserade drycker som har sitt ursprung i en parts territorium exporteras och saluförs 
utanför den partens territorium, de till den parten hörande skyddade namn som avses i 
artikel 6 inte används för att beskriva och presentera sådana produkter som har sitt ursprung 
i den andra partens territorium. 

Artikel 10 – Utvidgning av skydd 
I den mån varje parts relevanta lagstiftning tillåter det, skall det skydd som ges genom detta 
avtal utvidgas till att även omfatta fysiska och juridiska personer och föreningar, 
sammanslutningar och organisationer för producenter, handelsföretag och konsumenter som 
har sitt huvudkontor på den andra partens territorium. 

Artikel 11 – Skyddade beteckningar som inte är skyddade i det land där de har sitt 
ursprung 
Ingenting i detta avtal skall förpliktiga en part att skydda en till den andra parten hörande 
skyddad beteckning som inte är skyddad i det land där den har sitt ursprung. 

Artikel 12 – Övervakning av efterlevnad 
1. Om ett i enlighet med artikel 14 utsett behörigt organ får kännedom om att beskrivningen 
eller presentationen av en spritdryck eller aromatiserad dryck, särskilt på märken eller i 
officiella dokument eller handelsdokument eller i reklammaterial, strider mot det skydd som 
ges genom detta avtal skall parterna vidta de administrativa åtgärder och inleda de rättsliga 
förfaranden som är nödvändiga för att bekämpa orättvis konkurrens och för att på annat sätt 
förhindra missbruk av de namn som avses i artikel 6. 
 
2. De åtgärder och förfaranden som avses i punkt 1 skall initieras särskilt i följande fall: 
 
a) Om översättning av beskrivningar som föreskrivs i gemenskapslagstiftningen 
eller den chilenska lagstiftningen till den andra partens språk resulterar i ord som kan vara 
vilseledande vad beträffar de sålunda beskrivna eller presenterade spritdryckernas eller 
aromatiserade dryckernas ursprung, karaktär eller kvalitet. 
 
b) Om beskrivningar, varumärken, namn, påskrifter eller illustrationer som direkt eller 
indirekt ger falsk eller vilseledande information om härkomsten eller ursprunget för en 
spritdryck eller aromatiserad dryck, dess karaktär, druvsorten i den eller om dess väsentliga 
egenskaper förekommer på behållare eller förpackningar för spritdrycker eller aromatiserade 
drycker vars namn skyddas i kraft av detta avtal eller i reklammaterial, officiella dokument 
eller handelsdokument som hänför sig till sådana drycker. 
 
c) Om behållare som är vilseledande vad spritdryckers eller aromatiserade dryckers ursprung 
beträffar används som förpackning. 
 
3. Tillämpning av punkterna 1 och 2 skall inte utgöra ett hinder för sådana myndigheter och 
organ som avses i artikel 14 att vidta lämpliga åtgärder på parternas territorier, inbegripet i 
parternas domstolar. 
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Avdelning II – Sanitära och fytosanitära åtgärder 

Artikel 13 – Sanitära och fytosanitära åtgärder 
1. Bestämmelserna i detta avtal skall inte påverka parternas rätt att tillämpa sådana sanitära 
och fytosanitära åtgärder som är nödvändiga för att skydda människors, djurs och växters liv 
och hälsa, förutsatt att åtgärderna är förenliga med bestämmelserna i WTO:s avtal om 
tillämpning av sanitära och fytosanitära åtgärder och med bestämmelserna i avtalet i bilaga 
IV till associeringsavtalet, om sanitära och fytosanitära åtgärder som är tillämpliga på handel 
med djur, animaliska produkter, växter, vegetabiliska produkter och andra varor samt om 
djurskydd. 
 
2. Utan att det påverkar tillämpningen av punkt 1 skall varje part, i syfte att parterna skall 
komma överens om en gemensam hållning, bemöda sig om att, inom ramen för de 
förfaranden som tas upp i artikel 19, så snart ett lämpligt tillfälle ges underrätta den andra 
parten om sådan utveckling som, vad gäller spritdrycker och aromatiserade drycker som 
saluförs i den berörda parten, kan leda till att sådana åtgärder – särskilt rörande fastställande 
av specifika gränsvärden för föroreningar och rester – antas. 

Avdelning III – Ömsesidigt bistånd mellan kontrollmyndigheter 

Artikel 14 – Myndigheter som övervakar efterlevnad 
1. Varje part skall utse ett eller flera organ som skall vara ansvariga för genomförandet av 
detta avtal. Om en part utser mer än ett behörigt organ skall den sörja för samordning av 
organens arbete. En enda sambandsmyndighet skall utses för det ändamålet. 
 
2. Parterna skall inom två månader efter detta avtals ikraftträdande meddela varandra 
namnen på och adresserna till de organ och myndigheter som avses i punkt 1. Dessa organ 
skall upprätthålla ett nära, direkt samarbete. 
 
3. De organ och myndigheter som avses i punkt 1 skall sträva efter att finna sätt att förbättra 
det bistånd som de ger varandra i samband med genomförandet av detta avtal och 
bekämpningen av bedrägliga förfaranden, i enlighet med respektive parts lagstiftning. 

Artikel 15 – Åtgärder i samband med övervakning av efterlevnad 
1. Om ett i enlighet med artikel 14 utsett organ eller en i enlighet med artikel 14 utsedd 
myndighet har anledning att förmoda 
 
a) att, i fråga om en spritdryck eller aromatiserad dryck som är eller har varit föremål för 
handel parterna emellan, bestämmelser i detta avtal eller i en parts lagar och andra 
författningar inte iakttas eller inte har iakttagits, och 
 
b) att sådant icke-iakttagande av bestämmelserna är av särskilt intresse för den andra parten 
och kan resultera i vidtagande av administrativa åtgärder eller inledande av rättsliga 
förfaranden skall organet eller myndigheten omedelbart informera den andra partens 
behöriga organ och sambandsmyndighet. 
 
2. Information enligt punkt 1 skall åtföljas av officiella dokument, handelsdokument eller 
andra lämpliga handlingar samt av uppgifter om vilka administrativa åtgärder eller rättsliga 
förfaranden som bör vidtas respektive inledas, vid behov. Informationen skall särskilt omfatta 
följande uppgifter rörande den berörda spritdrycken eller aromatiserade drycken: 
 
a) Producent och fysisk eller juridisk person som har rätt att förfoga över spritdrycken eller 
den aromatiserade drycken.  
 
b) Spritdryckens eller den aromatiserade dryckens sammansättning och organoleptiska 
egenskaper. 
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c) Spritdryckens eller den aromatiserade dryckens beskrivning och presentation. 
 
d) Uppgifter om i vilka avseenden reglerna om produktion och saluföring inte har iakttagits. 

Avdelning IV – Förvaltning av avtalet 

Artikel 16 – Parternas uppgifter 
1. Parterna skall, antingen direkt eller via den i kraft av artikel 17 inrättade Gemensamma 
kommittén, hålla kontakt i alla frågor som rör detta avtals genomförande och funktion. 
 
2. Parterna skall särskilt 
 
a) ändra tilläggen på så sätt att ändringar av parternas lagar och andra författningar beaktas, 
 
b) fastställa sådana praktiska villkor som avses i artikel 5.5, 
 
c) underrätta varandra om de har för avsikt att fatta beslut om nya författningar av intresse 
för sektorn för spritdrycker och aromatiserade drycker eller om ändringar av befintliga 
sådana författningar, t.ex. om hälso- eller konsumentskydd, och skall därvid redogöra för 
konsekvenserna för den sektorn, och 
 
d) anmäla andra lagstiftningsbeslut och administrativa och rättsliga beslut rörande 
genomförandet av detta avtal till varandra och underrätta varandra om åtgärder som antagits 
på grundval av sådana beslut. 

Artikel 17 – Gemensamma kommittén 
1. En gemensam kommitté bestående av företrädare för parterna inrättas härmed. 
Kommittén skall mötas på begäran av någon av parterna och i den utsträckning som krävs 
för genomförandet av detta avtal. Kommittén skall mötas växelvis i gemenskapen och i Chile 
och tid och plats för mötena skall fastställas i samförstånd parterna emellan. 
 
2. Gemensamma kommittén skall övervaka att avtalet fungerar på korrekt sätt och pröva alla 
frågor som kan uppkomma i samband med genomförandet av avtalet. 
 
3. Den får särskilt utfärda rekommendationer i syfte att befrämja uppnåendet av avtalets 
mål. 
 
4. Den skall främja kontakter och informationsutbyten i syfte att optimera avtalets funktion. 
 
5. Den skall lägga fram förslag i frågor av gemensamt intresse inom sektorn för spritdrycker 
och aromatiserade drycker. 

Avdelning V – Allmänna bestämmelser 

Artikel 18 – Transitering – Små kvantiteter 
Avdelningarna I och II skall inte gälla för spritdrycker och aromatiserade drycker 
 
a) som transiteras genom en parts territorium, eller 
 
b) som har sitt ursprung i en parts territorium och sänds i små kvantiteter mellan parterna, i 
enlighet med vad som anges i tillägg III (Protokoll). 
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Artikel 19 – Samråd 
1. Om en part anser att den andra parten inte har fullgjort en skyldighet enligt detta avtal 
skall den skriftligen meddela den andra parten detta. I meddelandet får begäras att parterna 
skall hålla samråd inom en viss tid. 
 
2. Den part som begär samråd skall förse den andra parten med alla uppgifter som behövs 
för en noggrann prövning av ärendet i fråga. 
 
3. Om en fördröjning skulle kunna innebära att människors hälsa sätts på spel eller att 
effektiviteten hos åtgärder för bekämpning av bedrägerier försämras, får lämpliga 
provisoriska skyddsåtgärder vidtas utan föregående samråd, förutsatt att samråd hålls så 
snart som möjligt efter det att åtgärderna vidtagits. 
 
4. Om parterna inte nått en överenskommelse efter samråd enligt punkt 1 eller 3 
 
a) får den part som begärt samrådet eller vidtagit sådana åtgärder som avses i punkt 3 vidta 
lämpliga skyddsåtgärder så att detta avtal kan genomföras på korrekt sätt, och 
 
b) får varje part ta den tvistlösningsmekanism som avses i artikel 20 i anspråk. 

Artikel 20 – Tvistlösning 
1. Alla tvister om genomförandet och tolkningen av detta avtal skall lösas med hjälp av 
tvistlösningsmekanismen i del IV i associeringsavtalet. 
 
2. Om parterna har hållit samråd enligt artikel 19 får den klagande parten, genom avvikelse 
från artikel 184 i associeringsavtalet, direkt begära upprättande av en skiljepanel. 

Artikel 21 – Saluföring av befintliga lager 
1. Spritdrycker och aromatiserade drycker som vid eller före detta avtals ikraftträdande 
framställts, beskrivits och presenterats på ett med de respektive parternas interna lagar och 
andra författningar förenligt sätt som dock inte är förenligt med detta avtal får saluföras 
enligt nedan. 
 
Produkter som beskrivs och märks med skyddade beteckningar som skyddas genom detta 
avtal får saluföras 
 
a) av grossister och producenter under en period av tre år, och 
 
b) av detaljhandlare tills lagren har tömts. 
 
2. Om parterna inte kommer överens om något annat får i enlighet med detta avtal 
framställda, beskrivna och presenterade spritdrycker och aromatiserade drycker vars 
beskrivning eller presentation till följd av en ändring av avtalet upphör att vara förenlig med 
detta saluföras tills lagren har tömts. 

Artikel 22 – Tillägg 
Tilläggen till detta avtal skall utgöra en integrerad del av avtalet. 
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Tillägg I 
 

(som avses i artikel 6) 
 

Skyddade beteckningar för spritdrycker och aromatiserade drycker 
 
A. Förteckning över skyddade beteckningar för spritdrycker med ursprung i 
gemenskapen 
 
1.  Rom 
 Rhum de la Martinique/Rhum de la Martinique traditionnel 
 Rhum de la Guadeloupe/Rhum de la Guadeloupe traditionnel 
 Rhum de la Réunion/Rhum de la Réunion traditionnel 
 Rhum de la Guyane/Rhum de la Guyane traditionnel 
 Ron de Málaga 
 Ron de Granada 
 Rum da Madeira 
 
2. a)  Whisky 
 Scotch Whisky 
 Irish Whisky 
 Whisky español 
 (Dessa beteckningar får förekomma tillsammans med ’malt’ eller ’grain’) 
 
2. b)  Whiskey 
 Irish Whiskey 
 Uisce Beatha Eireannach/Irish Whiskey 
 (Dessa beteckningar får förekomma tillsammans med ’Pot Still’) 
 
3.  Sädessprit 
 Eau-de-vie de seigle de marque nationale luxembourgeoise 
 Korn 
 Kornbrand 
 
4.  Vinsprit 
 Eau-de-vie de Cognac 
 Eau-de-vie des Charentes 
 Cognac 
 (Beteckningen ’Cognac’ får förekomma tillsammans med följande: 
  – Fine 
  – Grande Fine Champagne 
  – Grande Champagne 
  – Petite Champagne 
  – Petite Fine Champagne 
  – Fine Champagne 
  – Borderies 
  – Fins Bois 
  – Bons Bois) 
 Fine Bordeaux 
 Armagnac 
 Bas Armagnac 
 Haut Armagnac 
 Ténarèse 
 Eau-de-vie de vin de la Marne 
 Eau-de-vie de vin originaire d'Aquitaine 
 Eau-de-vie de vin de Bourgogne 
 Eau-de-vie de vin originaire du Centre-Est 
 Eau-de-vie de vin originaire de Franche-Comté 
 Eau-de-vie de vin originaire du Bugey 
 Eau-de-vie de vin de Savoie 
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 Eau-de-vie de vin originaire des Coteaux de la Loire 
 Eau-de-vie de vin des Côtes-du-Rhône 
 Eau-de-vie de vin originaire de Provence 
 Eau-de-vie de Faugères/Faugères 
 Eau-de-vie de vin originaire du Languedoc 
 Aguardente do Minho 
 Aguardente do Douro 
 Aguardente da Beira Interior 
 Aguardente da Bairrada 
 Aguardente do Oeste 
 Aguardente do Ribatejo 
 Aguardente do Alentejo 
 Aguardente do Algarve 
 Aguardente de Vinho da Região dos Vinhos Verdes 
 Aguardente da Região dos Vinhos Verdes Alvarinho 
 Lourinhã 
 
5.  Brandy 
 Brandy de Jerez 
 Brandy del Penedés 
 Brandy italiano 
 Brandy Αττικής /Brandy de Ática 
 Brandy Πελλοπονήσου/Brandy del Peloponeso 
 Brandy Κεντρικής Ελλάδας/Brandy de Grecia central 
 Deutscher Weinbrand 
 Wachauer Weinbrand 
 Weinbrand Dürnstein 
 Karpatské brandy špeciál 
 
6.  Sprit av druvrester 
 Eau-de-vie de marc de Champagne ou 
 Marc de Champagne 
 Eau-de-vie de marc originaire d'Aquitaine 
 Eau-de-vie de marc de Bourgogne 
 Eau-de-vie de marc originaire du Centre Est 
 Eau-de-vie de marc originaire de Franche Comté 
 Eau-de-vie de marc originaire de Bugey 
 Eau-de-vie de marc originaire de Savoie 
 Marc de Bourgogne 
 Marc de Savoie 
 Marc d'Auvergne 
 Eau-de-vie de marc originaire des Coteaux de la Loire 
 Eau-de-vie de marc des Côtes-du-Rhône 
 Eau-de-vie de marc originaire de Provence 
 Eau-de-vie de marc originaire du Languedoc 
 Marc d'Alsace Gewürztraminer 
 Marc de Lorraine 
 Bagaceira do Minho 
 Bagaceira do Douro 
 Bagaceira da Beira Interior 
 Bagaceira da Bairrada 
 Bagaceira do Oeste 
 Bagaceira do Ribatejo 
 Bagaceira do Alentejo 
 Bagaceira do Algarve 
 Aguardente Bagaceira da Região dos Vinhos Verdes 
 Bagaceira da Região dos Vinhos Verdes Alvarinho 
 Orujo gallego 
 Grappa 
 Grappa di Barolo 
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Grappa piemontese/Grappa del Piemonte 
Grappa lombarda/Grappa di Lombardia 
Grappa trentina/Grappa del Trentino 
Grappa friulana/Grappa del Friuli 
Grappa veneta/Grappa del Veneto 
Südtiroler Grappa/Grappa dell’Alto Adige 
Τσικουδιά Κρήτης/Tsikoudia of Crete 
Τσίπουρο Μακεδονίας/Tsipouro of Macedonia 
Τσίπουρο Θεσσαλίας/Tsipouro of Thessaly 
Τσίπουρο Τυρνάβου/Tsipouro of Tyrnavos 
Eau-de-vie de marc de marque nationale luxembourgeoise 
Ζιβανία/Zivania 
Pálinka 

7.  Fruktsprit
Schwarzwälder Kirschwasser 
Schwarzwälder Himbeergeist 
Schwarzwälder Mirabellenwasser 
Schwarzwälder Williamsbirne 
Schwarzwälder Zwetschgenwasser 
Fränkisches Zwetschgenwasser 
Fränkisches Kirschwasser 
Fränkischer Obstler 
Mirabelle de Lorraine 
Kirsch d'Alsace 
Quetsch d'Alsace 
Framboise d'Alsace 
Mirabelle d'Alsace 
Kirsch de Fougerolles 
Südtiroler Williams/Williams dell'Alto Adige 
Südtiroler Aprikot/Südtiroler 
Marille/Aprikot dell'Alto Adige/Marille dell'Alto Adige 
Südtiroler Kirsch/Kirsch dell'Alto Adige 
Südtiroler Zwetschgeler/Zwetschgeler dell'Alto Adige 
Südtiroler Obstler/Obstler dell'Alto Adige 
Südtiroler Gravensteiner/Gravensteiner dell'Alto Adige 
Südtiroler Golden Delicious/Golden Delicious dell'Alto Adige 
Williams friulano o del Friuli 
Sliwovitz del Veneto 
Sliwovitz del Friuli-Venezia Giulia 
Sliwovitz del Trentino-Alto Adige 
Distillato di mele trentino/Distillato di mele del Trentino 
Williams trentino/Williams del Trentino 
Sliwovitz trentino/Sliwovitz del Trentino 
Aprikot trentino/Aprikot del Trentino 
Medronheira do Algarve 
Medronheira do Buçaco 
Kirsch o Kirschwasser friulano 
Kirsch o Kirschwasser trentino 
Kirsch o Kirschwasser Veneto 
Aguardente de pêra da Lousã 
Eau-de-vie de pommes de marque nationale luxembourgeoise 
Eau-de-vie de poires de marque nationale luxembourgeoise 
Eau-de-vie de kirsch de marque nationale luxembourgeoise 
Eau-de-vie de quetsch de marque nationale luxembourgeoise 
Eau-de-vie de mirabelle de marque nationale luxembourgeoise 
Eau-de-vie de prunelles de marque nationale luxembourgeoise 
Wachauer Marillenbrand 
Bošácka Slivovica 
Szatmári Szilvapálinka 
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 Kecskeméti Barackpálinka 
 Békési Szilvapálinka 
 Szabolcsi Almapálinka 
 Slivovice 
 Pálinka 
 
8.  Cidersprit och päronsprit 
 Calvados 
 Calvados du Pays d'Auge 
 Eau-de-vie de cidre de Bretagne 
 Eau-de-vie de poiré de Bretagne 
 Eau-de-vie de cidre de Normandie 
 Eau-de-vie de poiré de Normandie 
 Eau-de-vie de cidre du Maine 
 Aguardiente de sidra de Asturias 
 Eau-de-vie de poiré du Maine 
 
9.  Gentianasprit 
 Bayerischer Gebirgsenzian 
 Südtiroler Enzian/Genzians dell'Alto Adige 
 Genziana trentina/Genziana del Trentino 
 
10.  Fruktbrännvin 
 Pacharán 
 Pacharán navarro 
 
11.  Enbärskryddat brännvin 
 Ostfriesischer Korngenever 
 Genièvre Flandres Artois 
 Hasseltse jenever 
 Balegemse jenever 
 Péket de Wallonie 
 Steinhäger 
 Plymouth Gin 
 Gin de Mahón 
 Vilniaus Džinas 
 Spišská Borovička 
 Slovenská Borovička Juniperus 
 Slovenská Borovička 
 Inovecká Borovička 
 Liptovská Borovička 
 
12.  Kumminkryddat brännvin 
 Dansk Akvavit/Dansk Aquavit 
 Svensk Aquavit/Svensk Akvavit/Swedish Aquavit 
 
13.  Aniskryddat brännvin 
 Anís español 
 Évora anisada 
 Cazalla 
 Chinchón 
 Ojén 
 Rute 
 Oύζο/Ouzo 
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14. Likör
Berliner Kümmel 
Hamburger Kümmel 
Münchener Kümmel 
Chiemseer Klosterlikör 
Bayerischer Kräuterlikör 
Cassis de Dijon 
Cassis de Beaufort 
Irish Cream 
Palo de Mallorca 
Ginjinha portuguesa 
Licor de Singeverga 
Benediktbeurer Klosterlikör 
Ettaler Klosterlikör 
Ratafia de Champagne 
Ratafia catalana 
Anis português 
Finnish berry/Finnish fruit liqueur 
Grossglockner Alpenbitter 
Mariazeller Magenlikör 
Mariazeller Jagasaftl 
Puchheimer Bitter 
Puchheimer Schlossgeist 
Steinfelder Magenbitter 
Wachauer Marillenlikör 
Jägertee/Jagertee/Jagatee 
Allažu Kimelis 
Čepkelių 
Demänovka Bylinný Likér 
Polish Cherry 
Karlovarská Hořká 

15. Spritdrycker
Pommeau de Bretagne 
Pommeau du Maine 
Pommeau de Normandie 
Svensk Punsch/Swedish Punch 
Slivovice 

16. Vodka
Svensk Vodka/Swedish Vodka 
Suomalainen Vodka/Finsk Vodka/Vodka of Finland 
Polska Wódka/Polish Vodka 
Laugarício Vodka 
Originali Lietuviška degtiné 

 Wódka ziołowa z Niziny Północnopodlaskiej aromatyzowana ekstraktem z trawy 
żubrowej/Herbal Vodka from the 

North Podlasie Lowland aromatised with an extract of bison grass 
Latvijas Dzidrais 

 Rīgas Degvīns 
LB Degvīns 
LB Vodka 

17. Spritdryck med bitter smak
 Rīgas melnais Balzāms/Riga Black Balsam 

Demänovka bylinná horká Beslut (2004/881/EG), EUT L 373, 2004. 
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Tillägg II 
 
A. Förteckning över de varumärken som avses i artikel 7.2 
Cognac Juanico 
Coña Col 
Gran Coñac 
Grappa San Remo 
 
B. Förteckning över de varumärken som avses i artikel 7.2a (*) 
Coñac Mabille 
Coñac Basin – Pasquier 
Coñac Casino, Camar 
Coñac Mendoza 
Coñac Cepa de Oro Traverso 
Coñac Black Mont 
Coñac Lomas de Bellavista 
Gran Coñac Rucalban 
Coñac Jormus 
Coñac el Lagar de los Lagos 
Coñac Tres Pinos 
Coñac Riobar 
Coñac Mirador 
Coñac Tres Aguilas, Fray Francisco 
Coñac Subercaseaux, 96, Blanc 96 
Coñac el Gaitero 
Coñac 103, Tres Palos Cruzados 
Coñac Quinta Normal 
Coñac Mónaco 
Coñac Ponce de León 
Coñac Adasme 
Coñac Monte Grande 
Coñac Casa Dieguez, Saint Pierre du Roi 
Coñac D’Cuza 
Coñac Trianero 
Calvados Quinta Normal 
Armagnac Quinta Normal 
Grapa Mabille 
Grapa Casino 
Grapa Ivren 
Grapa Lomas de Bellavista 
Grapa Rucalban 
Grapa Valle del Sur 
Grapa Tres Pinos 
Grapa Riobar 
Grapa el Gaitero 
Grapa Sol Andino, Uvita 
Grapa Monte Grande 
 
 

Beslut (2006/568/EG), EUT L 231, 2006. 
 
 
 
(*) De viner, spritdrycker och aromatiserade drycker som avses i förteckning B i avtalet om handel med vin 

och avtalet om handel med spritdrycker och aromatiserade drycker som bifogas avtalet om upprättande av 
en associering mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Chile skall inte överskrida den 
sammanlagda mängden av 22 000 hektoliter per år. 
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Tillägg III 
 

PROTOKOLL 
 
Vad beträffar artikel 18 b i detta avtal skall följande anses vara små kvantiteter: 
 
1. Spritdrycker eller aromatiserade drycker som transporteras i märkta behållare som 
rymmer högst 5 liter och är försedda med en engångsförslutning, om den sammanlagda 
kvantiteten som transporteras – oavsett om denna utgörs av en enda försändelse eller flera 
separata försändelser – inte överstiger 100 liter. 
 
2. a) Kvantiteter av spritdrycker eller aromatiserade drycker i en resandes bagage vilka inte 
överstiger 30 liter per resande. 
 
b) Kvantiteter på högst 30 liter spritdrycker eller aromatiserade drycker i försändelser från en 
privatperson till en annan. 
 
c) Kvantiteter av spritdrycker eller aromatiserade drycker som ingår i en privatpersons 
flyttgods. 
 
d) Spritdrycker eller aromatiserade drycker som importeras för vetenskapliga eller tekniska 
försökssyften, i kvantiteter som inte överstiger 100 liter. 
 
e) Spritdrycker eller aromatiserade drycker som är avsedda för diplomatiska och konsulära 
inrättningar och andra liknande inrättningar och importeras inom ramen för sådana 
inrättningars pålagefria tilldelning. 
 
f) Spritdrycker eller aromatiserade drycker som ingår i proviantförrådet ombord på 
transportmedel i internationell trafik. 
 
Det undantag som avses i punkt 1 får inte tas i anspråk samtidigt som ett eller flera av de 
undantag som avses i punkt 2. 
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Bilaga VII 
 

Bindningslista över särskilda åtaganden beträffande tjänster 
 

(som avses i artikel 99 i associeringsavtalet) 
 
Del A – Gemenskapens bindningslista 
 
Inledande anmärkning 
 
1. De särskilda åtagandena i denna lista är endast tillämpliga på de territorier inom vilka 
fördragen om upprättandet av gemenskapen tillämpas och på de villkor som fastställs i dessa 
fördrag. Dessa åtaganden är tillämpliga endast på förbindelserna mellan gemenskapen och 
dess medlemsstater, å ena sidan, och länder utanför gemenskapen, å andra sidan. De 
påverkar inte medlemsstaternas rättigheter och skyldigheter enligt gemenskapsrätten. Beslut 
(2007/611/EG), EUT L 251, 2007. 
 
2. För medlemsstaterna används följande förkortningar: 
AT  Österrike 
BE  Belgien 
BG  Bulgarien 
CY  Cypern 
CZ  Tjeckien 
DE  Tyskland 
DK  Danmark 
ES  Spanien 
EE  Estland 
FR  Frankrike 
FI  Finland 
EL  Grekland 
HU  Ungern 
IT  Italien 
IE  Irland 
LU  Luxemburg 
LT  Litauen 
LV  Lettland 
MT  Malta 
NL  Nederländerna 
PT  Portugal 
PL  Polen 
RO  Rumänien 
SE  Sverige 
SI  Slovenien 
SK  Slovakien 
UK  Förenade kungariket Beslut (2007/611/EG), EUT L 251, 2007. 
 
3. En ordlista med termer som används av enskilda medlemsstater är bifogad denna 
bindningslista. 
 
Med ”dotterbolag” till en juridisk person avses en juridisk person som faktiskt kontrolleras av 
en annan juridisk person. 
 
Med ”filial” till en juridisk person avses en affärsverksamhet som inte är en juridisk person 
och som förefaller vara permanent, som exempelvis en del av moderbolaget, som har en 
ledning och är materiellt så utrustad att den kan stå i affärsförbindelse med tredje part på så 
sätt att den senare trots vetskap 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 direkt till filialen. Beslut (2007/611/EG), EUT L 251, 2007. 
 



I. HORISONTELLA ÅTAGANDEN
ALLA SEKTORER I DENNA
LISTA

3) I alla medlemsstater (1) kan tjänster som betraktas som samhällsnyttiga
tjänster på nationell eller lokal nivå omfattas av offentliga monopol eller
ensamrätt för privata operatörer (2).

3) a) Behandling som beviljats dotterbolag (till chilenska
bolag) som bildats enligt en medlemsstats lag och
som har sitt säte, sin centrala förvaltning eller sin
huvudsakliga verksamhet i gemenskapen utsträcks
inte till att omfatta ett chilenskt bolags filialer eller
agenturer i en medlemsstat. Detta hindrar dock inte
en medlemsstat från att även låta ett chilenskt bolags
eller företags filialer eller agenturer i en annan
medlemsstat få samma behandling när det gäller
deras verksamhet på den första medlemsstatens
territorium, såvida inte detta uttryckligen förbjuds i
gemenskapsrätten.

b) Mindre gynnsam behandling kan beviljas (chilenska
bolags) dotterbolag som bildats enligt en medlems-
stats lag och som endast har sitt säte eller sin centrala
förvaltning på gemenskapens territorium, såvida det
inte kan visas att de i praktiken fortlöpande har en
koppling till ekonomin i en av medlemsstaterna.

Etablering av juridisk person

3) RO: Den verkställande direktören eller styrelseordföranden
samt hälften av styrelsemedlemmarna i ett affärsföretag
skall vara rumänska medborgare om inget annat anges i
bolagsavtalet eller i bolagets stadgar. Majoriteten av
affärsföretagets revisorer samt deras ställföreträdare skall
vara rumänska medborgare.

SE: Ett aktiebolag kan bildas av en eller flera personer. En
grundare skall antingen vara bosatt inom EES eller vara en
juridisk person inom EES. Ett handelsbolag kan endast vara
grundare om varje bolagsman är bosatt inom EES (3).
Motsvarande villkor gäller för etablering av alla andra slags
juridiska personer.

(1) I fallet Österrike, Finland och Sverige har det inte gjorts några horisontella förbehåll för tjänster som betraktas som samhällsnyttiga tjänster.
(2) Förklarande anmärkning: Samhällsnyttiga tjänster förekommer i sektorer såsom närstående vetenskapliga och tekniska konsulttjänster, FoU-tjänster inom samhällsvetenskap och humaniora, tekniska kontroller och analyser, miljötjänster, hälsovård,

transporttjänster och transportrelaterade tjänster. Ensamrätter på sådana tjänster beviljas ofta privata aktörer, t.ex. aktörer som har koncessioner från offentliga myndigheter och omfattas av särskilda serviceförpliktelser. Eftersom samhällsnyttiga
tjänster ofta även förekommer på en nivå under den centrala är det inte praktiskt med en detaljerad och uttömmande sektorspecifik lista.

(3) Undantag från dessa krav kan beviljas om det kan bevisas att det inte är nödvändigt att vara bosatt inom EES.



I. HORISONTELLA ÅTAGANDEN
ALLA SEKTORER I DENNA
LISTA

Lag om utländska företags filialer

3) SE: Ett utländskt bolag (som inte har bildat någon juridisk person i
Sverige) skall bedriva sin affärsverksamhet genom en i Sverige etablerad
filial med självständig förvaltning och separat bokföring.

SE: Byggnadsprojekt som varar i mindre än ett år är undantagna från
kravet att etablera en filial och att utse en representant som är bosatt i
Sverige.

PL: Obundet när det gäller filialer.

Lag om utländska företags filialer

3) SE: Verkställande direktören och åtminstone 50 % av
styrelseledamöterna skall vara bosatta inom EES.

SE: Verkställande direktören för en filial skall vara bosatt
inom EES (1).

SE: Utländska eller svenska medborgare som inte är bosatta
i Sverige och som önskar bedriva affärsverksamhet i
Sverige skall utse och hos den lokala myndigheten
registrera en i Sverige bosatt representant som ansvarig för
denna verksamhet.

SI: Utländska företag får inrätta filialer under förutsättning
att moderföretaget under minst ett år varit registrerat i ett
domstolsregister i företagets ursprungsland.

Juridiska personer

3) BG: Etablering av utländska tjänsteleverantörer, inbegripet samriskföre-
tag, får endast ske i form av kommanditbolag eller aktiebolag med minst
två delägare. För etablering av filialer krävs tillstånd. Obundet när det
gäller representationskontor. Representationskontor får inte bedriva
ekonomisk verksamhet. I företag där det offentligas (stat eller kommuner)
andel av det egna kapitalet överstiger 30 % krävs tillstånd för överföring
av dessa andelar till tredje part.

FI: Utländska ägares förvärv av aktier som ger mer än en tredjedel av
rösterna i ett större finskt bolag eller ett större företag (med mer än
1 000 anställda eller med en omsättning på över 1 000 miljoner finska
mark eller med en balansomslutning på över 167 miljoner EUR) måste
godkännas av de finländska myndigheterna. Godkännande kan vägras
endast om ett viktigt nationellt intresse är i fara.

FI: Åtminstone hälften av grundarna av ett aktiebolag skall vara bosatta i
antingen Finland eller något annat EES-land. Undantag kan dock beviljas
vissa bolag.

HU: Kommersiell närvaro bör etableras i form av kommanditbolag,
aktiebolag, filial eller representationskontor.

PL: Utländska tjänsteleverantörer kan endast etableras genom komman-
ditbolag eller aktiebolag.

FI: För bedrivande av handel behöver en utländsk medborgare
som är bosatt utanför EES och önskar bedriva handel som
enskild näringsidkare eller delägare i ett finskt öppet bolag eller
kommanditbolag tillstånd.. Om en utländsk organisation eller
stiftelse som är hemmahörande utanför EES har för avsikt att
bedriva affärsverksamhet eller handel genom en filial i Finland,
krävs tillstånd.

FI: Om åtminstone hälften av styrelsemedlemmarna eller
verkställande direktören är bosatta utanför EES, krävs tillstånd.
Undantag kan dock beviljas vissa bolag.

SK: En utländsk fysisk person vars namn skall registreras i
handelsregistret som en person som är bemyndigad att handla på
näringsidkarens vägnar måste lämna in uppehållstillstånd för
Slovakien.

(1) Undantag från dessa krav kan beviljas om det kan bevisas att det inte är nödvändigt att vara bosatt inom EES.



I. HORISONTELLA ÅTAGANDEN
ALLA SEKTORER I DENNA
LISTA

Köp av fast egendom

DK: Begränsningar av i landet icke-hemmahörande fysiska och juridiska
personers rätt till köp av fast egendom. Begränsningar av utländska fysiska och
juridiska personers rätt till köp av jordbruksfastigheter.

EL: Enligt lag nr 1892/89 krävs för en medborgares förvärv av mark i
gränsområden tillstånd från försvarsministeriet. Enligt administrativ praxis är
det lätt att erhålla tillstånd för direktinvesteringar.

CY: Obundet.

HU: Obundet när det gäller förvärv av statligt ägd egendom.

LT: Obundet när det gäller juridiska och fysiska personers förvärv av mark.

MT: Obundet när det gäller förvärv av fast egendom.

LV: Obundet i fråga om landförvärv av juridiska personer. Landarrende under
högst 99 år är tillåtet.

PL: Obundet när det gäller förvärv av statligt ägd egendom, dvs. de
bestämmelser som reglerar privatiseringsprocessen (för leveranssätt 3).

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 (när det gäller
leveranssätten 3 och 4).

Köp av fast egendom

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, om de
har tillstånd från finansministeriet. Kravet på tillstånd gäller inte
personer som har gjort investeringar i Bulgarien.

Utländska medborgare med permanent bosättning utomlands,
utländska juridiska personer och företag, där det utländska
delägarskapet har majoritet vid beslutsfattande eller blockerar
beslut, får förvärva äganderätt till fast egendom i specifika
geografiska regioner som väljs ut av ministerrådet, under
förutsättning att de får tillstånd.

IE: Skriftligt förhandsmedgivande skall inhämtas från mark-
kommissionen (Land Commission) för inhemska eller utländska
bolags eller utländska medborgares förvärv av varje slags andel i
fast egendom i Irland. Om sådan egendom är avsedd för
näringsändamål (annat än jordbruk), bortfaller detta krav om ett
intyg inhämtas från ministern för näringsliv och sysselsättning
(Minister for Enterprise and Employment). Denna lag är inte
tillämplig på fast egendom i städer.
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SI: Juridiska personer, med säte i Slovenien och med deltagande av utländskt
kapital, får förvärva fast egendom inom Sloveniens territorium. 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. Särskilt tillstånd krävs för ägande av fast egendom i
gränsområdena tio kilometer från gränsen av företag där största delen av
kapitalet och majoriteten av rösträtterna direkt eller indirekt tillhör juridiska
personer eller medborgare i en annan medlemsstat.

SK: Inga utom för mark (när det gäller leveranssätten 3 och 4).

CZ: Begränsningar av utländska fysiska och juridiska personers
rätt att förvärva fast egendom. Utländska enheter får förvärva fast
egendom genom inrättandet av tjeckiska juridiska personer eller
deltagande i samriskföretag. Markförvärv av utländska enheter
måste godkännas.

HU: Obundet när det gäller utländska medborgares förvärv av
fast egendom.

LV: Obundet i fråga om landförvärv av juridiska personer.
Landarrende under högst 99 år är tillåtet.

PL: Tillstånd krävs för direkt eller indirekt förvärv av fast
egendom av utländska personer och utländska juridiska personer.

SK: Begränsningar av utländska fysiska och juridiska personers
rätt till köp av fast egendom. Utländska enheter får förvärva fast
egendom genom inrättandet av slovakiska juridiska personer eller
deltagande i samriskföretag. Utländska enheters markförvärv
måste godkännas (när det gäller leveranssätten 3 och 4).
IT: Obundet för köp av fast egendom.

FI (Åland): Begränsningar av rätten för fysiska personer utan
hembygdsrätt på Åland och för juridiska personer att förvärva
och besitta fast egendom på Åland utan tillstånd från behöriga
myndigheter i landskapet.

FI (Åland): Begränsningar av etableringsrätten och rätten att
tillhandahålla tjänster för fysiska personer utan hembygdsrätt på
Åland eller för juridiska personer utan tillstånd från behöriga
myndigheter på Åland.

(*) SI: Enligt lagen om affärsföretag betraktas filialer som etablerats i Slovenien inte som juridiska personer, men när det gäller deras verksamhet behandlas de som dotterbolag.
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Investeringar

FR: För utländska köp av mer än 33,33 % av kapitalandelarna eller rösterna i
ett befintligt franskt företag eller 20 % i börsnoterade franska bolag gäller
följande bestämmelse:

— En månad efter förhandsanmälan anses köpet ha godkänts om inte
ekonomiministern i undantagsfall utövat sin rätt att skjuta upp investeringen.

FR: Utländskt delägarskap i nyligen privatiserade bolag kan begränsas till en
variabel andel av de aktier som bjuds ut till allmänheten och som fastställs av
Frankrikes regering från fall till fall.

ES: För investeringar i Spanien av utländska statliga och offentliga organ (som
vanligen har andra intressen utöver de ekonomiska), direkt eller genom bolag
eller andra juridiska personer som direkt eller indirekt kontrolleras av utländska
regeringar, krävs förhandsgodkännande från regeringen.

PT: Utländskt delägarskap i nyligen privatiserade bolag kan begränsas till en
variabel andel av de aktier som bjuds ut till allmänheten och som fastställs av
Portugals regering från fall till fall.

Investeringar

BG: Utländska investeringar skall registreras av finansministeriet
men enbart för statistiska och skattemässiga ändamål.

En utländsk person eller ett bolag, där det utländska del-
ägarskapet har majoritet vid beslutsfattande eller blockerar beslut,
antingen direkt eller genom andra företag med utländskt ägande,
behöver tillstånd för

i) distribution av vapen, ammunition eller militär utrustning,

ii) bank- eller försäkringsverksamhet eller delägande i banker
eller försäkringsbolag,

iii) prospektering, utveckling eller utvinning av naturresurser i
landets territorialvatten, på kontinentalsockeln eller i den
exklusiva ekonomiska zonen,

iv) förvärv av ägande som ger majoritet vid beslutsfattande
eller blockerar beslut i ett bolag som bedriver verksamhet i
något av de områden som anges ovan under i, ii och iii.

När det gäller den bank- och försäkringsverksamhet som avses i ii
och iv skall kriterierna för tillstånd bygga på försiktighets-
principen och överensstämma med skyldigheterna enligt artik-
larna XVI och XVII i GATS.
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IT: Nyligen privatiserade bolag kan beviljas eller få behålla ensamrätter.
Rösträtten i nyligen privatiserade bolag kan i vissa fall vara begränsad. Under
en period av fem år kan det för förvärv av stora aktieposter i bolag verksamma
inom försvar, transporttjänster, telekommunikation och energi krävas
godkännande från finansministeriet.

FR: För etablering inom en viss (1) affärsverksamhet eller näring eller inom ett
visst hantverk krävs ett särskilt godkännande om verkställande direktören inte
har permanent uppehållstillstånd.

CY: Enheter med utländskt deltagande skall ha betalat kapital i
proportion till sina finansiella krav och utländska personer måste
finansiera sina bidrag genom införande av utländsk valuta.

Om den utländska andelen överstiger 24 % skall ytterligare
finansiering av kravet på arbetande kapital eller andra krav tas
från lokala eller utländska källor i proportion till inhemskt och
utländskt deltagande i enhetens aktiekapital. I fråga om filialer till
utländska företag måste allt kapital för den första investeringen
tas från utländska källor. Lån från lokala källor är bara tillåtet
efter det att projektet inletts för att finansiera krav på arbetande
kapital.

HU: Obundet när det gäller förvärv av statligt ägd egendom.

LT: Investeringar för att organisera lotterier är förbjudna enligt
lagen om investeringar av utländskt kapital.

MT: För företag där utländska juridiska eller fysiska personer äger
andelar gäller samma kapitalkrav som för företag som ägs enbart
av personer med hemvist i Malta, enligt följande: privata företag –
MTL 500 (med minst 20 % som eget kapital). offentliga företag –
MTL 20 000 (med minst 25 % som eget kapital). Den del av det
egna kapitalet som består av utländska investeringar skall betalas
av utländska fonder. Företag med utländskt delägarskap måste
ansöka om tillstånd från finansministeriet för att förvärva
fastigheter enligt relevant lagstiftning.

(1) Med affärsverksamhet, näring eller hantverk avses sådana sektorer som övriga affärstjänster, byggnadsverksamhet, distribution och turism. Telekommunikation och finansiella tjänster avses inte.
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CY: Utländska personer måste ha tillstånd från centralbanken för att ingå i
styrelsegrupper eller äga andelar i handelsbolag i Cypern. Det utländska
ägandet i alla sektorer/undersektorer som inbegrips i bindningslistan över
åtaganden är i normala fall begränsat till 49 %. Myndigheternas beslut att
bevilja tillstånd för utländskt ägande grundas på prövningar av ekonomiska
behov där följande kriterier i allmänhet tillämpas:

a) Tillhandahållande av tjänster som är nya i Cypern.

b) Främjande av en exportorientering av ekonomin med utveckling av
befintliga och nya marknader.

c) Överföring av modern teknik, kunskap och nya ledningsstrategier.

d) Förbättring antingen av ekonomins produktiva struktur eller av befintliga
produkters och tjänsters kvalitet.

e) Kompletterande inverkan på befintliga enheter och verksamhet.

f) Föreslagna projekts bärkraft.

g) Skapandet av nya arbetstillfällen för forskare, kvalitetsförbättringar och
utbildning av lokal personal.

I undantagsfall, då en föreslagen investering i stor utsträckning uppfyller de
flesta av kriterierna för prövning av ekonomiska behov kan det beviljas
tillstånd för utländskt ägande på mer än 49 %.

När det gäller offentliga företag får det utländska aktieägandet i normala fall
uppgå till 30 %. När det gäller värdepappersfonder får det utländska ägandet
uppgå till 40 %.
Juridiska personer i form av företag måste vara registrerade i enlighet med
bolagsrätten. Enligt samma lag skall utländska företag som vill etablera
verksamhet eller kontor i Cypern registrera det som en utländsk filial. Enligt
lagen om valutakontroll krävs för registrering ett förhandsgodkännande från
centralbanken. Ett sådant godkännande omfattas av den gällande politik för
utländska investeringar som är tillämplig på den juridiska personens planerade
verksamhet i Cypern och de allmänna investeringskriterier som fastställs ovan.

HU: Obundet när det gäller förvärv av statligt ägd egendom.

MT: Bolagslagen (kap. 386) som reglerar utländska medborgares tillhandahål-
lande av tjänster genom registrering av ett lokalt bolag och lagen om externa
transaktioner (kap. 233) som reglerar utfärdande, förvärv, försäljning och
återköp av värdepapper som inte är noterade på Maltas fondbörs skall fortsätta
att gälla.
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PL: I följande fall krävs godkännande av inrättande av företag med utländskt
aktiekapital:

— Etablering av företag, köp eller förvärv av aktier eller andelar i ett
befintligt företag. Utvidgning av företagets verksamhet om den omfattar
minst ett av nedanstående områden:

— Förvaltning av hamnar och flygplatser.

— Handel med fast egendom eller mellanhand vid handel med fast
egendom.

— Leveranser till försvarsindustrin som inte omfattas av andra
licenskrav.

— Grossisthandel med importerade konsumtionsvaror.

— Tillhandahållande av juridisk rådgivning.

— Inrättande av ett samriskföretag med utländskt kapital där den polska
parten utgörs av en statlig juridisk person som bidrar med icke-pekuniära
medel som startkapital.

— Upprättande av ett kontrakt, som omfattar rätt att använda statlig
egendom i mer än sex månader eller beslut om att förvärva sådan
egendom.

SI: När det gäller finansiella tjänster utfärdas tillstånd av de myndigheter som
anges i åtagandena för sektorn och på de villkor som anges i dessa.

Det finns inte några begränsningar för etablering av nya företag (greenfield-
investeringar).

Subventioner

Möjligheten att få subventioner från gemenskapen eller med-
lemsstaterna kan vara begränsad till juridiska personer som är
etablerade inom en medlemsstats territorium eller en särskild
geografisk del av detta. Obundet när det gäller subventioner för
forskning och utveckling. Obundet för filialer som är etablerade i
en medlemsstat av bolag från ett land utanför gemenskapen. Det
strider inte mot detta åtagande om en tjänst tillhandahålls eller
subventioneras inom den offentliga sektorn.

Åtaganden som görs i denna bindningslista innebär inte att
gemenskapen eller medlemsstaterna måste erbjuda subventioner
till tjänster som tillhandahålls från en plats utanför dess
territorium.

I den mån fysiska personer har möjlighet att få subventioner kan
denna möjlighet begränsas till en medlemsstats medborgare.
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Valutaregler (1) (2) (3) (4)

1), 2), 3), 4) BG: För betalningar och överföringar till utlandet med anknytning
till investeringar och statliga eller statsgaranterade lån krävs
tillstånd från den bulgariska centralbanken (5).

1), 2) SK: När det gäller löpande betalningar finns det begränsningar av förvärv
av utländsk valuta av inhemska personer för personligt bruk.

I samband med kapitalbetalningar krävs tillstånd för utländsk valuta för
godkännande av finansiella krediter från utländska personer, direkta
kapitalinvesteringar utomlands, förvärv av fast egendom utomlands och
köp av utländska värdepapper.

Valutaregler (6)

4) CY: Enligt lagen om valutakontroll får utländska personer
normalt sett inte låna från lokala källor.

(1) CZ: Ett icke-diskriminerande system för kontroll av utländsk valuta tillämpas. Systemet består av följande:
a) Begränsningar av förvärv av utländsk valuta av inhemska personer för personligt bruk.
b) (För tjeckiska medborgare) tillstånd för utländsk valuta för godkännande av finansiella krediter från utländska personer, direkta kapitalinvesteringar utomlands, förvärv av fast egendom utomlands och köp av utländska värdepapper.

(2) PL: Ett icke-diskriminerande system för kontroll av utländsk valuta i fråga om begränsningar av omsättningen av utländsk valuta och systemet med tillstånd för utländsk valuta (allmänt och enskilt), till exempel begränsningar av kapitalflöde och
valutatransaktioner. För följande transaktioner med utländsk valuta krävs tillstånd:
— Utförsel av utländsk valuta.
— Införsel av polsk valuta.
— Överföring av äganderätten till monetära tillgångar mellan inhemska och utländska personer.
— Beviljande och utställande av lån och krediter av inhemska personer vid transaktioner i utländsk valuta.
— Fastställande eller genomförande av betalning i utländsk valuta inom Polen för förvärvade varor, fast egendom, äganderätter, tjänster eller utfört arbete.
— Öppnande och innehav av ett bankkonto i en bank med säte i utlandet.
— Förvärv och innehav av utländska rättigheter och förvärv av fast egendom i utlandet.
— Ingående av liknande åtaganden utomlands med liknande följder.

(3) SK: Införsel registreras av tydlighetsskäl.
(4) BG: Ett icke-diskriminerande system för kontroll av utländsk valuta vid överföringar och betalningar i samband med löpande transaktioner: i) begränsningar av export och import av nationell eller utländsk valuta i kontanter, ii) begränsningar av

inhemska personers förvärv av utländsk valuta för personligt bruk, iii) utländska anställda får köpa utländsk valuta till ett belopp motsvarande 70 % av sin lön, iv) betalningar och överföringar till utlandet i utländsk valuta skall verkställas av banker,
v) för ensidiga överföringar krävs tillstånd från den bulgariska centralbanken, vi) betalningar på Bulgariens territorium skall ske i BGL.

(5) Utländska personer har rätt att överföra följande intäkter och ersättningar från investeringar i Bulgarien till utlandet: erhållen avkastning, ersättning för expropriering av investeringen för statsändamål, behållning från likvidation eller försäljning av
hela eller delar av investeringen, erhållet belopp vid verkställande av fordran som säkrats i valuta genom en säkerhet eller inteckning.

(6) PL: Fotnoten under marknadstillträde gäller också för nationell behandling.
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Tjänster i samband med fredlig användning av kärnenergi

1), 2), 3), 4) BG: Obundet för tjänster i samband med provgrävning, brytning
och bearbetning av klyvbara ämnen eller fusionsämnen eller
ämnen ur vilka sådana ämnen kan framställas, liksom handel med
dessa, underhåll och reparation av utrustning och system i
anläggningar för produktion av kärnenergi, transport av sådana
material och avfall från bearbetningen, användning av joniserande
strålning samt för alla andra tjänster i samband med fredlig
användning av kärnenergi (inbegripet tekniska tjänster och
konsulttjänster samt tjänster rörande mjukvara, osv.).

Privatisering (1)

3) BG: Obundet för deltagande i privatisering genom statliga utlands-
skuldsförbindelser och för tjänstesektorer och/eller tillhandahållare av
tjänster som inte omfattas av privatisering inom ramen för det årliga
privatiseringsprogrammet.

RO: Obundet.

Privatisering

3) BG: Obundet för deltagande i privatisering genom
investeringskuponger eller andra preferentiella privatiser-
ingsmetoder, för vilka det krävs bulgariskt medborgarskap
och permanent bosättning i Bulgarien.

RO: Obundet.
4) Obundet med undantag för åtgärder som rör inresa och tillfällig

vistelse (2) i en medlemsstat utan krav på ekonomiskt behovstest (3), för
följande kategorier fysiska personer som tillhandahåller tjänster:

4) Obundet med undantag för åtgärder som rör de kategorier
fysiska personer som anges i kolumnen om marknads-
tillträde.

i) Tillfällig närvaro, som internt förflyttad personal (4), av fysiska personer i
följande kategorier, förutsatt att tillhandahållaren av tjänsten är en
juridisk person och att personerna i fråga varit anställda av eller delägare
(dock inte majoritetsandelsägare) i denna åtminstone under det år som
omedelbart föregått förflyttningen.

Gemenskapens direktiv om ömsesidigt erkännande av examens-
bevis gäller inte medborgare i tredjeländer. Erkännande av de
examensbevis som krävs för utövande av reglerade professionella
tjänster av medborgare i länder utanför gemenskapen faller
fortfarande inom ramen för de enskilda medlemsstaternas
behörighet, såvida inte annat föreskrivs i gemen-
skapslagstiftningen. Rätten att utöva ett reglerat yrke i en
medlemsstat ger inte rätt att utöva detta i en annan medlemsstat.

BG: Antalet internt förflyttad personal får inte överstiga 10 % av det
årliga genomsnittet av antalet bulgariska medborgare som är anställda av
den bulgariska juridiska personen i fråga (om antalet anställda är färre än
100 får antalet förflyttade personer, efter godkännande, överstiga 10 %).

(1) RO: 30 % av kapitalet i statsägda affärsföretag har utan avgift delats ut till rumänska medborgare genom ”äganderättsbevis” som inte får säljas till utländska juridiska och fysiska personer.
RO: De återstående 70 % av kapitalet i dessa företag skall säljas ut.
RO: Inom ramen för privatiseringsprocessen kan utländska investerare köpa tillgångar och aktier i affärsföretag. Rumänska juridiska och fysiska personer har företräde i detta avseende. Vid privatisering enligt MEBO-metoden (Management-
Employee-Buy-Out) är rätten att köpa ett affärsföretag förbehållen företagets anställda.

(2) Längden på en ”tillfällig vistelse” fastställs av medlemsstaterna och, i förekommande fall, i gemenskapens lagstiftning om inresa, vistelse och arbete. Den exakta längden kan variera för de olika kategorierna av fysiska personer i denna lista. När det
gäller kategori i, är vistelsens längd begränsad i vissa medlemsstater enligt följande: BG – ett år, vilket kan förlängas med upp till ytterligare ett år (maximalt tre år); EE – tre år, vilket kan förlängas med upp till ytterligare två år (maximalt fem år); LV –

fem år; LT – tre år, vilket för personal i ledande ställning kan förlängas med upp till ytterligare två år; PL och SI – ett år, vilket kan förlängas. När det gäller kategori ii är vistelsens längd begränsad i vissa medlemsstater enligt följande: BG – tre
månader per kalenderår; EE – 90 dagar per halvår; PL – tre månader; LT – tre månader per år; HU, LV, SI – 90 dagar.

(3) Alla andra bestämmelser i gemenskapens och medlemsstaternas lagstiftning om inresa, vistelse, arbete och social trygghet skall vara tillämpliga även i fortsättningen, däribland regler om längden på en vistelse, minimilöner och kollektiva löneavtal.
(4) Med ”internt förflyttad personal” avses en fysisk person som arbetar inom en juridisk person, som inte är en icke-vinstdrivande organisation och som är etablerad på Chiles territorium, och som tillfälligt förflyttats som ett led i tillhandahållandet av

en tjänst genom kommersiell närvaro i en medlemsstat i gemenskapen. De juridiska personerna i fråga skall ha sin huvudsakliga verksamhet på Chiles territorium och förflyttningen skall ske till en organisation (kontor, filial, dotterbolag) som tillhör
den juridiska personen och faktiskt tillhandahåller liknande tjänster i en medlemsstat där EG-fördraget är tillämpligt.
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a) Personer i ledande ställning inom en juridisk person, som företrädesvis
leder dess förvaltning och som huvudsakligen står under allmänt överinseende
av och får instruktioner från styrelsen eller bolagets andelsägare eller
motsvarande, och som bland annat

— leder anläggningen eller en avdelning eller underavdelning av denna,

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

— har personlig rätt att anställa eller avskeda personal eller rekommendera
att personal anställs eller avskedas eller andra personalåtgärder.

— BG: Dessa personer får inte direkt utföra uppgifter i anslutning till
etableringens faktiska tillhandahållande av tjänster.

Krav på bosättning

AT: Verkställande direktörer för filialer och juridiska personer
skall vara bosatta i Österrike. De fysiska personer inom en
juridisk person eller en filial som har ansvar för att den
österrikiska handelslagen iakttas skall vara bosatta i Österrike.

MT: Immigrationsbestämmelser enligt immigrationslagen (kap.
217) kommer att reglera frågan om uppehållstillstånd/-doku-
ment.

RO: Fysiska personer som arbetar i ledande ställning är personer med
relevant högre utbildning som, inom en organisation, har till uppgift att
leda denna eller en av dess avdelningar eller underavdelningar.

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

RO: Fysiska personer som arbetar som experter är personer som har
universitetsexamen inom det område som deras anställning berör.

ii) Tillfällig närvaro av fysiska personer i följande kategorier:

a) Personer som inte är bosatta i en medlemsstat där EG-fördragen är
tillämpliga och som företräder en tjänsteleverantör och söker rätt till
tillfällig vistelse för att förhandla om försäljning av tjänster eller ingå avtal
om att sälja tjänster för den tjänsteleverantören, om dessa företrädare inte
kommer att delta i den direkta försäljningen till allmänheten eller i
tillhandahållandet av tjänster (dessutom, när det gäller EE, HU, LV, SI:
eller för egen räkning få ersättning från en källa i den aktuella
medlemsstaten).

b) Personer i ledande ställning enligt punkt i a ovan inom en juridisk
person som ansvarar för att i en medlemsstat etablera en kommersiell
närvaro för en tjänsteleverantör från Chile när
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— företrädarna inte deltar i den direkta försäljningen eller
tillhandahållandet av tjänster (dessutom när det gäller EE,
HU, LV och SI: eller för egen räkning får ersättning från en
källa i den aktuella medlemsstaten), och

— tillhandahållaren av tjänster har sin huvudsakliga verksamhet
på Chiles territorium och inte har någon annan företrädare,
kontor, filial eller dotterbolag i den medlemsstaten.

FR: En verkställande direktör för en näring, en affärsverksamhet eller ett
hantverk (1) behöver, om uppehållstillstånd saknas, ett särskilt godkännande.
IT: För tillträde till näring, affärsverksamhet eller hantverk krävs uppehållstill-
stånd och ett särskilt godkännande för att bedriva verksamheten.
iii) Obundet utom för åtgärder som rör inresa och tillfällig vistelse i en

medlemsstat för följande kategorier fysiska personer. Ekonomiskt
behovstest krävs inte, såvida detta inte anges för en särskild undersektor.
Tillträdet är underställt följande villkor (2):

(1) Med affärsverksamhet, näring eller hantverk avses sådana sektorer som övriga affärstjänster, byggnadsverksamhet, distribution och turism. Telekommunikation och finansiella tjänster avses inte.
(2) Tjänsteavtalet skall överensstämma med lagar, författningar och krav i den medlemsstat där det genomförs.
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— De fysiska personerna deltar i tillhandahållandet av en tjänst på
tillfällig basis i egenskap av anställda inom en juridisk person som
inte har någon kommersiell närvaro i någon av Europeiska
gemenskapens medlemsstater.

— Den juridiska personen har ingått ett tjänsteavtal för en period av
högst tre månader med en slutlig konsument i den berörda
medlemsstaten efter ett öppet anbudsförfarande eller något annat
förfarande som utgör en garanti för att avtalet är äkta (t.ex. ett
tillkännagivande om avtalets tillgänglighet), om detta krav finns
eller införs av medlemsstaten i enlighet med gemenskapens eller
dess medlemsstaters lagar, författningar och krav.

— Den fysiska person som vill ha tillträde bör erbjuda tjänsterna i
egenskap av anställd inom den juridiska person som har
tillhandahållit tjänsten i minst ett år (två år för EL) omedelbart före
förflyttningen.

— Inresan och den tillfälliga vistelsen i den berörda medlemsstaten
skall omfatta högst tre månader under en tolvmånadersperiod (sex
månader i fråga om EE, 24 månader i fråga om NL) eller
motsvarande avtalets varaktighet, beroende på vad som är kortast.

— Den fysiska personen måste ha nödvändiga akademiska kvalifika-
tioner och den yrkeserfarenhet som föreskrivs för den berörda
sektorn eller verksamheten i den medlemsstat där tjänsten
tillhandahålls.

— Åtagandet gäller bara den tjänst som omfattas av avtalet och
medför ingen rätt att använda yrkestiteln i den berörda medlems-
staten.

— Antalet personer som omfattas av tjänsteavtalet skall inte vara
större än vad som krävs för att uppfylla avtalet, vilket kan beslutas
med stöd av lagar, författningar och krav i gemenskapen och i den
medlemsstat där tjänsten tillhandahålls.

— Tjänsteavtalet måste gälla för någon av nedanstående tjänster och
är underställt de ytterligare villkor som den berörda medlemsstaten
nämner inom denna undersektor:
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— Juridiska tjänster.
— Redovisningstjänster.
— Revision.
— Skatterådgivning.
— Arkitekttjänster, stadsplanering och landskapsarkitektur.
— Ingenjörstjänster, integrerade byggtekniska tjänster.
— Läkar-, tandläkar- och barnmorsketjänster.
— Veterinärtjänster.
— Tjänster som tillhandahålls av sjuksköterskor, sjukgymnaster

och paramedicinsk personal.
— Databehandlingstjänster och andra datoranknutna tjänster.
— Forsknings- och utvecklingstjänster.

— Reklamtjänster.
— Marknads- och opinionsundersökningar.
— Organisationskonsulttjänster.
— Organisationskonsulttjänster och därmed sammanhängande

tjänster.
— Teknisk provning och analys.
— Sammanhängande vetenskapliga och tekniska konsulttjänster.
— Rådgivnings- och konsulttjänster som rör jordbruk, jakt och

skogsbruk.
— Rådgivning rörande fiske.
— Tjänster i samband med gruvdrift.
— Underhåll och reparation av utrustning.
— Fototjänster.
— Konferenstjänster.
— Översättartjänster.
— Byggtjänster.
— Markundersökning.
— Miljötjänster.
— Högre utbildning.
— Vuxenundervisning.
— Resebyråer och researrangörer.
— Turistguidetjänster.
— Underhållningstjänster.
— Nyhetsbyråtjänster.
— Tjänster i samband med försäljning av utrustning eller tilldelning

av patent.
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A. Professionella tjänster

a) Juridisk rådgivning an-
gående hemlandets rätt
och offentlig internatio-
nell rätt (utom gemen-
skapsrätt)

CZ, EE, LV, PL, RO, SI, SK:
CPC 861.

BG: Tillhandahållaren av
tjänster skall vara advo-
kat (1) (ingår i CPC 861).

1) EE: Obundet för CPC 861 med undantag för CPC 86190.

FR, PT, SI: Obundet för upprättandet av juridiska handlingar.

SE: Obundet för verksamhet som bedrivs under titeln ”advokat” eller som
EES-advokat (Europeiska ekonomiska samarbetsområdet) under mot-
svarande yrkestitel i hemlandet (2).

CY, MT: Obundet.

1) FR, PT, SI: Obundet för upprättandet av juridiska hand-
lingar.

DK: Endast advokater med dansk auktorisation och
advokatbyråer som är registrerade i Danmark får mark-
nadsföra juridiska rådgivningstjänster.

SE: Obundet för verksamhet som bedrivs under titeln
”advokat” eller som EES-advokat (Europeiska ekonomiska
samarbetsområdet) under motsvarande yrkestitel i hem-
landet.

EE: Obundet för CPC 861 med undantag för CPC 86190.

AT: Utländska juridiska rådgivare måste vara medlemmar i
sina nationella advokatsamfund. De får bara använda sin
yrkestitel med hänvisning till registreringsorten i deras
hemland.

CY, MT: Obundet.
2) CY, MT: Obundet. 2) CY, MT: Obundet.
3) DE: För tillträde krävs medlemskap i ett advokatsamfund enligt den

federala advokatlagen och etablering i form av enskild firma eller
handelsbolag.

FR: Endast tillhandahållande i ett SEL (anonyme, à responsabilité limitée
ou en commandite par actions) eller SCP.

FI: För att tillhandahålla juridiska tjänster som medlem av advokatsam-
fundet krävs medborgarskap i ett EES-land.

AT, CY, MT, RO: Obundet.

CZ: Inga begränsningar i fråga om utländsk rätt. Om verksamheten
omfattar nationell rätt krävs godkännande från det tjeckiska advokat-
samfundet eller från den tjeckiska sammanslutningen för affärsjurister.

3) DK: Endast advokatbyråer som är registrerade i Danmark
får marknadsföra juridiska rådgivningstjänster. Endast
advokater med dansk auktorisation och advokatbyråer som
är registrerade i Danmark får äga andelar i en dansk
advokatbyrå. Endast advokater med dansk auktorisation får
sitta i styrelsen eller ingå i ledningen för en dansk
advokatbyrå.

AT, CY, MT, RO: Obundet.

CZ: Advokater och affärsjurister i tjeckisk lag måste ha
examen från ett tjeckiskt universitet.

EE: Inga för CPC 86190. Obundet för CPC 861 med
undantag för CPC 86190.

FR: Medlemmar av reglerade
juridiska och judiciella yrken (3)
får tillhandahålla rådgivning
angående värdlandets rätt och
internationell rätt (inbegripet
gemenskapsrätt).

(1) BG: Rättslig rådgivning omfattar inte juridisk representation inför rättsskipande organ (rättslig eller utomrättslig) och förvaltningsorgan eller upprättande av juridiska handlingar inför sådana förfaranden, avgivande av rättsliga utlåtanden om annan
lagstiftning än lagstiftningen i det land där tillhandahållaren av tjänster är erkänd advokat samt utomrättslig juridisk representation med anknytning till bulgariska medborgares rättigheter och skyldigheter.

(2) Utländska advokater som inte uppträder under titeln ”advokat”, eller som EES-advokat under motsvarande yrkestitel i deras hemländer, får obehindrat erbjuda juridiska rådgivningstjänster.
(3) Rätten att utöva dessa yrken regleras i den franska lagen nr 90-1259 av den 31 december 1990 som skapar tillträde till alla slags juridiska och judiciella aktiviteter.
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EE: Inga för CPC 86190. För CPC 861 utom CPC 86190 är kommersiell
närvaro begränsad till enskilda näringsidkare eller till advokatbyråer med
begränsat ansvar, i så fall krävs godkännande från advokatsamfundet
(Advokatuur). Enligt advokatlagstiftningen (Advokatuuri pohimäärus) har bara
estniska medborgare rätt att grunda en advokatbyrå. För att bli godkänd av
advokatsamfundet måste följande krav uppfyllas: a) Två års erfarenhet som
assistent till en överrättsadvokat. b) Godkänd relevant examen. c) Tre års arbete
som chefsassistent. Därefter är det möjligt att avlägga advokatexamen
(ypperliga kunskaper i estnisk rätt samt i estniska språket krävs). Notarius
Publicus är en person som utför en offentlig tjänst och som utses av
justitieministern.

HU: Kommersiell närvaro skall ske i form av partnerskap med en ungersk
advokat (ügyvéd), ett advokatkontor (ügyvédi iroda) eller ett representations-
kontor.

LV: Inga för rådgivning om nationell rätt och offentlig internationell rätt. För
CPC 861, förutom rådgivning om nationell rätt och offentlig internationell rätt,
krävs licens av justitieministeriet och kunskaper i lettiska. Licensierade
advokater kan tillhandahålla samtliga rättstjänster, förutom medverkan i
brottsmål.

SI: Villkoren för godkännande av advokatsamfundet av advokater
som inte är slovenska medborgare och som har licens för att
praktisera i annan medlemsstat är att de skall inneha ett intyg på
kunskaper i slovakisk rätt och ha goda kunskaper i slovakiska.

SK: Advokater och affärsjurister i slovakisk lag måste ha examen
från ett slovakiskt universitet.

Medverkan i brottsmål är förbehållet advokater som avlagt advokateden. Krav
på medborgarskap för advokater som avlagt advokateden och notarier som
avlagt notariatseden. Personer som avlagt någon av dessa eder måste vara
minst 25 år gamla, ha kunskaper i lettiska språket, ha examen från Lettlands
universitet eller från annat universitet som juridiska fakulteten vid Lettlands
universitet bedömer som likvärdigt, samt ha praktisk erfarenhet.Advokater som
avlagt advokateden måste klara examen i enlighet med de regler som utformats
av rådet för advokater som avlagt advokateden. Notarier som avlagt
notariatseden måste klara examen i enlighet med de regler som utformats av
justitieministeriet i samarbete med rådet för notarier som avlagt notariatseden.

PL: Godkännande krävs för etablering. Krav på medborgarskap.

SI: Kommersiell närvaro begränsad till enskilda näringsidkare eller till
advokatbyråer med obegränsat ansvar (partnerskap). Endast advokater som har
rätt att utöva praktik får vara partner. För verksamhet som omfattar nationell
rätt krävs godkännande av advokatsamfundet (”Odvetnika zbornica Slovenije”).
Godkännande av advokatsamfundet krävs för grundandet av alla typer av
juristbyråer. Villkoren för godkännande av advokatsamfundet av advokater
som inte är slovenska medborgare och som har licens för att praktisera i annan
medlemsstat är att de skall inneha ett intyg på kunskaper i slovakisk rätt och ha
goda kunskaper i slovakiska. Notarius Publicus är en person som utför en
offentlig tjänst. Koncessionsrätt kan fås genom licens.
SK: Inga begränsningar i fråga om utländsk rätt. Om verksamheten omfattar
nationell rätt krävs godkännande från det slovakiska advokatsamfundet eller
från den slovakiska sammanslutningen för affärsjurister.
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SE: Om juridisk rådgivning tillhandahålls under yrkestiteln ”advokat” är det inte
tillåtet att bedriva advokatverksamhet tillsammans med andra än advokater
eller i aktiebolagsform, såvida inte vissa villkor är uppfyllda.

LU: För värdlandets rätt och internationell rätt (1) krävs registrering som
”avocat” hos advokatsamfundet i Luxemburg.

SE: För att få använda yrkestiteln ”advokat” krävs medlemskap i
det svenska advokatsamfundet. Medlemmar måste vara med-
borgare och bosatta i Sverige eller i ett EES-land. En advokat som
har erhållit auktorisation i en EES-stat och vill bedriva
stadigvarande advokatverksamhet i Sverige under sitt hemlands
yrkestitel måste registrera sig hos det svenska advokatsamfundet.

4) Obundet utom enligt vad som anges i det horisontella avsnittet under i
och ii och med förbehåll för följande särskilda begränsningar:

AT, CY, MT, RO: Obundet.

FR: Juridisk rådgivning och upprättande av juridiska handlingar som
huvudsaklig verksamhet och för allmänhetens räkning är förbehållna
dem som utövar de reglerade juridiska och judiciella yrkena (2). Sådan
verksamhet får också utövas som en underordnad verksamhet vid sidan
om den huvudsakliga verksamheten av personer som utövar andra
reglerade yrken eller av kvalificerade personer.

AT: På begäran av en konsument får juridiska rådgivare tillfälligt flytta till
Österrike i syfte att tillhandahålla en särskild tjänst.

4) Obundet utom enligt vad som anges i det horisontella
avsnittet under i och ii och med förbehåll för följande
särskilda begränsningar:

DK: Endast advokater med dansk auktorisation får
marknadsföra juridiska rådgivningstjänster. För att erhålla
dansk auktorisation krävs genomgång av ett danskt
juridiskt prov.

AT: Utländska juridiska rådgivare måste vara medlemmar i
sina nationella advokatsamfund. De får bara använda sin
yrkestitel med hänvisning till registreringsorten i deras
hemland.

FI: För att tillhandahålla juridiska tjänster som medlem av advokatsamfundet
krävs medborgarskap i ett EES-land.

SE: Om juridisk rådgivning tillhandahålls under yrkestiteln ”advokat” är det inte
tillåtet att bedriva advokatverksamhet tillsammans med andra än advokater
eller i aktiebolagsform, såvida inte vissa villkor är uppfyllda.

LV: För CPC 861, förutom rådgivning om nationell rätt och offentlig
internationell rätt, krävs licens av justitieministeriet och kunskaper i lettiska.
Licensierade advokater kan tillhandahålla samtliga rättstjänster, förutom
medverkan i brottsmål. Medverkan i brottsmål är förbehållet advokater som
avlagt advokateden. Krav på medborgarskap för advokater som avlagt
advokateden och notarier som avlagt notariatseden. Personer som avlagt någon
av dessa eder måste vara minst 25 år gamla, ha kunskaper i lettiska språket, ha
examen från Lettlands universitet eller från annat universitet som juridiska
fakulteten vid Lettlands universitet bedömer som likvärdigt, samt ha praktisk
erfarenhet. Advokater som avlagt advokateden måste klara examen i enlighet
med de regler som utformats av rådet för advokater som avlagt advokateden.
Notarier som avlagt notariatseden måste klara examen i enlighet med de regler
som utformats av justitieministeriet i samarbete med rådet för notarier som
avlagt notariatseden.

SE: För att få använda yrkestiteln ”advokat” krävs medlemskap i
det svenska advokatsamfundet. Medlemmar måste vara svenska
medborgare och bosatta i Sverige.

CY, MT, RO: Obundet.

(1) Internationell rätt inbegriper också EG-rätt.
(2) Rätten att utöva dessa yrken regleras i den franska lagen nr 90-1259 av den 31 december 1990 som skapar tillträde till alla slags juridiska och judiciella aktiviteter.
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Obundet utom i BE, DE, DK, ES, SE och UK enligt vad som anges i det
horisontella avsnittet under iii, med förbehåll för ovannämnda villkor och
följande särskilda begränsningar:

BE, DE, DK, ES, SE och UK: Universitetsexamen, yrkeskvalifikationer och tre års
yrkeserfarenhet på området.

DE: Obundet för aktiviteter som är förbehållna ”Rechtsanwalt”.

BE: Krav på ekonomiskt behovstest om den fysiska personens bruttoårslön är
lägre än tröskelvärdet på 30 000 EUR.

Obundet utom i BE, DE, DK, ES, SE och UK enligt vad som anges
i det horisontella avsnittet under iii:

DK: Endast advokater med dansk auktorisation får marknadsföra
juridiska rådgivningstjänster. För att erhålla dansk auktorisation
krävs genomgång av ett danskt juridiskt prov.

SE: För att få använda yrkestiteln ”advokat” krävs medlemskap i
det svenska advokatsamfundet. Medlemmar måste vara svenska
medborgare och bosatta i Sverige.

b) Redovisningstjänster

(CPC 86212 utom ”revi-
sion”, 86213, 86219)

1) CY, FR, HU, IT, MT, RO, SI: Obundet.

2) RO: Obundet.

1) FR, IT, MT, RO, SI: Obundet.

AT: Får inte uppträda som ombud inför behöriga
myndigheter

2) RO: Obundet.
3) DE: Förbud mot tillhandahållande i ett ”GmbH & CoKG” eller ”EWIV”.

FR: Endast tillhandahållande i ett SEL (anonyme, à responsabilité limitée
ou en commandite par actions) eller SCP.

PT: Endast tillhandahållande genom en yrkesmässig etablering.

IT: Tillträdet begränsat till fysiska personer. Professionella sammanslut-
ningar (ej aktiebolag) för fysiska personer är tillåtna.

AT: Utländska revisorer (som måste vara godkända enligt lagstiftningen i
sina hemländer) aktieägande och andelar i rörelseresultatet för en
österrikisk juridisk person får inte överstiga 25 %. Detta gäller endast
personer som inte är medlemmar i den österrikiska yrkesorganisationen.

3) DK: Utländska redovisningsekonomer får bilda handels-
bolag med danska godkända redovisningsekonomer efter
tillstånd från Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.

RO: Obundet.

CY: Tillträdet är begränsat till fysiska personer som godkänts av finansminis-
teriet. Godkännandet sker efter ett ekonomiskt behovstest. De kriterier som
används motsvarar dem som används för att bevilja utländska investeringar
(som listas i det horisontella avsnittet), eftersom de gäller denna undersektor, i
samtliga fall med beaktande av sysselsättningssituationen i undersektorn.
Professionella sammanslutningar (partnerskap) för fysiska personer är tillåtna.
Inga juridiska personer är tillåtna.
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LV: Aktieägaren eller företagets chef bör vara revisor som avlagt revisorseden i
Lettland. Revisorer som avlagt revisorseden kan vara personer som är minst 25
år gamla och som uppfyller följande krav: a) Högskoleexamen i ekonomi eller
annat ämne, om de har klarat en tentamen i grundläggande ekonomi. b) Minst
tre års revisorserfarenhet som erkänts av den lettiska sammanslutningen för
revisorer som avlagt revisorsed. c) Godkänd examen och licens som revisor
som avlagt revisorsed i enlighet med kraven från den lettiska sammanslut-
ningen för revisorer som avlagt revisorsed. d) Utmärkta vitsord.

SI: Kommersiell närvaro skall ta formen av en juridisk person.

RO: Obundet.
4) Obundet utom enligt vad som anges i det horisontella avsnittet under i

och ii och med förbehåll för följande särskilda begränsningar:

FR: Personer från länder utanför EG kan få tillstånd att tillhandahålla
tjänster genom ett beslut av ekonomi-, finans- och budgetministern efter
samråd med utrikesministern. Kravet på bosättning får inte överstiga fem
år.

4) Obundet utom enligt vad som anges i det horisontella
avsnittet under i och ii och med förbehåll för följande
särskilda begränsningar:

DK, IT: Krav på bosättning.

RO: Obundet.

SI: Obundet utom enligt vad som anges i kolumnen för
marknadstillträde.

IT: Krav på bosättning för ”Ragionieri-Periti commerciali”.

DK: Krav på bosättning om inte annat föreskrivs av Erhvervs- och Selskabs-
styrelsen.

AT: Revisorer får, på en konsuments begäran, tillfälligt flytta till Österrike för
att tillhandahålla en särskild tjänst. I regel måste fysiska personer som
tillhandahåller redovisningstjänster emellertid ha sitt yrkesmässiga centrum
(kommersiell närvaro) i Österrike. Får inte uppträda som ombud inför behöriga
myndigheter.

LV: Aktieägaren eller företagets chef bör vara revisor som avlagt revisorseden i
Lettland. Revisorer som avlagt revisorseden kan vara personer som är minst 25
år gamla och som uppfyller följande krav: a) Högskoleexamen i ekonomi eller
annat ämne, om de har klarat en tentamen i grundläggande ekonomi. b) Minst
tre års revisorserfarenhet som erkänts av den lettiska sammanslutningen för
revisorer som avlagt revisorsed. c) Godkänd examen och licens som revisor
som avlagt revisorsed i enlighet med kraven från den lettiska sammanslut-
ningen för revisorer som avlagt revisorsed. d) Utmärkta vitsord.

RO: Obundet.

SI: Begränsningar för fysiska personer anställda av enbart juridiska personer.
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Obundet utom i AT, BE, DE, DK, ES, LU, NL, UK, SE enligt vad som anges i det
horisontella avsnittet under iii, med förbehåll för ovannämnda villkor och
följande särskilda begränsningar:

AT, BE, DE, DK, ES, NL, UK, SE: Universitetsexamen, yrkeskvalifikationer och
tre års yrkeserfarenhet på området.

AT: Prov inför den österrikiska yrkesorganisationen. Arbetsgivaren måste vara
medlem av den relevanta yrkesorganisationen i hemlandet, om en sådan finns.

BE: Krav på ekonomiskt behovstest om den fysiska personens bruttoårslön är
lägre än tröskelvärdet på 30 000 EUR.

DE: Obundet för aktiviteter som i lag förbehålls ”Wirtschaftsprüfer”.

Obundet utom i AT, BE, DE, DK, ES, LU, NL, UK, SE enligt vad
som anges i det horisontella avsnittet under iii.

LV: Aktieägaren eller företagets chef bör vara revisor som avlagt revisorseden i
Lettland. Revisorer som avlagt revisorseden kan vara personer som är minst 25
år gamla och som uppfyller följande krav: a) Högskoleexamen i ekonomi eller
annat ämne, om de har klarat en tentamen i grundläggande ekonomi. b) Minst
tre års revisorserfarenhet som erkänts av den lettiska sammanslutningen för
revisorer som avlagt revisorsed. c) Godkänd examen och licens som revisor
som avlagt revisorsed i enlighet med kraven från den lettiska sammanslut-
ningen för revisorer som avlagt revisorsed. d) Utmärkta vitsord.

SI: Begränsningar för fysiska personer anställda av enbart juridiska personer.
b) Revisorstjänster (*) (1)

(CPC 86211 och 86212
utom redovisning)

1) AT, BE, BG, CY, DE, DK, ES, FR, FI, HU, IT, IE, LU, LT, MT, NL, PT, RO, SE,
SI, UK: Obundet.

LT: Inga förutom att revisorsrapporten måste sammanställas i samarbete
med en revisor som godkänts att praktisera i Litauen.

2) BG, RO: Obundet.

1) AT, BE, BG, DE, DK, ES, FR, FI, IT, IE, LU, LT, MT, NL, PT,
RO, SE, SI, UK: Obundet.

LT: Inga förutom att revisorsrapporten måste samman-
ställas i samarbete med en revisor som godkänts att
praktisera i Litauen.

2) BG, RO: Obundet.

(*) Förklarande anmärkning: Eftersom det krävs kommersiell närvaro för att bedriva revisionsverksamhet är det gränsöverskridande leveranssättet obundet. Bara etablerade revisorer som utför lagstadgade revisioner kan godkännas av de nationella
yrkesorganisationerna. Godkännande är en nödvändig förutsättning för att kunna utöva verksamhet.

(1) SI: Enligt slovensk lagstiftning är revisionstjänster en uppgift för företag och inte fysiska personer.
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3) BE: Förbud mot tillhandahållande i ett ”SA” eller ”Société en
commandite”.

DE: Förbud mot tillhandahållande i ett ”GmbH & CoKG” eller ”EWIV”.

FR: För lagstadgade revisioner: tillhandahållande i vilken bolagsform som
helst, utom SNC, SCS eller bifirmor.

PT: Endast tillhandahållande genom en professionell sammanslutning.

IE: Endast tillhandahållande i ett handelsbolag.

IT: Endast fysiska personer får utöva verksamhet som ”Ragionieri-Periti
commerciali” och ”Dottori commerciali”. Professionella sammanslut-
ningar (ej aktiebolag) för fysiska personer är tillåtna.

FI: Minst en av revisorerna i ett finskt aktiebolag måste vara bosatt i ett
EES-land eller vara ett auktoriserat revisionsföretag.

3) DK: Utländska revisorer får bilda handelsbolag med danska
auktoriserade revisorer efter tillstånd från Erhvervs- og
Selskabsstyrelsen.

SE: Krav på bosättning inom EES och svensk examen (1).

BG, RO: Obundet.

SE: Endast revisorer som är godkända inom EES får utföra lagstadgad
revisionsverksamhet inom vissa juridiska personer, bl.a. alla aktiebolag. Endast
sådana personer får vara delägare i eller bilda handelsbolag som bolag som
bedriver kvalificerad revisionsverksamhet (för officiella ändamål). För god-
kännande krävs examen, yrkeserfarenhet och bosättning i ett EES-land.
AT: Utländska revisorers (som måste vara godkända enligt lagstiftningen i sina
hemländer) aktieägande och andelar i rörelseresultatet för en österrikisk
juridisk person får inte överstiga 25 procent. Detta gäller endast personer som
inte är medlemmar i den österrikiska yrkesorganisationen.

CY: Tillträdet är begränsat till fysiska personer som godkänts av finansminis-
teriet. Godkännandet sker efter ett ekonomiskt behovstest. De kriterier som
används motsvarar dem som används för att bevilja utländska investeringar
(som listas i det horisontella avsnittet), eftersom de gäller denna undersektor, i
samtliga fall med beaktande av sysselsättningssituationen i undersektorn.
Professionella sammanslutningar (partnerskap) för fysiska personer är tillåtna.
Inga juridiska personer är tillåtna.

CZ: Revisorstjänster får tillhandahållas av fysiska eller juridiska personer som
är upptagna i förteckningen från sammanslutningen för revisorer När det gäller
juridiska personer är minst 60 % av kapitalandelen eller rösträtterna
reserverade för tjeckiska medborgare.

(1) Utländsk examen och erfarenhet som ger likvärdig kompetens erkänns.
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LV: Aktieägaren eller företagets chef bör vara revisor som avlagt revisorseden i
Lettland. Revisorer som avlagt revisorseden kan vara personer som är minst 25
år gamla och som uppfyller följande krav: a) Högskoleexamen i ekonomi eller
annat ämne, om de har klarat en tentamen i grundläggande ekonomi. b) Minst
tre års revisorserfarenhet som erkänts av den lettiska sammanslutningen för
revisorer som avlagt revisorsed. c) Godkänd examen och licens som revisor
som avlagt revisorsed i enlighet med kraven från den lettiska sammanslut-
ningen för revisorer som avlagt revisorsed. d) Utmärkta vitsord.

LT: Inga, förutom att minst 75 % av aktierna bör tillhöra revisorer eller
revisionsbyråer. Etablering är tillåten via alla typer av legala företagsformer
förutom publika aktiebolag (AB). Kraven på revisorer i revisorernas eller
revisionsbyråernas ursprungsland bör inte vara lägre än i Litauen.

PL: Krav på medborgarskap. Utländska revisorer får bedriva verksamhet efter
det att deras kvalifikationer bekräftats.

SI: Kommersiell närvaro skall ta formen av en juridisk person. Andelen
utländska personer i revisionsbyråer får inte överstiga 49 % av aktiekapitalet.
Tillhandahållande enbart via revisionsbyråer.

SK: Revisorstjänster får tillhandahållas av fysiska eller juridiska personer som är
upptagna i förteckningen från sammanslutningen för revisorer. När det gäller
juridiska personer är minst 60 % av kapitalandelen eller rösträtterna
reserverade för slovakiska medborgare.

BG, RO: Obundet.
4) Obundet, utom enligt vad som anges i det horisontella avsnittet under i

och ii och med förbehåll för följande särskilda begränsningar:

BG, RO: Obundet.

DK: Krav på bosättning, om inte annat föreskrivs av Erhvervs- och
Selskabsstyrelsen.

ES: Krav på bosättning.

EL: Krav på medborgarskap för revisorer som utför lagstadgade
revisioner.

ES: Revisionsbyråer: Styrelsemedlemmar och delägare i andra företag än
de som omfattas av det åttonde EG-direktivet om bolagsrätt måste
uppfylla krav på bosättning.

4) Obundet, utom enligt vad som anges i det horisontella
avsnittet under i och ii och med förbehåll för följande
särskilda begränsningar:

BG, RO: Obundet.

DK: Krav på bosättning.

IT, PT: Krav på bosättning för enskilda revisorer.

SE: Krav på bosättning inom EES och svensk examen (1).

SI: Obundet förutom vad som anges i kolumnen för
marknadstillträde.

(1) Utländsk examen och erfarenhet som ger likvärdig kompetens erkänns.
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IT: Krav på bosättning för ”Ragionieri-Periti commerciali”. Revisionsföretag:
styresmän och revisorer i andra ”società di revisione” än de som omfattas av det
åttonde EG-direktivet om bolagsrätt måste uppfylla krav på bosättning.

FI: Minst en av revisorerna i ett finskt aktiebolag måste vara bosatt i ett EES-
land eller vara ett auktoriserat revisionsföretag.

SE: Endast revisorer som är godkända inom EES får utföra lagstadgad
revisionsverksamhet inom vissa juridiska personer, bl.a. alla aktiebolag. Endast
sådana personer får vara delägare i eller bilda handelsbolag som bolag som
bedriver kvalificerad revisionsverksamhet (för officiella ändamål).
LV: Aktieägaren eller företagets chef bör vara revisor som avlagt revisorseden i
Lettland. Revisorer som avlagt revisorseden kan vara personer som är minst 25
år gamla och som uppfyller följande krav: a) Högskoleexamen i ekonomi eller
annat ämne, om de har klarat en tentamen i grundläggande ekonomi. b) Minst
tre års revisorserfarenhet som erkänts av den lettiska sammanslutningen för
revisorer som avlagt revisorsed. c) Godkänd examen och licens som revisor
som avlagt revisorsed i enlighet med kraven från den lettiska sammanslut-
ningen för revisorer som avlagt revisorsed. d) Utmärkta vitsord.

PL: Krav på medborgarskap. Utländska revisorer får bedriva verksamhet efter
det att deras kvalifikationer bekräftats.

SI: Begränsningar för fysiska personer anställda av enbart juridiska personer.
Obundet utom i BE, DE, DK, ES enligt vad som anges i det horisontella
avsnittet under iii, med förbehåll för ovannämnda villkor och följande särskilda
begränsningar:

BE, DE, DK, ES: Universitetsexamen, yrkeskvalifikationer och tre års
yrkeserfarenhet på området.

BE: Krav på ekonomiskt behovstest om den fysiska personens bruttoårslön är
lägre än tröskelvärdet på 30 000 EUR.

DE: Obundet för aktiviteter som i lag förbehålls ”Wirtschaftsprüfer”.

Obundet utom i BE, DE, DK, ES enligt vad som anges i det
horisontella avsnittet under iii:

b) Bokföringstjänster

(CPC 86220)

BG: utom skattedeklara-
tioner

1) CY, FR, HU, IT, MT, RO, SI: Obundet.

2) RO: Obundet.

1) FR, IT, MT, RO, SI: Obundet.

AT: Får inte uppträda som ombud inför behöriga
myndigheter

2) RO: Obundet.
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3) FR: Endast tillhandahållande i ett SEL (anonyme, à responsabilité limitée
ou en commandite par actions) eller SCP.

IT: Tillträdet begränsat till fysiska personer. Professionella sammanslut-
ningar (ej aktiebolag) för fysiska personer är tillåtna.

AT: Utländska revisorers (som måste vara godkända enligt lagstiftningen
i sina hemländer) aktieägande och andelar i rörelseresultatet för en
österrikisk juridisk person får inte överstiga 25 %. Detta gäller endast
personer som inte är medlemmar i den österrikiska yrkesorganisationen.

CY: Tillträdet är begränsat till fysiska personer som godkänts av
finansministeriet. Godkännandet sker efter ett ekonomiskt behovstest.
De kriterier som används motsvarar dem som används för att bevilja
utländska investeringar (som listas i det horisontella avsnittet), eftersom
de gäller denna undersektor, i samtliga fall med beaktande av
sysselsättningssituationen i undersektorn. Professionella sammanslut-
ningar (partnerskap) för fysiska personer är tillåtna. Inga juridiska
personer är tillåtna.

3) RO: Obundet.

LV: Aktieägaren eller företagets chef bör vara revisor som avlagt revisorseden i
Lettland. Revisorer som avlagt revisorseden kan vara personer som är minst 25
år gamla och som uppfyller följande krav: a) Högskoleexamen i ekonomi eller
annat ämne, om de har klarat en tentamen i grundläggande ekonomi. b) Minst
tre års revisorserfarenhet som erkänts av den lettiska sammanslutningen för
revisorer som avlagt revisorsed. c) Godkänd examen och licens som revisor
som avlagt revisorsed i enlighet med kraven från den lettiska sammanslut-
ningen för revisorer som avlagt revisorsed. d) Utmärkta vitsord.

SI: Kommersiell närvaro skall ta formen av en juridisk person.

RO: Obundet.
4) Obundet, utom enligt vad som anges i det horisontella avsnittet under i

och ii och med förbehåll för följande särskilda begränsningar:

FR: Personer från länder utanför EG kan få tillstånd att tillhandahålla
tjänster genom ett beslut av ekonomi-, finans- och budgetministern efter
samråd med utrikesministern. Kravet på bosättning får inte överstiga fem
år.

IT: Krav på bosättning för ”Ragionieri-Periti commerciali”.

AT: Bokförare får, på en konsuments begäran, tillfälligt flytta till
Österrike för att tillhandahålla en särskild tjänst. I regel måste fysiska
personer som tillhandahåller bokföringstjänster emellertid ha sitt
yrkesmässiga centrum (en kommersiell närvaro) i Österrike.

4) Obundet, utom enligt vad som anges i det horisontella
avsnittet under i och ii och med förbehåll för följande
särskilda begränsningar:

IT: Krav på bosättning för ”Ragionieri-Periti commerciali”.

PT: Krav på bosättning.

RO: Obundet.
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LV: Aktieägaren eller företagets chef bör vara revisor som avlagt revisorseden i
Lettland. Revisorer som avlagt revisorseden kan vara personer som är minst 25
år gamla och som uppfyller följande krav: a) Högskoleexamen i ekonomi eller
annat ämne, om de har klarat en tentamen i grundläggande ekonomi. b) Minst
tre års revisorserfarenhet som erkänts av den lettiska sammanslutningen för
revisorer som avlagt revisorsed. c) Godkänd examen och licens som revisor
som avlagt revisorsed i enlighet med kraven från den lettiska sammanslut-
ningen för revisorer som avlagt revisorsed. d) Utmärkta vitsord.

RO: Obundet.

SI: Begränsningar för fysiska personer anställda av enbart juridiska personer.
Obundet utom i AT, BE, DE, DK, ES, LU, NL, UK, SE enligt vad som anges i det
horisontella avsnittet under iii, med förbehåll för följande särskilda begräns-
ningar:

AT, BE, DE, DK, ES, NL, UK, SE: Universitetsexamen, yrkeskvalifikationer och
tre års yrkeserfarenhet på området.

AT: Prov inför den österrikiska yrkesorganisationen. Arbetsgivaren måste vara
medlem av den relevanta yrkesorganisationen i hemlandet, om en sådan finns.

BE: Krav på ekonomiskt behovstest om den fysiska personens bruttoårslön är
lägre än tröskelvärdet på 30 000 EUR.

DE: Obundet för aktiviteter som i lag förbehålls ”Wirtschaftsprüfer”.

Obundet utom i AT, BE, DE, DK, ES, LU, NL, UK, SE enligt vad
som anges i det horisontella avsnittet under iii.

c) Skatterådgivning
(CPC 863 utom repre-
sentation inför domstol)

1) FR: Obundet för upprättandet av juridiska handlingar.

CY: Taxeringsinspektörer måste vara godkända av finansministeriet.
Godkännandet sker efter ett ekonomiskt behovstest.

BG, RO: Obundet.

2) BG, RO: Obundet.

1) FR: Obundet för upprättandet av juridiska handlingar.

AT: Får inte uppträda som ombud inför behöriga
myndigheter.

BG, RO: Obundet.

2) BG, RO: Obundet.
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3) IT: Tillträdet begränsat till fysiska personer. Professionella sammanslut-
ningar (ej aktiebolag) för fysiska personer är tillåtna.

FR: Endast tillhandahållande i ett SEL (anonyme, à responsabilité limitée
ou en commandite par actions) eller SCP.

AT: Utländska skatterådgivares (som måste vara godkända enligt
lagstiftningen i deras hemländer) aktieägande och andelar i rörelse-
resultatet för en österrikisk juridisk person får inte överstiga 25 procent.
Detta gäller endast personer som inte är medlemmar i den österrikiska
yrkesorganisationen.

CY: Tillträdet är begränsat till fysiska personer som godkänts av
finansministeriet. Godkännandet sker efter ett ekonomiskt behovstest.
De kriterier som används motsvarar dem som används för att bevilja
utländska investeringar (som listas i det horisontella avsnittet), eftersom
de gäller denna undersektor, i samtliga fall med beaktande av
sysselsättningssituationen i undersektorn. Professionella sammanslut-
ningar (partnerskap) för fysiska personer är tillåtna. Inga juridiska
personer är tillåtna.

CZ, SK: Skatterådgivning får tillhandahållas av fysiska eller juridiska
personer som är registrerade i sammanslutningen av skattekonsulter eller
i revisorssammanslutningen.

BG, RO: Obundet.

3) BG, RO: Obundet.

4) Obundet utom enligt vad som anges i det horisontella avsnittet under i
och ii och med förbehåll för följande särskilda begränsningar:

FR: Juridisk rådgivning och upprättande av juridiska handlingar som
huvudsaklig verksamhet och för allmänhetens räkning är förbehållna
dem som utövar de reglerade juridiska och judiciella yrkena (1). Sådan
verksamhet får också utövas som en underordnad verksamhet vid sidan
om den huvudsakliga verksamheten av personer som utövar andra
reglerade yrken eller av kvalificerade personer.

IT: Krav på bosättning för ”Ragionieri-Periti commerciali”.

AT: Skatterådgivare får, på en konsuments begäran, tillfälligt flytta till
Österrike för att tillhandahålla en särskild tjänst. I regel måste fysiska
personer som tillhandahåller skatterådgivningstjänster emellertid ha sitt
yrkesmässiga centrum (en kommersiell närvaro) i Österrike.

HU: Krav på permanent bosättning.

BG, RO: Obundet.

4) Obundet utom enligt vad som anges i det horisontella
avsnittet under i och ii och med förbehåll för följande
särskilda begränsningar:

BG, RO: Obundet.

IT, PT: Krav på bosättning.

(1) Rätten att utöva dessa yrken regleras i den franska lagen nr 90-1259 av den 31 december 1990 som skapar tillträde till alla slags juridiska och judiciella aktiviteter.
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Obundet utom i AT, BE, DE, DK, ES, LU, NL, UK, SE enligt vad som anges i det
horisontella avsnittet under iii, med förbehåll för följande särskilda begräns-
ningar:

AT, BE, DK, ES, NL, UK, SE: Universitetsexamen, yrkeskvalifikationer och tre års
yrkeserfarenhet på området.

AT: Prov inför den österrikiska yrkesorganisationen. Arbetsgivaren måste vara
medlem av den relevanta yrkesorganisationen i hemlandet, om en sådan finns.

DE: Obundet utom för konsulttjänster som rör utländsk skattelagstiftning. I
dessa fall: universitetsexamen, yrkeskvalifikationer och tre års yrkeserfarenhet
på området.

Obundet utom i AT, BE, DE, DK, ES, LU, NL, UK, SE enligt vad
som anges i det horisontella avsnittet under iii:

d) Arkitekttjänster
(CPC 8671)

1) BE, CY, EL, IT, MT, PT, PL, SI: Obundet.

BG: Inga, utöver de villkor som anges i punkt 4 nedan.

1) BE, CY, EL, IT, MT, PT, PL: Obundet.

DE: Nationella bestämmelser om arvoden och vederlag
tillämpas beträffande alla tjänster som tillhandahålls från
utlandet.

AT: Inga för rena planeringstjänster.
2) BG: Inga, utöver de villkor som anges i punkt 4 nedan.

3) BG: Utländska personer får tillhandahålla tjänster enbart i partnerskap
med, eller som underleverantör till, lokala tillhandahållare av tjänster, om
projektet i fråga är av nationell eller regional betydelse.

Detta gäller inte projekt som varit föremål för en internationell
anbudsinfordran där utländska tillhandahållare av tjänster tilldelats
kontrakt.

Ackrediteringskrav: den utländska personens huvudsakliga verksam-
hetsområde skall sammanfalla med tjänsterna i fråga, erfarenhet från
byggnadssektorn, genomförda projekt under de två senaste åren,
personal och teknisk kapacitet, bankreferenser från en ledande utländsk
bank. Tjänsterna måste tillhandahållas via anställda enligt villkoren i
punkt 4 nedan.

ES: Tillträdet begränsat till fysiska personer.

FR: Endast tillhandahållande i ett SEL (anonyme, à responsabilité limitée
ou en commandite par actions) eller SCP.

2) Inga.

3) Inga.
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IT, PT: Tillträdet begränsat till fysiska personer. Fysiska personer får inrätta
yrkessammanslutningar (ej aktiebolag).

CZ: Godkännande av tjeckiska arkitektsammanslutningen krävs. Godkännande
av motsvarande utländska institutioner kan erkännas. Fysiska och juridiska
personer får tillhandahålla arkitekttjänster endast via godkända arkitekter. Krav
på nationalitet och bosättning, men undantag kan övervägas.

LV: För att få tillstånd att bedriva affärsverksamhet med fullständigt juridiskt
ansvar och rätt att underteckna projekt krävs tre års praktik i Lettland inom
projektering samt universitetsexamen.

SK: Godkännande av slovakiska arkitektsammanslutningen krävs. Godkän-
nande av motsvarande utländska institutioner kan erkännas. Fysiska och
juridiska personer får tillhandahålla arkitekttjänster endast via godkända
arkitekter. Krav på nationalitet och bosättning, men undantag kan övervägas.
4) Obundet utom enligt vad som anges i det horisontella avsnittet under i

och ii och med förbehåll för följande särskilda begränsningar:

BG: Tillträdet är begränsat till fysiska personer vars fackmässiga
kvalifikationer har godkänts och ackrediterats av en yrkesorganisation i
Bulgarien. Ackrediteringen sker enligt följande kriterier: i Bulgarien
godkända fackmässiga kvalifikationer, erfarenhet från byggnadssektorn,
genomförda projekt under de två senaste åren, personal och teknisk
kapacitet.

EL: Krav på medborgarskap.

HU: Krav på permanent bosättning.

RO: Obundet för ii.

4) Obundet utom enligt vad som anges i det horisontella
avsnittet under i och ii och med förbehåll för följande
särskilda begränsningar:

BE, DE: Kvalificerade personer från tredjeländer får endast
använda yrkestiteln om det finns ett avtal om ömsesidigt
erkännande eller, beträffande BE, med särskilt tillstånd
genom ett kungligt dekret.

IT: Krav på bosättning.

RO: Obundet för ii.

Obundet utom i BE, DE, DK, ES, EE, LU, NL, UK, SE enligt vad som anges i det
horisontella avsnittet under iii, med förbehåll för följande särskilda begräns-
ningar:

BE, DE, DK, NL, UK och SE: Universitetsexamen, yrkeskvalifikationer och tre
års yrkeserfarenhet på området.

EE: Universitetsexamen och fem års yrkeserfarenhet från närbeläget område.

BE: Krav på ekonomiskt behovstest om den fysiska personens bruttoårslön är
lägre än tröskelvärdet på 30 000 EUR.

ES: Akademiska och yrkesmässiga kvalifikationer som erkänns av de nationella
myndigheterna och tillstånd utfärdat av yrkesorganisationen. Obundet för CPC
86713, 86714, 86719.

Obundet utom i BE, DE, DK, ES, EE, LU, NL, UK, SE enligt vad
som anges i det horisontella avsnittet under iii, med förbehåll för
följande särskilda begränsningar:

DE: Kvalificerade personer från tredjeländer får endast använda
yrkestiteln om det finns ett avtal om ömsesidigt erkännande.

DE: Nationella bestämmelser om arvoden och vederlag tillämpas
beträffande alla tjänster som tillhandahålls från utlandet.
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e) Ingenjörstjänster

(Alla medlemsstater
utom RO: CPC 8672.
RO: endast byggtekniska
konsulttjänster och råd-
givning [CPC 86721] och
tekniska konstruktions-
tjänster för maskintek-
niska och elektriska
installationer i byggnader
[CPC 86723].)

1) CY, EL, IT, MT, PT: Obundet.

BG: Inga, utöver de villkor som anges i punkt 4 nedan.

2) BG: Inga, utöver de villkor som anges i punkt 4 nedan.

3) BG: Utländska personer får tillhandahålla tjänster enbart i partnerskap
med, eller som underleverantör till, lokala tillhandahållare av tjänster, om
projektet i fråga är av nationell eller regional betydelse.

Detta gäller inte projekt som varit föremål för en internationell
anbudsinfordran där utländska tillhandahållare av tjänster tilldelats
kontrakt.

Ackrediteringskrav: den utländska personens huvudsakliga verksam-
hetsområde skall sammanfalla med tjänsterna i fråga; erfarenhet från
byggnadssektorn; genomförda projekt under de två senaste åren;
personal och teknisk kapacitet; bankreferenser från en ledande utländsk
bank. Tjänsterna måste tillhandahållas via anställda enligt villkoren i
punkt 4 nedan.

1) CY, EL, IT, MT, PT: Obundet.

AT: Inga för rena planeringstjänster.

SI: Inga för rena planeringstjänster. Inlämnande av planer
för godkännande av behöriga myndigheter kräver sam-
arbete med en etablerad tillhandahållare av planerings-
tjänster.

2) Inga.

3) Inga.

4) Obundet utom enligt vad som anges i det horisontella
avsnittet under i och ii och med förbehåll för följande
begränsningar:

IT, PT: Krav på bosättning.

RO: Obundet för ii.

ES: Tillträdet begränsat till fysiska personer.

IT, PT: Tillträdet begränsat till fysiska personer. Professionella sammanslut-
ningar (ej aktiebolag) för fysiska personer är tillåtna.

CZ: Godkännande av tjeckiska sammanslutningen av godkända ingenjörer
krävs. Godkännande av motsvarande utländska institutioner kan erkännas.
Fysiska och juridiska personer får tillhandahålla ingenjörstjänster endast via
godkända ingenjörer. Krav på nationalitet och bosättning.

SK: Godkännande av slovakiska sammanslutningen av godkända ingenjörer
krävs. Godkännande av motsvarande utländska institutioner kan erkännas.
Fysiska och juridiska personer får tillhandahålla ingenjörstjänster endast via
godkända ingenjörer. Krav på nationalitet och bosättning.

4) Obundet, utom enligt vad som anges i det horisontella avsnittet under i
och ii och med förbehåll för följande särskilda begränsningar:

BG: Tillträdet är begränsat till fysiska personer vars fackmässiga
kvalifikationer har godkänts och ackrediterats av en yrkesorganisation i
Bulgarien. Ackrediteringen sker enligt följande kriterier: i Bulgarien
godkända fackmässiga kvalifikationer, erfarenhet från byggnadssektorn,
genomförda projekt under de två senaste åren, personal och teknisk
kapacitet.

RO: Obundet för ii.
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Obundet utom i BE, DE, DK, ES, EE, NL, UK, SE enligt vad som anges i det
horisontella avsnittet under iii, med förbehåll för följande särskilda begräns-
ningar:

BE, DE, DK, ES, NL, UK, SE: Universitetsexamen, yrkeskvalifikationer och tre
års yrkeserfarenhet på området.

EE: Obundet utom för fackfolk. I dessa fall: Universitetsexamen och fem års
yrkeserfarenhet från närbeläget område.

UK: Krav på ekonomiskt behovstest.

HU: Krav på permanent bosättning.

Obundet utom i BE, DE, DK, ES, EE, NL, UK och SE enligt vad
som anges i det horisontella avsnittet under iii.

f) Integrerade tekniska
tjänster

(CPC 8673)

1) CY, EL, IT, MT, PT, RO: Obundet.

BG: Inga, utöver de villkor som anges i punkt 4 nedan.

2) BG: Inga, utöver de villkor som anges i punkt 4 nedan.

RO: Obundet.

3) BG: Utländska personer får tillhandahålla tjänster enbart i partnerskap
med, eller som underleverantör till, lokala tillhandahållare av tjänster, om
projektet i fråga är av nationell eller regional betydelse.

Detta gäller inte projekt som varit föremål för en internationell
anbudsinfordran där utländska tillhandahållare av tjänster tilldelats
kontrakt.

Ackrediteringskrav: den utländska personens huvudsakliga verksam-
hetsområde skall sammanfalla med tjänsterna i fråga; erfarenhet från
byggnadssektorn; genomförda projekt under de två senaste åren;
personal och teknisk kapacitet; bankreferenser från en ledande utländsk
bank. Tjänsterna måste tillhandahållas via anställda enligt villkoren i
punkt 4 nedan.

ES: Tillträdet begränsat till fysiska personer.

IT, PT: Tillträdet begränsat till fysiska personer. Professionella samman-
slutningar (ej aktiebolag) för fysiska personer är tillåtna.

1) CY, EL, IT, MT, PT, RO: Obundet.

AT: Inga för rena planeringstjänster

SI: Inga för rena planeringstjänster. Inlämnandet av planer
för godkännande av behöriga myndigheter kräver sam-
arbete med en etablerad tillhandahållare av planerings-
tjänster.

2) RO: Obundet.

3) RO: Obundet.

4) Obundet utom enligt vad som anges i det horisontella
avsnittet under i och ii och med förbehåll för följande
begränsningar:

IT, PT: Krav på bosättning.

RO: Obundet.
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SK: Godkännande av slovakiska sammanslutningen av godkända ingenjörer
krävs. Godkännande av motsvarande utländska institutioner kan erkännas.
Fysiska och juridiska personer får tillhandahålla ingenjörstjänster endast via
godkända ingenjörer. Krav på medborgarskap och bosättning.

RO: Obundet.

4) Obundet, utom enligt vad som anges i det horisontella avsnittet under i
och ii och med förbehåll för följande särskilda begränsningar:

BG: Tillträdet är begränsat till fysiska personer vars fackmässiga
kvalifikationer har godkänts och ackrediterats av en yrkesorganisation i
Bulgarien. Ackrediteringen sker enligt följande kriterier: i Bulgarien
godkända fackmässiga kvalifikationer, erfarenhet från byggnadssektorn,
genomförda projekt under de två senaste åren, personal och teknisk
kapacitet.

RO: Obundet.
Obundet utom i BE, DE, DK, ES, EE, NL, UK, SE enligt vad som anges i det
horisontella avsnittet under iii, med förbehåll för följande särskilda begräns-
ningar:

BE, DE, DK, ES, NL, UK, SE: Universitetsexamen, yrkeskvalifikationer och tre
års yrkeserfarenhet på området.

EE: Obundet utom för fackfolk. I dessa fall: Universitetsexamen och fem års
yrkeserfarenhet från närbeläget område.

UK: Krav på ekonomiskt behovstest.

Obundet utom i BE, DE, DK, ES, EE, NL, UK och SE enligt vad
som anges i det horisontella avsnittet under iii.

g) Stadsplanering och land-
skapsarkitektur

(CPC 8674)

1) BE, BG, CY, EL, IT, MT, PT, PL, SI: Obundet.

HU, RO: Obundet för tjänster inom landskapsarkitektur.

1) BE, BG, CY, EL, IT, MT, PT, PL, SI: Obundet.

AT: Inga för rena planeringstjänster

DE: Nationella bestämmelser om arvoden och vederlag
tillämpas beträffande alla tjänster som tillhandahålls från
utlandet.

HU, RO: Obundet för tjänster inom landskapsarkitektur.
2) BG: Obundet.

HU, RO: Obundet för tjänster inom landskapsarkitektur.

2) BG: Obundet.

HU, RO: Obundet för tjänster inom landskapsarkitektur.
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3) BG: Obundet.

IT, PT: Tillträdet begränsat till fysiska personer. Professionella samman-
slutningar (ej aktiebolag) för fysiska personer är tillåtna.

CZ: Godkännande av tjeckiska arkitektsammanslutningen krävs. God-
kännande av motsvarande utländska institutioner kan erkännas. Fysiska
och juridiska personer får tillhandahålla arkitekttjänster endast via
godkända arkitekter. Krav på nationalitet och bosättning, men undantag
kan övervägas.

HU, RO: Obundet för tjänster inom landskapsarkitektur.

LV: Inga för stadsplaneringstjänster. För att få tillstånd för att bedriva
affärsverksamhet med fullständigt juridiskt ansvar och rätt att under-
teckna projekt krävs tre års praktik i Lettland inom projektering samt
universitetsexamen.

3) BG: Obundet.

HU, RO: Obundet för tjänster inom landskapsarkitektur.

SK: Godkännande av slovakiska arkitektsammanslutningen krävs. Godkän-
nande av motsvarande utländska institutioner kan erkännas. Fysiska och
juridiska personer får tillhandahålla arkitekttjänster endast via godkända
arkitekter. Krav på nationalitet och bosättning, men undantag kan övervägas.
4) Obundet utom enligt vad som anges i det horisontella avsnittet under i

och ii och med förbehåll för följande särskilda begränsningar:

BG: Obundet.

PT: Krav på medborgarskap.

HU: Krav på permanent bosättning för stadsplaneringstjänster. Obundet
för tjänster inom landskapsarkitektur.

RO: Obundet för tjänster inom landskapsarkitektur. Obundet för ii.

4) Obundet utom enligt vad som anges i det horisontella
avsnittet under i och ii och med förbehåll för följande
särskilda begränsningar:

BG: Obundet.

BE, DE: Kvalificerade personer från tredjeländer får endast
använda yrkestiteln om det finns ett avtal om ömsesidigt
erkännande eller, beträffande BE, med särskilt tillstånd
genom ett kungligt dekret.

IT: Krav på bosättning.

HU: Obundet för tjänster inom landskapsarkitektur

RO: Obundet för tjänster inom landskapsarkitektur.
Obundet för ii.
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Obundet utom i BE, DE, DK, ES, EE, NL, UK, SE enligt vad som anges i det
horisontella avsnittet under iii, med förbehåll för följande särskilda begräns-
ningar:

BE, DE, DK, ES, NL, UK, SE: Universitetsexamen, yrkeskvalifikationer och tre
års yrkeserfarenhet på området.

EE: Obundet utom för fackfolk. I dessa fall: Universitetsexamen och fem års
yrkeserfarenhet från närbeläget område.

UK: Krav på ekonomiskt behovstest.

Obundet utom i BE, DE, DK, ES, EE, NL, UK, SE enligt vad som
anges i det horisontella avsnittet under iii, med förbehåll för
följande villkor:

DE: Kvalificerade personer från tredjeländer får endast använda
yrkestiteln om det finns ett avtal om ömsesidigt erkännande.

DE: Nationella bestämmelser om arvoden och vederlag tillämpas
beträffande alla tjänster som tillhandahålls från utlandet.

h) Läkarvård, tandläkarvård
och barnmorsketjänster

(CPC 9312, 93191 (*))

1) Alla medlemsstater utom CZ, HU, LV, LT, PL, SE, SI: Obundet.

PL, SE: Inga.

CZ, HU, LV, LT, SI: Obundet för barnmorsketjänster.

2) CY, FI, MT, RO: Obundet.

BG, CZ, EE, HU, SI, SK: Obundet för barnmorsketjänster.

1) Alla medlemsstater utom CZ, HU, LV, LT, PL, SE, SI:
Obundet.

CZ, HU, LV, LT, SI: Obundet för barnmorsketjänster.

PL, SE: Inga.

2) BG, CY, FI, MT, RO: Obundet.

CZ, EE, HU, SI, SK: Obundet för barnmorsketjänster.
3) AT: Obundet för läkarvård och tandläkarvård. För barnmorskor:

Tillträdet begränsat till fysiska personer.

BG: Obundet för barnmorsketjänster. För läkarvård och tandvård:
Tillträde beviljas endast utländska fysiska personer och uteslutande för att
driva privatpraktik.

För etablering krävs av dessa tillhandahållare av tjänster permanent
bosättning, officiellt erkännande av deras utbildning och yrkeskvalifika-
tioner för tillhandahållande av specifika läkar- eller tandläkartjänster,
inbegripet krav på yrkeserfarenhet. Registrering och godkännande på
grundval av ekonomiskt behovstest och samtycke från yrkesorganisa-
tion (1).

DE: Tillträdet begränsat till fysiska personer. Krav på ekonomiskt
behovstest for läkare och tandläkare som har tillstånd att behandla
personer som omfattas av allmänna sjukförsäkringssystem. Villkoret är
att det råder brist på läkare och tandläkare i en viss region.

3) AT: Obundet för läkarvård och tandläkarvård.

BG: Obundet för barnmorsketjänster. För läkarvård och
tandvård: Inga, förutom krav på kunskaper i bulgariska
som bekräftas genom relevant prov.

CY, EE, FI, MT, RO: Obundet.

CZ, HU, SI, SK: Obundet för barnmorsketjänster

EE: Obundet för barnmorsketjänster. Obundet för läkar-
vård och tandläkarvård förutom för personer som fått sin
utbildning utanför Estland som måste kunna uppvisa
utbildningsbevis från universitetet i Tartu. Detta krav gäller
även estniska medborgare som utbildats utomlands.

LT: Skall kunna kommunicera på litauiska (gäller personer
som är anställda av ett företag).

(*) Anger att den angivna tjänsten bara utgör en del av alla de aktiviteter som omfattas av CPC-numren.
(1) Priserna för privata tjänster skall fastställas av yrkesorganisationer och godkännas av hälsovårdsministern.
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CY, EE, MT, RO: Obundet.

CZ, SK: Tillträdet till läkarvård och tandläkarvård begränsat till fysiska
personer. För utländska fysiska personer krävs godkännande av hälso-
ministeriet. Obundet för barnmorsketjänster.

ES: Tillträdet begränsat till fysiska personer.

HU: Obundet för barnmorsketjänster.

IT, PT: Tillträdet begränsat till fysiska personer. Yrkessammanslutningar. Fysiska
personer får inrätta yrkessammanslutningar (ej aktiebolag).

IE: Tillträdet begränsat till handelsbolag och fysiska personer.

SE: Behovstest tillämpas för att fastställa antalet privata kliniker som skall
subventioneras via det allmänna sjukförsäkringssystemet.

UK: Läkares etablering inom ramen för det offentliga sjukvårdssystemet
(National Health Service) är underställd vårdpersonalplanering.

FR: Endast tillhandahållande i ett SEL (anonyme, à responsabilité limitée ou en
commandite par actions) eller SCP.

LV: Inga för barnmorsketjänster. Krav på medborgarskap för läkarvård och
tandläkarvård. För utövande av läkaryrken av utländska medborgare krävs
tillstånd från lokala hälsomyndigheter med ett ekonomiskt behovstest för
läkare och tandläkare i en given region som underlag.

LT: Inga för läkarvård och tandläkarvård, förutom att det för tillhandahållande
av tjänster krävs ett godkännande som är baserat på en plan för hälsotjänster
som är utarbetad efter de behov som finns och med beaktande av befolkningen
och befintlig läkar- och tandläkartjänster. I fråga om barnmorsketjänster är
tillträdet begränsat till enskilda näringsidkare och ett ekonomiskt behovstest
kan användas.
PL: Krav på medborgarskap. För utövande av läkaryrken av utländska
medborgare krävs godkännande förutom för barnmorskor.

SI: Krav på medlemskap i läkarsammanslutning. Kraven för godkännande för
medlemskap i läkarsammanslutning för läkare som inte är slovenska
medborgare är tillstånd att utöva praktik i en annan medlemsstat och goda
kunskaper i slovenska (1). Obundet för barnmorsketjänster.

(1) För etablering som juridisk person krävs tillstånd från hälsoministeriet. För att omfattas av det offentliga sjukförsäkringssystemet krävs ett godkännande från Sloveniens sjukförsäkringsinstitut.
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4) Obundet, utom enligt vad som anges i det horisontella avsnittet under i
och ii och med förbehåll för följande särskilda begränsningar:

AT: Obundet utom för barnmorskor.

DK: Ett begränsat tillstånd att utföra en särskild uppgift kan beviljas för
högst 18 månader.

BG, CY, FI, MT, RO: Obundet.

PT: Krav på medborgarskap.

FR: Krav på medborgarskap. Det är emellertid möjligt att utöva
verksamhet inom ramen för årligen fastställda kvoter.

DE: Krav på medborgarskap för läkare och tandläkare. Dispens kan
undantagsvis beviljas om det föreligger ett folkhälsointresse.

CZ, EE, HU, SI, SK: Obundet för barnmorsketjänster.

LV: Krav på medborgarskap för läkarvård och tandläkarvård. För
utövande av läkaryrken av utländska medborgare krävs tillstånd från
lokala hälsomyndigheter med ett ekonomiskt behovstest för läkare och
tandläkare i en given region som underlag. För barnmorsketjänster är
tillträdet begränsat till fysiska personer. Ekonomiska behov som fastställs
av totala antalet barnmorskor i den givna regionen och som godkänts av
lokala hälsomyndigheter.

4) Obundet, utom enligt vad som anges i det horisontella
avsnittet under i och ii och med förbehåll för följande
särskilda begränsningar:

AT: Obundet för läkare och tandläkare.

DK: Bosättning krävs för att erhålla nödvändigt individuellt
tillstånd från Sundhedsstyrelsen.

BG, CY, FI, MT, RO: Obundet.

IT: Krav på bosättning.

CZ, SK: Krav på bosättning för läkarvård och tandläkar-
vård. Obundet för barnmorsketjänster.

EE, HU, SI: Obundet för barnmorsketjänster.

LV, PL: Utländska läkare har begränsad rösträtt inom sina
yrkessammanslutningar.

LT: Utländska medborgare måste genomgå ytterligare prov.

PL: Krav på medborgarskap. För utövande av läkaryrken av utländska
medborgare krävs godkännande förutom för barnmorskor.
Obundet utom i BE, DE, DK, ES enligt vad som anges i det horisontella
avsnittet under iii, med förbehåll för ovannämnda villkor och följande särskilda
begränsningar:

BE, DE, DK, ES: Universitetsexamen, yrkeskvalifikationer och tre års
yrkeserfarenhet på området.

BE: Krav på ekonomiskt behovstest om den fysiska personens bruttoårslön är
lägre än tröskelvärdet på 30 000 EUR.

DE: Krav på medborgarskap för läkare och tandläkare. Dispens kan undan-
tagsvis beviljas om det föreligger ett folkhälsointresse.

Obundet utom i BE, DE, DK och ES enligt vad som anges i det
horisontella avsnittet under iii.
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i) Veterinärtjänster

(CPC 932)

1) Alla medlemsstater utom FI, LU, LT, PL, SE, UK: Obundet.

FI, LU, LT, PL, SE: Inga.

UK: Obundet utom för veterinärlaboratorietjänster och veterinärtekniska
tjänster som tillhandahålls veterinärer, allmän rådgivning, vägledning och
information rörande exempelvis näring, beteende och skötsel av
sällskapsdjur.

2) CY, EE, HU, MT, RO, SI: Obundet.

1) Alla medlemsstater utom FI, LU, LT, PL, SE, UK: Obundet.

FI, LU, LT, PL, SE: Inga.

UK: Obundet utom för veterinärlaboratorietjänster och
veterinärtekniska tjänster som tillhandahålls veterinärer,
allmän rådgivning, vägledning och information rörande
exempelvis näring, beteende och skötsel av sällskapsdjur.

2) BG, CY, EE, HU, MT, RO, SI: Obundet.
3) AT, CY, EE, HU, MT, RO, SI: Obundet.

BG: Tillträde beviljas endast fysiska personer uteslutande för att driva
privatpraktik och på följande villkor: Godkännande av veterinärmyn-
digheterna. Ekonomiskt behovstest. Obundet för alla tjänster i samband
med veterinärkontroller vid gränserna, förebyggande, lokalisering,
behandling osv. av epizootiska infektions- och parasitsjukdomar samt
därtill hörande diagnostiska analyser, och i samband med kontroll av
animaliska produkter.

3) AT, CY, EE, HU, MT, RO, SI: Obundet.

BG: Inga, utom de som anges i punkt 3 i kolumnen för
marknadstillträde.

DE, DK, ES, PT: Tillträdet begränsat till fysiska personer.

IT: Tillträdet begränsat till fysiska personer. Fysiska personer får inrätta
yrkessammanslutningar (ej aktiebolag).

IE, UK: Tillträdet begränsat till handelsbolag och fysiska personer.

FR: Endast tillhandahållande i ett SEL (anonyme, à responsabilité limitée ou en
commandite par actions) eller SCP.

CZ, SK: Tillträdet begränsat till fysiska personer. Krav på godkännande från
veterinärmyndigheter.

PL: Krav på medborgarskap. Utländska medborgare får ansöka om tillstånd att
bedriva praktik.
4) Obundet utom enligt vad som anges i det horisontella avsnittet under i

och ii och med förbehåll för följande särskilda begränsningar:

CZ, DE, FR, EL, PT, SK: Krav på medborgarskap.

PL: Krav på medborgarskap. Utländska medborgare får ansöka om
tillstånd att bedriva praktik.

AT, BG, CY, EE, HU, MT, RO, SI: Obundet.

4) Obundet utom enligt vad som anges i det horisontella
avsnittet under i och ii och med förbehåll för följande
särskilda begränsningar:

AT, BG, CY, EE, HU, MT, RO, SI: Obundet.

IT, CZ, SK: Krav på bosättning.

LT: Utländska medborgare måste genomgå ytterligare prov.
Obundet utom i BE, DK, ES, enligt vad som anges i det horisontella avsnittet
under iii, med förbehåll för följande särskilda begränsningar:

BE, DK, ES: Universitetsexamen, yrkeskvalifikationer och tre års yrkeserfarenhet
på området.

BE: Krav på ekonomiskt behovstest om den fysiska personens bruttoårslön är
lägre än tröskelvärdet på 30 000 EUR.

Obundet utom i BE, DK, ES enligt vad som anges i det
horisontella avsnittet under iii.
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j) Tjänster som tillhanda-
hålls av sjuksköterskor,
sjukgymnaster och para-
medicinsk personal

(CPC 93191 (*), utom i
AT där följande aktivite-
ter inom ramen för
CPC 9319 omfattas:
sjuksköterskor, sjukgym-
naster, arbetsterapeuter,
logoterapeuter, dietister
och näringsterapeuter,
psykologer och psykote-
rapeuter)

1) Obundet förutom för FI, LU, PL och SE: Inga.

2) BG, CY, CZ, EE, HU, MT, RO, SI, SK: Obundet.

3) BG, CY, CZ, EE, HU, MT, RO, SI, SK: Obundet.

ES, PT: Sjuksköterskor – tillträdet begränsat till fysiska personer.

IT: Sjuksköterskor – tillträdet begränsat till fysiska personer. Fysiska
personer får inrätta yrkessammanslutningar (ej aktiebolag).

FR: Endast tillhandahållande i ett SEL (anonyme, à responsabilité limitée
ou en commandite par actions) eller SCP.

AT: Tillträdet begränsat till fysiska personer med undantag för psyko-
loger och psykoterapeuter: Inga.

SE: Behovstest tillämpas för att fastställa antalet privata kliniker som skall
subventioneras via det allmänna sjukförsäkringssystemet.

LT: Tillträdet begränsat till enskilda näringsidkare. Ett ekonomiskt
behovstest kan komma att göras.

PL: Krav på medborgarskap.

1) Obundet förutom för FI, LU, PL och SE: Inga.

2) BG, CY, CZ, EE, HU, MT, RO, SI, SK: Obundet.

3) BG, CY, CZ, EE, HU, MT, RO, SI, SK: Obundet.

LT: Inga förutom enligt reglerna för marknadstillträde.

4) Obundet utom enligt vad som anges i det horisontella avsnittet under i
och ii och med förbehåll för följande särskilda begränsningar:

DK: Ett begränsat tillstånd att utföra en särskild uppgift kan beviljas för
högst 18 månader.

PT: Krav på medborgarskap.

IT: Underställt ekonomiskt behovstest: beslutet är beroende av antalet
lediga platser och eventuella brister i regionerna.

4) Obundet utom enligt vad som anges i det horisontella
avsnittet under i och ii och med förbehåll för följande
särskilda begränsningar:

DK: Bosättning krävs för att erhålla nödvändigt individuellt
tillstånd från Sundhedsstyrelsen.

BG, CY, CZ, EE, HU, MT, RO, SI, SK: Obundet.

AT: Fysiska personer, utom sjuksköterskor, psykologer och psykoterapeuter, får
öppna praktik i Österrike under förutsättning att personerna i fråga har utövat
det berörda yrket i minst tre år före etableringen av en praktik i Österrike.

LV: Tillträdet begränsat till fysiska personer. Ekonomiska behov som fastställs
av det totala antalet sjuksköterskor i den givna regionen och som godkänts av
lokala hälsomyndigheter.

PL: Krav på medborgarskap för barnmorskor och sjuksköterskor.

BG, CY, CZ, EE, HU, MT, RO, SI, SK: Obundet.

(*) Anger att den angivna tjänsten bara utgör en del av alla de aktiviteter som omfattas av CPC-numren.
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Obundet utom i BE, DE, DK, ES enligt vad som anges i det horisontella
avsnittet under iii, med förbehåll för ovannämnda villkor och följande särskilda
begränsningar:

BE, DE, DK, ES: Universitetsexamen eller likvärdiga fackmässiga kvalifikationer
som styrker nödvändiga kunskaper, yrkeskvalifikationer och tre års yrkeser-
farenhet på området.

BE: Krav på ekonomiskt behovstest om den fysiska personens bruttoårslön är
lägre än tröskelvärdet på 30 000 EUR.

Obundet utom i BE, DE, DK och ES enligt vad som anges i det
horisontella avsnittet under iii.

Farmaceuter (detaljförsäljning
av läkemedel – ingår i
CPC 63211)

1) Obundet.

2) AT, BG, CY, CZ, EE, FI, HU, LT, LV, MT, PL, RO, SE, SI, SK: Obundet.

1) Obundet.

2) AT, BG, CY, CZ, EE, FI, HU, LT, LV, MT, PL, RO, SE, SI, SK:
Obundet.

3) (1) AT, BG, CY, CZ, EE, FI, HU, LV, LT, MT, PL, RO, SE, SI, SK: Obundet.

DE, DK, ES, EL, IT (2), LU, NL, PT: Tillträdet begränsat till fysiska
personer.

BE, DK, ES, FR, EL, IT, LU, PT: Krav på apotekarexamen.

BE, DE, DK, ES, FR, IT, IE, PT: Krav på ekonomiskt behovstest.

FR: Enligt principen om nationell behandling är tillträdet begränsat till
SEL (anonyme, à responsabilité limitée ou en commandite par actions)
SNC eller SARL.

3) AT, BG, CY, CZ, EE, FI, HU, LT, MT, PL, RO, SE, SI, SK:
Obundet.

4) Obundet utom vad som anges i det horisontella avsnittet under i och ii
och med förbehåll för följande särskilda villkor:

4) Obundet utom vad som anges i det horisontella avsnittet
under i och ii och med förbehåll för följande särskilda
villkor:

AT, BG, CY, CZ, EE, FI, HU, LV, LT, MT, PL, RO, SE, SI, SK: Obundet.

FR: Krav på medborgarskap. Inom fastställda kvoter kan medborgare från
tredjeländer emellertid ha rätt att bedriva verksamhet, under förutsättning att
de har en fransk farmaceutexamen.

DE, EL: Krav på medborgarskap.

AT, BG, CY, CZ, EE, FI, HU, LV, LT, MT, PL, RO, SE, SI, SK:
Obundet.

IT, PT: Krav på bosättning.

Obundet utom i BE, DK, ES, enligt vad som anges i det horisontella avsnittet
under iii, med förbehåll för följande särskilda begränsningar:

BE, DK, ES: Universitetsexamen, yrkeskvalifikationer och tre års yrkeserfarenhet
på området.

BE: Krav på ekonomiskt behovstest om den fysiska personens bruttoårslön är
lägre än tröskelvärdet på 30 000 EUR.

Obundet utom i BE, DK, ES enligt vad som anges i det
horisontella avsnittet under iii.

(1) Om etablering av ett apotek förutsätter ett ekonomiskt behovstest är de viktigaste kriterierna befolkning, antal befintliga apotek och deras geografiska täthet. Dessa kriterier tillämpas enligt principen om nationell behandling utom i FR.
(2) Ytterligare åtagande: (i IT) Professionella sammanslutningar (ej aktiebolag) för fysiska personer är tillåtna.
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B. Data- och tillhörande
tjänster

a) Rådgivning för installa-
tion av hårdvara

(CPC 841)

b) Programvarugenomfö-
rande

(CPC 842)

c) Behandling av data
(CPC 843)

d) Databastjänster

(CPC 844)

Underhåll och reparation
(CPC 845)

e) Andra datatjänster (Alla
medlemsstater utom BG:
CPC 849. BG: endast
dataredigering
[CPC 8491].)

1) Inga.

2) Inga.

3) Inga.

4) Obundet, utom enligt vad som anges i det horisontella avsnittet under i
och ii och med förbehåll för följande särskilda begränsningar:

RO: Obundet för ii.

1) Inga.

2) Inga.

3) Inga.

4) Obundet, utom enligt vad som anges i det horisontella
avsnittet under i och ii och med förbehåll för följande
särskilda begränsningar:

RO: Obundet för ii.
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Obundet utom i BE, DE, DK, ES, EL, IT, LU, NL, SE enligt vad som anges i det
horisontella avsnittet under iii, med förbehåll för följande särskilda begräns-
ningar:

IT, NL: Obundet, utom för systemvetare, systemanalytiker, programmerare,
programdokumentanalytiker och fältingenjörer. I dessa fall: universitetsexamen
och tre års yrkeserfarenhet på området.

BE, DE, DK, ES: Universitetsexamen eller likvärdiga fackmässiga kvalifikationer
som styrker nödvändiga kunskaper, yrkeskvalifikationer och tre års yrkeser-
farenhet på området.

SE: Universitetsexamen och tre års yrkeserfarenhet på området.

BE: Krav på ekonomiskt behovstest om den fysiska personens bruttoårslön är
lägre än tröskelvärdet på 30 000 EUR.

IT: Krav på ekonomiskt behovstest.

EL: Obundet, utom för systemvetare, systemanalytiker, programmerare och
programdokumentanalytiker. I dessa fall: universitetsexamen och fem års
yrkeserfarenhet på området.

Obundet utom i BE, DE, DK, ES, EL, IT, LU, NL, SE enligt vad som
anges i det horisontella avsnittet under iii.
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C. Forsknings- och utveck-
lingstjänster

a) FoU-tjänster inom natur-
vetenskap

Alla medlemsstater utom
LV: CPC 851. LV: Endast
experimentella utveck-
lingstjänster inom kemi
och biologi –
CPC 85102.

1) 2) 3) Inga utom CY, CZ, FR, IE, LT, MT, PL, RO, SK: Obundet.

4) Obundet utom enligt vad som anges i det horisontella avsnittet under i
och ii och med förbehåll för följande särskilda begränsningar:

CY, CZ, FR, IE, LT, MT, PL, RO, SK: Obundet.

1) 2) 3) Inga utom CY, CZ, FR, IE, LT, MT, PL, RO, SK: Obundet.

4) Obundet utom enligt vad som anges i det horisontella
avsnittet under i och ii och med förbehåll för följande
särskilda begränsningar:

CY, CZ, FR, IE, LT, MT, PL, RO, SK: Obundet.

Obundet utom i BE, DE, DK, ES och FR i fråga om tillfällig vistelse för forskare
enligt vad som anges i det horisontella avsnittet under iii och med förbehåll för
följande särskilda begränsningar:

BE, DE, DK, ES, SE: Universitetsexamen eller likvärdiga fackmässiga
kvalifikationer som styrker nödvändiga kunskaper, yrkeskvalifikationer och tre
års yrkeserfarenhet på området.

BE: Krav på ekonomiskt behovstest om den fysiska personens bruttoårslön är
lägre än tröskelvärdet på 30 000 EUR.

FR:

— Forskaren har ett anställningsavtal från en forskningsorganisation.

— Arbetstillstånd beviljas för högst nio månader och kan förnyas under
anställningsavtalets giltighetstid.

— Krav på godkänt ekonomiskt behovstest.

— Forskningsorganisationen måste betala in en skatt till den internationella
migrationsbyrån.

Obundet utom i BE, DE, DK, ES och FR i fråga om tillfällig
vistelse för forskare enligt vad som anges i det horisontella
avsnittet under iii.

Endast för HU: Internationellt erkända personer som inbjudits av vetenskapliga
forskningsinstitut under den period som inbjudan varar.



II. SEKTORSPECIFIKA ÅTAGANDEN

1. FÖRETAGSTJÄNSTER

b) FoU-tjänster inom
socialvetenskap och
humaniora

(CPC 852)

1) RO: Obundet.

2) RO: Obundet.

3) IT: Endast fysiska personer får utöva verksamhet som psykologer.
Professionella sammanslutningar (ej aktiebolag) för fysiska personer är
tillåtna.

PT: Endast fysiska personer får utöva verksamhet som psykologer.

RO: Obundet.

1) RO: Obundet.

2) RO: Obundet.

3) RO: Obundet.

4) Obundet utom enligt vad som anges i det horisontella avsnittet under i
och ii och med förbehåll för följande särskilda begränsningar:

RO: Obundet.

4) Obundet utom enligt vad som anges i det horisontella
avsnittet under i och ii och med förbehåll för följande
särskilda begränsningar:

IT, PT: Krav på bosättning för psykologer.

RO: Obundet.
Obundet utom i BE, DE, DK, ES, FR and LU i fråga om tillfällig vistelse för
forskare enligt vad som anges i det horisontella avsnittet under iii och med
förbehåll för följande särskilda begränsningar:

BE, DE, DK, ES: Universitetsexamen eller likvärdiga fackmässiga kvalifikationer
som styrker nödvändiga kunskaper, yrkeskvalifikationer och tre års yrkeser-
farenhet på området.

BE: Krav på ekonomiskt behovstest om den fysiska personens bruttoårslön är
lägre än tröskelvärdet på 30 000 EUR.

FR:

— Forskaren har ett anställningsavtal från en forskningsorganisation.

— Arbetstillstånd beviljas för högst nio månader och kan förnyas under
anställningsavtalets giltighetstid.

— Krav på godkänt ekonomiskt behovstest.

— Forskningsorganisationen måste betala in en skatt till den internationella
migrationsbyrån.

Obundet utom i BE, DE, DK, ES, FR och LU i fråga om tillfällig
vistelse för forskare enligt vad som anges i det horisontella
avsnittet under iii.

Endast för HU: Internationellt erkända personer som inbjudits av vetenskapliga
forskningsinstitut under den period som inbjudan varar.
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c) Tvärvetenskapliga FoU-
tjänster (CPC 853)

1) 2) 3) Inga utom CY, CZ, FR, IE, LT, LV, MT, PL, RO, SK: Obundet.

4) Obundet utom enligt vad som anges i det horisontella avsnittet under i
och ii och med förbehåll för följande särskilda begränsningar:

CY, CZ, EE, IE, LT, LV, MT, PL, RO, SK: Obundet.

1) 2) 3) Inga utom CY, CZ, FR, IE, LT, LV, MT, PL, RO, SK:
Obundet.

4) Obundet utom enligt vad som anges i det horisontella
avsnittet under i och ii och med förbehåll för följande
särskilda begränsningar:

CY, CZ, EE, IE, LT, LV, MT, PL, RO, SK: Obundet.
Obundet utom i BE, DE, DK, ES och FR i fråga om tillfällig vistelse för forskare
enligt vad som anges i det horisontella avsnittet under iii och med förbehåll för
följande särskilda begränsningar:

BE, DE, DK, ES: Universitetsexamen eller likvärdiga fackmässiga kvalifikationer
som styrker nödvändiga kunskaper, yrkeskvalifikationer och tre års yrkeser-
farenhet på området.

BE: Krav på ekonomiskt behovstest om den fysiska personens bruttoårslön är
lägre än tröskelvärdet på 30 000 EUR.

FR:

— Forskaren har ett anställningsavtal från en forskningsorganisation.

— Arbetstillstånd beviljas för högst nio månader och kan förnyas under
anställningsavtalets giltighetstid.

— Krav på godkänt ekonomiskt behovstest.

— Forskningsorganisationen måste betala in en skatt till den internationella
migrationsbyrån.

Obundet utom i BE, DE, DK, ES och FR i fråga om tillfällig
vistelse för forskare enligt vad som anges i det horisontella
avsnittet under iii.

Endast för HU: Internationellt erkända personer som inbjudits av vetenskapliga
forskningsinstitut under den period som inbjudan varar.

D. Tjänster avseende fast
egendom (*)

a) Som rör egen eller hyrd
egendom

(CPC 821)

1) BG, CY, CZ, EE, HU, IE, LV, LT, MT, PL, RO, SK, SI: Obundet.

2) BG, CY, CZ, EE, HU, LV, LT, MT, PL, RO, SK, SI: Obundet.

3) BG, CY, CZ, EE, HU, LV, LT, MT, PL, RO, SK, SI: Obundet.

ES: Tillträdet begränsat till fysiska personer, handelsbolag och ”sociedad
en comandita”.

1) BG, CY, CZ, EE, HU, IE, LV, LT, MT, PL, RO, SK, SI:
Obundet.

2) BG, CY, CZ, EE, HU, LV, LT, MT, PL, RO, SK, SI: Obundet.

3) BG, CY, CZ, EE, HU, LV, LT, MT, PL, RO, SK, SI: Obundet.

(*) Tjänsten i fråga rör fastighetsmäklares verksamhet och påverkar inte rättigheter/restriktioner för fysiska och juridiska personer som köper fast egendom.
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4) Obundet utom enligt vad som anges i det horisontella avsnittet under i
och ii och med förbehåll för följande begränsningar:

BG, CY, CZ, EE, HU, LV, LT, MT, PL, RO, SK, SI: Obundet.

4) Obundet, utom enligt vad som anges i det horisontella
avsnittet under i och ii och med förbehåll för följande
särskilda begränsningar:

BG, CY, CZ, EE, HU, LV, LT, MT, PL, RO, SK, SI: Obundet.

IT, PT: Krav på bosättning.
b) Med fast lön eller på

kontraktsbasis
(t.ex. bedömning av
egendom, fastighetsför-
valtning, etc.)

(CPC 822)

1) BG, CY, CZ, EE, HU, IE, LV, LT, MT, PL, RO, SK, SI: Obundet.

2) BG, CY, CZ, EE, HU, LV, LT, MT, PL, RO, SK, SI: Obundet.

3) BG, CY, CZ, EE, HU, LV, LT, MT, PL, RO, SK, SI: Obundet.

ES: Tillträdet begränsat till fysiska personer.

1) BG, CY, CZ, EE, HU, IE, LV, LT, MT, PL, RO, SK, SI:
Obundet.

2) BG, CY, CZ, EE, HU, LV, LT, MT, PL, RO, SK, SI: Obundet.

3) BG, CY, CZ, EE, HU, LV, LT, MT, PL, RO, SK, SI: Obundet.

DK: Verksamhetens räckvidd kan begränsas i tillståndet för
auktoriserade fastighetsmäklare.

4) Obundet utom enligt vad som anges i det horisontella avsnittet under i
och ii och med förbehåll för följande särskilda begränsningar:

BG, CY, CZ, EE, HU, LV, LT, MT, PL, RO, SK, SI: Obundet.

DK: Auktoriserade fastighetsmäklare: Krav på bosättning såvida inte
Erhvervs- og Selskabsstyrelsen beviljar dispens. Ej auktoriserade fastig-
hetsmäklare: Krav på bosättning såvida inte Erhvervs- og Selskabs-
styrelsen beviljar dispens.

4) Obundet utom enligt vad som anges i det horisontella
avsnittet under i och ii och med förbehåll för följande
särskilda begränsningar:

BG, CY, CZ, EE, HU, LV, LT, MT, PL, RO, SK, SI: Obundet.

DK: Auktoriserade och ej auktoriserade fastighetsmäklare:
Krav på bosättning såvida inte Erhvervs- og Selskabs-
styrelsen beviljar dispens.

IT, PT: Krav på bosättning.

E. Uthyrning av fordon och
maskiner utan beman-
ning

a) av fartyg

(CPC 83103)

1) FR: All fartygsuthyrning måste anmälas på förhand.

BG, CY, HU, MT, PL, RO: Obundet.

2) BG, CY, MT, PL, RO: Obundet.

FR: All fartygsuthyrning måste anmälas på förhand.

3) BG, CY, MT, PL, RO: Obundet.

FR: All fartygsuthyrning måste anmälas på förhand.

SE: För att segla under svensk flagg krävs bevis för dominerande svenskt
inflytande i verksamheten om det finns utländska ägarintressen i
fartyget.

LT: Fartygen måste ägas av litauiska fysiska personer eller företag med
säte i Litauen.

1) BG, CY, MT, PL, RO: Obundet.

2) BG, CY, MT, PL, RO: Obundet.

3) BG, CY, MT, PL, RO: Obundet.
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4) Obundet utom enligt vad som anges i det horisontella avsnittet under i
och ii och med förbehåll för följande begränsningar:

BG, CY, MT, PL, RO: Obundet.

4) Obundet utom enligt vad som anges i det horisontella
avsnittet under i och ii och med förbehåll för följande
begränsningar:

BG, CY, MT, PL, RO: Obundet.
b) av luftfartyg

(CPC 83104)

1) BG, CY, CZ, HU, LV, MT, PL, RO, SK: Obundet.

2) Alla medlemsstater utom BG, CY, CZ, LV, MT, PL, RO, SK: Luftfartyg som
används av gemenskapens flygbolag måste vara registrerade i den
medlemsstat som har utfärdat tillstånd för flygbolaget eller i ett annat
land i gemenskapen. Dispens kan beviljas för kortfristiga leasingkontrakt
eller under exceptionella omständigheter.

BG, CY, CZ, LV, MT, PL, RO, SK: Obundet.

1) BG, CY, CZ, LV, MT, PL, RO, SK: Obundet.

2) BG, CY, CZ, LV, MT, PL, RO, SK: Obundet.

3) Alla medlemsstater utom BG, CY, CZ, LV, MT, PL, RO, SK: För att
registreras i luftfartsregistret i dessa medlemsstater måste luftfartyget
antingen ägas av fysiska personer som uppfyller särskilda medborgar-
skapskriterier eller juridiska personer som uppfyller särskilda kriterier
rörande kapitalägande och kontroll (inbegripet styrelsemedlemmarnas
medborgarskap).

BG, CY, CZ, LV, MT, PL, RO, SK: Obundet.

3) BG, CY, CZ, LV, MT, PL, RO, SK: Obundet.

4) Obundet utom enligt vad som anges i det horisontella avsnittet under i
och ii och med förbehåll för följande begränsningar:

BG, CY, CZ, LV, MT, PL, RO, SK: Obundet.

4) Obundet utom enligt vad som anges i det horisontella
avsnittet under i och ii och med förbehåll för följande
begränsningar:

BG, CY, CZ, LV, MT, PL, RO, SK: Obundet.
c) av annan transportut-

rustning

(CPC 83101, 83102,
83105)

1) BG, CY, HU, LV, MT, PL, RO, SI: Obundet.

2) BG, CY, LV, MT, PL, RO, SI: Obundet.

3) BG, CY, LT, LV, MT, PL, RO, SI: Obundet.

4) Obundet utom enligt vad som anges i det horisontella avsnittet under i
och ii och med förbehåll för följande begränsningar:

BG, CY, LT, LV, MT, PL, RO, SI: Obundet.

1) BG, CY, LV, MT, PL, RO, SI: Obundet.

2) BG, CY, LV, MT, PL, RO, SI: Obundet.

3) BG, CY, LT, LV, MT, PL, RO, SI: Obundet.

4) Obundet utom enligt vad som anges i det horisontella
avsnittet under i och ii och med förbehåll för följande
begränsningar:

BG, CY, LT, LV, MT, PL, RO, SI: Obundet.
d) av andra maskiner eller

annan utrustning

(CPC 83106, 83107,
83108, 83109)

1) BG, CY, CZ, HU, LV, MT, PL, RO, SK: Obundet.

2) BG, CY, CZ, LV, MT, PL, RO, SK: Obundet.

3) BG, CY, CZ, LV, MT, PL, RO, SK: Obundet.

4) Obundet utom enligt vad som anges i det horisontella avsnittet under i
och ii och med förbehåll för följande begränsningar:

BG, CY, CZ, LV, MT, PL, RO, SK: Obundet.

1) BG, CY, CZ, LV, MT, PL, RO, SK: Obundet.

2) BG, CY, CZ, LV, MT, PL, RO, SK: Obundet.

3) BG, CY, CZ, LV, MT, PL, RO, SK: Obundet.

4) Obundet utom enligt vad som anges i det horisontella
avsnittet under i och ii och med förbehåll för följande
begränsningar:

BG, CY, CZ, LV, MT, PL, RO, SK: Obundet.
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e) Övriga

(CPC 832) EE, LV, LT:
Inklusive inspelade
videokassetter för
användning i underhåll-
ningssystem för hemma-
bruk (CPC 83202)

1) Alla medlemsstater utom EE, LV, LT: Obundet.

EE, LT, LV: Inga.

2) Alla medlemsstater utom EE, HU, LV, LT: Obundet.

EE, HU, LV, LT: Inga.

3) Alla medlemsstater utom EE, HU, LV, LT: Obundet.

EE, HU, LV, LT: Inga.

4) Obundet utom enligt vad som anges i det horisontella avsnittet under i
och ii och med förbehåll för följande särskilda begränsningar:

Alla medlemsstater utom EE, HU, LV, LT: Obundet.

EE, HU, LV, LT: Obundet, utom enligt vad som anges i det horisontella
avsnittet.

1) Alla medlemsstater utom EE, HU, LV, LT: Obundet.

EE, HU, LV, LT: Inga.

2) Alla medlemsstater utom EE, HU, LV, LT: Obundet.

EE, HU, LV, LT: Inga.

3) Alla medlemsstater utom EE, HU, LV, LT: Obundet.

EE, HU, LV, LT: Inga.

4) Obundet utom enligt vad som anges i det horisontella
avsnittet under i och ii och med förbehåll för följande
särskilda begränsningar:

Alla medlemsstater utom EE, HU, LV, LT: Obundet.

EE, HU: Obundet, utom enligt vad som anges i det
horisontella avsnittet.

LV, LT: Inga.
Uthyrning med operatör

Uthyrning av fartyg med
besättning

(CPC 7213, 7223)

1) FR: All fartygsuthyrning måste anmälas på förhand.

AT, BG, CY, CZ, EE, HU, LT, LV, MT, PL, RO, SE, SK, SI: Obundet.

2) FR: All fartygsuthyrning måste anmälas på förhand.

AT, BG, CY, EE, HU, MT, PL, RO, SE, SI, SK: Obundet.

3) FR: All fartygsuthyrning måste anmälas på förhand.

AT, BG, CY, CZ, EE, HU, LT, LV, MT, PL, RO, SE, SK, SI: Obundet.

4) Obundet utom enligt vad som anges i det horisontella avsnittet under i
och ii, med förbehåll för följande villkor:

BG, CY, EE, HU, LT, MT, PL, RO, SE, SI, SK: Obundet.

1) AT, BG, CY, CZ, EE, HU, LT, LV, MT, PL, RO, SE, SK, SI:
Obundet.

2) AT, BG, CY, EE, HU, LV, MT, PL, RO, SE, SI, SK: Obundet.

3) AT, BG, CY, CZ, EE, HU, LT, LV, MT, PL, RO, SE, SK, SI:
Obundet.

4) Obundet utom enligt vad som anges i det horisontella
avsnittet under i och ii, med förbehåll för följande villkor:

BG, CY, EE, HU, LT, MT, PL, RO, SE, SI, SK: Obundet.
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Uthyrning av nyttovägfordon
med operatör

(CPC 7124)

1) AT, BG, CY, CZ, EE, HU, LV, LT, MT, PL, RO, SK, SI, SE: Obundet.

2) AT, BG, CY, CZ, EE, HU, LV, LT, MT, PL, RO, SK, SI, SE: Obundet.

3) AT, BG, CY, CZ, EE, HU, LV, LT, MT, PL, RO, SK, SI, SE: Obundet.

4) Obundet utom enligt vad som anges i det horisontella avsnittet under i
och ii, med förbehåll för följande villkor:

BG, CY, CZ, EE, HU, LV, LT, MT, PL, RO, SK, SI, SE: Obundet.

1) AT, BG, CY, CZ, EE, HU, LV, LT, MT, PL, RO, SK, SI, SE:
Obundet.

2) AT, BG, CY, CZ, EE, HU, LV, LT, MT, PL, RO, SK, SI, SE:
Obundet.

3) AT, BG, CY, CZ, EE, HU, LV, LT, MT, PL, RO, SK, SI, SE:
Obundet.

4) Obundet utom enligt vad som anges i det horisontella
avsnittet under i och ii, med förbehåll för följande villkor:

BG, CY, CZ, EE, HU, LV, LT, MT, PL, RO, SK, SI, SE:
Obundet.

F. Andra företagstjänster

a) Reklamtjänster. Reklam-
tjänster. (Samtliga med-
lemsstater utom BG, PL,
SI: CPC 871,

BG: CPC 871 förutom
reklam för alkohol, alko-
holhaltiga drycker, medi-
cin, tobak och
tobaksprodukter.

PL: CPC 871 förutom
reklam för tobak, alko-
holhaltiga drycker, läke-
medel.

SI: CPC 8711 (*) och
8712 (*), förutom direkt-
marknadsföring, utom-
husreklam, och förutom
varor för vilka det krävs
importgodkännande och
förutom läkemedel)

1) 2) 3) RO: Obundet.

4) Obundet utom enligt vad som anges i det horisontella avsnittet under i
och ii och med förbehåll för följande begränsningar:

RO: Obundet.

1) 2) 3) RO: Obundet.

4) Obundet utom enligt vad som anges i det horisontella
avsnittet under i och ii och med förbehåll för följande
begränsningar:

RO: Obundet.

(*) Anger att den angivna tjänsten bara utgör en del av alla de aktiviteter som omfattas av CPC-numren.
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Obundet utom i BE, DE, DK, ES, EL, IT, LU, UK, SE enligt vad som anges i det
horisontella avsnittet under iii, med förbehåll för följande särskilda begräns-
ningar:

BE, DE, DK, ES, IT, UK, SE: Relevanta kvalifikationer och tre års yrkeserfarenhet.

IT, UK: Krav på ekonomiskt behovstest.

EL: Relevanta kvalifikationer och fem års yrkeserfarenhet.

Obundet utom i BE, DE, DK, ES, EL, IT, LU, UK, SE enligt vad
som anges i det horisontella avsnittet under iii.

b) Marknads- och opinions-
undersökningar

(CPC 864)

1) 2) 3) RO: Obundet.

4) Obundet utom enligt vad som anges i det horisontella avsnittet under i
och ii och med förbehåll för följande begränsningar:

RO: Obundet.

1) 2) 3) RO: Obundet.

4) Obundet utom enligt vad som anges i det horisontella
avsnittet under i och ii och med förbehåll för följande
begränsningar:

RO: Obundet.
Obundet utom i BE, DE, DK, ES enligt vad som anges i det horisontella
avsnittet under iii, med förbehåll för ovannämnda villkor och följande särskilda
begränsningar:

BE, DE, DK, ES: Universitetsexamen eller likvärdiga fackmässiga kvalifikationer
som styrker nödvändiga kunskaper, yrkeskvalifikationer och tre års yrkeser-
farenhet på området.

BE: Krav på ekonomiskt behovstest om den fysiska personens bruttoårslön är
lägre än tröskelvärdet på 30 000 EUR.

Obundet utom i BE, DE, DK, ES enligt vad som anges i det
horisontella avsnittet under iii.

c) Organisationskonsult-
tjänster

(CPC 865)

1) 2) 3) Inga.

4) Obundet utom enligt vad som anges i det horisontella avsnittet under i
och ii och med förbehåll för följande begränsningar:

RO: Obundet för ii.

1) 2) 3) Inga.

4) Obundet utom enligt vad som anges i det horisontella
avsnittet under i och ii och med förbehåll för följande
begränsningar:

RO: Obundet för ii.
Obundet utom i BE, DE, DK, ES, EE, IT, LU, LV, UK, SE enligt vad som anges i
det horisontella avsnittet under iii, med förbehåll för följande särskilda
begränsningar:

IT, UK: bundet utom för chefer och konsulter i ledande ställning. I dessa fall:
universitetsexamen och tre års yrkeserfarenhet.

BE, DE, DK, ES: Universitetsexamen eller likvärdiga fackmässiga kvalifikationer
som styrker nödvändiga kunskaper, yrkeskvalifikationer och tre års yrkeser-
farenhet på området.

EE, LV: Obundet utom för fackfolk. I dessa fall: Universitetsexamen och fem års
yrkeserfarenhet från närbeläget område.

SE: Universitetsexamen och tre års yrkeserfarenhet på området.

IT, UK: Krav på ekonomiskt behovstest.

Obundet utom i BE, DE, DK, ES, EE, IT, LU, LV, UK, SE enligt vad
som anges i det horisontella avsnittet under iii.
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d) Tjänster i samband med
organisationskonsult-
tjänster

(CPC 866)

1) 2) 3) BG, HU: Obundet.

4) Obundet utom enligt vad som anges i det horisontella avsnittet under i
och ii och med förbehåll för följande begränsningar:

BG, HU: Obundet.

RO: Obundet för ii.

1) 2) 3) BG, HU: Obundet.

4) Obundet utom enligt vad som anges i det horisontella
avsnittet under i och ii och med förbehåll för följande
begränsningar:

BG, HU: Obundet.

RO: Obundet för ii.
Obundet utom i BE, DE, DK, ES, EE, IT, LU, LV, UK, SE enligt vad som anges i
det horisontella avsnittet under iii, med förbehåll för följande särskilda
begränsningar:

IT, UK: Obundet utom för chefer och konsulter i ledande ställning. I dessa fall:
universitetsexamen och tre års yrkeserfarenhet.

EE, LV: Obundet utom för fackfolk. I dessa fall: Universitetsexamen och fem års
yrkeserfarenhet från närbeläget område.

BE, DE, DK, ES: Universitetsexamen eller likvärdiga fackmässiga kvalifikationer
som styrker nödvändiga kunskaper, yrkeskvalifikationer och tre års yrkeser-
farenhet på området.

SE: Universitetsexamen och tre års yrkeserfarenhet på området.

IT, UK: Krav på ekonomiskt behovstest.

Obundet utom i BE, DE, DK, ES, EE, IT, LU, LV, UK, SE enligt vad
som anges i det horisontella avsnittet under iii.

e) Teknisk provning och
analys

(Samtliga medlemsstater
utom BG: CPC 8676.
BG: Enbart teknisk prov-
ning och analys, med
undantag för tjänster
med anknytning till
utfärdande av officiella
intyg och liknande
dokument [ingår i
CPC 8676])

1) IT: Obundet för biologer och analytiska kemister.

BG, CY, CZ, MT, PL, RO, SK, SE: Obundet.

2) CY, CZ, MT, PL, RO, SK, SE: Obundet.

1) IT: Obundet för biologer och analytiska kemister.

BG, CY, CZ, MT, PL, RO, SK, SE: Obundet.

2) CY, CZ, MT, PL, RO, SK, SE: Obundet.

3) ES: Endast fysiska personer får bedriva verksamhet inom analytisk kemi.

IT: Endast fysiska personer får utöva verksamhet som biologer eller
analytiska kemister. Professionella sammanslutningar (ej aktiebolag) för
fysiska personer är tillåtna.

PT: Endast fysiska personer får utöva verksamhet som biologer eller
analytiska kemister.

BG, CY, CZ, MT, PL, RO, SK, SE: Obundet.

3) BG, CY, CZ, MT, PL, RO, SK, SE: Obundet.
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4) Obundet utom enligt vad som anges i det horisontella avsnittet under i
och ii och med förbehåll för följande begränsningar:

CY, CZ, MT, PL, RO, SK, SE: Obundet.

4) Obundet utom vad som anges i det horisontella avsnittet
under i och ii och med förbehåll för följande särskilda
begränsningar:

IT, PT: Krav på bosättning för biologer och analytiska
kemister.

CY, CZ, MT, PL, RO, SK: Obundet.
Obundet utom i BE, DE, DK, ES, EE, LU, UK, SE enligt vad som anges i det
horisontella avsnittet under iii, med förbehåll för följande särskilda begräns-
ningar:

BE, DE, DK, ES, UK, SE: Universitetsexamen eller yrkeskvalifikationer som
styrker nödvändiga kunskaper samt tre års yrkeserfarenhet.

EE: Obundet utom för fackfolk. I dessa fall: Universitetsexamen och fem års
yrkeserfarenhet från närbeläget område.

BE: Krav på ekonomiskt behovstest om den fysiska personens bruttoårslön är
lägre än tröskelvärdet på 30 000 EUR.

UK: Krav på ekonomiskt behovstest.

Obundet utom i BE, DE, DK, ES, EE, LU, UK och SE enligt vad
som anges i det horisontella avsnittet under iii.

f) Rådgivning rörande jord-
bruk, jakt och skogsbruk
(SE: utom jakt)

BG, HU: ingår i CPC 881

LV, LT, PL: tjänster som
rör jordbruk, jakt och
skogsbruk (CPC 881)

1) IT: Obundet för aktiviteter som är förbehållna agronomer och ”periti
agrari”.

RO: Obundet.

2) RO: Obundet.

3) ES: Endast fysiska personer får utöva verksamhet som agronomer och
skogsingenjörer.

PT: Endast fysiska personer får utöva verksamhet som agronomer.

1) IT: Obundet för aktiviteter som är förbehållna agronomer
och ”periti agrari”.

RO: Obundet.

2) RO: Obundet.

3) RO: Obundet.

IT: Endast fysiska personer får utöva verksamhet som agronomer och ”periti
agrari”. Professionella sammanslutningar (ej aktiebolag) för fysiska personer är
tillåtna.

RO: Obundet.
4) Obundet utom enligt vad som anges i det horisontella avsnittet under i

och ii och med förbehåll för följande begränsningar:

RO: Obundet.

4) Obundet utom enligt vad som anges i det horisontella
avsnittet under i och ii och med förbehåll för följande
särskilda begränsningar:

IT, PT: Krav på bosättning för agronomer.

RO: Obundet.
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Obundet utom i BE, DE, DK, ES enligt vad som anges i det horisontella
avsnittet under iii, med förbehåll för ovannämnda villkor och följande särskilda
begränsningar:

BE, DE, DK, ES: Universitetsexamen eller likvärdiga fackmässiga kvalifikationer
som styrker nödvändiga kunskaper, yrkeskvalifikationer och tre års yrkeser-
farenhet på området.

BE: Krav på ekonomiskt behovstest om den fysiska personens bruttoårslön är
lägre än tröskelvärdet på 30 000 EUR.

Obundet utom i BE, DE, DK och ES enligt vad som anges i det
horisontella avsnittet under iii.

g) Rådgivning rörande fiske

BG: Ingår i CPC 882

1) 2) 3) CY, CZ, EE, LV, LT, MT, PL, RO, SK, SI: Obundet.

4) Obundet utom enligt vad som anges i det horisontella avsnittet under i
och ii och med förbehåll för följande begränsningar:

CY, CZ, EE, LV, LT, MT, PL, RO, SK, SI: Obundet.

1) 2) 3) CY, CZ, EE, LV, LT, MT, PL, RO, SK, SI: Obundet.

4) Obundet utom enligt vad som anges i det horisontella
avsnittet under i och ii och med förbehåll för följande
begränsningar:

CY, CZ, EE, LV, LT, MT, PL, RO, SK, SI: Obundet.
Obundet utom i BE, DE, DK, ES enligt vad som anges i det horisontella
avsnittet under iii, med förbehåll för ovannämnda villkor och följande särskilda
begränsningar:

BE, DE, DK, ES: Universitetsexamen eller likvärdiga fackmässiga kvalifikationer
som styrker nödvändiga kunskaper, yrkeskvalifikationer och tre års yrkeser-
farenhet på området.

BE: Krav på ekonomiskt behovstest om den fysiska personens bruttoårslön är
lägre än tröskelvärdet på 30 000 EUR.

Obundet utom i BE, DE, DK och ES enligt vad som anges i det
horisontella avsnittet under iii:

h) Tjänster i samband med
gruvdrift

BG: Tjänster på kon-
traktsbasis för reparation
och demontering av
utrustning på olje- och
gasfält (ingår i CPC 883)

1) BG, RO: Obundet.

2) RO: Obundet.

3) ES, PT: Endast fysiska personer får utöva verksamhet som gruvingenjörer.

BG, LT, RO: Obundet.

4) Obundet utom enligt vad som anges i det horisontella avsnittet under i
och ii och med förbehåll för följande särskilda begränsningar:

FI: Rätten att leta efter, göra anspråk på och exploatera en fyndighet är
begränsad till fysiska personer som är bosatta inom EES. Undantag från
bosättningskravet kan beviljas av handels- och industriministeriet.

LT, RO: Obundet.

1) BG, RO: Obundet.

2) RO: Obundet.

3) BG, LT, RO: Obundet.

4) Obundet utom enligt vad som anges i det horisontella
avsnittet under i och ii och med förbehåll för följande
särskilda begränsningar:

PT: Krav på bosättning.

LT, RO: Obundet.
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Obundet utom i BE, DE, DK, ES enligt vad som anges i det horisontella
avsnittet under iii, med förbehåll för ovannämnda villkor och följande särskilda
begränsningar:

BE, DE, DK, ES: Universitetsexamen eller likvärdiga fackmässiga kvalifikationer
som styrker nödvändiga kunskaper, yrkeskvalifikationer och tre års yrkeser-
farenhet på området.

BE: Krav på ekonomiskt behovstest om den fysiska personens bruttoårslön är
lägre än tröskelvärdet på 30 000 EUR.

FI: Rätten att leta efter, göra anspråk på och exploatera en fyndighet är
begränsad till fysiska personer som är bosatta inom EES. Undantag från
bosättningskravet kan beviljas av handels- och industriministeriet.

Obundet utom i BE, DE, DK och ES enligt vad som anges i det
horisontella avsnittet under iii.

i) Tjänster rörande tillverk-
ning

BG: Tjänster på kon-
traktsbasis för installa-
tion, reparation och
underhåll av fabriksut-
rustning (ingår i CPC
885)

EE: Konsulttjänster
rörande tillverkning
(ingår i CPC 884 + ingår i
885 utom för 88442)

HU: Konsulttjänster
rörande tillverkning
(ingår i CPC 884 + ingår i
CPC 885)

1) Alla medlemsstater utom BG, EE, HU: Obundet.

BG, EE, HU: Inga.

2) Alla medlemsstater utom BG, EE, HU: Obundet.

BG, EE, HU: Inga.

3) Alla medlemsstater utom BG, EE, HU: Obundet.

BG, EE, HU: Inga.

4) Obundet utom enligt vad som anges i det horisontella avsnittet under i
och ii och med förbehåll för följande särskilda begränsningar:

Alla medlemsstater utom BG, EE, HU: Obundet.

BG, EE, HU: Obundet, utom enligt vad som anges i det horisontella
avsnittet.

1) Alla medlemsstater utom BG, EE, HU: Obundet.

BG, EE, HU: Inga.

2) Alla medlemsstater utom BG, EE, HU: Obundet.

BG, EE, HU: Inga.

3) Alla medlemsstater utom BG, EE, HU: Obundet.

BG, EE, HU: Inga.

4) Obundet utom enligt vad som anges i det horisontella
avsnittet under i och ii och med förbehåll för följande
särskilda begränsningar:

Alla medlemsstater utom BG, EE, HU: Obundet.

BG, EE, HU: Obundet, utom enligt vad som anges i det
horisontella avsnittet.
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j) Tjänster rörande energi-
distribution

(LV: CPC 887

HU: endast konsulttjäns-
ter, t.ex. CPC 887.

LT: Omfattar konsult-
tjänster som rör avgifts-
baserad överföring och
distribution av el, gasfor-
miga bränslen, ånga, och
varmvatten till hushåll,
industrin samt kommer-
siella och andra använ-
dare – CPC 887 (1).

SI: Tjänster rörande
energidistribution –
endast gas (2) – ingår i
CPC 887)

1) 2) 3) Alla medlemsstater utom HU, LV, LT, SI: Obundet.

HU, LV, LT, SI: Inga.

4) Obundet utom enligt vad som anges i det horisontella avsnittet under i
och ii och med förbehåll för följande särskilda begränsningar:

Alla medlemsstater utom HU, LV, LT, SI: Obundet.

HU, LT, LV, SI: Obundet utom enligt vad som anges i det horisontella
avsnittet.

1) 2) 3) Alla medlemsstater utom HU, LV, LT, SI: Obundet.

HU, LV, LT, SI: Inga.

4) Obundet utom enligt vad som anges i det horisontella
avsnittet under i och ii och med förbehåll för följande
särskilda begränsningar:

Alla medlemsstater utom HU, LV, LT, SI: Obundet.

HU, LT och SI: Obundet, utom enligt vad som anges i det
horisontella avsnittet.

LV: Inga.

k) Rekrytering och urval av
personal

Chefsrekrytering

(CPC 87201)

1) AT, BG, DE, ES, FI, IE, PT, SE, CY, CZ, EE, LV, LT, MT, PL, RO, SK, SI:
Obundet.

2) AT, BG, FI, CY, CZ, EE, LV, LT, MT, PL, RO, SK, SI: Obundet.

3) AT, BG, DE, FI, PT, CY, CZ, EE, LV, LT, MT, PL, RO, SK, SI: Obundet.

ES: Statligt monopol.

4) Obundet utom enligt vad som anges i det horisontella avsnittet under i
och ii och med förbehåll för följande begränsningar:

AT, BG, CY, CZ, EE, FI, LV, LT, MT, PL, RO, SK, SI: Obundet.

1) AT, BG, DE, ES, FI, IE, PT, SE, CY, CZ, EE, LV, LT, MT, PL,
RO, SK, SI: Obundet.

2) AT, BG, FI, CY, CZ, EE, LV, LT, MT, PL, RO, SK, SI: Obundet

3) AT, BG, DE, FI, PT, CY, CZ, EE, LV, LT, MT, PL, RO, SK, SI:
Obundet.

4) Obundet utom enligt vad som anges i det horisontella
avsnittet under i och ii och med förbehåll för följande
begränsningar:

AT, BG, CY, CZ, EE, FI, LV, LT, MT, PL, RO, SK, SI: Obundet.

(1) LV: Den angivna tjänsten utgör bara en del av alla de aktiviteter som omfattas av CPC-numren.
(2) SI: Samhällsnyttiga tjänster förekommer; koncessionsrättigheter kan beviljas privata operatörer som är etablerade i Slovenien.
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Personalförmedling

(CPC 87202)

1) Alla medlemsstater utom HU: Obundet.

HU: Inga.

2) AT, BG, CY, CZ, EE, FI, LV, LT, MT, PL, RO, SK: Obundet.

3) AT, BG, CY, CZ, EE, FI, LV, LT, MT, PL, PT, RO, SK: Obundet.

DE: Tjänsteleverantören måste ha fått tillstånd av den behöriga
myndigheten. Tillstånd beviljas med hänsyn till situationen och
utvecklingen på arbetsmarknaden.

BE, FR, ES, IT: Statligt monopol.

4) Obundet utom enligt vad som anges i det horisontella avsnittet under i
och ii och med förbehåll för följande begränsningar:

AT, BG, CY, CZ, EE, FI, LV, LT, MT, PL, RO, SK: Obundet.

1) Alla medlemsstater utom HU: Obundet.

HU: Inga.

2) AT, BG, CY, CZ, EE, FI, LV, LT, MT, PL, RO, SK: Obundet.

3) AT, BG, CY, CZ, EE, FI, LV, LT, MT, PL, RO, PT, SK: Obundet.

4) Obundet utom enligt vad som anges i det horisontella
avsnittet under i och ii och med förbehåll för följande
begränsningar:

AT, BG, CY, CZ, EE, FI, LV, LT, MT, PL, RO, SK: Obundet.

Förmedling av kontorspersonal

(CPC 87203)

1) AT, BG, DE, FR, IT, IE, NL, PT, RO, SK: Obundet.

2) AT, BG, FI, RO, SK: Obundet.

3) AT, BG, DE, FI, PT, RO, SK: Obundet.

IT: Statligt monopol.

4) Obundet utom enligt vad som anges i det horisontella avsnittet under i
och ii och med förbehåll för följande begränsningar:

AT, BG, FI, RO, SK: Obundet.

1) AT, BG, DE, FR, IT, IE, NL, PT, RO, SK: Obundet.

2) AT, BG, FI, RO, SK: Obundet.

3) AT, BG, DE, FI, PT, RO, SK: Obundet.

4) Obundet utom enligt vad som anges i det horisontella
avsnittet under i och ii och med förbehåll för följande
begränsningar:

AT, BG, FI, RO, SK: Obundet.

l) Säkerhetstjänster

(CPC 87302, 87303,
87304, 87305)

1) BE, BG, CY, CZ, ES, EE, FR, IT, LV, LT, MT, PT, RO, PL, SI, SK: Obundet.

2) BG, CY, CZ, EE, LV, LT, MT, PL, RO, SI, SK: Obundet.

3) BG, CY, CZ, EE, LV, LT, MT, PL, RO, SI, SK: Obundet.

ES: Tillträdet begränsat till Sociedades Anonimas, Sociedades de
Responsabilidad Limitada, Sociedades Anonimas Laborales och Socie-
dades Cooperativas. Tillstånd krävs innan verksamhet kan bedrivas. När
ministerrådet fattar beslut om tillstånd tar det hänsyn till bl.a. kompetens,
yrkesmässig integritet och självständighet, samt lämpligheten i det skydd
som tillhandahålls för folkets säkerhet och den allmänna ordningen.

DK: Obundet för flygplatsbevakning. Krav på dansk juridisk person.
Tillstånd krävs innan verksamhet kan bedrivas. När justitieministeriet
fattar beslut om tillstånd tar det hänsyn till bl.a. det ansökande företagets
kompetens, yrkesmässiga integritet, självständighet, erfarenhet och goda
anseende.

1) BE, BG, CY, CZ, ES, EE, FR, IT, LV, LT, MT, PT, PL, RO, SI,
SK: Obundet.

2) BG, CY, CZ, EE, LV, LT, MT, PL, RO, SI, SK: Obundet.

3) BG, CY, CZ, EE, LV, LT, MT, PL, RO, SI, SK: Obundet.

DK: Krav på bosättning och medborgarskap för majoriteten
av styrelsemedlemmarna och för chefer. Obundet för
flygplatsbevakning.
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4) Obundet utom enligt vad som anges i det horisontella avsnittet under i
och ii och med förbehåll för följande särskilda begränsningar:

DK: Obundet för flygplatsbevakning. Krav på bosättning för chefer.

FR: Krav på medborgarskap för verkställande direktör och styrelse-
medlemmar.

BE: Krav på medborgarskap för ledningen.

ES, PT: Krav på medborgarskap för specialister.

IT: Krav på medborgarskap för erhållande av det tillstånd som krävs för
säkerhetsvakttjänster och värdetransporter.

BG, CY, CZ, EE, LV, LT, MT, PL, RO, SI, SK: Obundet.

4) Obundet utom enligt vad som anges i det horisontella
avsnittet under i och ii och med förbehåll för följande
särskilda begränsningar:

DK: Obundet för flygplatsbevakning. Krav på bosättning
för chefer.

BE: Krav på bosättning for ledningspersonal.

IT: Krav på medborgarskap för erhållande av det tillstånd
som krävs för säkerhetsvakttjänster och värdetransporter.

BG, CY, CZ, EE, LV, LT, MT, PL, RO, SI, SK: Obundet.

m) Vetenskapliga och tek-
niska konsulttjänster (*)
(CPC 8675)

1) FR: Obundet för prospektering.

BG, RO: Obundet.

2) BG, RO: Obundet.

1) FR: Obundet för prospektering.

DE: Nationella bestämmelser om arvoden och vederlag
tillämpas beträffande alla lantmäteritjänster som utförs från
utlandet.

BG, RO: Obundet.

2) Inga.
3) FR: ”Lantmäteri”: Verksamhet får endast bedrivas genom ett SEL

(anonyme, à responsabilité limitée ou en commandite par actions), SCP,
SA eller SARL.

IT: Ensamrättigheter kan föreligga när det gäller viss prospektering i
samband med gruvdrift (mineraler, olja, naturgas etc.).

ES: Endast fysiska personer får utöva verksamhet som lantmätare och
geologer.

PT: Tillträdet begränsat till fysiska personer.

IT: Endast fysiska personer får utöva verksamhet som lantmätare och
geologer. Professionella sammanslutningar (ej aktiebolag) för fysiska
personer är tillåtna.

BG, RO: Obundet.

3) FR: Tillstånd krävs för ”försöksarbete och prospektering”.

BG, RO: Obundet.

(*) Gruvdrift ingår inte i dessa tjänster.
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4) Obundet, utom enligt vad som anges i det horisontella avsnittet under i
och ii och med förbehåll för följande särskilda begränsningar:

DE: Krav på medborgarskap för lantmätare inom statliga verk.

FR: ”Lantmäteri” – verksamhet som rör fastställandet av äganderätt och
marklagstiftning är förbehållen gemenskapens ”experts-géomètres”.

BG, RO: Obundet.

4) Obundet, utom enligt vad som anges i det horisontella
avsnittet under i och ii och med förbehåll för följande
särskilda begränsningar:

IT, PT: Krav på bosättning.

BG, RO: Obundet.

Obundet utom i BE, DE, DK, ES, EE enligt vad som anges i det horisontella
avsnittet under iii, med förbehåll för ovannämnda villkor och följande särskilda
begränsningar:

BE, DE, DK, ES: Universitetsexamen, yrkeskvalifikationer och tre års
yrkeserfarenhet på området.

EE: Obundet utom för fackfolk. I dessa fall: Universitetsexamen och fem års
yrkeserfarenhet från närbeläget område.

BE: Krav på ekonomiskt behovstest om den fysiska personens bruttoårslön är
lägre än tröskelvärdet på 30 000 EUR.

DE: Krav på medborgarskap för lantmätare inom statliga verk.

Obundet utom i BE, DE, DK, ES, EE enligt vad som anges i det
horisontella avsnittet under iii, med förbehåll för följande
särskilda begränsningar:

DE: Nationella bestämmelser om arvoden och vederlag tillämpas
beträffande alla tjänster som tillhandahålls från utlandet.

n) Underhåll och reparation
av utrustning

(ej fartyg, luftfartyg eller
annan transportutrust-
ning)

(Samtliga medlemsstater
utom BG, EE, LT, LV: CPC
633, 8861, 8866.
BG: Reparationstjänster
avseende hushållsartiklar
och personliga artiklar
[utom smycken] CPC
63301, 63302, del av
63303, 63304, 63309.
EE, LT, LV: 633, 8861—
8866)

1) BG, RO: Obundet.

2) 3) RO: Obundet.

4) Obundet utom enligt vad som anges i det horisontella avsnittet under i
och ii och med förbehåll för följande begränsningar:

RO: Obundet.

1) BG, RO: Obundet.

2) 3) RO: Obundet.

4) Obundet utom enligt vad som anges i det horisontella
avsnittet under i och ii och med förbehåll för följande
begränsningar:

RO: Obundet.

Obundet utom i BE, DE, DK och ES enligt vad som anges i det horisontella
avsnittet under iii, med förbehåll för följande särskilda begränsningar:

BE, DE, DK, ES: Universitetsexamen eller likvärdiga fackmässiga kvalifikationer
som styrker nödvändiga kunskaper, yrkeskvalifikationer och tre års yrkeser-
farenhet på området.

BE: Krav på ekonomiskt behovstest om den fysiska personens bruttoårslön är
lägre än tröskelvärdet på 30 000 EUR.

Obundet utom i BE, DE, DK och ES enligt vad som anges i det
horisontella avsnittet under iii.
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o) Tjänster som omfattar
rengöring av byggnader
(CPC 874)

1) Obundet (*).

2) 3) RO: Obundet.

4) Obundet utom enligt vad som anges i det horisontella avsnittet under i
och ii och med förbehåll för följande begränsningar:

RO: Obundet.

1) Obundet (*).

2) 3) RO: Obundet.

4) Obundet utom enligt vad som anges i det horisontella
avsnittet under i och ii och med förbehåll för följande
begränsningar:

RO: Obundet.
p) Fototjänster

(Alla medlemsstater
utom BG: CPC 875. Alla
medlemsstater utom BG,
CZ, EE, LV, PL: förutom
detaljhandel. BG: Ingår i
CPC 87501, 87502,
87503, ingår i 87504,
87506, 87507 utom
pass- och flygfotografer-
ing. PL: Förutom flygfo-
tografering)

1) Alla medlemsstater utom BG, EE, HU, LV, LT, PL, RO: Obundet förutom
för flygfotografering: Inga.

BG, EE, HU, LV, LT, PL: Inga.

RO: Obundet.

2) RO: Obundet.

3) BG: Inga, med undantag för fotolaboratorier för röntgenbilder, som
måste ha licens.

RO: Obundet.

4) Obundet utom enligt vad som anges i det horisontella avsnittet under i
och ii och med förbehåll för följande begränsningar:

RO: Obundet.

1) Alla medlemsstater utom BG, CZ, HU, LV, LT, PL, RO:
Obundet förutom för flygfotografering: Inga.

BG, CZ, HU, LV, LT, PL: Inga.

RO: Obundet.

2) RO: Obundet.

3) RO: Obundet.

4) Obundet utom enligt vad som anges i det horisontella
avsnittet under i och ii och med förbehåll för följande
begränsningar:

RO: Obundet.

Obundet utom i BE, DE, DK och ES, enligt vad som anges i det horisontella
avsnittet under iii, med förbehåll för följande särskilda begränsningar:

BE, DE, DK, ES: Universitetsexamen eller likvärdiga fackmässiga kvalifikationer
som styrker nödvändiga kunskaper, yrkeskvalifikationer och tre års yrkeser-
farenhet på området.

BE: Krav på ekonomiskt behovstest om den fysiska personens bruttoårslön är
lägre än tröskelvärdet på 30 000 EUR.

Obundet utom i BE, DE, DK och ES enligt vad som anges i det
horisontella avsnittet under iii:

q) Paketering (CPC 876)

(CPC 876)

1) Obundet (*).

2) 3) RO: Obundet.

4) Obundet utom enligt vad som anges i det horisontella avsnittet under i
och ii och med förbehåll för följande begränsningar:

RO: Obundet.

1) Obundet.

2) 3) RO: Obundet.

4) Obundet utom enligt vad som anges i det horisontella
avsnittet under i och ii och med förbehåll för följande
begränsningar:

RO: Obundet.

(*) Det är inte möjligt att göra ett åtagande rörande detta leveranssätt.
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r) Tryckning och förlags-
verksamhet

(CPC 88442)

1) 2) BG, RO: Obundet.

3) IT: Utländskt delägande i förlag är begränsat till 49 % av kapitalet eller
rösterna.

LT: Etableringsrätt inom förlagsverksamhet beviljas endast juridiska
personer med säte i Litauen.

LV: Etableringsrätt inom förlagsverksamhet beviljas endast juridiska
personer med säte i Lettland.

PL: Krav på medborgarskap för chefredaktören för tidningar och
tidskrifter.

SK: Etableringsrätt inom förlagsverksamhet beviljas endast juridiska
personer med säte i Slovakien.

BG, RO: Obundet.

4) Obundet utom enligt vad som anges i det horisontella avsnittet under i
och ii och med förbehåll för följande begränsningar:

PL: Krav på medborgarskap för chefredaktören för tidningar och
tidskrifter.

BG, RO: Obundet.

1) 2) BG, RO: Obundet.

3) BG, RO: Obundet.

4) Obundet utom enligt vad som anges i det horisontella
avsnittet under i och ii och med förbehåll för följande
begränsningar:

BG, RO: Obundet.

s) Konferenstjänster

(AT: endast organisation
av utställningar)

1) 2) 3) BG, RO: Obundet.

4) Obundet utom enligt vad som anges i det horisontella avsnittet under i
och ii och med förbehåll för följande begränsningar:

BG, RO: Obundet.

1) 2) 3) BG, RO: Obundet.

4) Obundet utom enligt vad som anges i det horisontella
avsnittet under i och ii och med förbehåll för följande
begränsningar:

BG, RO: Obundet.
Obundet utom i BE, DE, DK och ES, enligt vad som anges i det horisontella
avsnittet under iii, med förbehåll för följande särskilda begränsningar:

BE, DE, DK, ES: Universitetsexamen eller likvärdiga fackmässiga kvalifikationer
som styrker nödvändiga kunskaper, yrkeskvalifikationer och tre års yrkeser-
farenhet på området.

BE: Krav på ekonomiskt behovstest om den fysiska personens bruttoårslön är
lägre än tröskelvärdet på 30 000 EUR.

Obundet utom i BE, DE, DK och ES enligt vad som anges i det
horisontella avsnittet under iii.

t) Andra
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Översättartjänster

(CPC 87905)

(HU: förutom offentlig över-
sättning. PL: förutom auktori-
serade offentliga översättningar
och tolkning SK: förutom auk-
toriserade offentliga översätt-
ningar och tolkning)

1) 2) BG, RO: Obundet.

3) BG, RO: Obundet.

4) Obundet utom vad som anges i det horisontella avsnittet under i och ii
och med förbehåll för följande särskilda begränsningar:

DK: Auktoriserade översättare och tolkar: Krav på medborgarskap såvida
inte Erhvervs- og Selskabsstyrelsen beviljar dispens.

BG, RO: Obundet.

1) 2) BG, RO: Obundet.

3) DK: Verksamhetens räckvidd kan begränsas genom till-
ståndet för auktoriserade översättare och tolkar.

BG, RO: Obundet.

4) Obundet utom enligt vad som anges i det horisontella
avsnittet under i och ii och med förbehåll för följande
begränsningar:

DK: Auktoriserade översättare och tolkar: Krav på bosätt-
ning såvida inte Erhvervs- og Selskabsstyrelsen beviljar
dispens.

BG, RO: Obundet.
Obundet utom i BE, DE, DK, ES, EL, IT, IE, UK, SE enligt vad som anges i det
horisontella avsnittet under iii, med förbehåll för följande särskilda begräns-
ningar:

EL: Relevanta kvalifikationer och fem års yrkeserfarenhet.

IT, IE, SE, UK: Relevanta kvalifikationer och tre års yrkeserfarenhet.

BE, DE, DK, ES: Universitetsexamen eller likvärdiga fackmässiga kvalifikationer
som styrker nödvändiga kunskaper, yrkeskvalifikationer och tre års yrkeser-
farenhet på området.

BE: Krav på ekonomiskt behovstest om den fysiska personens bruttoårslön är
lägre än tröskelvärdet på 30 000 EUR.

IT, UK: Krav på ekonomiskt behovstest.

Obundet utom i BE, DE, DK, ES, EL, IT, IE, UK, SE enligt vad som
anges i det horisontella avsnittet under iii.

Inredningsdesign

(CPC 87907) (*)

1) BG, RO: Obundet.

2) BG, RO: Obundet.

3) BG, RO: Obundet.

4) Obundet utom enligt vad som anges i det horisontella avsnittet under i
och ii och med förbehåll för följande begränsningar:

BG, RO: Obundet.

1) DE: Nationella bestämmelser om arvoden och vederlag
tillämpas beträffande alla tjänster som tillhandahålls från
utlandet.

BG, RO: Obundet.

2) BG, RO: Obundet.

3) BG, RO: Obundet.

4) Obundet utom enligt vad som anges i det horisontella
avsnittet under i och ii och med förbehåll för följande
begränsningar:

BG, RO: Obundet.

(*) Anger att den angivna tjänsten bara utgör en del av alla de aktiviteter som omfattas av CPC-numren.
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2. KOMMUNIKATIONS-
TJÄNSTER

Post- och budtjänster (1)

Tjänster som rör hantering (2)
av postförsändelser (3) enligt
följande lista över undersekto-
rer, oavsett om de skickas inom
landet eller till utlandet.

Undersektorerna i, iv och v får
undantas när de faller inom
ramen för de tjänster som får
förbehållas, dvs.: för brevför-
sändelser vars pris är mindre än
fem gånger den allmänna
basavgiften, under förutsätt-
ning att de väger mindre än
350 gram (4), samt den
rekommenderade post som
används i samband med rätts-
liga och administrativa förfar-
anden.

1) 2) 3) Samtliga medlemsstater förutom BG, CY, CZ, EE, HU, LT, LV, MT, PL,
RO, SK, SI: Licensieringssystem kan inrättas för undersektorerna i till v
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.

BG, CY, HU, LV, MT, RO, SI: Obundet.

EE, LT: Obundet förutom för v: Inga.

PL: Obundet förutom för v: Inga, förutom skriftlig korrespondens
(t.ex. brev).

CZ, SK: Obundet förutom för v under leveranssätt 2 och 3: Inga.

1) 2) 3) Samtliga medlemsstater förutom BG, CY, CZ, EE, HU, LT,
LV, MT, PL, RO, SK, SI: Inga.

BG, CY, HU, LV, MT, RO, SI: Obundet.

EE, LT: Obundet förutom för v: Inga.

PL: Obundet förutom för v: Inga, förutom skriftlig
korrespondens (t.ex. brev). CZ, SK: Obundet förutom för
v under leveranssätt 2 och 3: Inga.

Oberoende nationella tillsyns-
myndigheter har inrättats för
att säkerställa att regler om post
följs och hantera konflikter
mellan affärspartner (offentliga
eller privata). Rätten till en
samhällsomfattande posttjänst
garanteras.

4) Obundet utom enligt vad som anges i det horisontella avsnittet under i
och ii och med förbehåll för följande begränsningar:

BG, CY, HU, LV, MT, RO, SI: Obundet.

CZ, EE, LT, PL, SK: Obundet förutom för v som är obundet utom enligt
vad som anges i det horisontella avsnittet under i och ii (PL: exklusive
skriftlig korrespondens, t.ex. brev).

4) Obundet utom enligt vad som anges i det horisontella
avsnittet under i och ii och med förbehåll för följande
begränsningar:

BG, CY, HU, LV, MT, RO, SI: Obundet.

CZ, EE, LT, PL, SK: Obundet förutom för v som är obundet
utom enligt vad som anges i det horisontella avsnittet
under i och ii (PL: exklusive skriftlig korrespondens, t.ex.
brev).

(1) Åtagandet förtecknas enligt den föreslagna klassificering som EG och dess medlemsstater anmälde till WTO den 23 mars 2001 (WTO-dokument S/CSS/W/61).
(2) I ”hantering” ingår tömning av brevlådor, sortering, transport och utdelning.
(3) Med ”postförsändelse” avses försändelse som hanteras av alla typer av kommersiella aktörer, oavsett om de är offentliga eller privata.
(4) Med ”brevförsändelse” avses meddelande i skriftlig form på vilket fysiskt medium som helst, som skall befordras och levereras till den adress avsändaren har angivit på själva försändelsen eller på dess emballage. Böcker, kataloger, tidningar och

tidskrifter betraktas inte som brevförsändelser.
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2. KOMMUNIKATIONS-
TJÄNSTER

i) Hantering av adresserade
skriftliga meddelanden
på vilket fysiskt
medium (1) som helst,
däribland

— hybridpost

— direktbrev

ii) Hantering av adresserade
paket (2)

iii) Hantering av adresserade
pressprodukter (3)

iv) Hantering av de försän-
delser som avses i i—iii
ovan som rekommende-
rade eller assurerade brev

v) Expressutdelning (4) av de
försändelser som avses i
i—iii ovan

vi) Hantering av icke-adres-
serade försändelser

vii) Dokumentutväxling (5)

viii) Andra tjänster som inte
har angetts någon
annanstans

(1) T.ex. brev och vykort.
(2) Omfattar böcker och kataloger.
(3) Tidskrifter och tidningar.
(4) 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.
(5) 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.
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2.C Telekommunikation

Telekommunikationstjänster är vidarebefordran av elektromagnetiska signaler – ljud, data, bilder och alla kombinationer av dessa, utom radio- och TV-utsändningar (1). Åtagandena i denna bindningslista omfattar därför
inte ekonomisk verksamhet som består i tillhandahållande av innehåll som kräver telekommunikationstjänster för att transporteras. Tillhandahållande av sådant innehåll som transporteras genom en
telekommunikationstjänst är föremål för gemenskapens och medlemsstaternas särskilda åtaganden inom andra relevanta sektorer.

BG: Bestämmelser som gäller för alla sektorer inom kommunikationstjänster:

1. För att inrätta ett allmänt eller privat telekommunikationsnät krävs licens. Samtliga tjänster måste tillhandahållas genom nätverk som erhållit licens eller via förhyrda förbindelser som ingår i nätverk som erhållit
licens. Licenser utfärdas av ett behörigt bulgariskt organ till den sökande personligen och kan inte överlåtas på tredje man. Att enbart försälja telekommunikationstjänster är inte tillåtet.

2. Anslutning till ett allmänt nät är tillåtet enligt villkoren i licensen för det allmänna nätverket och beroende på de tekniska möjligheterna. Terminalutrustning avsedd för direkt eller indirekt anslutning till ett allmänt
eller privat telekommunikationsnät får anslutas till en nätanslutningspunkt om denna bedöms överensstämma med grundläggande krav.

3. Fysiska och juridiska personer som sysslar med statistik och som inrättar informationssystem måste använda begrepp, nomenklaturer och klassificeringar som är förenliga med dem som fastställts av det nationella
statistiska institutet.

Inrikes och internationella
tjänster

Inrikes och internationella
tjänster som tillhandahålls med
hjälp av all slags nätverksteknik
på nätverks- eller återförsäljar-
basis, för allmän eller icke-
allmän användning inom föl-
jande marknadssegment (mot-
svarande följande CPC-
nummer: 7521, 7522, 7523,
7524 (*), 7525, 7526 och
7529 (*), radio- och TV-
utsändningar ingår inte):
ALLA SEKTORER BG: För installation och användning av telekommunikationsutrustning och

telenät liksom tillhandahållande av telekommunikationstjänster krävs
koncession, licens, tillstånd eller registrering av en behörig bulgarisk
myndighet.

Antalet licenser kan begränsas beroende på om tillgången på resurser är
knapp och av tekniska skäl (nummerkapacitet, tillfällig brist på
accesspunkter).

*BTC LTD – Bulgarian Telecommunications company LTD

RO: Licenser och tillstånd beviljas endast enheter som är rumänska juridiska
personer och som inrättats enligt rumänsk lagstiftning.

Endast rumänska signatärer har rätt till förbindelser med internationella
satellitorganisationer .

BG: Se bilagan.

RO: Se bilagan.

För nätverksdrift och tillhanda-
hållande av nätverkstjänster
krävs licenser eller tillstånd som
utfärdas av tillsynsmyndigheten

I licensvillkoren för samtliga
undersektorer får det föreskri-
vas att principen om samhälls-
omfattande tjänster enligt
tillsynsmyndighetens definition
skall tillämpas.

(1) Radio- och TV-utsändningar definieras som den oavbrutna överföringskedja som krävs för spridning av TV- och radioprogramsignaler till allmänheten, men omfattar inte förbindelser mellan operatörer.
(*) Den angivna tjänsten utgör bara en del av alla de aktiviteter som omfattas av CPC-numren.
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a) Rösttelefoni

b) Paketkopplade dataöver-
föringstjänster

c) Kretskopplade dataöver-
föringstjänster

d) Telextjänster

e) Telegramtjänster

f) Telefaxtjänster

g) Förhyrda kretstjänster

h) Elektronisk post

i) Röstmeddelanden

j) Information och data-
bassökningar on-line

k) Elektronisk datautväxling
(EDI)

l) Utökade faxtjänster/fax-
tjänster med mervärde,
bl.a. lagra-och-vidarebe-
fordra, lagra-och-åter-
vinna

m) Kod- och protokollkon-
vertering

1) BG: Telefaxtjänster: Endast genom BTC Ltd:s internationella nät. Förhyrda
kretstjänster: Försäljning och uthyrning av hyrd förbindelsekapacitet är
inte tillåten. Elektronisk post, röstmeddelanden, elektronisk datautväx-
ling (EDI): Obundet.

PL: När det gäller telekommunikationstjänster som tillhandahålls med
hjälp av kabel-TV- och radiotjänster: Obundet.

2) BG: Elektronisk post, röstmeddelanden, elektronisk datautväxling (EDI):
Obundet.

PL: När det gäller telekommunikationstjänster som tillhandahålls med
hjälp av kabel-TV- och radiotjänster: Obundet.

3) BG: Telefaxtjänster: Endast genom BTC Ltd:s internationella nät. Förhyrda
kretstjänster: Försäljning och uthyrning av hyrd förbindelsekapacitet är
inte tillåten. Elektronisk post, röstmeddelanden, information och
databassökningar on-line och elektronisk datautväxling (EDI): Obundet.

PL: När det gäller telekommunikationstjänster som tillhandahålls med
hjälp av kabel-TV- och radiotjänster: Utländska personer får äga högst
49 % av kapitalet och inneha högst 49 % av rösträtterna.

SI: Utländskt ägande får inte överskrida 99 % av aktiekapitalet. Beviljande
av drifttillstånd är beroende av skyldigheten för tjänstetillhandahållare av
mervärdestelekommunikationstjänster att använda basnätet för tele-
kommunikationstjänster.

4) Obundet utom enligt vad som anges i det horisontella avsnittet under i
och ii och med förbehåll för följande begränsningar:

BG: Elektronisk post, röstmeddelanden, elektronisk datautväxling (EDI):
Obundet.

RO: Obundet för ii.

1) 2) 3) BG: Elektronisk post, röstmeddelanden, elektronisk
datautväxling (EDI): Obundet.

4) Obundet utom enligt vad som anges i det horisontella
avsnittet under i och ii och med förbehåll för följande
begränsningar:

BG: Elektronisk post, röstmeddelanden, elektronisk data-
utväxling (EDI): Obundet.

RO: Obundet för ii.

BE: Behovet av att garantera en
samhällsomfattande tjänst kan
nämnas i licensvillkoren, bl.a.
genom att finansiering skall ske
på ett öppet, icke-diskrimine-
rande och i konkurrenshänse-
ende neutralt sätt och inte vara
mer betungande än nödvändigt.

n) Andra tjänster: mobila
och personliga kommu-
nikationstjänster och
-system

1) 2) I fråga om personsökning: Obundet förutom för europatäckande
personsökningssystem.

3) PL: I fråga om offentliga mobiltelefontjänster och nät: Inga förutom att
utländskt kapital och rösträtter är begränsade till 49 %.

SI: Utländskt ägande får inte överskrida 99 % av aktiekapitalet. Beviljande
av drifttillstånd är beroende av skyldigheten för tjänstetillhandahållare av
mervärdestelekommunikationstjänster att använda basnätet för tele-
kommunikationstjänster.

4) Obundet utom enligt vad som anges i det horisontella avsnittet under i
och ii och med förbehåll för följande begränsningar:

RO: Obundet för ii.

1) 2) 3) Inga.

4) Obundet utom enligt vad som anges i det horisontella
avsnittet under i och ii och med förbehåll för följande
begränsningar:

RO: Obundet för ii.

BE: Behovet av att garantera en
samhällsomfattande tjänst kan
nämnas i licensvillkoren, bl.a.
genom att finansiering skall ske
på ett öppet, icke-diskrimine-
rande och i konkurrenshänse-
ende neutralt sätt och inte vara
mer betungande än nödvändigt.
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Satellittjänster 1) 2) 3) Alla medlemsstater utom BG: Obundet.

BG: Inga.

4) Obundet utom enligt vad som anges i det horisontella avsnittet under i
och ii och med förbehåll för följande begränsningar:

Alla medlemsstater utom BG: Obundet.

BG: Obundet, utom enligt vad som anges i det horisontella avsnittet.

1) 2) 3) Alla medlemsstater utom BG: Obundet.

BG: Inga.

4) Obundet utom enligt vad som anges i det horisontella
avsnittet under i och ii och med förbehåll för följande
begränsningar:

Alla medlemsstater utom BG: Obundet.

BG: Obundet, utom enligt vad som anges i det horisontella
avsnittet.

VSAT-tjänster

— för allmän användning

— för icke-allmän använd-
ning

1) 2) 3) Alla medlemsstater utom BG, RO: Obundet.

BG: Inga.

RO: Obundet för allmän användning.

4) Obundet utom enligt vad som anges i det horisontella avsnittet under i
och ii och med förbehåll för följande begränsningar:

Alla medlemsstater utom BG, RO: Obundet.

BG: Obundet, utom enligt vad som anges i det horisontella avsnittet.

RO: Obundet, utom enligt vad som anges i det horisontella avsnittet.
Obundet för allmän användning. Obundet för affärsresenärer.

1) 2) 3) Alla medlemsstater utom BG, RO: Obundet.

BG: Inga.

RO: Obundet för allmän användning.

4) Obundet utom enligt vad som anges i det horisontella
avsnittet under i och ii och med förbehåll för följande
begränsningar:

Alla medlemsstater utom BG, RO: Obundet.

BG: Obundet, utom enligt vad som anges i det horisontella
avsnittet.

RO: Obundet, utom enligt vad som anges i det horisontella
avsnittet. Obundet för allmän användning. Obundet för
affärsresenärer.

Telekommunikationsrelaterade
tjänster
Uthyrning av utrustning
(CPC 7541)

Försäljning av utrustning
(CPC 7542)

Konsulttjänster
(CPC 7544)

1) 2) 3) Alla medlemsstater utom BG: Obundet.

BG: Inga.

4) Obundet utom enligt vad som anges i det horisontella avsnittet under i
och ii och med förbehåll för följande begränsningar:

Alla medlemsstater utom BG: Obundet.

BG: Obundet, utom enligt vad som anges i det horisontella avsnittet.

1) 2) 3) Alla medlemsstater utom BG: Obundet.

BG: Inga.

4) Obundet utom enligt vad som anges i det horisontella
avsnittet under i och ii och med förbehåll för följande
begränsningar:

Alla medlemsstater utom BG: Obundet.

BG: Obundet, utom enligt vad som anges i det horisontella
avsnittet.
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(Alla medlemsstater utom BG:
CPC 511, 512, 513, 514, 515,
516, 517, 518. BG: CPC 512,
5131, 5132, 5135, 514, 5161,
5162, 51641, 51643, 51644,
5165, 517.)

1) Alla medlemsstater utom BG, RO, HU, MT: Obundet (*) utom för 5111
och 5114: Inga.

BG, RO, HU, MT: Obundet.

2) BG: Inga utom för andra undersektorer än CPC 517: Inga, utöver de
villkor som anges i punkt 4 nedan.

HU, MT: Obundet.

RO: Obundet för CPC 511, 515, 518.

3) HU, MT: Obundet.

BG: Inga utom för andra undersektorer än CPC 517: Utländska personer
får tillhandahålla tjänster endast i partnerskap med, eller som under-
leverantör till, lokala tillhandahållare av tjänster, om projektet i fråga är
av nationell eller regional betydelse. Detta gäller inte projekt som varit
föremål för en internationell anbudsinfordran där utländska tillhanda-
hållare av tjänster tilldelats kontrakt.

Ackrediteringskrav: den utländska personens huvudsakliga verksam-
hetsområde skall sammanfalla med tjänsterna i fråga; erfarenhet från
byggnadssektorn; genomförda projekt under de två senaste åren;
personal och teknisk kapacitet; bankreferenser från en ledande utländsk
bank. Tjänsterna måste tillhandahållas via anställda enligt villkoren i
punkt 4 nedan.

IT: Ensamrätt beviljas för uppförande, underhåll och skötsel av
huvudvägar och Roms flygplats.

1) Alla medlemsstater utom BG, RO, HU, MT: Obundet (*)
utom för CPC 5111 och 5114: Inga.

BG, RO, HU, MT: Obundet.

2) HU, MT: Obundet.

RO: Obundet för CPC 511, 515, 518.

3) HU, MT: Obundet.

4) Obundet utom enligt vad som anges i det horisontella avsnittet under i
och ii och med förbehåll för följande begränsningar:

BG: För andra undersektorer än CPC 517: Tillträdet är begränsat till
fysiska personer vars fackmässiga kvalifikationer har godkänts och
ackrediterats av en yrkesorganisation i Bulgarien.

Ackrediteringen sker enligt följande kriterier: i Bulgarien godkända
fackmässiga kvalifikationer, erfarenhet från byggnadssektorn; genom-
förda projekt under de två senaste åren.

HU, MT: Obundet.

RO: Obundet för ii.

4) Obundet utom enligt vad som anges i det horisontella
avsnittet under i och ii och med förbehåll för följande
begränsningar:

HU, MT: Obundet.

RO: Obundet för ii.

(*) Det är inte möjligt att göra ett åtagande rörande detta leveranssätt.
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Obundet utom i BE, DK, ES, FR och NL enligt vad som anges i det horisontella
avsnittet under iii, med förbehåll för följande särskilda begränsningar:

NL: Universitetsexamen, yrkeskvalifikationer och tre års yrkeserfarenhet på
området.

BE, DK, ES: Universitetsexamen eller likvärdiga fackmässiga kvalifikationer som
styrker nödvändiga kunskaper, yrkeskvalifikationer och tre års yrkeserfarenhet
på området.

BE: Krav på ekonomiskt behovstest om den fysiska personens bruttoårslön är
lägre än tröskelvärdet på 30 000 EUR.

FR: Obundet utom för åtgärder som rör tillfällig vistelse för tekniker under
följande omständigheter:

— Teknikern är anställd hos en juridisk person inom Chiles territorium och
överförs till en kommersiell närvaro i FR som har ett kontrakt med denna
juridiska person.

— Arbetstillstånd beviljas för högst sex månader.

— Teknikern kan uppvisa ett anställningsintyg från den kommersiella
närvaron i FR och ett brev från den juridiska personen inom Chiles
territorium som visar att den samtyckt till överföringen.

— Krav på godkänt ekonomiskt behovstest.

— Den organisation som har en kommersiell närvaro måste betala skatt till
den internationella migrationsbyrån.

Obundet utom i BE, DK, ES, FR och NL enligt vad som anges i det
horisontella avsnittet under iii.

Obundet utom i DE, SE och UK enligt vad som anges i det horisontella
avsnittet under iii, endast för CPC 5111, och med förbehåll för följande
särskilda begränsningar:

SE, UK: Universitetsexamen, yrkeskvalifikationer och tre års yrkeserfarenhet på
området.

UK: Krav på ekonomiskt behovstest.

DE: Obundet utom för ett begränsat antal tjänster rörande markundersök-
ningar. I dessa fall: universitetsexamen, yrkeskvalifikationer och tre års
yrkeserfarenhet på området.

Obundet utom i DE, SE och UK enligt vad som anges i det
horisontella avsnittet under iii, endast för CPC 5111.



II. SEKTORSPECIFIKA ÅTAGANDEN

4.
DISTRIBUTIONSTJÄNS-
TER (1)

A. Tjänster som utförs på
provisionsbasis (Alla
medlemsstater utom BG,
RO: CPC 621, 6111,
6113, 6121. BG (2): ingår
i CPC 62113 och 62114,
62115, 62116. RO:
CPC 621)

1) FR: Obundet för handlare och mäklare som är verksamma på en
marknad av nationellt intresse.

BG, MT: Obundet.

2) MT: Obundet.

3) MT: Obundet.

4) Obundet, utom enligt vad som anges i det horisontella avsnittet under i
och ii och med förbehåll för följande särskilda begränsningar:

MT: Obundet.

FR: Krav på medborgarskap för handlare, kommissionärer och mäklare
som är verksamma på tjugo (20) marknader av nationellt intresse.

RO: Obundet för ii.

1) BG: Obundet.

FR: Obundet för handlare och mäklare som är verksamma
på en marknad av nationellt intresse.

2) MT: Obundet.

3) MT: Obundet.

4) Obundet, utom enligt vad som anges i det horisontella
avsnittet under i och ii och med förbehåll för följande
särskilda begränsningar:

MT: Obundet.

IT: Krav på bosättning.

RO: Obundet för ii.

(1) Med undantag för vapen i alla medlemsstater utom BG. Med undantag för sprängämnen, kemiska produkter och ädelmetaller i alla medlemsstater utom AT, BG, FI, RO och SE. Med undantag för pyrotekniska produkter, lättantändliga artiklar,
spränganordningar, ammunition, militär utrustning, tobak och tobaksprodukter, giftiga ämnen, medicinsk och kirurgisk apparatur, vissa läkemedelsämnen och föremål avsedda för medicinska ändamål i AT. Med undantag för distribution av tobak
och tobaksprodukter, alkoholhaltiga drycker, läkemedel, sjukvårdsartiklar, ammunition och militär utrustning, ädelmetaller, ädelstenar och föremål därav, petroleum och petroleumprodukter i BG. Med undantag för distributionstjänster för
ammunition, sprängämnen, narkotika och läkemedel som innehåller narkotika, tobaksprodukter och cigarettpapper, alkohol och spritdrycker i RO. Med undantag för pyrotekniska produkter, lättantändliga artiklar, spränganordningar, skjutvapen,
ammunition, militär utrustning, giftiga ämnen och vissa läkemedelsämnen i SI.

(2) BG: De särskilda åtagandena omfattar inte tjänster som utförs på provisionsbasis som tillhandahålls på varubörser som drivs på permanent basis.
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DISTRIBUTIONSTJÄNS-
TER

B. Partihandel (1)

(Alla medlemsstater
utom PL: CPC 622,
61111, 6113, 6121. PL:
CPC 622 förutom
62226, 62228, 62251,
62252)

1) (2) FR: Obundet för apotek.

BG, MT: Obundet.

RO: Obundet utom för CPC 622: Inga.

2) MT: Obundet.

RO: Obundet utom för CPC 622: Inga.

3) (3) BG: Tillstånd krävs för specialiserad partihandel. Ekonomiskt behovstest,
där de viktigaste kriterierna är antal och inverkan på befintliga butiker,
befolkningstäthet, geografisk spridning, inverkan på trafikförhållanden.

FR: Anläggningar för partihandel med läkemedel får tillstånd beroende
på befolkningens behov och inom fastställda kvoter.

PL: Tillstånd för etablering av grossistföretag som handlar med
importerade konsumtionsvaror.

MT: Obundet.

4) Obundet, utom enligt vad som anges i det horisontella avsnittet under i
och ii och med förbehåll för följande särskilda begränsningar:

MT: Obundet.

FR: Krav på medborgarskap för partihandel med läkemedel.

RO: Obundet för ii.

1) BG, MT: Obundet.

RO: Obundet utom för CPC 622: Inga.

2) MT: Obundet.

RO: Obundet utom för CPC 622: Inga.

3) BG, MT: Obundet.

4) Obundet, utom enligt vad som anges i det horisontella
avsnittet under i och ii och med förbehåll för följande
särskilda begränsningar:

MT: Obundet.

IT: Krav på bosättning.

RO: Obundet för ii.

(1) BG: De särskilda åtagandena omfattar inte partihandelstjänster som tillhandahålls på varubörser som drivs på permanent basis.
(2) Med undantag för tobak i ES, IT.
(3) Med undantag för tobak i ES, IT, FR.
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C. Detaljhandel (1)

(Alla medlemsstater
utom BG: CPC 631, 632,
61112, 6113, 6121,
613. BG: CPC 61112,
ingår i CPC 6113, ingår i
CPC 6121, CPC 631
utom 63107 och 63108;
CPC 63211, CPC 6322,
CPC 6323, CPC 6324,
ingår i CPC 63292,
63297)

1) BG, MT: Obundet.

RO: Obundet utom för CPC 518 + 632: Inga.

2) MT: Obundet.

RO: Obundet utom för CPC 631 + 632: Inga.

3) (2) (3) BE, DK, FR, IT, PT: ekonomiskt behovstest av varuhus från nationell
synvinkel.

BG: Tillstånd krävs för specialiserad detaljhandel. Ekonomiskt
behovstest för att öppna varuhus varvid de viktigaste kriterierna är
antal och inverkan på befintliga butiker, befolkningstäthet, geografisk
spridning, inverkan på trafikförhållanden.

SE: Enskilda samhällen kan använda ekonomiska behovstest på
tillfällig handel med kläder och skor samt livsmedel som inte
konsumeras vid försäljningsstället (4).

MT: Obundet.

4) Obundet utom enligt vad som anges i det horisontella avsnittet under i
och ii och med förbehåll för följande särskilda begränsningar:

MT: Obundet.

FR: Krav på medborgarskap for tobakshandlare (dvs. buraliste).

RO: Obundet för ii.

1) BG, MT: Obundet.

RO: Obundet utom för CPC 518 + 632: Inga.

2) MT: Obundet.

RO: Obundet utom för CPC 518 + 632: Inga.

3) MT: Obundet.

4) Obundet utom enligt vad som anges i det horisontella
avsnittet under i och ii och med förbehåll för följande
begränsningar:

MT: Obundet.

RO: Obundet för ii.

D. Franchising (CPC 8929)

(CPC 8929)

1) MT, RO: Obundet.

BG: Tillträde beviljas endast fysiska personer.

2) MT, RO: Obundet.

3) BG, MT, RO: Obundet.

4) Obundet utom enligt vad som anges i det horisontella avsnittet under i
och ii och med förbehåll för följande begränsningar:

MT, RO: Obundet.

1) 2) 3) MT, RO: Obundet.

4) Obundet utom enligt vad som anges i det horisontella
avsnittet under i och ii och med förbehåll för följande
begränsningar:

MT, RO: Obundet.

(1) I EE, LT och LV inbegrips CPC 633, 6111, 61221 och 63234. Med undantag för CPC 613 i LT. Med undantag för alkoholhaltiga drycker i FI och SE. Med undantag för CPC 61112, 6121, 613, 63107, 63108 och 63211 i PL. Med undantag för
läkemedelsprodukter (ingår i CPC 63211) i alla medlemsstater, vilka omfattas av åtaganden rörande professionella tjänster under ”Farmaceuter”. Distributionstjänster som inte utförs från ett fast driftställe (direktförsäljning) anses ingå. CPC 633
(reparationstjänster avseende hushållsartiklar och personliga artiklar) omfattas av åtaganden under företagstjänster. Denna sektor omfattar uteslutande distribution av handelsvaror som är fysiska och transporterbara.

(2) Om etablering förutsätter ett ekonomiskt behovstest är de viktigaste kriterierna: antal och inverkan på befintliga butiker, befolkningstäthet, geografisk spridning, inverkan på trafikförhållanden och skapandet av nya arbetstillfällen.
(3) Med undantag för tobak i ES, FR, IT. Förutom alkoholhaltiga drycker i IE.
(4) Stadigvarande försäljning från ett fast försäljningsställe eller en tillverkningsanläggning påverkas inte av dessa bestämmelser.



II. SEKTORSPECIFIKA ÅTAGANDEN

5. PRIVATFINANSIERAD
UNDERVISNING

A. Primärutbildning (Alla
medlemsstater utom EE:
CPC 921. EE: Obligato-
risk primärutbildning)

1) FR: Krav på medborgarskap. Medborgare från tredjeländer kan emellertid
få tillstånd från behöriga myndigheter att etablera och leda en
utbildningsinstitution, samt att undervisa.

BG, CY, FI, MT, RO, SE, SI: Obundet.

2) CY, FI, MT, RO, SE, SI: Obundet.

3) CY, FI, MT, RO, SE, SI: Obundet.

BG: Tillträde beviljas privatfinansierade primärskolor som är upprättade
som juridiska personer, efter godkännande från ministerrådet. Krav på att
de nationella kraven när det gäller utbildning och hälsa är uppfyllda.

Obundet för fysiska personer och sammanslutningar.

CZ: Utländska medborgare kan få tillstånd från behöriga myndigheter att
etablera och leda en utbildningsinstitution samt att undervisa. Krav på
undervisningens kvalitet och nivå samt skollokalernas lämplighet.

HU: Godkännande av lokala myndigheter krävs för etablering av skolor.

SK: Utländska medborgare kan få tillstånd från behöriga myndigheter att
etablera och leda en utbildningsinstitution samt att undervisa om de
uppfyller de krav på kompetens och utrustning som ställs för att en
sådan institution skall få etableras.

1) CY, FI, MT, RO, SE, SI: Obundet.

2) CY, FI, MT, RO, SE, SI: Obundet.

3) CY, FI, MT, RO, SE, SI: Obundet.

CZ: Inga förutom att majoriteten av styrelseledamöterna
skall vara tjeckiska medborgare.

LT: Inga förutom tillstånd som utfärdas av ministeriet för
utbildning och vetenskap för statligt godkända undervis-
ningsinstitutioner.

SK: Inga förutom att majoriteten av styrelseledamöterna
skall vara slovakiska medborgare.

4) Obundet utom enligt vad som anges i det horisontella avsnittet under i
och ii och med förbehåll för följande särskilda begränsningar:

CY, FI, MT, RO, SE, SI: Obundet.

BG: Obundet, utom enligt vad som anges i det horisontella avsnittet och i
punkt 3 ovan.

FR: Krav på medborgarskap. Medborgare från tredjeländer kan emellertid
få tillstånd från behöriga myndigheter att etablera och leda en
utbildningsinstitution, samt att undervisa.

4) Obundet utom enligt vad som anges i det horisontella
avsnittet under i och ii och med förbehåll för följande
begränsningar:

CY, FI, MT, RO, SE, SI: Obundet.

BG: Krav på bulgariskt medborgarskap. Utländska med-
borgare får undervisa under förutsättning att de har
permanent bosättning och att deras utbildning och
yrkeskvalifikationer erkänts.



II. SEKTORSPECIFIKA ÅTAGANDEN

5. PRIVATFINANSIERAD
UNDERVISNING

B. Sekundärutbildning

(Alla medlemsstater
utom EE: CPC 922.
EE: Obligatoriska och
frivilliga sekundärutbild-
ningar LV: Förutom CPC
9224)

1) BG, CY, FI, MT, RO, SE: Obundet.

FR: Krav på medborgarskap. Medborgare från tredjeländer kan emellertid
få tillstånd från behöriga myndigheter att etablera och leda en
utbildningsinstitution, samt att undervisa.

2) CY, FI, MT, RO, SE: Obundet.

3) CY, FI, MT, RO, SE: Obundet.

BG: Tillträde beviljas privatfinansierade primärskolor som är upprättade
som juridiska personer, efter godkännande från ministerrådet. Krav på att
de nationella kraven när det gäller utbildning och hälsa är uppfyllda.

Obundet för fysiska personer och sammanslutningar.

CZ: Utländska medborgare kan få tillstånd från behöriga myndigheter att
etablera och leda en utbildningsinstitution, samt att undervisa. Krav på
undervisningens kvalitet och nivå samt skollokalernas lämplighet.

HU: Godkännande av lokala myndigheter krävs för etablering av skolor.

SK: Utländska medborgare kan få tillstånd från behöriga myndigheter att
etablera och leda en utbildningsinstitution samt att undervisa, om de
uppfyller de krav på kompetens och utrustning som ställs för att en
sådan institution skall få etableras.

4) Obundet, utom enligt vad som anges i det horisontella avsnittet under i
och ii och med förbehåll för följande särskilda begränsningar:

CY, FI, MT, RO, SE: Obundet.

BG: Obundet, utom enligt vad som anges i det horisontella avsnittet och i
punkt 3 ovan.

FR: Krav på medborgarskap. Medborgare från tredjeländer kan emellertid
få tillstånd från behöriga myndigheter att etablera och leda en
utbildningsinstitution, samt att undervisa.

1) CY, FI, MT, RO, SE: Obundet.

2) CY, FI, MT, RO, SE: Obundet.

3) CY, FI, MT, RO, SE: Obundet.

LT: Inga förutom tillstånd som utfärdas av ministeriet för
utbildning och vetenskap för statligt godkända undervis-
ningsinstitutioner.

SI: Inga förutom att majoriteten av styrelseledamöterna
skall vara slovenska medborgare.

SK: Inga förutom att majoriteten av styrelseledamöterna
skall vara slovakiska medborgare.

4) Obundet utom enligt vad som anges i det horisontella
avsnittet under i och ii och med förbehåll för följande
begränsningar:

CY, FI, MT, RO, SE: Obundet.

BG: Krav på bulgariskt medborgarskap. Utländska med-
borgare får undervisa under förutsättning att de har
permanent bosättning och att deras utbildning och
yrkeskvalifikationer erkänts.



II. SEKTORSPECIFIKA ÅTAGANDEN

5. PRIVATFINANSIERAD
UNDERVISNING

C. Högre utbildning

(Alla medlemsstater
utom CZ och SK: CPC
923. CZ, LV och SK:
Endast CPC 92310)

1) FR: Krav på medborgarskap. Medborgare från tredjeländer kan emellertid
få tillstånd från behöriga myndigheter att etablera och leda en
utbildningsinstitution, samt att undervisa.

AT, BG, CY, FI, MT, RO, SE: Obundet.

2) AT, BG, CY, FI, MT, RO, SE: Obundet.

3) ES, IT: Behovstest för etablering av privata universitet som har rätt att
utfärda erkända utbildningsbevis eller examina.

AT, BG, CY, FI, MT, RO, SE: Obundet.

EL: Obundet för utbildningsinstitutioner som utfärdar erkända statliga
utbildningsbevis.

CZ: Utländska medborgare kan få tillstånd från behöriga myndigheter att
etablera och leda en utbildningsinstitution samt att undervisa. Krav på
undervisningens kvalitet och nivå samt skollokalernas lämplighet.

HU: Godkännande av lokala myndigheter krävs för etablering av skolor.

SK: Utländska medborgare kan få tillstånd från behöriga myndigheter att
etablera och leda en utbildningsinstitution samt att undervisa om de
uppfyller de krav på kompetens och utrustning som ställs för att en
sådan institution skall få etableras.

4) Obundet utom enligt vad som anges i det horisontella avsnittet under i
och ii och med förbehåll för följande särskilda begränsningar:

AT, BG, CY, FI, MT, RO, SE: Obundet.

FR: Krav på medborgarskap. Medborgare från tredjeländer kan emellertid
få tillstånd från behöriga myndigheter att etablera och leda en
utbildningsinstitution, samt att undervisa.

1) AT, BG, CY, FI, MT, RO, SE: Obundet.

2) AT, BG, CY, FI, MT, RO, SE: Obundet.

3) AT, BG, CY, FI, MT, RO, SE: Obundet.

SI: Inga förutom att majoriteten av styrelseledamöterna
skall vara slovenska medborgare.

SK: Inga förutom att majoriteten av styrelseledamöterna
skall vara slovakiska medborgare.

4) Obundet utom enligt vad som anges i det horisontella
avsnittet under i och ii och med förbehåll för följande
begränsningar:

AT, BG, CY, FI, MT, RO, SE: Obundet.



II. SEKTORSPECIFIKA ÅTAGANDEN

5. PRIVATFINANSIERAD
UNDERVISNING

Obundet utom i BE, DE, DK, ES, FR och LU i fråga om tillfällig vistelse för
professorer enligt vad som anges i det horisontella avsnittet under iii och med
förbehåll för följande särskilda begränsningar:

BE, DE, DK, ES: Universitetsexamen eller likvärdiga fackmässiga kvalifikationer
som styrker nödvändiga kunskaper, yrkeskvalifikationer och tre års yrkeser-
farenhet på området.

BE: Krav på ekonomiskt behovstest om den fysiska personens bruttoårslön är
lägre än tröskelvärdet på 30 000 EUR.

FR:

— Professorn har ett anställningsavtal från ett universitet eller annan
institution för högre utbildning.

— Arbetstillstånd beviljas för högst nio månader och kan förnyas under
anställningsavtalets giltighetstid.

— Krav på ekonomiskt behovstest om professorn inte har utnämnts direkt
av den minister som ansvarar för högre utbildning.

— Den anställande institutionen måste betala en skatt till den inter-
nationella migrationsbyrån.

Obundet utom i BE, DE, DK, ES, FR och LU enligt vad som anges
i det horisontella avsnittet under iii:

Endast för HU: Internationellt erkända personer som inbjudits av högre
utbildningsinstitut under den period som inbjudan varar.

D. Vuxenundervisning
(CPC 924) AT: CPC 9240
förutom vuxenundervis-
ning genom radio eller
TV. EE: Omfattar även
andra icke-statliga tjäns-
ter inom vuxenundervis-
ningen.

1) 2) CY, FI, MT, RO, SE: Obundet.

3) CZ: Utländska medborgare kan få tillstånd från behöriga myndigheter att
etablera och leda en utbildningsinstitution samt att undervisa. Krav på
undervisningens kvalitet och nivå samt skollokalernas lämplighet.

HU: För etablering av skolor krävs godkännande från lokala (eller
centrala om det rör sig om högre skolformer) myndigheter.

SK: Utländska medborgare kan få tillstånd från behöriga myndigheter att
etablera och leda en utbildningsinstitution samt att undervisa om de
uppfyller de krav på kompetens och utrustning som ställs för att en
sådan institution skall få etableras.

CY, FI, MT, RO, SE: Obundet.

4) Obundet utom enligt vad som anges i det horisontella avsnittet under i
och ii och med förbehåll för följande begränsningar:

CY, FI, MT, RO, SE: Obundet.

1) 2) CY, FI, MT, RO, SE: Obundet.

3) CY, FI, MT, RO, SE: Obundet.

CZ: Inga förutom att majoriteten av styrelseledamöterna
skall vara tjeckiska medborgare.

SK: Inga förutom att majoriteten av styrelseledamöterna
skall vara slovakiska medborgare.

4) Obundet utom enligt vad som anges i det horisontella
avsnittet under i och ii och med förbehåll för följande
begränsningar:

CY, FI, MT, RO, SE: Obundet.



II. SEKTORSPECIFIKA ÅTAGANDEN

5. PRIVATFINANSIERAD
UNDERVISNING

Obundet utom i BE, DE, DK, ES enligt vad som anges i det horisontella
avsnittet under iii, med förbehåll för ovannämnda villkor och följande särskilda
begränsningar:

BE, DE, DK, ES: Universitetsexamen eller likvärdiga fackmässiga kvalifikationer
som styrker nödvändiga kunskaper, yrkeskvalifikationer och tre års yrkeser-
farenhet på området.

BE: Krav på ekonomiskt behovstest om den fysiska personens bruttoårslön är
lägre än tröskelvärdet på 30 000 EUR.

Obundet utom i BE, DE, DK, ES enligt vad som anges i det
horisontella avsnittet under iii.



II. SEKTORSPECIFIKA ÅTAGANDEN

6. MILJÖTJÄNSTER (1) (2)

BG: Åtagandena omfattar inte
miljötjänster som tillhandahålls
i samband med utövandet av
offentliga befogenheter (3)

SE: Åtagandena gäller inte
offentlig verksamhet oavsett
om den ägs och drivs av
kommuner, regionala myndig-
heter eller staten, eller har lagts
ut på entreprenad
A. Vatten för mänskligt bruk

och avloppshantering

Vatteninsamling, rening
och distribution genom
huvudledningar, utom
ånga och varmt vatten

1) Obundet (*).

2) Inga utom BG, CY, CZ, EE, HU, LV, LT, MT, PL, RO, SI, SK: Obundet.

3) Inga utom AT, BG, DE, UK, CY, CZ, EE, HU, LV, LT, MT, PL, RO, SI, SK:
Obundet.

4) Obundet utom enligt vad som anges i det horisontella avsnittet under i
och ii och med förbehåll för följande begränsningar:

BG, CY, CZ, EE, HU, LV, LT, MT, PL, RO, SI, SK: Obundet.

1) Obundet (*).

2) Inga utom BG, CY, CZ, EE, HU, LV, LT, MT, PL, RO, SI, SK:
Obundet.

3) Inga utom AT, BG, DE, UK, CY, CZ, EE, HU, LV, LT, MT, PL,
RO, SI, SK: Obundet.

4) Obundet utom enligt vad som anges i det horisontella
avsnittet under i och ii och med förbehåll för följande
begränsningar:

BG, CY, CZ, EE, HU, LV, LT, MT, PL, RO, SI, SK: Obundet.
Obundet utom i BE, DE, DK, ES, enligt vad som anges i det horisontella
avsnittet under iii, med förbehåll för följande särskilda begränsningar:

BE, DE, DK, ES: Universitetsexamen eller likvärdiga fackmässiga kvalifikationer
som styrker nödvändiga kunskaper, yrkeskvalifikationer och tre års yrkeser-
farenhet på området.

BE: Krav på ekonomiskt behovstest om den fysiska personens bruttoårslön är
lägre än tröskelvärdet på 30 000 EUR.

Obundet utom i BE, DE, DK, ES enligt vad som anges i det
horisontella avsnittet under iii.

Avloppshantering

(Alla medlemsstater utom BG:
CPC 9401, ingår i 18000. BG:
CPC 9401)

1) Alla medlemsstater utom EE, LT, LV: Obundet.

EE, LT, LV: Inga.

2) 3) HU, RO: Obundet.

4) Obundet utom enligt vad som anges i det horisontella avsnittet under i
och ii och med förbehåll för följande begränsningar:

HU, RO: Obundet.

1) Alla medlemsstater utom EE, LT, LV: Obundet.

EE, LT, LV: Inga.

2) 3) HU, RO: Obundet.

4) Obundet utom enligt vad som anges i det horisontella
avsnittet under i och ii och med förbehåll för följande
begränsningar:

HU, RO: Obundet.

(1) Klassificeringen av miljötjänster är i enlighet med klassificeringsförslaget i Job 7612 (meddelande från EG och dess medlemsstater).
(2) BG: Åtagandena gäller inte tjänster som har samband med insamling, transport, förvaring, återanvändning, återvinning, bearbetning samt användning vid produktion av energi och material eller med bortskaffande av farligt avfall och farliga ämnen.
(3) BG: Dvs. tillsyn, förvaltning och kontroll som tillhandahålls av statliga och kommunala organ på miljöområdet.
(*) Det är inte möjligt att göra ett åtagande rörande detta leveranssätt.
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6. MILJÖTJÄNSTER

Obundet utom i BE, DE, DK, ES enligt vad som anges i det horisontella
avsnittet under iii, med förbehåll för följande särskilda begränsningar:

BE, DE, DK, ES: Universitetsexamen eller likvärdiga fackmässiga kvalifikationer
som styrker nödvändiga kunskaper, yrkeskvalifikationer och tre års yrkeser-
farenhet på området.

BE: Krav på ekonomiskt behovstest om den fysiska personens bruttoårslön är
lägre än tröskelvärdet på 30 000 EUR.

Obundet utom i BE, DE, DK, ES enligt vad som anges i det
horisontella avsnittet under iii.

B. Hantering av fast/farligt
avfall (CPC 9402, 9403)

1) Alla medlemsstater utom EE, HU: Obundet.

EE, HU: Inga.

2) 3) RO: Obundet.

4) Obundet utom enligt vad som anges i det horisontella avsnittet under i
och ii och med förbehåll för följande begränsningar:

RO: Obundet.

1) Alla medlemsstater utom EE, HU: Obundet.

EE, HU: Inga.

2) 3) RO: Obundet.

4) Obundet utom enligt vad som anges i det horisontella
avsnittet under i och ii och med förbehåll för följande
begränsningar:

RO: Obundet.
Obundet utom i BE, DE, DK, ES enligt vad som anges i det horisontella
avsnittet under iii, med förbehåll för följande särskilda begränsningar:

BE, DE, DK, ES: Universitetsexamen eller likvärdiga fackmässiga kvalifikationer
som styrker nödvändiga kunskaper, yrkeskvalifikationer och tre års yrkeser-
farenhet på området.

BE: Krav på ekonomiskt behovstest om den fysiska personens bruttoårslön är
lägre än tröskelvärdet på 30 000 EUR.

Obundet utom i BE, DE, DK, ES enligt vad som anges i det
horisontella avsnittet under iii.

C. Skydd av utomhusluft
och klimat

(Alla medlemsstater
utom BG: CPC 9404. BG:
Avgaskontroll [ingår i
CPC 9404])

1) Alla medlemsstater utom EE, LT, PL, RO: Obundet.

EE, LT, PL, RO: Inga.

2) Inga.

3) SE: Statligt monopol beträffande kontroll av avgaser från bilar och
lastbilar. Sådana tjänster måste tillhandahållas utan ekonomisk vinst.

4) Obundet utom enligt vad som anges i det horisontella avsnittet under i
och ii och med förbehåll för följande begränsningar:

RO: Obundet för ii.

1) Alla medlemsstater utom EE, LT, PL, RO: Obundet.

EE, LT, PL, RO: Inga.

2) Inga.

3) Inga.

4) Obundet utom enligt vad som anges i det horisontella
avsnittet under i och ii och med förbehåll för följande
begränsningar:

RO: Obundet för ii.
Obundet utom i BE, DE, DK, ES enligt vad som anges i det horisontella
avsnittet under iii, med förbehåll för följande särskilda begränsningar:

BE, DE, DK, ES: Universitetsexamen eller likvärdiga fackmässiga kvalifikationer
som styrker nödvändiga kunskaper, yrkeskvalifikationer och tre års yrkeser-
farenhet på området.

BE: Krav på ekonomiskt behovstest om den fysiska personens bruttoårslön är
lägre än tröskelvärdet på 30 000 EUR.

Obundet utom i BE, DE, DK, ES enligt vad som anges i det
horisontella avsnittet under iii.
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6. MILJÖTJÄNSTER

D. Sanering och rening av
mark och vatten (ingår i
CPC 94060)

1) Alla medlemsstater utom EE, RO: Obundet.

EE, RO: Inga.

2) 3) BG, HU: Obundet.

4) Obundet utom enligt vad som anges i det horisontella avsnittet under i
och ii och med förbehåll för följande begränsningar:

BG, HU: Obundet.

RO: Obundet för ii.

1) Alla medlemsstater utom EE, RO: Obundet.

EE, RO: Inga.

2) 3) BG, HU: Obundet.

4) Obundet utom enligt vad som anges i det horisontella
avsnittet under i och ii och med förbehåll för följande
begränsningar:

BG, HU: Obundet.

RO: Obundet för ii.
Obundet utom i BE, DE, DK, ES enligt vad som anges i det horisontella
avsnittet under iii, med förbehåll för följande särskilda begränsningar:

BE, DE, DK, ES: Universitetsexamen eller likvärdiga fackmässiga kvalifikationer
som styrker nödvändiga kunskaper, yrkeskvalifikationer och tre års yrkeser-
farenhet på området.

BE: Krav på ekonomiskt behovstest om den fysiska personens bruttoårslön är
lägre än tröskelvärdet på 30 000 EUR.

Obundet utom i BE, DE, DK, ES enligt vad som anges i det
horisontella avsnittet under iii.

E. Buller- och vibrations-
dämpning (Alla med-
lemsstater utom BG:
CPC 9405. BG: Kontroll
av buller [ingår i
CPC 9405])

1) Alla medlemsstater utom EE, LT, PL, RO: Obundet.

EE, LT, PL, RO: Inga.

2) 3) Inga utom CY, CZ, HU, SK, SI, UK: Obundet.

4) Obundet utom enligt vad som anges i det horisontella avsnittet under i
och ii och med förbehåll för följande begränsningar:

HU: Obundet.

RO: Obundet för ii.

1) Alla medlemsstater utom EE, LT, PL, RO: Obundet.

EE, LT, PL, RO: Inga.

2) 3) Inga utom CY, CZ, HU, SK, SI, UK: Obundet.

4) Obundet utom enligt vad som anges i det horisontella
avsnittet under i och ii och med förbehåll för följande
begränsningar:

HU: Obundet.

RO: Obundet för ii.
Obundet utom i BE, DE, DK, ES, enligt vad som anges i det horisontella
avsnittet under iii, med förbehåll för följande särskilda begränsningar:

BE, DE, DK, ES: Universitetsexamen eller likvärdiga fackmässiga kvalifikationer
som styrker nödvändiga kunskaper, yrkeskvalifikationer och tre års yrkeser-
farenhet på området.

BE: Krav på ekonomiskt behovstest om den fysiska personens bruttoårslön är
lägre än tröskelvärdet på 30 000 EUR.

Obundet utom i BE, DE, DK, ES enligt vad som anges i det
horisontella avsnittet under iii.



II. SEKTORSPECIFIKA ÅTAGANDEN

6. MILJÖTJÄNSTER

F. Alla medlemsstater utom

BG: Skydd av biologisk
mångfald och landskapet
Skydd av natur och
landskapet

(ingår i CPC 9406)

1) Alla medlemsstater utom EE, RO: Obundet.

EE, RO: Inga.

2) 3) HU: Obundet.

4) Obundet utom enligt vad som anges i det horisontella avsnittet under i
och ii och med förbehåll för följande begränsningar:

HU: Obundet.

RO: Obundet för ii.

1) Alla medlemsstater utom EE, RO: Obundet.

EE, RO: Inga.

2) 3) HU: Obundet.

4) Obundet utom enligt vad som anges i det horisontella
avsnittet under i och ii och med förbehåll för följande
begränsningar:

HU: Obundet.

RO: Obundet för ii.
Obundet utom i BE, DE, DK, ES enligt vad som anges i det horisontella
avsnittet under iii, med förbehåll för följande särskilda begränsningar:

BE, DE, DK, ES: Universitetsexamen eller likvärdiga fackmässiga kvalifikationer
som styrker nödvändiga kunskaper, yrkeskvalifikationer och tre års yrkeser-
farenhet på området.

BE: Krav på ekonomiskt behovstest om den fysiska personens bruttoårslön är
lägre än tröskelvärdet på 30 000 EUR.

Obundet utom i BE, DE, DK, ES enligt vad som anges i det
horisontella avsnittet under iii.

G. Övriga miljötjänster och
stödtjänster (ingår i
CPC 94090)

1) Alla medlemsstater utom EE, PL, RO: Obundet.

EE, PL, RO: Inga.

2) 3) BG, HU: Obundet.

4) Obundet utom enligt vad som anges i det horisontella avsnittet under i
och ii och med förbehåll för följande begränsningar:

BG, HU: Obundet.

RO: Obundet för ii.

1) Alla medlemsstater utom EE, PL, RO: Obundet.

EE, PL, RO: Inga.

2) 3) BG, HU: Obundet.

4) Obundet utom enligt vad som anges i det horisontella
avsnittet under i och ii och med förbehåll för följande
begränsningar:

BG, HU: Obundet.

RO: Obundet för ii.
Obundet utom i BE, DE, DK, ES enligt vad som anges i det horisontella
avsnittet under iii, med förbehåll för följande särskilda begränsningar:

BE, DE, DK, ES: Universitetsexamen eller likvärdiga fackmässiga kvalifikationer
som styrker nödvändiga kunskaper, yrkeskvalifikationer och tre års yrkeser-
farenhet på området.

BE: Krav på ekonomiskt behovstest om den fysiska personens bruttoårslön är
lägre än tröskelvärdet på 30 000 EUR.

Obundet utom i BE, DE, DK, ES enligt vad som anges i det
horisontella avsnittet under iii.



II. SEKTORSPECIFIKA ÅTAGANDEN

7. HÄLSO- OCH
SJUKVÅRD SAMT
SOCIALVÅRD

A. Sjukhustjänster

(Alla medlemsstater
utom LV, PL och SI: CPC
9311.

LV, PL och SI: endast
privata sjukhus- och
sanatorietjänster –
CPC 9311)

1) Alla medlemsstater utom HU: Obundet.

HU: Inga.

2) BG, CZ, MT, FI, RO, SE, SK: Obundet.

3) AT, BE, ES, FR, IT, LU, LT, NL, PT, SI: ekonomiskt behovstest som
tillämpas nationellt (1).

PL: Den ansvarige (eller dennes ställföreträdare) skall uppfylla kraven för
läkare. Samtliga begränsningar som gäller läkar- och tandvårdstjänster,
samt för barnmorske- och sjukskötersketjänster, gäller.

LV: Den ansvarige (eller dennes ställföreträdare) skall uppfylla kraven för
läkare. Samtliga begränsningar som gäller läkar- och tandvårdstjänster,
samt för barnmorske- och sjukskötersketjänster, gäller. Privata sjuk-
vårdstjänster måste godkännas av lokala hälsomyndigheter. Antalet
sängar och användningen av tung medicinsk utrustning baseras på
befolkningens behov, åldersfördelning och antalet dödsfall.

BG, CZ, MT, FI, RO, SE, SK: Obundet.

SI: Införande i det offentliga hälsonätet kan ske först efter godkännande
från Sloveniens institut för hälsoförsäkring.

1) Alla medlemsstater utom HU: Obundet.

HU: Inga.

2) BG, CZ, MT, FI, RO, SE, SK: Obundet.

3) BG, CZ, MT, FI, RO, SE, SK: Obundet.

EE: Inget förutom att fackfolk som fått sin utbildning
utanför Estland måste kunna uppvisa utbildningsbevis från
universitetet i Tartu. Detta krav gäller även estniska
medborgare som utbildats utomlands.

LT: Inga, förutom att utländska privata inrättningar och de
som utnyttjar deras tjänster kanske inte får rätt till
finansiellt stöd från offentliga källor, till exempel från
offentliga sjukförsäkringsfonder.

4) Obundet, utom enligt vad som anges i det horisontella avsnittet under i
och ii och med förbehåll för följande särskilda begränsningar:

BG, CZ, MT, FI, RO, SE, SK: Obundet.

LV: Den ansvarige (eller dennes ställföreträdare) skall uppfylla kraven för
läkare. Samtliga begränsningar som gäller läkar- och tandvårdstjänster,
samt för barnmorske- och sjukskötersketjänster, gäller.

PL: Den ansvarige (eller dennes ställföreträdare) skall uppfylla kraven för
läkare. Samtliga begränsningar som gäller läkar- och tandvårdstjänster,
samt för barnmorske- och sjukskötersketjänster, gäller.

4) Obundet utom enligt vad som anges i det horisontella
avsnittet under i och ii och med förbehåll för följande
begränsningar:

BG, CZ, MT, FI, RO, SE, SK: Obundet.

(1) Om etablering förutsätter ett ekonomiskt behovstest i en medlemsstat är de viktigaste kriterierna: antal sängplatser eller mängden tung medicinsk utrustning i förhållande till behov, befolkningstäthet, åldersstruktur, geografisk spridning, skydd av
områden av särskilt historiskt och konstnärligt intresse, inverkan på trafikförhållanden och skapande av nya arbetstillfällen.



II. SEKTORSPECIFIKA ÅTAGANDEN

7. HÄLSO- OCH
SJUKVÅRD SAMT
SOCIALVÅRD

B. Övrig hälso- och sjuk-
vård för människor
(CPC 9319. EE:
CPC 9319 utom 93191)

1) Alla medlemsstater utom HU: Obundet.

HU: Inga.

2) 3) Obundet utom i AT, EE, HU, SI: Inga

4) Obundet utom i AT, EE, HU, SI: obundet utom enligt vad som anges i det
horisontella avsnittet under i och ii.

1) Alla medlemsstater utom HU: Obundet.

HU: Inga.

2) 3) Obundet utom i AT, EE, HU, SI: Inga

4) Obundet utom i AT, EE, HU, SI: obundet utom enligt vad
som anges i det horisontella avsnittet under i och ii.

C. Sociala tjänster

Alla medlemsstater utom
BG: Konvalescenthem
och vilohem, äldrebo-
ende

BG: Endast privatfinansi-
erade sociala tjänster
(ingår i CPC 933)

1) Obundet.

2) CZ, HU, FI, MT, PL, RO, SI, SK, SE: Obundet.

3) CZ, HU, FI, MT, PL, RO, SI, SK, SE: Obundet.

FR: Tillhandahållande av tjänster tillåts av de behöriga myndigheterna
beroende på de lokala behoven.

4) Obundet utom enligt vad som anges i det horisontella avsnittet under i
och ii och med förbehåll för följande särskilda begränsningar:

CZ, HU, FI, MT, PL, RO, SI, SK, SE: Obundet.

1) Obundet.

2) CZ, HU, FI, MT, PL, RO, SI, SK, SE: Obundet.

3) CZ, HU, FI, MT, PL, RO, SI, SK, SE: Obundet.

4) Obundet utom enligt vad som anges i det horisontella
avsnittet under i och ii och med förbehåll för följande
begränsningar:

CZ, HU, FI, MT, PL, RO, SI, SK, SE: Obundet.

D. Övriga (hälsorelaterade
tjänster)

1) 2) 3) Alla medlemsstater utom HU: Obundet. HU: Inga.

4) Alla medlemsstater: Obundet utom i HU: Obundet utom enligt vad som
anges i det horisontella avsnittet under i och ii.

1) 2) 3) Alla medlemsstater utom HU: Obundet.

HU: Inga.

4) Alla medlemsstater: Obundet utom i HU: Obundet utom
enligt vad som anges i det horisontella avsnittet under
i och ii.



II. SEKTORSPECIFIKA ÅTAGANDEN

8. TURISM OCH
RESERELATERADE
TJÄNSTER

A. Hotell, restauranger samt
cateringverksamhet

(Alla medlemsstater
utom BG, PL: CPC 641,
642, 643 [utom cater-
ingverksamhet inom
transportsektor]

BG: utom servering av
alkoholhaltiga drycker för
konsumtion i lokalen:
CPC 641, ingår i 642,
ingår i 643.

PL: CPC 641, 642)

1) Alla medlemsstater utom BG, RO: Obundet utom för cateringverksam-
het: Inga

BG, RO: Obundet (*).

2) Inga.

3) BG: Tillhandahållarna av tjänster skall vara bolag som registrerats som
juridiska personer i Bulgarien utan någon begränsning av det utländska
aktieägandet. Tillstånd för turisttjänster utfärdat av den statliga
turistbyrån.

Antalet utländska personer i ledande ställning får inte vara högre än
antalet bulgariska medborgare i ledande ställning, i de fall där det
offentligas (stat eller kommuner) andel av ett bulgariskt företags egna
kapital överstiger 50 %. Turistguidning skall tillhandahållas av utländska
personer med tillstånd.

IT: Lokalt ekonomiskt behovstest vid öppnandet av nya barer, caféer och
restauranger.

1) Alla medlemsstater utom BG, RO: Obundet utom för
cateringverksamhet: Inga

BG, RO: Obundet (*).

2) Inga.

3) Inga.

4) Obundet utom enligt vad som anges i det horisontella avsnittet under i
och ii och med förbehåll för följande begränsningar:

RO: Obundet för ii.

4) Obundet utom enligt vad som anges i det horisontella
avsnittet under i och ii och med förbehåll för följande
begränsningar:

BG: Obundet, utom enligt vad som anges i det horisontella
avsnittet men med beaktande av de begränsningar av
marknadstillträdet som anges i punkt 3.

RO: Obundet för ii.

(*) Det är inte möjligt att göra ett åtagande rörande detta leveranssätt.



II. SEKTORSPECIFIKA ÅTAGANDEN

8. TURISM OCH
RESERELATERADE
TJÄNSTER

B. Resebyråer och resear-
rangörer (inbegripet
reseledare)

(CPC 7471)

1) BG: Krav på tillstånd för turisttjänster utfärdat av den statliga turistbyrån.

HU: Obundet.

PL: Krav på kommersiell närvaro.

2) Inga.

3) BG: Tillhandahållarna av tjänster skall vara bolag som registrerats som
juridiska personer i Bulgarien utan någon begränsning av det utländska
aktieägandet.

Tillstånd för turisttjänster utfärdat av den statliga turistbyrån. Antalet
utländska personer i ledande ställning får inte vara högre än antalet
bulgariska medborgare i ledande ställning, i de fall där det offentligas (stat
eller kommuner) andel av ett bulgariskt företags egna kapital överstiger
50 %. Turistguidning skall tillhandahållas av utländska personer med
tillstånd.

PT: Krav på bildande av företag med säte i Portugal.

IT: Ekonomiskt behovstest.

FI: Krav på tillstånd från Konsumentverket.

CZ: Ekonomiskt behovstest baserat på befolkningskriterier.

1) BG: Inga, utom enligt vad som anges i kolumnen för
marknadstillträde.

PL: Krav på kommersiell närvaro.

2) Inga.

3) Inga.

4) Obundet utom enligt vad som anges i det horisontella avsnittet under i
och ii och med förbehåll för följande begränsningar:

BG: Obundet, utom enligt vad som anges i det horisontella avsnittet och i
punkt 3 ovan.

RO: Obundet för ii.

4) Obundet utom enligt vad som anges i det horisontella
avsnittet under i och ii och med förbehåll för följande
begränsningar:

BG: Obundet, utom enligt vad som anges i det horisontella
avsnittet men med beaktande av de begränsningar av
marknadstillträdet som anges i punkt 3.

RO: Obundet för ii.
Obundet utom i AT, BE, DE, DK, ES, IT, FI, IE, SE enligt vad som anges i det
horisontella avsnittet under iii, med förbehåll för följande särskilda begräns-
ningar:

AT, FI, IT, IE, SE: Obundet utom för reseledare (personer som har till uppgift att
åtfölja grupper om minst tio personer utan att fungera som guider på särskilda
platser) i AT, IT, IE, SE. I dessa fall: yrkesintyg och tre års yrkeserfarenhet.

BE, DE, DK, ES: Universitetsexamen eller likvärdiga fackmässiga kvalifikationer
som styrker nödvändiga kunskaper, yrkeskvalifikationer och tre års yrkeser-
farenhet på området.

IT: Krav på ekonomiskt behovstest.

Obundet utom i AT, BE, DE, DK, ES, IT, FI, IE, SE enligt vad som
anges i det horisontella avsnittet under iii:



II. SEKTORSPECIFIKA ÅTAGANDEN

8. TURISM OCH
RESERELATERADE
TJÄNSTER

C. Turistguide (CPC 7472) 1) BG, CY, HU, IT, LT, MT, PT, PL, SI: Obundet.

2) BG, CY, HU, LT, MT, PL, SI: Obundet.

3) BG, CY, HU, LT, MT, PL, SI: Obundet.

4) Obundet, utom enligt vad som anges i det horisontella avsnittet under i
och ii och med förbehåll för följande särskilda begränsningar:

ES, IT: Rätten att utöva yrket är förbehållen de lokala organisationerna
för turistguider.

EL, ES, IT, PT: Tillträde till verksamheten är beroende av nationaliteten.

RO: Obundet för ii.

BG, CY, HU, LT, MT, PL, SI: Obundet.

1) BG, CY, HU, LT, MT, PL, SI: Obundet.

2) BG, CY, HU, LT, MT, PL, SI: Obundet.

3) BG, CY, HU, LT, MT, PL, SI: Obundet.

4) Obundet utom enligt vad som anges i det horisontella
avsnittet under i och ii och med förbehåll för följande
begränsningar:

RO: Obundet för ii.

BG, CY, HU, LT, MT, PL, SI: Obundet.

Obundet utom i BE, DE, DK, SE enligt vad som anges i det horisontella
avsnittet under iii, med förbehåll för ovannämnda villkor och följande särskilda
begränsningar:

BE, DE, DK: Universitetsexamen eller likvärdiga fackmässiga kvalifikationer
som styrker nödvändiga kunskaper, yrkeskvalifikationer och tre års yrkeser-
farenhet på området.

SE: Yrkesintyg, relevanta kvalifikationer och tre års yrkeserfarenhet.

BE: Krav på ekonomiskt behovstest om den fysiska personens bruttoårslön är
lägre än tröskelvärdet på 30 000 EUR.

Obundet utom i BE, DE, DK, SE enligt vad som anges i det
horisontella avsnittet under iii.



II. SEKTORSPECIFIKA ÅTAGANDEN

9. REKREATIONS-,
KULTUR- OCH
SPORTTJÄNSTER
(UTOM
AUDIOVISUELLA
TJÄNSTER)

A. Underhållningstjänster

(Alla medlemsstater
utom BG: inbegripet tea-
ter, levande musik och
cirkusuppträdanden)

(CPC 9619) BG:
CPC 96191, 96192,
96193

1) Obundet.

2) CY, CZ, EE, FI, LT, LV, PL, RO, SI, SK: Obundet.

3) CY, CZ, EE, FI, LV, PL, RO, SI, SK: Obundet.

LT: Inga, förutom förbud mot att grunda och driva spellokaler, och att
organisera spel (1).

4) Obundet utom vad som anges i det horisontella avsnittet under i och ii
och med förbehåll för följande särskilda begränsningar:

CY, CZ, EE, FI, LT, LV, PL, RO, SI, SK: Obundet.

IT: Ekonomiskt behovstest.

1) Alla medlemsstater utom HU: Obundet.

HU: Inga.

2) CY, CZ, EE, FI, LT, LV, PL, RO, SI, SK: Obundet.

3) CY, CZ, FI, LV, PL, RO, SI, SK: Obundet.

FR, IT: Obundet för bidrag och alla andra former av direkt
och indirekt stöd.

SE: Riktat ekonomiskt stöd till särskilda lokala, regionala
eller nationella verksamheter.

LT: Inga, förutom

a) enligt vad som anges under marknadstillträde (även
undantag som anges i del 1 om förbud mot
utländska investeringar i lotterier), och

b) obundet i fråga om stöd till drift av biografer
(CPC 96199**)

4) Obundet utom enligt vad som anges i det horisontella
avsnittet under i och ii och med förbehåll för följande
begränsningar:

CY, CZ, EE, FI, LT, LV, PL, RO, SI, SK: Obundet.

(1) Företagslag; tillägg från 1995.



II. SEKTORSPECIFIKA ÅTAGANDEN

9. REKREATIONS-,
KULTUR- OCH
SPORTTJÄNSTER
(UTOM
AUDIOVISUELLA
TJÄNSTER)

Obundet utom i BE, DE, DK, ES, FR och FR i fråga om tillfällig vistelse för en
artist enligt vad som anges i det horisontella avsnittet under iii och med
förbehåll för följande särskilda begränsningar:

BE, DE, DK: Universitetsexamen eller likvärdiga fackmässiga kvalifikationer
som styrker nödvändiga kunskaper, yrkeskvalifikationer och tre års yrkeser-
farenhet på området.

BE: Krav på ekonomiskt behovstest om den fysiska personens bruttoårslön är
lägre än tröskelvärdet på 30 000 EUR.

AT, ES: Tillträdet är begränsat till personer som har konstnärlig verksamhet
som sin huvudsakliga yrkesmässiga verksamhet och får merparten av sin
inkomst från denna verksamhet. Dessa personer får inte utöva någon annan
kommersiell verksamhet i Österrike.

FR:

— Artisterna har ett anställningsavtal från ett godkänt underhållningsföre-
tag.

— Arbetstillstånd beviljas för högst nio månader och kan förlängas med tre
månader.

— Krav på godkänt ekonomiskt behovstest.

— Underhållningsföretaget måste betala en skatt till den internationella
migrationsbyrån.

Obundet utom i AT, BE, DE, DK, ES och FR i fråga om tillfällig
vistelse för en artist enligt vad som anges i det horisontella
avsnittet under iii.

B. Nyhets- och pressagentur
Tjänster
(CPC 962)

1) BG, RO: Obundet. 1) BG, RO: Obundet.



II. SEKTORSPECIFIKA ÅTAGANDEN

9. REKREATIONS-,
KULTUR- OCH
SPORTTJÄNSTER
(UTOM
AUDIOVISUELLA
TJÄNSTER)

2) BG, RO: Obundet.

3) FR: Krav på medborgarskap för styresmän i Agence France Press. (Andra
restriktioner upphävs om reciprocitet beviljas.) IT: Särskilda anti-
dominansregler för dagspress- och radio- och TV-företag, särskilda
gränser fastställda för multimedieägande. Utländska företag får inte
kontrollera förlag eller radio- och TV-bolag: utländskt aktieägande
begränsat till 49 procent.

BG, HU, RO: Obundet.

PT: Nyhetsföretag, registrerade i Portugal i den juridiska formen
”Sociedade Anónima”, måste ha socialt kapital i form av nominella aktier.

SK: Utländska tillhandahållare av nyhets- och pressagenturtjänster måste
vara ackrediterade vid Slovakiska republikens utrikesministerium.
Slovakiska republikens officiella pressagentur (TASR) är statligt finansi-
erad.

4) Obundet utom enligt vad som anges i det horisontella avsnittet under i
och ii och med förbehåll för följande begränsningar:

BG, RO: Obundet.

2) BG, RO: Obundet.

3) BG, HU, RO: Obundet.

4) Obundet utom enligt vad som anges i det horisontella
avsnittet under i och ii och med förbehåll för följande
begränsningar:

BG, RO: Obundet.

Obundet utom i BE, DE, DK, ES enligt vad som anges i det horisontella
avsnittet under iii, med förbehåll för ovannämnda villkor och följande särskilda
begränsningar:

BE, DE, DK, ES: Universitetsexamen eller likvärdiga fackmässiga kvalifikationer
som styrker nödvändiga kunskaper, yrkeskvalifikationer och tre års yrkeser-
farenhet på området.

BE: Krav på ekonomiskt behovstest om den fysiska personens bruttoårslön är
lägre än tröskelvärdet på 30 000 EUR.

Obundet utom i BE, DE, DK, ES enligt vad som anges i det
horisontella avsnittet under iii.

C. Biblioteks-, arkiverings-,
musei- och övriga kul-
turtjänster (CPC 963)

1) Obundet utom i AT: Inga.

2) Obundet utom i AT, EE: Inga.

3) Obundet utom i AT, LT.

AT: Inga.

LT: Godkännande krävs för forskning om, bevarande och restaurering av
fasta kulturella värden, för förberedande av villkoren, programmen och
projekten för sådana arbeten samt för bevarande och restaurering av
rörliga kulturella värden.

4) Obundet utom i AT, EE: obundet utom enligt vad som anges i det
horisontella avsnittet under i och ii.

1) Obundet utom i AT: Inga.

2) Obundet utom i AT, EE: Inga.

3) Obundet utom i AT, LT.

AT: Inga.

LT: Inga förutom enligt reglerna för marknadstillträde.

4) Obundet utom i AT, EE, LT: obundet utom enligt vad som
anges i det horisontella avsnittet under i och ii.
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9. REKREATIONS-,
KULTUR- OCH
SPORTTJÄNSTER
(UTOM
AUDIOVISUELLA
TJÄNSTER)

D. Sport- och övriga rekrea-
tionstjänster, utom spel-
och vadhållningstjänster

(CPC 9641, 96491.
AT: skidskolor och
bergsguidetjänster omfat-
tas inte.)

1) BG, MT, RO: Obundet.

2) BG, MT, RO: Obundet.

3) BG, MT, RO: Obundet.

4) Obundet utom enligt vad som anges i det horisontella avsnittet under i
och ii och med förbehåll för följande särskilda begränsningar:

BG, MT, RO: Obundet.

IT: Ekonomiskt behovstest.

1) BG, MT, RO: Obundet.

2) BG, MT, RO: Obundet.

3) BG, MT, RO: Obundet.

SE: Riktat ekonomiskt stöd till särskilda lokala, regionala
eller nationella verksamheter.

4) Obundet utom enligt vad som anges i det horisontella
avsnittet under i och ii och med förbehåll för följande
begränsningar:

BG, MT, RO: Obundet.



II. SEKTORSPECIFIKA ÅTAGANDEN

10.
TRANSPORTTJÄNS-
TER (1)

A. Sjötransporter (Se ytterligare definitioner efter transportavsnittet.)
Internationella transporter
(gods och passagerare) CPC
7211 och 7212 utom cabotage

1) a) Linjetrafik: Inga utom BG, RO: Obundet.

b) Bulkfrakt, trampfart och övrig internationell sjöfart, inbegripet
passagerartransport: Inga utom BG, RO: Obundet.

1) a) Leveranssätt 1 a) Linjetrafik: Inga, utom i undan-
tagsfall då en medlemsstat skulle vara tvungen att
tillämpa artikel 2.2 i förordning (EEG) nr 954/79, för
alla medlemsstater utom BG, RO: Obundet.

b) BG, RO: Obundet.

Se fotnot (2).

2) BG, RO: Obundet.

3) a) Etablering av ett registrerat företag för att driva en flotta som för
etableringsstatens flagg: Obundet för alla medlemsstater utom LV
och MT: Inga.

b) Andra former av kommersiell närvaro för tillhandahållande av
internationella sjöfartstjänster (se nedan under ”Definitioner
rörande sjötransporter”): Inga utom BG, RO: Obundet.

4) a) Fartygsbesättningar: Obundet.

b) Nyckelpersonal som är anställd i samband med en kommersiell
närvaro på det sätt som definieras under leveranssätt 3 b ovan:
Obundet utom enligt vad som anges i det horisontella avsnittet
under i och ii och med förbehåll för följande begränsningar:

BG, RO: Obundet.

2) BG, RO: Obundet.

3) a) Obundet för alla medlemsstater utom LV och MT:
Inga.

b) BG, RO: Obundet.

4) a) Obundet utom enligt vad som anges i det horison-
tella avsnittet under i och ii och med förbehåll för
följande begränsningar:

BG, RO: Obundet.

b) Obundet utom enligt vad som anges i det horison-
tella avsnittet under i och ii och med förbehåll för
följande begränsningar:

BG, RO: Obundet.

Tjänster i anslutning till sjö-
transporter
Lasthantering i samband med
sjötransporter

1) Obundet (*).

2) 3) (**) BG, MT, RO: Obundet.

4) Obundet utom enligt vad som anges i det horisontella avsnittet under i
och ii och med förbehåll för följande begränsningar:

BG, MT, RO: Obundet.

1) Obundet (*).

2) 3) BG, MT, RO: Obundet.

4) Obundet utom enligt vad som anges i det horisontella
avsnittet under i och ii och med förbehåll för följande
begränsningar:

BG, MT, RO: Obundet.

(1) BG: Transport (inbegripet transittransport) av avfall, farligt gods, farliga ämnen och material, militär eller paramilitär utrustning, narkotika och liknande goods omfattas av särskilda bestämmelser och ingår inte i de tjänster som omfattas av
åtagandena inom denna sektor. Detsamma gäller för alla tjänster som anknyter till sådana transporter.

(2) Gemenskapen skall fortsätta att medge fartyg som används av tillhandahållare av tjänster från den andra parten en behandling som inte är mindre förmånlig än den som parten medger egna fartyg vad gäller, bland annat, tillträde till hamnar,
användning av hamnarnas infrastruktur och andra sjöfartstjänster, relaterade avgifter, tullfaciliteter, tilldelning av kajplatser och möjligheter till lastning och lossning. I hamnar tillhandahålls även följande tjänster:
1) Lotsning. 2) Bogsering. 3) Proviantering, påfyllning av bränsle och vatten. 4) Sophämtning och ballastavfallshämtning. 5) Hamnkaptenens tjänster. 6) Navigationshjälpmedel. 7) Landbaserade operativa tjänster som är nödvändiga för sjöfart,
däribland kommunikationer och vatten- och elförsörjning. 8) Reparationsmöjligheter för nödsituationer. 9) Ankrings-, kajplats- och förtöjningstjänster.

(*) Det är inte möjligt att göra ett åtagande rörande detta leveranssätt.
(**) Koncessions- eller licensförfaranden för samhällsnyttiga tjänster kan tillämpas om verksamheten inkräktar på offentlig egendom.
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Lagring och magasinering
CPC 742 (i dess ändrade
lydelse)

1) Obundet (*).

2) 3) (**) BG, MT, RO: Obundet.

4) Obundet utom enligt vad som anges i det horisontella avsnittet under i
och ii och med förbehåll för följande begränsningar:

BG, MT, RO: Obundet.

1) Obundet (*).

2) 3) (**) BG, MT, RO: Obundet.

4) Obundet utom enligt vad som anges i det horisontella
avsnittet under i och ii och med förbehåll för följande
begränsningar:

BG, MT, RO: Obundet.
Tullklareringstjänster (1) 1) Obundet (*).

2) 3) (**) BG, MT, RO: Obundet.

4) Obundet utom enligt vad som anges i det horisontella avsnittet under i
och ii och med förbehåll för följande begränsningar:

BG, MT, RO: Obundet.

1) Obundet (*).

2) 3) (**) BG, MT, RO: Obundet.

4) Obundet utom enligt vad som anges i det horisontella
avsnittet under i och ii och med förbehåll för följande
begränsningar:

BG, MT, RO: Obundet.
Containerterminaler och depå-
tjänster (2)

1) Obundet (*).

2) 3) (**) BG, MT, RO: Obundet.

4) Obundet utom enligt vad som anges i det horisontella avsnittet under i
och ii och med förbehåll för följande begränsningar:

BG, MT, RO: Obundet.

1) Obundet (*).

2) 3) (**) BG, MT, RO: Obundet.

4) Obundet utom enligt vad som anges i det horisontella
avsnittet under i och ii och med förbehåll för följande
begränsningar:

BG, MT, RO: Obundet.
Agent- och mäklartjänster (3) 1) Obundet (*).

2) 3) (**) BG, MT, RO: Obundet.

4) Obundet utom enligt vad som anges i det horisontella avsnittet under i
och ii och med förbehåll för följande begränsningar:

BG, MT, RO: Obundet.

1) Obundet (*).

2) 3) (**) BG, MT, RO: Obundet.

4) Obundet utom enligt vad som anges i det horisontella
avsnittet under i och ii och med förbehåll för följande
begränsningar:

BG, MT, RO: Obundet.

(*) Det är inte möjligt att göra ett åtagande rörande detta leveranssätt.
(**) Koncessions- eller licensförfaranden för samhällsnyttiga tjänster kan tillämpas om verksamheten inkräktar på offentlig egendom.
(1) Med ”tullklareringstjänster” (eller ”tullagenttjänster”) avses verksamhet som består i att för någon annans räkning utföra tullformaliteter i samband med import, export eller genomgående transport, oavsett om denna tjänst är tjänsteleverantörens

huvudsakliga verksamhet eller ett vanligt komplement till den huvudsakliga verksamheten.
(2) Med ”containerterminaler och depåtjänster” avses verksamhet som består i lagerhållning av containrar i hamnområden eller inne i landet i syfte att fylla/tömma, reparera och tillhandahålla dem för transport.
(3) Med ”agent- och mäklartjänster” avses verksamhet som utgörs av att i ett visst geografiskt område, som agent, företräda ett eller flera linjerederiers eller rederiers företagsintressen, i följande syfte:

— Att marknadsföra och sälja sjötransporttjänster och därmed förbundna tjänster, från lämnande av offerter till fakturering, utfärdande av konossement för företagens räkning, upphandling av nödvändiga stödtjänster, förberedelser av
dokumentation samt tillhandahållande av företagsinformation.

— Att representera företagen när det gäller organiserande av fartygets hamnanlöp eller övertagande av last vid behov.



II. SEKTORSPECIFIKA ÅTAGANDEN
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Fraktspeditionstjänster (1) 1) Obundet (*).

2) 3) (**) BG, MT, RO: Obundet.

4) Obundet utom enligt vad som anges i det horisontella avsnittet under i
och ii och med förbehåll för följande begränsningar:

BG, MT, RO: Obundet.

1) Obundet (*).

2) 3) BG, MT, RO: Obundet.

4) Obundet utom enligt vad som anges i det horisontella
avsnittet under i och ii och med förbehåll för följande
begränsningar:

BG, MT, RO: Obundet.
d) Underhåll och reparatio-

ner av fartyg, utom för
EE, LV och SI.

EE och LV: CPC 8868.

SI: CPC 8868**.

1) Alla medlemsstater utom EE, HU och LV: Obundet.

EE, HU och LV: Inga.

2) Alla medlemsstater utom EE, HU, LV och SI: Obundet.

EE, HU, LV och SI: Inga.

3) Alla medlemsstater utom EE, HU, LV och SI: Obundet.

EE, HU, LV och SI: Inga.

4) Obundet utom enligt vad som anges i det horisontella avsnittet under i
och ii och med förbehåll för följande begränsningar:

Alla medlemsstater utom EE, HU, LV och SI: Obundet.

EE, HU, LV och SI: Obundet, utom enligt vad som anges i det horisontella
avsnittet.

1) Alla medlemsstater utom EE, HU och LV: Obundet.

EE, HU och LV: Inga.

2) Alla medlemsstater utom EE, HU, LV och SI: Obundet.

EE, HU, LV och SI: Inga.

3) Alla medlemsstater utom EE, HU, LV och SI: Obundet.

EE, HU, LV och SI: Inga.

4) Obundet utom enligt vad som anges i det horisontella
avsnittet under i och ii och med förbehåll för följande
begränsningar:

Alla medlemsstater utom EE, HU, LV och SI: Obundet.

EE, HU och SI: Obundet, utom enligt vad som anges i det
horisontella avsnittet.

LV: Inga.

(1) Med ”fraktspeditionstjänster” avses verksamhet som utgörs av att organisera och övervaka sändningar för avlastarens räkning, genom upphandling av transport och stödtjänster, utarbetande av dokumentation och tillhandahållande av
företagsinformation.

(*) Det är inte möjligt att göra ett åtagande rörande detta leveranssätt.
(**) Koncessions- eller licensförfaranden för samhällsnyttiga tjänster kan tillämpas om verksamheten inkräktar på offentlig egendom.
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B. Transport på inre vatten-
vägar

b) Godstransport

c) Uthyrning av fartyg
med besättning

f) Stödtjänster för
transporter på inre
vattenvägar

1) 3) Inga, utom åtgärder som baseras på befintliga eller framtida avtal om
tillträde till inre vattenvägar (inbegripet avtal till följd av Rhen-Main-
Donau-kanalen), vilka förbehåller vissa trafikrättigheter för operatörer
som är baserade i de berörda länderna och uppfyller medborgarskaps-
kriterier vad gäller ägande. Genomförandebestämmelser till Mannheim-
konventionen om sjöfart på Rhen.

AT: Enligt den österrikiska lagen om sjöfart på inre vattenvägar måste
fysiska personer som bildar ett rederi vara medborgare i ett EES-land. När
det gäller etablering som juridisk person måste majoriteten av de
verkställande direktörerna, styrelsemedlemmarna och ledamöterna i
tillsynsrådet vara medborgare i ett EES-land. Vidare måste majoriteten av
aktierna innehas av EES-medborgare.

BG, CY, CZ, EE, HU, LT, MT, PL, RO, SE, SI, SK: Obundet.

1) 3) Inga, utom åtgärder som baseras på befintliga eller framtida
avtal om tillträde till inre vattenvägar (inbegripet avtal till
följd av Rhen-Main-Donau-kanalen), vilka förbehåller vissa
trafikrättigheter för operatörer som är baserade i de
berörda länderna och uppfyller medborgarskapskriterier
vad gäller ägande. Genomförandebestämmelser till Mann-
heimkonventionen om sjöfart på Rhen.

BG, CY, CZ, EE, HU, LT, MT, PL, RO, SE, SI, SK: Obundet.

2) Inga utom BG, CY, EE, HU, LT, MT, PL, RO, SI: Obundet.

4) Obundet utom enligt vad som anges i det horisontella
avsnittet under i och ii och med förbehåll för följande
begränsningar:

BG, CY, EE, HU, LT, MT, PL, RO, SI: Obundet.

Se fotnot (1).

d) Underhåll och reparation
av fartyg

2) Inga utom BG, CY, EE, HU, LT, MT, PL, RO, SI: Obundet.

4) Obundet utom enligt vad som anges i det horisontella avsnittet under i
och ii och med förbehåll för följande begränsningar:

BG, CY, EE, HU, LT, MT, PL, RO, SI: Obundet.
1) Alla medlemsstater utom HU: Obundet.

HU: Inga.

2) Inga utom BG, CY, EE, LT, MT, PL, RO, SI: Obundet.

3) Inga utom BG, CZ, CY, EE, LT, MT, PL, RO, SI, SK: Obundet.

4) Obundet utom enligt vad som anges i det horisontella avsnittet under i
och ii och med förbehåll för följande begränsningar:

BG, CY, EE, LT, MT, PL, RO, SI: Obundet.

1) Alla medlemsstater utom HU: Obundet.

HU: Inga.

2) Inga utom BG, EE, LT, MT, PL, RO, SI: Obundet.

3) Inga utom BG, CZ, EE, LT, MT, PL, RO, SI, SK: Obundet.

4) Obundet utom enligt vad som anges i det horisontella
avsnittet under i och ii och med förbehåll för följande
begränsningar: BG, CZ, EE, LT, MT, PL, RO, SI: Obundet.

(1) Gemenskapen skall fortsätta att medge fartyg som används av tillhandahållare av tjänster från den andra parten en behandling som inte är mindre förmånlig än den som parten medger egna fartyg vad gäller, bland annat, tillträde till hamnar,
användning av hamnarnas infrastruktur och andra sjöfartstjänster, relaterade avgifter, tullfaciliteter, tilldelning av kajplatser och möjligheter till lastning och lossning. I hamnar tillhandahålls även följande tjänster (samma som fotnoten ovan avseende
internationell sjöfart):
1) Lotsning. 2) Bogsering. 3) Proviantering, påfyllning av bränsle och vatten. 4) Sophämtning och ballastavfallshämtning. 5) Hamnkaptenens tjänster. 6) Navigationshjälpmedel. 7) Landbaserade operativa tjänster som är nödvändiga för sjöfart,
däribland kommunikationer och vatten- och elförsörjning. 8) Reparationsmöjligheter för nödsituationer. 9) Ankrings-, kajplats- och förtöjningstjänster.
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C. Lufttransport
c) Uthyrning av fartyg med

besättning

(CPC 734)

1) 2) Alla medlemsstater utom PL: Obundet.

PL: Inga utom att luftfartyg som används av gemenskapens flygbolag
måste vara registrerade i den medlemsstat som har utfärdat tillstånd för
flygbolaget eller i ett annat land i gemenskapen. Dispens kan beviljas för
kortfristiga leasingkontrakt eller under exceptionella omständigheter.

3) Alla medlemsstater utom PL: Obundet.

PL: Inga utom att luftfartyg som används av gemenskapens flygbolag
måste vara införda i luftfartsregistret i den medlemsstaten och att
luftfartyget måste ägas antingen av fysiska personer som uppfyller
särskilda medborgarskapskriterier eller juridiska personer som uppfyller
särskilda kriterier rörande kapitalägande och kontroll (inbegripet
styrelsemedlemmarnas medborgarskap).

4) Obundet utom enligt vad som anges i det horisontella avsnittet under i
och ii och med förbehåll för följande begränsningar:

Alla medlemsstater utom PL: Obundet.

PL: Obundet utom när det gäller horisontella åtgärder.

1) 2) 3) Alla medlemsstater utom PL: Obundet.

PL: Inga.

4) Obundet utom enligt vad som anges i det horisontella
avsnittet under i och ii och med förbehåll för följande
begränsningar:

Alla medlemsstater utom PL: Obundet.

PL: Inga.

d) Underhåll och reparation
av luftfartyg och delar till
luftfartyg

1) Alla medlemsstater utom EE, HU, LV, PL: Obundet.

EE, HU, LV, PL: Inga.

2) Inga.

3) CZ: Krav på säte i Tjeckien.

SK: Krav på säte i Slovakien.

RO: Krav på tillstånd från den rumänska luftfartsmyndigheten.

4) Obundet utom enligt vad som anges i det horisontella avsnittet under i
och ii och med förbehåll för följande begränsningar:

RO: Obundet för ii.

1) Alla medlemsstater utom EE, HU, LV, PL: Obundet.

EE, HU, LV, PL: Inga.

2) Inga.

3) CZ: Krav på säte i Tjeckien.

SK: Krav på säte i Slovakien.

4) Obundet utom enligt vad som anges i det horisontella
avsnittet under i och ii och med förbehåll för följande
begränsningar:

RO: Obundet för ii.



II. SEKTORSPECIFIKA ÅTAGANDEN

10. TRANSPORTTJÄNSTER

Försäljning och marknadsför-
ing

1) Inga.

2) Inga.

3) RO: Obundet.

4) Obundet utom enligt vad som anges i det horisontella avsnittet under i
och ii och med förbehåll för följande begränsningar:

RO: Obundet för ii.

1) Alla medlemsstater utom BG, RO: För distribution genom
datoriserade bokningssystem av lufttransporttjänster som
tillhandahålls av det moderbolag som kontrollerar bok-
ningssystemet: Obundet.

BG, RO: Inga.

2) Inga.

3) Alla medlemsstater utom BG, RO: För distribution genom
datoriserade bokningssystem av lufttransporttjänster som
tillhandahålls av det moderbolag som kontrollerar bok-
ningssystemet: Obundet.

BG: Inga.

RO: Obundet.

4) Obundet utom enligt vad som anges i det horisontella
avsnittet under i och ii och med förbehåll för följande
begränsningar:

RO: Obundet för ii.
Datoriserade bokningssystem 1) Inga.

2) Inga.

3) Inga.

4) Obundet utom enligt vad som anges i det horisontella avsnittet under i
och ii och med förbehåll för följande begränsningar:

RO: Obundet för ii.

1) Alla medlemsstater utom BG, RO: För moderbolags eller
deltagande bolags skyldigheter när det gäller datoriserade
bokningssystem som kontrolleras av ett flygbolag från ett
eller flera tredjeländer: Obundet.

BG, RO: Inga.

2) Inga.

3) Alla medlemsstater utom BG, RO: För moderbolags eller
deltagande bolags skyldigheter när det gäller datoriserade
bokningssystem som kontrolleras av ett flygbolag från ett
eller flera tredjeländer: Obundet.

BG, RO: Inga.

4) Obundet utom enligt vad som anges i det horisontella
avsnittet under i och ii och med förbehåll för följande
begränsningar:

RO: Obundet för ii.
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E. Järnvägstransport
a) Passagerartransporter 1) Alla medlemsstater: Obundet.

2) Alla medlemsstater utom HU: Obundet.

HU: Inga.

3) Alla medlemsstater utom HU: Obundet.

HU: Tjänster kan tillhandahållas enligt ett koncessionskontrakt som
beviljas av den statliga eller lokala myndigheten.

1) 2) 3) Alla medlemsstater utom HU: Obundet.

HU: Inga.

4) Obundet utom enligt vad som anges i det horisontella avsnittet under i
och ii och med förbehåll för följande begränsningar:

Alla medlemsstater utom HU: Obundet.

HU: Obundet utom enligt vad som anges i det horisontella avsnittet.

4) Obundet utom enligt vad som anges i det horisontella
avsnittet under i och ii och med förbehåll för följande
begränsningar:

Alla medlemsstater utom HU: Obundet.

HU: Obundet utom enligt vad som anges i det horisontella
avsnittet.

b) Godstransport 1) Alla medlemsstater: Obundet.

2) Alla medlemsstater utom HU: Obundet.

HU: Inga.

3) Alla medlemsstater utom HU: Obundet.

HU: Tjänster kan tillhandahållas enligt ett koncessionskontrakt som
beviljas av den statliga eller lokala myndigheten.

1) 2) 3) Alla medlemsstater utom HU: Obundet.

HU: Inga.

4) Obundet utom enligt vad som anges i det horisontella avsnittet under i
och ii och med förbehåll för följande begränsningar:

Alla medlemsstater utom HU: Obundet.

HU: Obundet utom enligt vad som anges i det horisontella avsnittet.

4) Obundet utom enligt vad som anges i det horisontella
avsnittet under i och ii och med förbehåll för följande
begränsningar:

Alla medlemsstater utom HU: Obundet.

HU: Obundet utom enligt vad som anges i det horisontella
avsnittet.

d) Underhåll och reparation
av utrustning för järn-
vägstransport

(CPC 8868)

1) Alla medlemsstater utom EE, HU: Obundet.

EE, HU: Inga.

2) RO: Obundet.

3) RO: Obundet.

4) Obundet utom enligt vad som anges i det horisontella avsnittet under i
och ii och med förbehåll för följande begränsningar:

RO: Obundet.

1) Alla medlemsstater utom EE, HU: Obundet.

EE, HU: Inga.

2) RO: Obundet.

3) RO: Obundet.

4) Obundet utom enligt vad som anges i det horisontella
avsnittet under i och ii och med förbehåll för följande
begränsningar:

RO: Obundet.
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F. Vägtransporttjänster

a) Passagerartransporter

(Alla medlemsstater
utom FI, LV, LT, RO: CPC
71213 och 7122. FI: CPC
71222 och 71223.

LV: CPC 71213, 71222,
71223.

LT, RO: CPC 7121,
7122.)

För LV, LT, RO: utom
cabotage.

1) Obundet.

2) Inga utom BG, CY, CZ, EE, HU, MT, PL, SI, SK: Obundet.

3) För transport inom en medlemsstat (cabotage) som bedrivs av ett
transportföretag etablerat utanför den medlemsstaten: Obundet utom för
uthyrning av icke-reguljär busstransport med förare (71223) (*) där
ingen begränsning tillämpas från och med 1996.

AT, BG, HU, PL, MT, SK: Obundet.

SE: Krav på tillstånd för kommersiell marktransportverksamhet. Till-
ståndet grundas på sökandenas ekonomiska situation, erfarenhet och
förmåga att tillhandahålla tjänsterna. Begränsningar av användningen av
hyrda fordon för sådan verksamhet.

— För 7122:

ES: Ekonomiskt behovstest.

1) Obundet.

2) Inga utom BG, CY, CZ, EE, HU, MT, PL, SI, SK: Obundet.

3) Obundet för transport inom en medlemsstat (cabotage)
som bedrivs av ett transportföretag etablerat utanför den
medlemsstaten.

AT, BG, HU, MT, PL, SK: Obundet.

LV, SE: Krav på att etablerade organ använder nationellt
registrerade fordon.

— För 71221 (taxitjänster):

Alla medlemsstater utom i SE: ekonomiskt behovstest (1), plus
DK: Tillträdet begränsat till fysiska personer, och krav på lokal etablering.

IT: Tillträdet begränsat till fysiska personer.

(*) Anger att den angivna tjänsten bara utgör en del av alla de aktiviteter som omfattas av CPC-numren.
(1) Behovstest baserat på antalet tjänsteleverantörer i det berörda geografiska området.



II. SEKTORSPECIFIKA ÅTAGANDEN
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For 71222 (limousineservice):

DK: Tillträdet begränsat till fysiska personer, och krav på lokal etablering.

FI: Tillstånd krävs, beviljas ej för utlandsregistrerade fordon.

IT: Tillträdet begränsat till fysiska personer, och ekonomiskt behovstest.

LV: Tillstånd krävs (licens), beviljas ej för utlandsregistrerade fordon.

PT: Ekonomiskt behovstest.

— För 71213 (busstrafik mellan städer): (1)

IT, ES, IE: Ekonomiskt behovstest.

FR: Obundet.

FI: Tillstånd krävs, beviljas ej för utlandsregistrerade fordon.

DK: Ekonomiskt behovstest.

LV: Tillstånd krävs (licens och särskilt godkännande), beviljas ej för
utlandsregistrerade fordon.

PT: Endast verksamhet i aktiebolag.

— För 71223:

LV: Tillstånd krävs (licens), beviljas ej för utlandsregistrerade fordon.
4) Obundet utom enligt vad som anges i det horisontella avsnittet under i

och ii och med förbehåll för följande särskilda begränsningar:

AT, BG, CY, CZ, EE, HU, MT, PL, SI, SK: Obundet.

PT: Krav på medborgarskap för specialistpersonal.

RO: Obundet för ii.

4) Obundet utom enligt vad som anges i det horisontella
avsnittet under i och ii och med förbehåll för följande
särskilda begränsningar:

AT, BG, CY, CZ, EE, HU, MT, LV PL, SI, SK: Obundet.

DK: Krav på bosättning för chefer.

RO: Obundet för ii.

(1) Om tillhandahållandet av en tjänst förutsätter ett ekonomiskt behovstest baseras detta huvudsakligen på befintlig kollektivtrafik på den aktuella sträckan.
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b) Godstransporter

(CPC 7123)

1) Obundet.

2) Inga utom BG, CY, CZ, EE, HU, MT, PL, SI, SK: Obundet.

3) För transport inom en medlemsstat som bedrivs av ett transportföretag
etablerat i en annan medlemsstat: Obundet.

AT, BG, CY, CZ, ES, EE, HU, MT, PL, SI, SK: Obundet.

IT: För transport inom landet: licens efter ett ekonomiskt behovstest.

FI: Tillstånd krävs, beviljas ej för utlandsregistrerade fordon.

SE: Krav på tillstånd för kommersiell marktransportverksamhet. Till-
ståndet grundas på sökandenas ekonomiska situation, erfarenhet och
förmåga att tillhandahålla tjänsterna. Begränsningar av användningen av
hyrda fordon för sådan verksamhet.

4) Obundet utom enligt vad som anges i det horisontella avsnittet under i
och ii och med förbehåll för följande begränsningar:

AT, BG, CY, CZ, EE, HU, MT, PL, SK, SL: Obundet.

RO: Obundet för ii.

1) Obundet.

2) BG, HU, MT, PL, SK: Obundet.

3) Obundet för transport inom en medlemsstat som bedrivs
av ett transportföretag etablerat i en annan medlemsstat.

AT, BG, ES, HU, PL, MT, SK: Obundet.

SE: Krav för etablerade samhällsserviceföretag att använda
nationellt registrerade fordon.

4) Obundet utom enligt vad som anges i det horisontella
avsnittet under i och ii och med förbehåll för följande
begränsningar:

AT, BG, CY, CZ, EE, HU, LV, MT, PL, SI, SK: Obundet.

RO: Obundet för ii.

d) Underhåll och reparation
av vägtransportutrust-
ning

(Alla medlemsstater
utom BG, CZ, EE, FI, HU,
SK och SL: CPC 6112.

BG: 6112, del av 8867

CZ, EE, HU och SK: 6112
+ 8867.

FI 6112 och delar av 88.
SI: Ingår i CPC 6112 (*))

1) Obundet (**).

2) MT, RO: Obundet.

3) SE: Operatörer tillåts inrätta och upprätthålla egen terminalinfrastruktur
med förbehåll för utrymmes- och kapacitetsbegränsningar.

MT, RO: Obundet.

4) Obundet utom enligt vad som anges i det horisontella avsnittet under i
och ii och med förbehåll för följande begränsningar:

MT, RO: Obundet.

1) Obundet (**).

2) MT, RO: Obundet.

3) MT, RO: Obundet.

4) Obundet utom enligt vad som anges i det horisontella
avsnittet under i och ii och med förbehåll för följande
begränsningar:

MT, RO: Obundet.

(*) Koncessions- eller licensförfaranden för samhällsnyttiga tjänster kan tillämpas om verksamheten inkräktar på offentlig egendom.
(**) Det är inte möjligt att göra ett åtagande rörande detta leveranssätt.



II. SEKTORSPECIFIKA ÅTAGANDEN

10. TRANSPORTTJÄNSTER

e) Kringtjänster för väg-
transportutrustning

(Endast för LV:

CPC 7441, CPC 7449)

1) Alla medlemsstater: Obundet.

2) Alla medlemsstater utom LV: Obundet.

LV: Inga.

3) Alla medlemsstater utom LV: Obundet.

LV: Tillstånd krävs (överenskommelse med busstation, licens).

4) Obundet utom enligt vad som anges i det horisontella avsnittet under i
och ii och med förbehåll för följande begränsningar:

Alla medlemsstater utom LV: Obundet.

LV: Obundet, utom enligt vad som anges i det horisontella avsnittet.

1) Alla medlemsstater: Obundet.

2) Alla medlemsstater utom LV: Obundet.

LV: Inga.

3) Alla medlemsstater utom LV: Obundet.

LV: Inga.

4) Obundet utom enligt vad som anges i det horisontella
avsnittet under i och ii och med förbehåll för följande
begränsningar:

Alla medlemsstater utom LV: Obundet.

LV: Inga. LV: Endast för CSS-EJP: Inga.
G. Transport i rörledning

LT: CPC 713

1) Alla medlemsstater: Obundet.

2) Alla medlemsstater utom HU, LT: Obundet.

HU, LT: Inga.

3) Alla medlemsstater utom HU, LT: Obundet.

HU: Tjänster kan tillhandahållas enligt ett koncessionskontrakt som
beviljas av den statliga eller lokala myndigheten.

LT: Inga.

4) Obundet utom enligt vad som anges i det horisontella avsnittet under i
och ii och med förbehåll för följande begränsningar:

Alla medlemsstater utom HU, LT: Obundet.

HU, LT: Obundet utom enligt vad som anges i det horisontella avsnittet.

1) Alla medlemsstater utom HU: Obundet.

HU: Inga.

2) Alla medlemsstater: Obundet.

HU, LT: Inga.

3) Alla medlemsstater utom HU, LT: Obundet.

HU, LT: Inga.

4) Obundet utom enligt vad som anges i det horisontella
avsnittet under i och ii och med förbehåll för följande
begränsningar:

Alla medlemsstater utom HU, LT: Obundet.

HU, LT: Obundet, utom enligt vad som anges i det
horisontella avsnittet.



II. SEKTORSPECIFIKA ÅTAGANDEN

10. TRANSPORTTJÄNSTER

H. Kringtjänster för alla
transportsätt

a) Godshantering

(EE, LV och LT: CPC 741)

1) Alla medlemsstater utom EE, LV och LT: Obundet.

EE, LV och LT: Inga.

2) Alla medlemsstater utom EE, LV och LT: Obundet.

EE, LV och LT: Inga.

3) Alla medlemsstater utom EE, LV och LT: Obundet.

EE, LV och LT: Inga utom vid flygplatser där de kategorier av verksamhet
för vilka åtaganden gjorts avgörs av flygplatsens storlek, antalet
tillhandahållare vid varje flygplats kan begränsas på grund av
utrymmesbegränsningar och till minst två tillhandahållare av andra skäl,
och icke-diskriminerande förfaranden för förhandsgodkännande kan
tillämpas.

1) Alla medlemsstater utom EE, LV: Obundet (*).

EE, LV: Inga.

2) Alla medlemsstater utom EE, LV och LT: Obundet.

EE, LV och LT: Inga.

3) Alla medlemsstater utom EE, LV och LT: Obundet.

EE, LV och LT: Inga.

4) Obundet utom enligt vad som anges i det horisontella avsnittet under i
och ii och med förbehåll för följande begränsningar:

Alla medlemsstater utom EE, LV och LT: Obundet.

EE, LV och LT: Obundet utom enligt vad som anges i det horisontella
avsnittet.

4) Obundet utom enligt vad som anges i det horisontella
avsnittet under i och ii och med förbehåll för följande
begränsningar:

Alla medlemsstater utom EE, LV och LT: Obundet.

EE och LT: Obundet utom enligt vad som anges i det
horisontella avsnittet.

LV: Inga.
b) Lagring och magasiner-

ing

(Alla medlemsstater
utom BG: CPC 742
[utom i hamnar].

BG: Endast för lagring
och magasinering i
anslutning till vägtran-
sport [ingår i CPC 742].)

1) Obundet (*)

2) 3) CY, CZ, MT, LT, PL, RO, SK och SE: Obundet.

4) Obundet utom enligt vad som anges i det horisontella avsnittet under i
och ii och med förbehåll för följande begränsningar:

CY, CZ, MT, LT, PL, RO, SK: Obundet.

1) Obundet (*).

2) 3) CY, CZ, MT, LT, PL, RO, SK och SE: Obundet.

4) Obundet utom enligt vad som anges i det horisontella
avsnittet under i och ii och med förbehåll för följande
begränsningar:

CY, CZ, MT, LT, PL, RO, SK: Obundet.

(*) Det är inte möjligt att göra ett åtagande rörande detta leveranssätt.
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c) Fraktförmedling/Frakt-
speditionstjänster (CPC
748)

1) 2) CY, CZ, HU, MT, PL, RO, SK och SE: Obundet.

BG: Krav på kommersiell närvaro.

3) CY, CZ, HU, MT, PL, RO, SK och SE: Obundet.

BG: Utländska personer får tillhandahålla tjänster endast genom
delägarskap i bulgariska bolag, med högst 49 % av aktierna, och genom
filialer.

4) Obundet utom enligt vad som anges i det horisontella avsnittet under i
och ii och med förbehåll för följande begränsningar:

CY, CZ, HU, MT, PL, RO, SK: Obundet.

1) CY, CZ, HU, MT, PL, RO, SK och SE: Obundet.

SI: Inga utom att tullklarering är begränsat till juridiska
personer etablerade i Slovenien.

2) CY, CZ, HU, MT, PL, RO, SK och SE: Obundet.

3) CY, CZ, HU, MT, PL, RO, SK och SE: Obundet.

SI: Inga utom att tullklarering är begränsat till juridiska
personer etablerade i Slovenien.

4) Obundet utom enligt vad som anges i det horisontella
avsnittet under i och ii och med förbehåll för följande
begränsningar:

CY, CZ, HU, MT, PL, RO, SK: Obundet.
Besiktning före lastning (CPC
749 (*) utom i BG: Övriga stöd-
och kringtjänster för transport,
utom packning och leverans
lokalt, ingår i CPC 749, och FI:
endast CPC 7490.)

1) 2) CY, CZ, HU, MT, PL, RO, SE, SK: Obundet.

BG: Krav på kommersiell närvaro.

3) CY, CZ, HU, MT, PL, RO, SE, SK: Obundet.

BG: Utländska personer får tillhandahålla tjänster endast genom
delägarskap i bulgariska bolag, med högst 49 % av aktierna, och genom
filialer.

4) Obundet utom enligt vad som anges i det horisontella avsnittet under i
och ii och med förbehåll för följande begränsningar:

CY, CZ, HU, MT, PL, RO, SK: Obundet.

1) 2) 3) CY, CZ, HU, MT, PL, RO, SE, SK: Obundet.

4) Obundet utom enligt vad som anges i det horisontella
avsnittet under i och ii och med förbehåll för följande
begränsningar:

CY, CZ, HU, MT, PL, RO, SK: Obundet.

I. Övriga transporttjänster

(Tillhandahållande av
kombinerade transport-
tjänster)

1) Obundet utom i FI: Inga

2) BG, CY, CZ, EE, HU, LT, LV, MT, PL, RO, SE, SI, SK: Obundet.

3) Inga, utan att det påverkar de begränsningar som gäller ett visst
transportsätt utom i AT, BG, CY, CZ, EE, HU, LT, LV, MT, PL, RO, SE, SI,
SK: Obundet.

4) Obundet utom enligt vad som anges i det horisontella avsnittet under i
och ii och med förbehåll för följande begränsningar:

AT, BG, CY, CZ, EE, HU, LT, LV, MT, PL, RO, SE, SI, SK: Obundet.

1) Obundet utom i FI: Inga

2) BG, CY, CZ, EE, HU, LT, LV, MT, PL, RO, SE, SI, SK:
Obundet.

3) Inga, utan att det påverkar de begränsningar som gäller ett
visst transportsätt utom i AT, BG, CY, CZ, EE, HU, LT, LV,
MT, PL, RO, SE, SI, SK: Obundet.

4) Obundet utom enligt vad som anges i det horisontella
avsnittet under i och ii och med förbehåll för följande
begränsningar:

AT, BG, CY, CZ, EE, HU, LT, LV, MT, PL, RO, SE, SI, SK:
Obundet.

(*) Anger att den angivna tjänsten bara utgör en del av alla de aktiviteter som omfattas av CPC-numren.



Definitioner rörande sjötransporter

1. Utan att det påverkar vilka aktiviteter som kan betraktas som ”cabotage” enligt nationell lagstiftning inbegriper denna
lista inte kustsjöfart, som antas omfatta transport av passagerare eller gods mellan en hamn i en medlemsstat och en
annan hamn i samma medlemsstat och trafik som börjar och slutar i samma hamn i en medlemsstat, under
förutsättning att trafiken sker inom denna medlemsstats territorialvatten.

2. Med ”andra former av kommersiell närvaro för tillhandahållande av internationella sjötransporter” avses förmågan hos
tillhandhållare av internationella sjötransporter i den andra parten att lokalt bedriva all verksamhet som är nödvändig
för att erbjuda sina kunder en helt eller delvis integrerad transporttjänst, inom vilken sjöfart utgör en väsentlig del.
(Detta åtagande skall emellertid inte tolkas som att det på något sätt begränsar de åtaganden som har gjorts när det
gäller det gränsöverskridande leveranssättet.)

Denna verksamhet omfattar, men är inte begränsad till, följande:

a) Att marknadsföra och sälja sjötransporttjänster och tjänster i anslutning till dessa genom direktkontakt med
kunderna, från lämnande av offerter till fakturering. Tjänsterna skall utföras eller erbjudas av tjänsteleverantören
själv eller av tjänsteleverantörer med vilka tjänsteförsäljaren har ingått varaktiga affärsöverenskommelser.

b) Köp för egen räkning eller på kunders vägnar (och vidareförsäljning till kunderna) av alla transporttjänster och
tjänster i anslutning till dessa, inbegripet inhemska transporttjänster med alla transportsätt, särskilt transport på
inre vattenvägar, väg och järnväg, som krävs för att tillhandahålla integrerade tjänster.

c) Upprättande av dokumentation i form av transport- och tullhandlingar eller andra dokument som rör de
transporterade varornas ursprung och beskaffenhet.

d) Tillhandahållande av företagsinformation via alla slags medier, inbegripet datoriserade informationssystem och
elektronisk datautväxling (om inte annat följer av bestämmelserna i detta avtal).

e) Alla slags företagsöverenskommelser (inbegripet delägande i ett bolag) och anställning av lokalt rekryterad
personal (eller, om det är fråga om utländsk personal, med förbehåll för det horisontella åtagandet om
rörligheten för anställda) med lokalt etablerade linjeagenturer.

f) För bolags räkning, organisation av fartygets anlöpning eller vid behov övertagande av last.

3. Med ”operatör av multimodala transporter” avses den person för vars räkning konossementet/det multimodala
transportdokumentet eller varje annat dokument som styrker ett kontrakt för multimodal transport av varor utfärdas
och som ansvarar för transporten av varorna enligt transportavtalet.

t90295
Maskinskriven text

t90295
Maskinskriven text
Beslut 2007/611/EG.



Tillägg A

ORDLISTA

Termer som avser enskilda medlemsstater

F r a n k r i k e

SC Société Civile
SCP Société Civile Professionnelle
SEL Société d'Exercice Libéral
SNC Société en Nom Collectif
SCS Société en Commandite Simple
SARL Société à Responsabilité Limitée
SCA Société en Commandite par Actions
SA Société Anonyme

OBS: Alla dessa bolag är juridiska personer.

Ty s k l a n d

GmbH & CoKG Kommanditbolag där bolagsmannen med personligt ansvar utgör ett GmbH (ett aktiebolag med
begränsad ansvarighet)

EWIV Europäische Wirtschaftliche Interessenvereinigung (europeisk ekonomisk intressegruppering)

I t a l i e n

SPA Società per Azioni (aktiebolag)
SRL Società a Responsabilità Limitata (bolag med begränsad ansvarighet)

När det gäller Italien omfattas följande professionella tjänster av gemenskapens erbjudande:

Ragionieri-periti commerciali Bokföring–redovisning–revision
Commercialisti Bokföring–redovisning–revision
Geometri Lantmätare
Ingegneri Ingenjörer
Architetti Arkitekter
Geologi Geologer
Medici Läkare
Farmacisti Farmaceuter
Psicologi Psykologer
Veterinari Veterinärer
Biologi Biologer
Chimici Kemister
Periti agrari Jordbruksexperter
Agronomi Agronomer
Attuari Aktuarier

t90295
Maskinskriven text
Beslut 2007/611/EG.



Rådets beslut 2002/979/EG  1436

 
Bilaga VIII 

 
Bindningslista över särskilda åtaganden beträffande finansiella tjänster 

 
(Som avses i artikel 120) 

 
Del A — Gemenskapens bindningslista 
 
Inledande anmärkning 
1. De särskilda åtagandena i denna lista är endast tillämpliga på de territorier inom vilka 
fördragen om upprättandet av gemenskapen tillämpas och på de villkor som fastställs i dessa 
fördrag. Dessa åtaganden är tillämpliga endast på förbindelserna mellan gemenskaperna och 
deras medlemsstater, å ena sidan, och länder utanför gemenskaperna, å andra sidan. De 
påverkar inte medlemsstaternas rättigheter och skyldigheter enligt gemenskapsrätten. Beslut 
2007/611/EG. 
 
2. För medlemsstaterna används följande förkortningar: 
AT  Österrike 
BE  Belgien 
BG  Bulgarien 
CY  Cypern 
CZ  Tjeckien 
DE  Tyskland 
DK  Danmark 
ES  Spanien 
EE  Estland 
FR  Frankrike 
FI  Finland 
EE  Grekland 
HU  Ungern 
IT  Italien 
IE  Irland 
LU  Luxemburg 
LT  Litauen 
LV  Lettland 
MT  Malta 
NL  Nederländerna 
PT  Portugal 
PL  Polen 
RO  Rumänien 
SE  Sverige 
SI  Slovenien 
SK  Slovakien 
UK  Förenade kungariket 
 
Med ”dotterbolag” till en juridisk person avses en juridisk person som faktiskt kontrolleras av 
en annan juridisk person. 
 
Med ”filial” till en juridisk person avses en affärsverksamhet som inte är en juridisk person 
och som förefaller vara permanent, som exempelvis en del av moderbolaget, som har en 
ledning och är materiellt så utrustad att den kan stå i affärsförbindelse med tredje part på så 
sätt att den senare trots vetskap 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 direkt till filialen. Beslut 2007/611/EG. 
 



I. HORISONTELLA ÅTAGANDEN

ALLA SEKTORER I DENNA LISTA

3) I alla medlemsstater (1) kan tjänster som betraktas som samhällsnyttiga
tjänster på nationell eller lokal nivå omfattas av offentliga monopol eller
ensamrätt för privata operatörer (2).

3) a) Behandling som beviljats dotterbolag (till chilenska
bolag) som bildats enligt en medlemsstats lag och
som har sitt säte, sin centrala förvaltning eller sin
huvudsakliga verksamhet i gemenskapen utsträcks
inte till att omfatta ett chilenskt bolags filialer eller
agenturer i en medlemsstat. Detta hindrar dock inte
en medlemsstat från att även låta ett chilenskt bolags
eller företags filialer eller agenturer i en annan
medlemsstat få samma behandling när det gäller
deras verksamhet på den första medlemsstatens
territorium, såvida inte detta uttryckligen förbjuds i
gemenskapsrätten.

b) Mindre gynnsam behandling kan beviljas (chilenska
bolags) dotterbolag som bildats enligt en medlems-
stats lag och som endast har sitt säte eller sin centrala
förvaltning på gemenskapens territorium, såvida det
inte kan visas att de i praktiken fortlöpande har en
koppling till ekonomin i en av medlemsstaterna.

Etablering av en juridisk person
3) RO: Den verkställande direktören eller styrelseordföranden

samt hälften av styrelsemedlemmarna i affärsföretag skall
vara rumänska medborgare om inget annat anges i
bolagsavtalet eller i bolagets stadgar. Majoriteten av
affärsföretagens revisorer samt deras ställföreträdare skall
vara rumänska medborgare.
SE: Ett aktiebolag kan bildas av en eller flera grundare. En
grundare skall antingen vara bosatt inom EES eller vara en
juridisk person inom EES. Ett handelsbolag kan endast vara
grundare om varje bolagsman är bosatt inom EES (3).
Motsvarande villkor gäller för etablering av alla andra slags
juridiska personer.

(1) I fallet Österrike, Finland och Sverige har det inte gjorts några horisontella förbehåll för tjänster som betraktas som samhällsnyttiga tjänster.
(2) Förklarande anmärkning: Samhällsnyttiga tjänster förekommer i sektorer såsom närstående vetenskapliga och tekniska konsulttjänster, FoU-tjänster inom samhällsvetenskap och humaniora, tekniska kontroller och analyser, miljötjänster, hälsovård,

transporttjänster och transportrelaterade tjänster. Ensamrätter på sådana tjänster beviljas ofta privata aktörer, t.ex. aktörer som har koncessioner från offentliga myndigheter och omfattas av särskilda serviceförpliktelser. Eftersom samhällsnyttiga
tjänster ofta även förekommer på en nivå under den centrala är det inte lämpligt att göra en detaljerad och uttömmande sektorspecifik lista.

(3) Det kan beviljas undantag från dessa krav om det kan bevisas att det inte är nödvändigt att vara bosatt inom EES.
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Lag om utländska företags filialer
3) SE: Ett utländskt bolag (som inte har bildat någon juridisk person i

Sverige) skall bedriva sin affärsverksamhet genom en i Sverige etablerad
filial med självständig förvaltning och separat bokföring.
SE: Byggnadsprojekt som varar i mindre än ett år är undantagna från
kravet att etablera en filial och att utse en representant som är bosatt i
Sverige.

Lag om utländska företags filialer
3) SE: Verkställande direktören och åtminstone 50 procent av

styrelseledamöterna skall vara bosatta inom EES.
SE: Verkställande direktören för en filial skall vara bosatt
inom EES (1).
SE: Utländska eller svenska medborgare som inte är bosatta
i Sverige och som önskar bedriva affärsverksamhet i
Sverige skall utse och hos den lokala myndigheten
registrera en i Sverige bosatt representant som ansvarig för
denna verksamhet.
SI: Utländska företag får inrätta filialer under förutsättning
att moderföretaget under minst ett år varit registrerat i ett
domstolsregister i företagets ursprungsland.

Juridiska personer
3) BG: Etablering av utländska tjänsteleverantörer, inbegripet samriskföre-

tag, får endast ske i form av kommanditbolag eller aktiebolag med minst
två delägare. För etablering av filialer krävs tillstånd. Obundet när det
gäller representationskontor. Representationskontor får inte bedriva
ekonomisk verksamhet. I företag där det offentligas (stat eller kommuner)
andel av det egna kapitalet överstiger 30 % krävs tillstånd för överföring
av dessa andelar till tredje part.
FI: Utländska ägares förvärv av aktier som ger mer än en tredjedel av
rösterna i ett större finskt bolag eller ett större företag (med mer än
1 000 anställda eller med en omsättning på över 1 000 miljoner finska
mark eller med en balansomslutning på över 167 miljoner EUR) måste
godkännas av de finska myndigheterna. Godkännande kan endast vägras
om ett viktigt nationellt intresse är i fara.

FI: För bedrivande av handel behöver en utländsk
medborgare som är bosatt utanför EES och önskar bedriva
handel som enskild näringsidkare eller delägare i ett finskt
öppet bolag eller kommanditbolag tillstånd.. Om en
utländsk organisation eller stiftelse som är hemmahörande
utanför EES har för avsikt att bedriva affärsverksamhet eller
handel genom en filial i Finland, krävs tillstånd.
FI: Om åtminstone hälften av styrelsemedlemmarna eller
verkställande direktören är bosatta utanför EES, krävs
tillstånd. Undantag kan dock beviljas vissa bolag.
SK: En utländsk fysisk person vars namn skall registreras i
handelsregistret som en person som är bemyndigad att
handla på näringsidkarens vägnar måste lämna in uppe-
hållstillstånd för Slovakien.

FI: Åtminstone hälften av grundarna av ett aktiebolag skall vara bosatta i
antingen Finland eller något annat EES-land. Undantag kan dock beviljas
vissa bolag.
HU: Kommersiell närvaro bör etableras i form av kommanditbolag,
aktiebolag eller representationskontor. Det är inte tillåtet med en första
etablering i form av en filial.
PL: Utländska tjänsteleverantörer får endast etableras genom komman-
ditbolag eller aktiebolag.

(1) Det kan beviljas undantag från dessa krav om det kan bevisas att det inte är nödvändigt att vara bosatt inom EES.



I. HORISONTELLA ÅTAGANDEN

ALLA SEKTORER I DENNA LISTA
Köp av fast egendom
DK: Begränsningar av i landet icke-hemmahörande fysiska och juridiska
personers rätt till köp av fast egendom. Begränsningar av utländska fysiska och
juridiska personers rätt till köp av jordbruksfastigheter.
EL: Enligt lag nr 1892/89 måste medborgare ha tillstånd från försvars-
ministeriet för att förvärva mark i områden nära gränser. Enligt administrativ
praxis är det lätt att erhålla tillstånd för direktinvesteringar.
CY: Obundet.
HU: Obundet när det gäller förvärv av statligt ägd egendom.
LT: Obundet när det gäller juridiska och fysiska personers förvärv av mark.

Köp av fast egendom
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.

MT: Obundet när det gäller förvärv av fast egendom.
LV: Obegränsad i fråga om landförvärv av juridiska personer. Landarrende
under högst 99 år är tillåtet.
PL: Obundet när det gäller förvärv av statligt ägd egendom, dvs. de
bestämmelser som reglerar privatiseringsprocessen (för leveranssätt 3).
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 (när det gäller
leveranssätten 3 och 4).
SI: Juridiska personer, med säte i Slovenien och med deltagande av utländskt
kapital, får förvärva fast egendom inom Sloveniens territorium. Filialer (1) 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. Särskilt tillstånd krävs för ägande av fast egendom i
gränsområdena 10 kilometer från gränsen av företag där största delen av
kapitalet och majoriteten av rösträtterna direkt eller indirekt tillhör juridiska
personer eller medborgare i en annan medlemsstat.
SK: Inga utom för mark (när det gäller leveranssätten 3 och 4).

Utländska juridiska personer och utländska medborgare med
permanent bosättning utomlands får förvärva äganderätt till
byggnader samt, i begränsad omfattning, till fast egendom, om de
har tillstånd från finansministeriet. Kravet på tillstånd gäller inte
personer som har gjort investeringar i Bulgarien.
Utländska medborgare med permanent bosättning utomlands,
utländska juridiska personer och företag, där det utländska
delägarskapet har majoritet vid beslutsfattande eller blockerar
beslut, får förvärva äganderätt till fast egendom i specifika
geografiska regioner som väljs ut av ministerrådet, under
förutsättning att de får tillstånd.
IE: Skriftligt förhandsmedgivande skall inhämtas från mark-
kommissionen (Land Commission) för inhemska eller utländska
bolags eller utländska medborgares förvärv av varje slags andel i
fast egendom i Irland. Om sådan egendom är avsedd för
näringsändamål (annat än jordbruk), bortfaller detta krav om ett
intyg inhämtas från ministern för näringsliv och sysselsättning
(Minister for Enterprise and Employment). Denna lag är inte
tillämplig på fast egendom i städer.

(1) SI: Enligt lagen om affärsföretag betraktas filialer som etablerats i Slovenien inte som juridiska personer, men när det gäller deras verksamhet behandlas de som dotterbolag.
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CZ: Begränsningar av utländska fysiska och juridiska personers
rätt att förvärva fast egendom. Utländska enheter får förvärva fast
egendom genom inrättandet av tjeckiska juridiska personer eller
deltagande i samriskföretag. Markförvärv av utländska enheter
måste godkännas.
HU: Obundet när det gäller utländska fysiska personers förvärv
av fast egendom.
LV: Obundet i fråga om landförvärv av juridiska personer.
Landarrende under högst 99 år är tillåtet.
PL: Tillstånd krävs för utländska fysiska och juridiska personers
direkta eller indirekta förvärv av fast egendom.
SK: Begränsningar av utländska fysiska och juridiska personers
rätt till köp av fast egendom. Utländska enheter får förvärva fast
egendom genom inrättandet av slovakiska juridiska personer eller
deltagande i samriskföretag. Utländska enheters markförvärv
måste godkännas (när det gäller leveranssätten 3 och 4).
IT: Obundet för köp av fast egendom.
FI (Åland): Begränsningar av rätten för fysiska personer utan
hembygdsrätt på Åland och för juridiska personer att förvärva
och besitta fast egendom på Åland utan tillstånd från behöriga
myndigheter i landskapet.
FI (Åland): Begränsningar av etableringsrätten och rätten att
tillhandahålla tjänster för fysiska personer utan hembygdsrätt på
Åland eller för juridiska personer utan tillstånd från behöriga
myndigheter på Åland.
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Investeringar
FR: För utländska köp av mer än 33,33 procent av kapitalandelarna eller
rösträtterna i ett befintligt franskt företag eller 20 procent i börsnoterade
franska bolag gäller följande bestämmelse:
— En månad efter förhandsanmälan anses köpet ha godkänts om inte

ekonomiministern i undantagsfall utövat sin rätt att skjuta upp
investeringen.

FR: Utländskt delägarskap i nyligen privatiserade bolag kan begränsas till en
variabel andel av de aktier som bjuds ut till allmänheten och som fastställs av
Frankrikes regering från fall till fall.
ES: För investeringar i Spanien av utländska statliga och offentliga organ (som
vanligen har andra intressen utöver de ekonomiska), direkt eller genom bolag
eller andra juridiska personer som direkt eller indirekt kontrolleras av utländska
regeringar, krävs förhandsgodkännande från regeringen.

Investeringar
BG: Utländska investeringar skall registreras av finansministeriet
men enbart för statistiska och skattemässiga ändamål.
En utländsk person eller ett bolag, där det utländska delägar-
skapet har majoritet vid beslutsfattande eller blockerar beslut,
antingen direkt eller genom andra företag med utländskt ägande,
behöver tillstånd för
i) distribution av vapen, ammunition eller militär utrustning,
ii) bank- eller försäkringsverksamhet eller deltagande i banker

eller försäkringsbolag,
iii) prospektering, utveckling eller utvinning av naturresurser i

landets territorialvatten, på kontinentalsockeln eller i den
exklusiva ekonomiska zonen,

iv) förvärv av ägande som ger majoritet vid beslutsfattande
eller blockerar beslut i ett företag som bedriver verksamhet
i något av de områden som anges ovan under i, ii och iii.

PT: Utländskt delägarskap i nyligen privatiserade bolag kan begränsas till en
variabel andel av de aktier som bjuds ut till allmänheten och som fastställs av
Portugals regering från fall till fall.
IT: Nyligen privatiserade bolag kan beviljas eller få behålla ensamrätter.
Rösträtten i nyligen privatiserade bolag kan i vissa fall vara begränsad. Under
en period av fem år kan det för förvärv av stora aktieposter i bolag verksamma
inom försvar, transporttjänster, telekommunikation och energi krävas
godkännande från finansministeriet.
FR: För etablering inom en viss (1) affärsverksamhet eller näring eller inom ett
visst hantverk krävs ett särskilt godkännande om verkställande direktören inte
har permanent uppehållstillstånd.

När det gäller den bank- och försäkringsverksamhet som avses i ii
och iv skall kriterierna för tillstånd bygga på försiktighets-
principen och överensstämma med skyldigheterna enligt artik-
larna XVI och XVII i GATS.
CY: Enheter med utländskt deltagande skall ha betalat kapital i
proportion till sina finansiella krav och utländska personer måste
finansiera sina bidrag genom införande av utländsk valuta.
Om den utländska andelen överstiger 24 % skall ytterligare
finansiering av kravet på arbetande kapital eller andra krav tas
från lokala eller utländska källor i proportion till inhemskt och
utländskt deltagande i enhetens aktiekapital. I fråga om filialer till
utländska företag måste allt kapital för den första investeringen
tas från utländska källor. Lån från lokala källor är bara tillåtet
efter det att projektet inletts för att finansiera krav på arbetande
kapital.

(1) Med affärsverksamhet, näring eller hantverk avses sådana sektorer som övriga affärstjänster, byggnadsverksamhet, distribution och turism. Telekommunikation och finansiella tjänster avses inte.
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HU: Obundet när det gäller förvärv av statligt ägd egendom.
LT: Investeringar för att organisera lotterier är förbjudna enligt
lagen om investeringar av utländskt kapital.
MT: För företag där utländska juridiska eller fysiska personer äger
andelar gäller samma kapitalkrav som för företag som ägs enbart
av personer med hemvist i Malta, enligt följande: privata företag –
MTL 500 (med minst 20 % som eget kapital), offentliga företag –
MTL 20 000 (med minst 25 % som eget kapital). Den del av det
egna kapitalet som består av utländska investeringar skall betalas
av utländska fonder.

CY: Utländska medborgare måste ha tillstånd från centralbanken för att delta i
en juridisk person i form av ett företag eller partnerskap i Cypern. Det
utländska ägandet i alla sektorer/undersektorer som inbegrips i bindningslistan
över åtaganden är i normala fall begränsat till 49 %. Myndigheternas beslut att
bevilja tillstånd för utländskt ägande grundas på prövningar av ekonomiska
behov där följande kriterier i allmänhet tillämpas:
a) Tillhandahållande av tjänster som är nya i Cypern.
b) Främjande av en exportorientering av ekonomin med utveckling av

befintliga och nya marknader.
c) Överföring av modern teknik, kunskap och nya ledningsstrategier.
d) Förbättring antingen av ekonomins produktiva struktur eller av befintliga

produkters och tjänsters kvalitet.
e) Kompletterande inverkan på befintliga enheter och verksamhet.
f) Föreslagna projekts bärkraft.
g) Skapandet av nya arbetstillfällen för forskare, kvalitetsförbättringar och

utbildning av lokal personal.
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I undantagsfall, då en föreslagen investering i stor utsträckning uppfyller de
flesta av kriterierna för prövning av ekonomiska behov kan det beviljas
tillstånd för utländskt ägande på mer än 49 %.
När det gäller offentliga företag får det utländska aktieägandet i normala fall
uppgå till 30 %. När det gäller värdepappersfonder får det utländska ägandet
uppgå till 40 %.
Juridiska personer i form av företag måste vara registrerade i enlighet med
bolagsrätten. Enligt samma lag skall utländska företag som vill etablera
verksamhet eller kontor i Cypern registrera det om en utländsk filial. Enligt
lagen om valutakontroll krävs för registrering ett förhandsgodkännande från
centralbanken. Ett sådant godkännande omfattas av den gällande politik för
utländska investeringar som är tillämplig på den juridiska personens planerade
verksamhet i Cypern och de allmänna investeringskriterier som fastställs ovan.
HU: Obundet när det gäller förvärv av statligt ägd egendom.
MT: Bolagslagen (kap. 386) som reglerar utländska medborgares tillhandahål-
lande av tjänster genom registrering av ett lokalt bolag och lagen om externa
transaktioner (kap. 233) som reglerar utfärdande, förvärv, försäljning och
återköp av värdepapper som inte är noterade på Maltas fondbörs skall fortsätta
att gälla.
PL: I följande fall krävs godkännande av inrättande av företag med utländskt
aktiekapital:
— Etablering av företag, köp eller förvärv av aktier eller andelar i ett

befintligt företag. Utvidgning av företagets verksamhet om den omfattar
minst ett av följande områden:

— Förvaltning av hamnar och flygplatser.
— Handel med fast egendom eller mellanhand vid handel med fast

egendom.
— Leveranser till försvarsindustrin som inte omfattas av andra licenskrav.
— Grossisthandel med importerade konsumtionsvaror.
— Tillhandahållande av juridisk rådgivning.
— Inrättande av ett samriskföretag med utländskt kapital där den polska

parten utgörs av en statlig juridisk person som bidrar med icke-pekuniära
medel som startkapital.

— Upprättande av ett kontrakt, som omfattar rätt att använda statlig
egendom i mer än sex månader eller beslut om att förvärva sådan
egendom.

SI: När det gäller finansiella tjänster utfärdas tillstånd av de myndigheter som
anges i åtagandena för sektorn och på de villkor som anges i dessa.
Det finns inte några begränsningar för etablering av nya företag (greenfield-
investeringar).
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Subventioner
Möjligheten att få subventioner från gemenskapen eller med-
lemsstaterna kan vara begränsad till juridiska personer som är
etablerade inom en medlemsstats territorium eller en särskild
geografisk del av detta. Obundet när det gäller subventioner för
forskning och utveckling. Obundet för filialer som är etablerade i
en medlemsstat av bolag från ett land utanför gemenskapen. Det
strider inte mot detta åtagande om en tjänst tillhandahålls eller
subventioneras inom den offentliga sektorn.
Åtaganden som görs i denna bindningslista innebär inte att
gemenskapen eller medlemsstaterna måste erbjuda subventioner
till tjänster som tillhandahålls från en plats utanför dess
territorium.
I den mån fysiska personer har möjlighet att få subventioner kan
denna möjlighet begränsas till en medlemsstats medborgare.

Valutaregler (1) (2) (3) (4) Valutaregler (5)
1), 2), 3), 4) BG: För betalningar och överföringar till utlandet med anknytning
till investeringar och statliga eller statsgaranterade lån krävs tillstånd från den
bulgariska centralbanken (6).
1), 2) SK: När det gäller löpande betalningar finns det begränsningar av förvärv
av utländsk valuta av inhemska personer för personligt bruk.
I samband med kapitalbetalningar krävs tillstånd för utländsk valuta för
godkännande av finansiella krediter från utländska personer, direkta kapital-
investeringar utomlands, förvärv av fast egendom utomlands och köp av
utländska värdepapper.

4) CY: Enligt lagen om valutakontroll får utländska personer
normalt sett inte låna från lokala källor.

(1) CZ: Ett icke-diskriminerande system för kontroll av utländsk valuta tillämpas. Systemet består av
a) begränsningar av förvärv av utländsk valuta av inhemska personer för personligt bruk,
b) (för tjeckiska medborgare) tillstånd för utländsk valuta för godkännande av finansiella krediter från utländska personer, direkta kapitalinvesteringar utomlands, förvärv av fast egendom utomlands och köp av utländska värdepapper.

(2) PL: Ett icke-diskriminerande system för kontroll av utländsk valuta i fråga om begränsningar av omsättningen av utländsk valuta och systemet med tillstånd för utländsk valuta (allmänt och enskilt), till exempel begränsningar av kapitalflöde och
valutatransaktioner. För följande transaktioner med utländsk valuta krävs tillstånd:
— Utförsel av utländsk valuta.
— Införsel av polsk valuta.
— Överföring av äganderätten till monetära tillgångar mellan inhemska och utländska personer.
— Beviljande och utställande av lån och krediter av inhemska personer vid transaktioner i utländsk valuta.
— Fastställande eller genomförande av betalning i utländsk valuta inom Polen för förvärvade varor, fast egendom, äganderätter, tjänster eller utfört arbete.
— Öppnande och innehav av ett bankkonto i en bank med säte i utlandet.
— Förvärv och innehav av utländska rättigheter och förvärv av fast egendom i utlandet.
— Ingående av liknande åtaganden utomlands med liknande följder.

(3) SK: Införsel registreras av tydlighetsskäl.
(4) BG: Ett icke-diskriminerande system för kontroll av utländsk valuta vid överföringar och betalningar i samband med löpande transaktioner: i) begränsningar av export och import av nationell eller utländsk valuta i kontanter, ii) begränsningar av

inhemska personers förvärv av utländsk valuta för personligt bruk, iii) utländska anställda får köpa utländsk valuta till ett belopp motsvarande 70 % av sin lön, iv) betalningar och överföringar till utlandet i utländsk valuta skall verkställas av banker,
v) för ensidiga överföringar krävs tillstånd från den bulgariska centralbanken, vi) betalningar på Bulgariens territorium skall ske i BGL.

(5) PL: Fotnoten under marknadstillträde gäller också för nationell behandling.
(6) Utländska personer har rätt att överföra följande intäkter och ersättningar från investeringar i Bulgarien till utlandet: erhållen avkastning, ersättning för expropriering av investeringen för statsändamål, behållning från likvidation eller försäljning av

hela eller delar av investeringen, erhållet belopp vid verkställande av fordran som säkrats i valuta genom en säkerhet eller inteckning.



I. HORISONTELLA ÅTAGANDEN

ALLA SEKTORER I DENNA LISTA
Tjänster i samband med fredlig användning av kärnenergi
1), 2), 3), 4) BG: Obundet för tjänster i samband med provgrävning, brytning
och bearbetning av klyvbara ämnen eller fusionsämnen eller ämnen ur vilka
sådana ämnen kan framställas, liksom handel med dessa, underhåll och
reparation av utrustning och system i anläggningar för produktion av
kärnenergi, transport av sådana material och avfall från bearbetningen,
användning av joniserande strålning samt för alla andra tjänster i samband med
fredlig användning av kärnenergi (inbegripet tekniska tjänster och konsult-
tjänster samt tjänster i samband med mjukvara, osv.).
Privatisering (1)
3) BG: Obundet för deltagande i privatisering genom statliga utlands-

skuldsförbindelser och för tjänstesektorer och/eller tillhandahållare av
tjänster som inte omfattas av privatisering inom ramen för det årliga
privatiseringsprogrammet.
RO: Obundet.

Privatisering
3) BG: Obundet för deltagande i privatisering genom

investeringskuponger eller andra preferentiella privatiser-
ingsmetoder, för vilka det krävs bulgariskt medborgarskap
och permanent bosättning i Bulgarien.
RO: Obundet.

4) Obundet med undantag för åtgärder rörande inresa i och tillfällig
vistelse (2) i en medlemsstat utan krav på ekonomiskt behovstest (3), för
följande kategorier fysiska personer som tillhandahåller tjänster:

4) Obundet med undantag för åtgärder som rör de kategorier
fysiska personer som anges i kolumnen om marknads-
tillträde.

i) Tillfällig närvaro, som internt förflyttad personal (4), av fysiska personer i
följande kategorier, förutsatt att tillhandahållaren av tjänsten är en
juridisk person och att personerna i fråga varit anställda av eller delägare
(dock inte majoritetsandelsägare) i denna åtminstone under det år som
omedelbart föregått förflyttningen.

Gemenskapens direktiv om ömsesidigt erkännande av
examensbevis gäller inte medborgare i tredjeländer.
Erkännande av de examensbevis som krävs för utövande av
reglerade professionella tjänster av medborgare i länder
utanför gemenskapen faller fortfarande inom ramen för de
enskilda medlemsstaternas behörighet, såvida inte annat
föreskrivs i gemenskapslagstiftningen. Rätten att utöva ett
reglerat yrke i en medlemsstat ger inte rätt att utöva detta i
en annan medlemsstat.

BG: Antalet internt förflyttad personal får inte överstiga 10 % av det
årliga genomsnittet av antalet bulgariska medborgare som är anställda av
den bulgariska juridiska personen i fråga (om antalet anställda är färre än
100 får antalet förflyttade personer, efter godkännande, överstiga 10 %).

(1) RO: 30 % av kapitalet i statsägda affärsföretag har utan avgift delats ut till rumänska medborgare genom ”äganderättsbevis” som inte får säljas till utländska juridiska och fysiska personer.
RO: De återstående 70 % av kapital i dessa företag skall säljas ut.
RO: Inom ramen för privatiseringsprocessen kan utländska investerare köpa tillgångar och aktier i affärsföretag. Rumänska juridiska och fysiska personer har företräde i detta avseende. Vid privatisering enligt MEBO-metoden (Management-
Employee-Buy-Out) är rätten att köpa ett affärsföretag förbehållen företagets anställda.

(2) Längden på en ”tillfällig vistelse” fastställs av medlemsstaterna och, i förekommande fall, i gemenskapens lagstiftning om inresa, vistelse och arbete. Den exakta längden kan variera för de olika kategorierna av fysiska personer i denna lista. När det
gäller kategori i, är vistelsens längd begränsad i vissa medlemsstater enligt följande: BG – ett år, vilket kan förlängas med upp till ytterligare ett år (maximalt tre år); EE – tre år, vilket kan förlängas med upp till ytterligare två år (maximalt fem år);
LV – fem år; LT – tre år, vilket för personal i ledande ställning kan förlängas med upp till ytterligare två år; PL och SI – ett år, vilket kan förlängas. När det gäller kategori ii är vistelsens längd begränsad i vissa medlemsstater enligt följande:
BG – tre månader per kalenderår; EE – 90 dagar per halvår; PL – tre månader; LT – tre månader per år; HU, LV, SI – 90 dagar.

(3) Alla andra bestämmelser i gemenskapens och medlemsstaternas lagstiftning om inresa, vistelse, arbete och social trygghet skall vara tillämpliga även i fortsättningen, däribland regler om längden på en vistelse, minimilöner och kollektiva löneavtal.
(4) Med anställda som förflyttas internt avses fysiska personer som arbetar i en juridisk person, med undantag för ideella organisationer, etablerad inom Chiles territorium när de tillfälligt förflyttas i anslutning till tjänstetillhandahållande via en

kommersiell närvaro inom en medlemsstats territorium. Den berörda juridiska personen skall ha sin huvudsakliga verksamhet inom Chiles territorium och förflyttningen skall ske till av den juridiska personens driftställen (kontor, filial eller
dotterbolag) som tillhandahåller liknande tjänster inom en medlemsstats territorium där EG-fördraget är tillämpligt.



I. HORISONTELLA ÅTAGANDEN

ALLA SEKTORER I DENNA LISTA
a) Personer i ledande ställning inom en juridisk person, som företrädesvis

leder dess förvaltning och som huvudsakligen står under allmänt
överinseende av och får instruktioner från styrelsen eller bolagets
andelsägare eller motsvarande, och som bland annat
— leder anläggningen eller en avdelning eller underavdelning av

denna,
— övervakar och kontrollerar det arbete som utförs av annan tillsyns-

eller ledningspersonal samt personal med särskilda fackkunskaper,
— har personlig rätt att anställa eller avskeda personal eller

rekommendera att personal anställs eller avskedas eller andra
personalåtgärder.

— BG: Dessa personer får inte direkt utföra uppgifter i anslutning till
etableringens faktiska tillhandahållande av tjänster.

Krav på bosättning
AT: Verkställande direktörer för filialer och juridiska personer
skall vara bosatta i Österrike. De fysiska personer inom en
juridisk person eller en filial som har ansvar för att den
österrikiska handelslagen (Handelsgesetzbuch) iakttas skall vara
bosatta i Österrike.
MT: Immigrationsbestämmelser enligt immigrationslagen
(kap. 217) kommer att reglera frågan om uppehållstillstånd/
uppehållsdokument.

RO: Fysiska personer som arbetar i ledande ställning är personer med
relevant högre utbildning som, inom en organisation, har till uppgift att
leda denna eller en av dess avdelningar eller underavdelningar.

b) Personer som är anställda av en juridisk person och som har ovanliga
kunskaper som är av väsentlig betydelse för organisationens funktion,
forskningsutrustning, metoder eller förvaltning. Vid bedömningen av
sådana kunskaper beaktas inte endast organisationsspecifik kunskap utan
även om personen har en hög kvalifikationsnivå för en typ av arbete eller
en bransch som kräver särskilt tekniskt kunnande, inbegripet en officiellt
godkänd yrkestillhörighet.
RO: Fysiska personer som arbetar som experter är personer som har
universitetsexamen inom det område som deras anställning berör.

ii) Tillfällig närvaro av fysiska personer i följande kategorier:
a) Personer som inte är bosatta i en medlemsstat där EG-fördragen är

tillämpliga och som företräder en tjänsteleverantör och söker rätt till
tillfällig vistelse för att förhandla om försäljning av tjänster eller ingå avtal
om att sälja tjänster för den tjänsteleverantören, om dessa företrädare inte
kommer att delta i den direkta försäljningen till allmänheten eller i
tillhandahållandet av tjänster (dessutom, när det gäller EE, HU, LV, SI:
eller för egen räkning få ersättning från en källa i den aktuella
medlemsstaten),

b) Personer i ledande ställning enligt punkt i a ovan inom en juridisk person
som ansvarar för att i en medlemsstat etablera en kommersiell närvaro
för en tjänsteleverantör från Chile när
— företrädarna inte deltar i den direkta försäljningen eller till-

handahållandet av tjänster (dessutom när det gäller EE, HU, LV och
SI: eller för egen räkning få ersättning från en källa i den aktuella
medlemsstaten), och

— tillhandahållaren av tjänster har sin huvudsakliga verksamhet på
Chiles territorium och inte har någon annan företrädare, kontor,
filial eller dotterbolag i den medlemsstaten.



I. HORISONTELLA ÅTAGANDEN

ALLA SEKTORER I DENNA LISTA
FR: En verkställande direktör för en näring, en affärsverksamhet eller ett
hantverk (1) behöver, om uppehållstillstånd saknas, ett särskilt godkän-
nande.
IT: För tillträde till näring, affärsverksamhet eller hantverk krävs
uppehållstillstånd och ett särskilt godkännande för att bedriva verk-
samheten.

(1) Med affärsverksamhet, näring eller hantverk avses sådana sektorer som övriga affärstjänster, byggnadsverksamhet, distribution och turism. Telekommunikation och finansiella tjänster avses inte.



II.1 ÅTAGANDEN RÖRANDE FINANSIELLA TJÄNSTER (del 1) (1)

1. Delar av EG (AT, BE, BG, CZ, DK, DE, ES, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LU, NL, PT, SK, SE, UK) gör åtaganden rörande finansiella tjänster i enlighet med bestämmelserna i Överenskommelsen om åtaganden rörande
finansiella tjänster som bifogas (nedan kallad ”överenskommelsen”). Dessa åtaganden återfinns i följande avsnitt. Åtaganden rörande finansiella tjänster för övriga EG (CY, EE, LV, LT, MT, PL, RO, SI) bygger inte på
överenskommelsen och återfinns i det andra avsnittet.

2. Dessa åtaganden har gjorts med förbehåll för de begränsningar av marknadstillträdet och den nationella behandlingen som anges i avsnittet ”alla sektorer” i denna lista och för dem som rör undersektorerna enligt
nedan.

3. Åtagandena rörande marknadstillträde för leveranssätten 1 och 2 gäller endast de transaktioner som anges i punkterna B.3 respektive B.4 i avsnittet om marknadstillträde i överenskommelsen, utom när det gäller
Ungern, där de endast gäller de transaktioner som anges i punkterna B.3 a och b respektive B.4 a och b.

4. Trots anmärkning 1 ovan gäller de åtaganden om marknadstillträde och nationell behandling för leveranssätt 4 rörande finansiella tjänster som återfinns i avsnittet ”alla sektorer” i denna bindningslista, utom för
Tjeckien, Ungern, Slovakien och Sverige där åtaganden görs från fall till fall i enlighet med överenskommelsen. BG: De särskilda åtagandena för leveranssätt 4 rörande finansiella tjänster omfattas även av de
allmänna begränsningar som anges i avsnittet ”alla sektorer”.

5. Marknadstillträdet för nya finansiella tjänster eller produkter kan vara beroende av om det finns ett regelverk som införts för att de målsättningar som anges i artikel 121 skall uppnås och om de nya tjänsterna eller
produkterna överensstämmer med regelverket.

6. Som en allmän regel och på ett icke-diskriminerande sätt skall de finansiella institut som är registrerade som juridiska personer i en medlemsstat i gemenskapen ha en särskild företagsform.
7. BG: Försäkrings- eller bankverksamhet samt handel med värdepapper och närliggande verksamhet skall bedrivas separat av företag som har tillstånd att tillhandahålla sådana tjänster.
8. HU: Förvaltning av försäkringar, bankverksamhet och fonder bör utföras av tillhandahållare av finansiella tjänster som är rättsligt oberoende av varandra och vars kapital ägs av olika parter, även om banker kan

tillåtas att tillhandahålla tjänster även när det gäller värdepapper.
9. HU: Avsikten är att binda etablering av filialer när sådan verksamhet bundits i GATS och på de villkor som fastställs i det avtalet.
10. HU: Minst två personer med ungerskt medborgarskap, bosatta i landet enligt betydelsen i valutalagstiftningen och permanent bosatta i Ungern sedan minst ett år skall ingå i styrelsen i ett finansiellt institut.

A. Försäkringar och försäkringsrelaterade tjänster
1. CZ: Obligatorisk trafikförsäkring för ansvar gentemot tredje part tillhandahålls av en exklusiv tillhandahållare (2). Obligatorisk sjukförsäkring får tillhandahållas endast av tillhandahållare som ägs av tjeckiska

personer och företag och som har tillstånd.
2. SK: Följande försäkringstjänster tillhandahålls av exklusiva tillhandahållare: obligatorisk trafikförsäkring för ansvar gentemot tredje part, obligatorisk lufttransportförsäkring och arbetsgivares ansvarsförsäkring mot

skada och yrkessjukdom måste tillhandahållas genom det slovakiska försäkringsbolaget. Grundläggande sjukförsäkring får endast tillhandahållas av slovakiska sjukförsäkringsbolag med tillstånd att tillhandahålla
sjukförsäkring som utfärdats av hälsovårdsministeriet enligt lag nr 273/1999. Pensionsfondförsäkringssystem och sjukförsäkring får endast tillhandahållas av det slovakiska socialförsäkringsbolaget.

(1) Till skillnad från utländska dotterbolag omfattas de filialer som av ett chilenskt finansiellt institut etablerats direkt i en medlemsstat, utom i vissa begränsade undantagsfall, inte av de försiktighetsregler som harmoniserats på gemenskapsnivå och
vilka ger sådana dotterbolag utökade möjligheter att inrätta nya organisationer och tillhandahålla gränsöverskridande tjänster i hela gemenskapen. Filialerna får således godkännande att bedriva verksamhet i en medlemsstat på villkor motsvarande
dem som gäller för inhemska finansiella institut i den medlemsstaten och kan omfattas av krav på att de uppfyller ett antal specifika försiktighetsregler som t.ex. krav på separat kapitalförsörjning och andra kapitaltäckningskrav, rapporteringskrav
och krav på offentliggörande av räkenskaper inom bank- och värdepapperssektorn eller särskilda garanti- och depositionskrav, krav på separat kapitalförsörjning och regler om att tillgångar motsvarande de tekniska reserverna och minst en tredjedel
av solvensmarginalen skall lokaliseras i den berörda medlemsstaten inom försäkringssektorn. Medlemsstaterna får tillämpa de begränsningar som anges i denna bindningslista endast i fråga om en chilensk medborgares eller ett chilenskt företags
direkta etablering av kommersiell närvaro eller när det gäller tillhandahållande av gränsöverskridande tjänster från Chile. En medlemsstat får följaktligen inte tillämpa dessa begränsningar, inklusive dem som avser etablering, på chilenska dotterbolag
som är etablerade i andra medlemsstater i gemenskapen, såvida dessa begränsningar inte också kan tillämpas på företag eller medborgare från andra medlemsstater i enlighet med gemenskapens lagstiftning.

(2) CZ: När monopolrättigheter rörande obligatorisk trafikförsäkring för ansvar gentemot tredje part avskaffas kommer tillhandahållandet av denna tjänst att vara öppet på ett icke-diskriminerande sätt för tillhandahållare av tjänster som är etablerade i
Tjeckien.



II.1 ÅTAGANDEN RÖRANDE FINANSIELLA TJÄNSTER (del 1)

1) AT: Försäljningsfrämjande åtgärder och försäkringsförmedling för
ett dotterbolag som inte är etablerat i gemenskapen eller för en
filial som inte är etablerad i Österrike (utom i fråga om
återförsäkring och retrocession) är förbjudna.
AT: Obligatorisk lufttransportförsäkring kan meddelas endast av
ett dotterbolag som är etablerat i gemenskapen eller av en filial
som är etablerad i Österrike.
BG: För livförsäkrings- och pensionsfondstjänster samt skade-
försäkringstjänster (med undantag för inlåningsförsäkring och
liknande ersättningssystem samt obligatoriska försäkringssys-
tem (1): Obundet, utom för tjänster som tillhandahålls av
utländska leverantörer till utländska personer i Bulgarien.
Transportförsäkring avseende varor, försäkring av fordon i sig och
ansvarsförsäkring i samband med risker i Bulgarien får inte
meddelas direkt av utländska försäkringsbolag. Ett utländskt
försäkringsbolag får ingå försäkringsavtal endast genom en filial.

1) AT: En högre skatt på försäkringspremier gäller för
försäkringsavtal (utom i fråga om avtal om återförsäkring
och retrocession) som meddelas av ett dotterbolag som inte
är etablerat i gemenskapen eller av en filial som inte är
etablerad i Österrike. Undantag från den högre skatten kan
beviljas.
BG: Obundet för livförsäkrings- och pensionsfondstjänster,
skadeförsäkringstjänster, försäkringsförmedling och för-
säkringsrelaterade tjänster, såsom konsult-, aktuarie-, risk-
prövnings- och skaderegleringstjänster.

Delar av EG (AT, BE, DK, DE, ES, FI,
FR, EL, IE, IT, LU, NL, PT, SE, UK)
gör ytterligare åtaganden som
anges i ”Ytterligare åtaganden från
EU:s sida”, som bifogas.

Obundet för inlåningsförsäkring och liknande ersättningssystem samt
obligatoriska försäkringssystem.
Obundet för andra återförsäkrings- och retrocessionstjänster än
livförsäkrings- och skadeförsäkringstjänster.
BG: Obundet för försäkringsförmedling och försäkringsrelaterade
tjänster, såsom konsult-, aktuarie-, riskprövnings- och skadereglerings-
tjänster.
CZ: Inget annat än följande:
Utländska tillhandahållare av finansiella tjänster får, på de villkor som
fastställs i lagen om försäkringsverksamhet, etablera ett försäkringsbolag
med säte i Tjeckien i form av ett aktiebolag eller utöva försäkrings-
verksamhet via sina filialer med säte i Tjeckien.
Kommersiell närvaro och tillstånd krävs för att tillhandahållare av
försäkringstjänster skall få
— tillhandahålla sådana tjänster, inbegripet återförsäkring, och
— ingå förmedlingsavtal med försäkringsförmedlare syftande till ett

försäkringsavtal mellan försäkringsgivaren och tredje part.
För en försäkringsförmedlare krävs ett tillstånd om förmedlingsverk-
samheten skall utövas via en filial med säte i Tjeckien.

Obundet för andra återförsäkrings- och retrocessionstjänster än
livförsäkrings- och skadeförsäkringstjänster.

DK: Obligatorisk lufttransportförsäkring kan meddelas endast av företag
etablerade i gemenskapen.
DK: Endast försäkringsbolag som fått tillstånd enligt dansk lagstiftning
eller av danska behöriga myndigheter får i kommersiellt syfte i Danmark
tillhandahålla direktförsäkring för personer bosatta i Danmark, för
danska fartyg eller för egendom i Danmark.

(1) Tjänsteleverantörer med ensamrätt får etableras eller tillåtas när det gäller obligatoriska försäkringssystem.



II.1 ÅTAGANDEN RÖRANDE FINANSIELLA TJÄNSTER (del 1)
DE: Obligatorisk lufttransportförsäkring kan meddelas endast av ett
dotterbolag som är etablerat i gemenskapen eller av en filial som är
etablerad i Tyskland.
DE: Ett utländskt försäkringsbolag som har etablerat en filial i Tyskland
får i detta land ingå försäkringsavtal för internationell transport endast
genom den filial som etablerats i Tyskland.
IT: Obundet när det gäller aktuarietjänster.
FI: Endast försäkringsgivare med huvudkontor i EES eller som har en
filial i Finland får tillhandahålla sådana försäkringstjänster som avses i
punkt 3 a i överenskommelsen.
FI: Försäkringsmäklartjänster får tillhandahållas av ett bolag eller en
person som har ett permanent driftställe i EES.
FR: Försäkring av risker i samband med marktransport får meddelas
endast av försäkringsbolag som är etablerade i gemenskapen.
IT: Transportförsäkring avseende varor, försäkring av fordon i sig och
ansvarsförsäkring i samband med risker i Italien får endast meddelas av
försäkringsbolag som är etablerade i gemenskapen. Detta förbehåll
gäller inte för internationell transport som inbegriper import till Italien.
SK: Kommersiell närvaro krävs för tillhandahållande av
— livförsäkring för personer som är permanent bosatta i Slovakien,
— försäkring av egendom på Slovakiens territorium,
— ansvarsförsäkring för förlust eller skada som fysiska eller juridiska

personer vållar på Slovakiens territorium,
— luft- och sjötransportförsäkring som täcker varor, luftfartyg, skrov

och ansvar.
SE: Tillhandahållandet av direktförsäkringar tillåts endast genom ett
försäkringsbolag med koncession i Sverige, under förutsättning att den
utländska tillhandahållaren av tjänster och det svenska försäkrings-
bolaget tillhör samma koncern eller har ingått samarbetsavtal.



II.1 ÅTAGANDEN RÖRANDE FINANSIELLA TJÄNSTER (del 1)
2) AT: Försäljningsfrämjande åtgärder och försäkringsförmedling för

ett dotterbolag som inte är etablerat i gemenskapen eller för en
filial som inte är etablerad i Österrike (utom i fråga om
återförsäkring och retrocession) är förbjudna.
AT: Obligatorisk lufttransportförsäkring kan meddelas endast av
ett dotterbolag som är etablerat i gemenskapen eller av en filial
som är etablerad i Österrike.
BG: För livförsäkrings- och pensionsfondstjänster samt skade-
försäkringstjänster (med undantag för inlåningsförsäkring och
liknande ersättningssystem samt obligatoriska försäkringssys-
tem (1): Bulgariska fysiska och juridiska personer och utländska
personer som bedriver affärsverksamhet i Bulgarien kan ingå
försäkringsavtal i fråga om sin verksamhet i Bulgarien endast med
tjänsteleverantörer som har tillstånd att bedriva försäkrings-
verksamhet i Bulgarien. Försäkringskompensation på grundval av
sådana avtal skall betalas ut i Bulgarien.
BG: Obundet för inlåningsförsäkring och liknande ersättnings-
system samt obligatoriska försäkringssystem.
BG: Obundet för återförsäkrings- och retrocessionstjänster,
försäkringsförmedling och försäkringsrelaterade tjänster, såsom
konsult-, aktuarie-, riskprövnings- och skaderegleringstjänster.

2) AT: En högre skatt på försäkringspremier gäller för
försäkringsavtal (utom i fråga om avtal om återförsäkring
och retrocession) som meddelas av ett dotterbolag som inte
är etablerat i gemenskapen eller av en filial som inte är
etablerad i Österrike. Undantag från den högre skatten kan
beviljas.
BG: Obundet för återförsäkrings- och retrocessionstjänster,
försäkringsförmedling och försäkringsrelaterade tjänster,
såsom konsult-, aktuarie-, riskprövnings- och skaderegle-
ringstjänster.

CZ: Inget annat än följande:
Försäkringstjänster som anges nedan kan inte köpas utomlands.
— Livförsäkring för personer som är permanent bosatta i

Tjeckien.
— Försäkring av egendom på Tjeckiens territorium.
— Ansvarsförsäkring för förlust eller skada som fysiska eller

juridiska personer vållar på Tjeckiens territorium.
DK: Obligatorisk lufttransportförsäkring kan meddelas endast av
företag etablerade i gemenskapen.
DK: Endast försäkringsbolag som fått tillstånd enligt dansk
lagstiftning eller av danska behöriga myndigheter får i kom-
mersiellt syfte i Danmark tillhandahålla direktförsäkring för
personer bosatta i Danmark, för danska fartyg eller för egendom i
Danmark.
DE: Obligatorisk lufttransportförsäkring kan meddelas endast av
ett dotterbolag som är etablerat i gemenskapen eller av en filial
som är etablerad i Tyskland.

(1) Tjänsteleverantörer med ensamrätt får etableras eller tillåtas när det gäller obligatoriska försäkringssystem.
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DE: Ett utländskt försäkringsbolag som har etablerat en filial i
Tyskland får i detta land ingå försäkringsavtal för internationell
transport endast genom den filial som etablerats i Tyskland.
FR: Försäkring av risker i samband med marktransport får
meddelas endast av försäkringsbolag som är etablerade i
gemenskapen.
IT: Transportförsäkring avseende varor, försäkring av fordon i sig
och ansvarsförsäkring i samband med risker i Italien får meddelas
endast av försäkringsbolag som är etablerade i gemenskapen.
Detta förbehåll gäller inte för internationell transport som
inbegriper import till Italien.
SK: Försäkringstjänster när det gäller leveranssätt 1, utom luft-
och sjötransportförsäkring, som täcker varor, luftfartyg, skrov och
ansvar, får inte köpas utomlands.

3) AT: Tillstånd för utländska försäkringsgivares filialkontor ges inte
om försäkringsgivaren i sitt hemland inte har en företagsform
som motsvarar eller är jämförbar med aktiebolag eller ömsesidigt
försäkringsbolag.
BG: För livförsäkrings- och pensionsfondstjänster samt skade-
försäkringstjänster (med undantag för inlåningsförsäkring och
liknande ersättningssystem samt obligatoriska försäkringssys-
tem (1): Leverantörer av försäkringstjänster får inte etableras för
tillhandahållande av både livförsäkrings- och skadeförsäkrings-
tjänster. Utländska personer får tillhandahålla försäkringstjänster
endast genom ägande i bulgariska försäkringsbolag utan
begränsning av aktieägandet, eller direkt genom en filial, med säte
i Bulgarien. För etablering av filialer krävs att det utländska
försäkringsbolaget har fått tillstånd av finanstillsynskommissio-
nen. En utländsk försäkringsgivare som önskar etablera en filial i
Bulgarien i syfte att tillhandahålla vissa försäkringsklasser måste
ha haft ett tillstånd för samma försäkringsklasser i sitt
ursprungsland i minst fem år. Filialer som etableras av utländska
försäkringsbolag skall uppfylla särskilda garanti- och deposi-
tionskrav samt krav på särskild kapitalförsörjning, och tillgångar
motsvarande de tekniska reserverna skall lokaliseras i Bulgarien.

3) BG: För livförsäkrings- och pensionsfondstjänster samt
skadeförsäkringstjänster (med undantag för inlåningsför-
säkring och liknande ersättningssystem samt obligatoriska
försäkringssystem (1): Försäkringsmedel som uppkommer
genom försäkringsavtal samt eget kapital skall investeras i
Bulgarien och får överföras till utlandet endast med
tillstånd från finanstillsynskommissionen.
Utländska leverantörer får inte ingå försäkringsavtal med
lokala fysiska och juridiska personer genom mäklare.
BG: Obundet för inlåningsförsäkring och liknande ersätt-
ningssystem samt obligatoriska försäkringssystem.
BG: Obundet för andra tjänster än återförsäkringstjänster
för livförsäkringar och skadeförsäkringar. För återförsäk-
ringstjänster för livförsäkringar och skadeförsäkringar:
Återförsäkringsmedel som uppkommer genom återförsäk-
ringsavtal samt eget kapital skall investeras i Bulgarien och
får överföras till utlandet endast med tillstånd från
finanstillsynskommissionen.

(1) Tjänsteleverantörer med ensamrätt får etableras eller tillåtas när det gäller obligatoriska försäkringssystem.
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Transportförsäkring avseende varor, försäkring av fordon i sig och
ansvarsförsäkring i samband med risker i Bulgarien får inte
meddelas direkt av utländska försäkringsbolag. Ett utländskt
försäkringsbolag får ingå försäkringsavtal endast genom en filial.
BG: Obundet för inlåningsförsäkring och liknande ersättnings-
system samt obligatoriska försäkringssystem.
BG: Obundet för andra återförsäkrings- och retrocessionstjänster
än livförsäkrings- och skadeförsäkringstjänster. Leverantörer av
återförsäkringstjänster får inte etableras för tillhandahållande av
både livförsäkring och skadeförsäkring.
Utländska personer får tillhandahålla försäkringstjänster endast
genom ägande i bulgariska försäkringsbolag utan begränsning av
aktieägandet. Utländska återförsäkringsbolag får tillhandahålla
återförsäkringstjänster direkt genom en filial, med säte i Bulgarien.
För etablering av filialer krävs att det utländska försäkringsbolaget
har fått tillstånd av finanstillsynskommissionen.

Utländska leverantörer får inte ingå återförsäkringsavtal
med lokala fysiska och juridiska personer genom mäklare.
SK: Majoriteten av medlemmarna i ett försäkringsbolags
styrelse måste ha sin hemvist i Slovakien.
SE: Försäkringsbolag som inte bildats i Sverige och som i
Sverige erbjuder skadeförsäkringar beskattas på grundval
av premieinkomsterna från direktförsäkringsverksamheten
i stället för på grundval av nettoresultatet.
SE: En stiftare av ett försäkringsbolag skall vara en fysisk
person bosatt inom EES eller en juridisk person registrerad
inom EES.

BG: För försäkringsförmedling och försäkringsrelaterade tjänster,
såsom konsult-, aktuarie-, riskprövnings- och skadereglerings-
tjänster: Endast handelsföretag som är registrerade i Bulgarien
enligt handelslagen och som har fått tillstånd av finanstillsyns-
kommissionen får bedriva försäkringsförmedling.
Försäkringsrelaterade tjänster måste avse försäkringsverksamhet.
Obundet när det gäller aktuarietjänster.
CZ: Inget annat än följande:
Utländska tillhandahållare av finansiella tjänster får, på de villkor
som fastställs i lagen om försäkringsverksamhet, etablera ett
försäkringsbolag med säte i Tjeckien i form av ett aktiebolag eller
utöva försäkringsverksamhet via sina filialer med säte i Tjeckien.
Kommersiell närvaro och tillstånd krävs för att tillhandahållare av
försäkringstjänster skall få
— tillhandahålla sådana tjänster, inbegripet återförsäkring, och
— ingå förmedlingsavtal med försäkringsförmedlare syftande

till ett försäkringsavtal mellan försäkringsgivaren och tredje
part.

För en försäkringsförmedlare krävs ett tillstånd om förmedlings-
verksamheten skall utövas via en filial med säte i Tjeckien.
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FI: Den verkställande direktören, minst en revisor och minst
hälften av stiftarna och medlemmarna i styrelsen eller förvalt-
ningsrådet i ett försäkringsbolag skall vara bosatta inom EES,
såvida inte Social- och hälsovårdsministeriet har beviljat ett
undantag.
FI: Utländska försäkringsgivare kan inte få tillstånd i Finland att
som filial meddela lagstadgad socialförsäkring (lagstadgad pen-
sionsförsäkring, lagstadgad olycksförsäkring).
FR: För etablering av filialer krävs att filialens företrädare har ett
särskilt tillstånd.
EL: Etableringsrätten omfattar inte inrättandet av representa-
tionskontor eller av annan permanent närvaro för försäkrings-
bolag, utom i de fall sådana kontor etableras som agenturer,
filialer eller huvudkontor.
IT: Endast fysiska personer får bedriva aktuarieverksamhet. Fysiska
personer får inrätta yrkessammanslutningar (ej aktiebolag).
IT: Frågan om tillstånd till etablering av filialer skall i sista hand
bedömas av tillsynsmyndigheterna.
IE: Etableringsrätten omfattar inte inrättandet av representations-
kontor.
SK: För tillhandahållande av försäkringstjänster krävs ett tillstånd.
Utländska medborgare får etablera ett försäkringsbolag med säte i
Slovakien i form av ett aktiebolag eller bedriva försäkrings-
verksamhet genom dotterbolag med säte i Slovakien på de
allmänna villkor som anges i lagen om försäkringsverksamhet. I
försäkringsverksamhet inbegrips mäkling och återförsäkring.
Försäkringsförmedling som syftar till att en tredje part och ett
försäkringsbolag skall ingå ett försäkringsavtal får tillhandahållas
av fysiska eller juridiska personer med hemvist i Slovakien när
försäkringsbolaget i fråga har ett tillstånd från tillsynsmyndigheten
för försäkringssektorn.
Ett förmedlingsavtal som syftar till att en tredje part och
försäkringsbolaget skall ingå ett försäkringsavtal får ingås av
inhemska eller utländska försäkringsbolag först efter det att ett
tillstånd beviljats av tillsynsmyndigheten för försäkringssektorn.
De finansiella tillgångarna i form av försäkringsmedel hos
licensierade försäkringsbolag som härrör från försäkring eller
återförsäkring av försäkringstagare med hemvist eller säte i
Slovakien måste vara deponerade i en inhemsk bank och får inte
överföras till utlandet.
SE: Försäkringsmäklarföretag som inte bildats i Sverige får etablera
kommersiell närvaro endast genom filial.
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4) Obundet, utom enligt vad som anges i det horisontella avsnittet

under i och ii och med förbehåll för följande särskilda begräns-
ningar:
BG: Obundet för andra tjänster än återförsäkringstjänster för
livförsäkringar och skadeförsäkringar. Obundet för försäkrings-
förmedling och försäkringsrelaterade tjänster, såsom konsult-,
aktuarie-, riskprövnings- och skaderegleringstjänster.
EL: En majoritet av medlemmarna av styrelsen i ett bolag som är
etablerat i Grekland skall vara medborgare i någon av
gemenskapens medlemsstater.

4) Obundet, utom enligt vad som anges i det horisontella
avsnittet under i och ii och med förbehåll för följande
särskilda begränsningar:
AT: Ledningen för ett filialkontor måste bestå av två fysiska
personer som är bosatta i Österrike.
BG: Obundet för andra tjänster än återförsäkringstjänster
för livförsäkringar och skadeförsäkringar. Obundet för
försäkringsförmedling och försäkringsrelaterade tjänster,
såsom konsult-, aktuarie-, riskprövnings- och skaderegle-
ringstjänster.
DK: Generalagenten för en försäkringsfilial måste ha varit
bosatt i Danmark under de två senaste åren, såvida han inte
är medborgare i en medlemsstat i gemenskapen. Närings-
och industriministern får bevilja undantag.
DK: Krav på bosättning för ett bolags chefer och styrelse-
ledamöter. Närings- och industriministern får dock bevilja
undantag från detta krav. Undantag beviljas på icke-
diskriminerande grund.
IT: Krav på bosättning för att få bedriva aktuarieverksam-
het.

B. Banktjänster och andra finansiella tjänster (med undantag av försäkringstjänster)
1. CZ: Det görs inga åtaganden när det gäller tjänster för sedel- och myntutgivning som inte centralbanken svarar för, handel med ädelmetaller, penninghandel, clearing- och avvecklingstjänster rörande

derivatinstrument samt rådgivnings- och förmedlingstjänster och andra till finansiella tjänster relaterade tjänster förknippade med sådan verksamhet.
2. SK: Det görs inte åtaganden när det gäller handel med ädelmetaller, penninghandel och förmedling.

1) (1) BE: För tillhandahållande av investeringsrådgivning krävs etabler-
ing i Belgien.
BG: Obundet, utom för tillhandahållande och överföring av
finansiell information och bearbetning av finansiella data och
tillhörande programvara av tillhandahållare av andra finansiella
tjänster och finansiell rådgivning: Inga, utom de begränsningar
och villkor i samband med användningen av telenät som anges i
respektive sektor i bindningslistan över särskilda åtaganden
beträffande tjänster.
IT: Obundet när det gäller säljare av finansiella tjänster
(”promotori di servizi finanziari”).

1) BG: Obundet, utom för tillhandahållande och överföring av
finansiell information och bearbetning av finansiella data
och tillhörande programvara av tillhandahållare av andra
finansiella tjänster och finansiell rådgivning: Inga.

Delar av EG (AT, BE, DK, DE, ES, FI,
FR, EL, IE, IT, LU, NL, PT, SE, UK)
gör ytterligare åtaganden som
anges i ”Ytterligare åtaganden från
EU:s sida”, som bifogas.

(1) IT: Tillhandahållande och överföring av finansiell information och bearbetning av finansiella data som innebär handel med finansiella instrument kan förbjudas om det finns risk för allvarlig skada på investeringsskyddet. Det är endast godkända
banker och investeringsföretag som måste följa vissa uppföranderegler när de tillhandahåller investeringsrådgivning rörande finansiella instrument och rådgivning till företag om kapitalstruktur, industristrategi och liknande frågor samt rådgivning
och tjänster rörande sammanslagning och förvärv av företag. Rådgivningsverksamhet skall inte innefatta förvaltning av tillgångar.
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CZ: Obundet när det gäller handel med överlåtbara värdepapper
och andra överlåtbara instrument och finansiella tillgångar,
medverkan vid utfärdande av alla slags värdepapper, förvaltning av
tillgångar, samt clearing- och avvecklingstjänster rörande finansi-
ella tillgångar.
Inget annat än följande:
Endast banker etablerade i Tjeckien och utländska bankers filialer
med tillstånd får
— tillhandahålla inlåningstjänster,
— handla med tillgångar i utländsk valuta,
— utföra icke-kontanta gränsöverskridande betalningar.
Tillstånd att handla med valuta utfärdat av Tjeckiens centralbank
eller finansministerium krävs för inhemska rättssubjekt i Tjeckien
som inte är banker för att
a) personer med hemvist i Tjeckien skall få öppna och göra

insättningar på ett konto utomlands,
b) utföra utlandsbetalningar (med undantag för utländska

direktinvesteringar),
c) bevilja finansiella krediter och garantier,
d) utföra transaktioner med finansiella derivat,
e) köpa utländska värdepapper, utom i de fall som beskrivs i

valutalagen,
f) utfärda utländska värdepapper för offentlig och icke-

offentlig handel i Tjeckien eller införa sådana på hemma-
marknaden.

IE: För tillhandahållande av investeringstjänster eller investe-
ringsrådgivning krävs antingen i) tillstånd i Irland, vilket normalt
förutsätter att tillhandahållaren är ett aktiebolag, handelsbolag
eller enskilt företag, i vartdera fallet med ett huvudkontor/säte i
Irland (i vissa fall kan det hända att tillstånd inte krävs, t.ex. när en
tillhandahållare av tjänster från tredjeland inte har någon
kommersiell närvaro i Irland och tjänsten inte tillhandahålls
privatpersoner) eller ii) tillstånd i en annan medlemsstat i enlighet
med gemenskapens direktiv om investeringstjänster.
SK: Obundet när det gäller handel med överlåtbara värdepapper
och andra överlåtbara instrument och finansiella tillgångar,
medverkan vid utfärdande av alla slags värdepapper, förvaltning av
tillgångar, samt clearing- och avvecklingstjänster rörande finansi-
ella tillgångar.
Inget annat än följande:
i) Inlåningstjänster är förbehållna inhemska banker och

utländska bankers filialer i Slovakien.
ii) Endast godkända inhemska banker, utländska bankers

filialer i Slovakien och personer med licens att handla med
valuta får handla med tillgångar i utländsk valuta. Endast
medlemmar i värdepappersbörsen får handla på Bratislavas
värdepappersbörs. Personer med hemvist i landet kan utan
begränsning använda Slovakiens RM-System för handel;
utländska personer måste handla via värdepappershandlare.
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iii) Icke-kontanta gränsöverskridande betalningar får endast

göras av godkända inhemska banker och utländska bankers
filialer i Slovakien.

iv) Licens att handla med valuta utfärdat av Slovakiens
centralbank krävs för att
a) inhemska rättssubjekt i Slovakien som inte är banker

skall få öppna ett konto utomlands, utom för fysiska
personer i samband med utlandsvistelse,

b) utföra utlandsbetalningar,
c) erhålla finansiell kredit från utländska personer i

valutalagens mening, utom när det gäller utländska
krediter med en amorteringstid på över tre år som tas
emot av personer med hemvist i Slovakien och när
det gäller beviljande av lån mellan fysiska personer för
annan verksamhet än affärsverksamhet.

v) Det krävs anmälan för export och import av den slovakiska
valutan och av utländsk valuta i kontanter till ett värde av
över 150 000 SKK samt ädelmetaller.

vi) Tillstånd eller licens att handla med valuta som beviljats av
valutamyndigheterna krävs för deponering av finansiella
tillgångar utomlands av personer med hemvist i Slovakien.

vii) Endast organ för valutahandel etablerade i Slovakien kan
ställa säkerheter och ingå åtaganden i enlighet med de
gränser och bestämmelser som Slovakiens centralbank
fastställt.

2) (1) BG: Obundet, utom för tillhandahållande och överföring av
finansiell information och bearbetning av finansiella data och
tillhörande programvara av tillhandahållare av andra finansiella
tjänster och finansiell rådgivning: Inga, utom enligt vad som anges
punkt 1 ovan.
CZ: Obundet när det gäller förvaltning av tillgångar.
Inget annat än följande:
Endast banker etablerade i Tjeckien och utländska bankers filialer
med tillstånd får

2) BG: Obundet, utom för tillhandahållande och överföring av
finansiell information och bearbetning av finansiella data
och tillhörande programvara av tillhandahållare av andra
finansiella tjänster och finansiell rådgivning: Inga.

— tillhandahålla inlåningstjänster,
— handla med tillgångar i utländsk valuta,
— utföra icke-kontanta gränsöverskridande betalningar.

Tillstånd att handla med valuta utfärdat av Tjeckiens centralbank eller
finansministerium krävs för inhemska rättssubjekt i Tjeckien som inte är
banker för att
a) personer med hemvist i Tjeckien skall få öppna och göra

insättningar på ett konto utomlands,
b) utföra utlandsbetalningar (med undantag för utländska direkt-

investeringar),
c) bevilja finansiella krediter och garantier,

(1) IT: Personer som godkänts för att bedriva fondförvaltning har ansvar för all investeringsverksamhet som bedrivs av de rådgivare som företräder dem (fondföretag).
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d) utföra transaktioner med finansiella derivat,
e) köpa utländska värdepapper, utom i de fall som beskrivs i

valutalagen,
f) utfärda utländska värdepapper för offentlig och icke-offentlig

handel i Tjeckien eller införa sådana på hemmamarknaden.
FI: Betalningar från offentliga organ (utgifter) skall överföras via
Sampo Bank. Om särskilda skäl föreligger, får finansministeriet
bevilja undantag från detta krav.
SK: Obundet när det gäller förvaltning av tillgångar.
Inget annat än följande:

i) Inlåningstjänster är förbehållna inhemska banker och utländska
bankers filialer i Slovakien.

ii) Endast godkända inhemska banker, utländska bankers filialer i
Slovakien och personer med licens att handla med valuta får
handla med tillgångar i utländsk valuta. Endast medlemmar i
värdepappersbörsen får handla på Bratislavas värdepappersbörs.
Personer med hemvist i landet kan utan begränsning använda
Slovakiens RM-System för handel; utländska personer måste
handla via värdepappershandlare.

iii) Icke-kontanta gränsöverskridande betalningar får endast göras av
godkända inhemska banker och utländska bankers filialer i
Slovakien.

iv) Licens att handla med valuta utfärdat av Slovakiens centralbank
krävs för att

a) inhemska rättssubjekt i Slovakien som inte är banker skall få
öppna ett konto utomlands, utom för fysiska personer i samband
med utlandsvistelse,

b) utföra utlandsbetalningar,
c) erhålla finansiell kredit från utländska personer i valutalagens

mening, utom när det gäller utländska krediter med en amorte-
ringstid på över tre år som tas emot av personer med hemvist i
Slovakien och när det gäller beviljande av lån mellan fysiska
personer för annan verksamhet än affärsverksamhet.

v) Det krävs anmälan för export och import av den slovakiska
valutan och av utländsk valuta i kontanter till ett värde av över
150 000 SKK samt ädelmetaller.

vi) Tillstånd eller licens att handla med valuta som beviljats av
valutamyndigheterna krävs för deponering av finansiella tillgångar
utomlands av personer med hemvist i Slovakien.

vii) Endast organ för valutahandel etablerade i Slovakien kan ställa
säkerheter och ingå åtaganden i enlighet med de gränser och
bestämmelser som Slovakiens centralbank fastställt.
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3) Alla medlemsstater:

— För förvaltning av värdepappersfonder och investerings-
bolag krävs etablering av ett specialiserat förvaltningsbolag.

— Endast företag med sitt säte i gemenskapen kan verka som
förvaringsinstitut för investeringsfonders tillgångar.

BG: För följande banktjänster:
— Mottagande av depositioner och andra återbetalningsbara

medel från allmänheten.
— Utlåning av alla slag, inbegripet konsumentkrediter, hypo-

tekskrediter, factoring och finansiering av affärstransaktio-
ner.

— Betalnings- och penningförmedlingstjänster.
— Garantier, utom statliga garantier.
— Finansiell leasing.
Utländska banker som vill etablera sig i Bulgarien måste ha
tillstånd enligt ursprungslandets lagstiftning och får inte ha
förbjudits att bedriva bankverksamhet i ursprungslandet eller i de
länder där de är verksamma. Obundet för folkbanker (caisses
populaires).

3) BG: För följande banktjänster:
— Mottagande av depositioner och andra återbetal-

ningsbara medel från allmänheten.
— Utlåning av alla slag, inbegripet konsumentkrediter,

hypotekskrediter, factoring och finansiering av
affärstransaktioner.

— Betalnings- och penningförmedlingstjänster.
— Garantier, utom statliga garantier.
— Finansiell leasing.
Inga, utom för dem som anges i kolumnen för marknads-
tillträde.
BG: För andra finansiella banktjänster:
— Medverkan vid utfärdande av värdepapper, även som

garant av emission, med undantag för statsskulds-
förbindelser.

— Handel med överlåtbara värdepapper för egen eller
kunders räkning.

— Förvaltning av tillgångar (utom pensionsfondsför-
valtning):

Inga, utom för dem som anges i kolumnen för marknads-
tillträde.

För förvärv, direkt eller indirekt, av aktier som representerar 5 %
eller mer av rösterna i en etablerad bank krävs tillstånd från
Bulgariens centralbank.
Tillståndskriterierna bygger på försiktighetsprincipen och över-
ensstämmer med skyldigheterna enligt artiklarna XVI och XVII i
GATS.
För en banks direkta eller indirekta förvärv av ägande i ett icke-
finansiellt företag med över 10 % av företagets kapital krävs
tillstånd från Bulgariens centralbank.
Status som tjänsteleverantör med ensamrätt kan beviljas när det
gäller inlånings- och penningförmedlingstjänster till offentliga
institutioner som finansieras via den offentliga budgeten.

SE: En stiftare av ett bankaktiebolag skall vara en fysisk
person med hemvist i EES eller en utländsk bank. En
stiftare av en sparbank skall vara en fysisk person med
hemvist i EES.
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Krav på permanent bosättning för medlemmarna i den led-
ningsgrupp som agerar på en banks vägnar och för dennas
räkning.
BG: För andra finansiella banktjänster:
— Medverkan vid utfärdande av värdepapper, även som garant

av emission, med undantag för statsskuldsförbindelser.
— Handel med överlåtbara värdepapper för egen eller kunders

räkning.
— Förvaltning av tillgångar (utom pensionsfondsförvaltning).
Bundet för investeringsförmedlare, investeringsbolag och värde-
pappersbörser som är etablerade som aktiebolag med tillstånd av
finanstillsynskommissionen. För beviljande av sådant tillstånd
ställs verksamhetskrav och tekniska krav samt krav som rör
skyddet för investerare.
Värdepappersbörs etablerad som aktiebolag:
Krav på aktiekapital (minst BGN 100 000); minst 2/3 av kapitalet
fördelat på finansiella institut (försäkringsbolag, finanshus,
investeringsförmedlare); ett tak på 5 % av värdepappersbörsens
kapital för en aktieägares direkta eller indirekta ägande.
Investeringsförmedlare:
Inga för investeringsförmedling i Bulgarien, såvida inte annat
beslutas av finanstillsynskommissionen.
Krav på börsmedlemskap för handel med värdepapper på en
värdepappersbörs. En investeringsförmedlare får bara vara
medlem på en börs i Bulgarien.
Investeringsbolag:
Ett investeringsbolag får inte fungera som bank, försäkringsbolag
eller investeringsförmedlare.
BG: För tillhandahållande och överföring av finansiell information
och bearbetning av finansiella data och tillhörande programvara
av tillhandahållare av andra finansiella tjänster samt finansiell
rådgivning. Inga, utom enligt vad som anges punkt 1 ovan.
CZ: Inget annat än följande:
Banktjänster får erbjudas endast av banker etablerade i Tjeckien
och utländska bankers filialer med tillstånd från Tjeckiens
centralbank efter överenskommelse med finansministeriet.
Tjänster i samband med hypotekslån får erbjudas endast av banker
etablerade i Tjeckien.
Banker får etableras endast i form av aktiebolag. Köp av aktier i
befintliga banker skall godkännas i förväg av Tjeckiens central-
bank.
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Det får endast bedrivas offentlig handel med värdepapper om
tillstånd för detta beviljats och prospektet angående värdepappret
godkänts.
För etablering och verksamhet som värdepappershandlare eller
börsmäklare på börsen eller som marknadsgarant på en OTC-
marknad, som investmentbolag eller investeringsfond krävs
tillstånd varvid krav på kvalifikationer, personlig integritet,
ledning och material ställs.
Clearing- och avvecklingstjänster för alla typer av betalningar
kontrolleras och ses över av Tjeckiens centralbank i syfte att
säkerställa att de fungerar på ett smidigt och ekonomiskt sätt.
DK: Finansiella institut får bedriva handel med värdepapper på
Köpenhamns värdepappersbörs endast genom dotterbolag som är
registrerade som juridiska personer i Danmark.
FI: Minst hälften av stiftarna, medlemmarna i styrelsen eller
koncernledningen och ombuden, den verkställande direktören,
innehavaren av affärsfullmakten och den person som har rätt att
underteckna i kreditinstitutets namn skall ha sin hemvist i EES,
såvida inte finansministeriet beviljar ett undantag. Åtminstone en
revisor skall ha sin hemvist i EES.
FI: Mäklare (enskilda personer) på derivatbörsen skall ha sin
hemvist i EES. Undantag från detta krav får beviljas på villkor som
fastställs av finansministeriet.
FI: Betalningar från offentliga organ (utgifter) skall överföras via
Sampo Bank. Om särskilda skäl föreligger, får finansministeriet
bevilja undantag från detta krav.
EL: För etablering och drift av filialer måste ett visst minimibelopp
av utländsk valuta importeras, växlas till euro och behållas i
Grekland så länge som den utländska banken bedriver verksamhet
i Grekland, enligt följande:
— För upp till fyra (4) filialer är minimibeloppet för

närvarande lika med hälften av det minsta aktiekapital som
krävs för att ett kreditinstitut skall få registreras som juridisk
person i Grekland.

— För drift av ytterligare filialer är minimibeloppet lika med
det minsta aktiekapital som krävs för att ett kreditinstitut
skall få registreras som juridisk person i Grekland.

IT: För hemförsäljning måste mellanhänder använda auktoriserade
säljare av finansiella tjänster som är bosatta i en EG-medlemsstat.
IT: Utländska mellanhänders representationskontor får inte
bedriva verksamhet som syftar till tillhandahållande av investe-
ringstjänster.
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IT: Avveckling och slutavveckling får endast bedrivas av organ
med vederbörligt godkännande och under tillsyn av Italiens
centralbank i samförstånd med Consob.
IT: Endast organ med vederbörligt tillstånd får erbjuda allmän-
heten värdepapper.
IT: Centraliserade insättnings-, förvarings- och förvaltningstjänster
får endast tillhandahållas av organ som erhållit vederbörligt
tillstånd och står under Consobs tillsyn i samförstånd med Italiens
centralbank.
IT: När det gäller andra system för kollektiva investeringar än
fondföretag som harmoniserats enligt direktiv 85/611/EEG, skall
förvaltare/förvaringsinstitut som etableras genom en filial i Italien
vara registrerade som juridiska personer i Italien eller i en annan
EG-medlemsstat. Endast banker, försäkringsbolag och bolag för
investeringar i värdepapper som har sitt säte i Europeiska
gemenskapen får förvalta pensionsfonders tillgångar. Förvalt-
ningsbolag (fonder av sluten typ och fastighetsfonder) måste också
vara registrerade som juridiska personer i Italien.
IE: När det gäller system för kollektiva investeringar i form av
värdepappersfonder och förvaltningsbolag med rörligt kapital
(andra än fondföretag) skall förvaltare/förvaringsinstitut och
förvaltningsbolag vara registrerade som juridiska personer i Irland
eller i en annan EG-medlemsstat. När det gäller kommanditbolag
för investeringar måste åtminstone en komplementär vara
registrerad som juridisk person i Irland.
IE: För att bli medlem i en värdepappersbörs i Irland måste ett
organ antingen i) ha tillstånd i Irland, vilket förutsätter att organet
är aktiebolag eller handelsbolag med huvudkontor/säte i Irland
eller ii) ha tillstånd i en annan medlemsstat i gemenskapen i
enlighet med gemenskapens direktiv om investeringstjänster.
IE: För tillhandahållande av investeringstjänster eller investe-
ringsrådgivning krävs antingen i) tillstånd i Irland, vilket normalt
förutsätter att organet är ett aktiebolag, handelsbolag eller enskilt
företag, med huvudkontor/säte i Irland (tillsynsmyndigheten kan
också ge tillstånd till filialer till organ från tredjeland) eller ii)
tillstånd i en annan medlemsstat i enlighet med gemenskapens
direktiv om investeringstjänster.
PT: För etablering av banker från länder utanför gemenskapen
krävs ett tillstånd som från fall till fall utfärdas av finansministern.
Etableringen måste bidra till att öka det nationella banksystemets
effektivitet eller ge avsevärda effekter för internationaliseringen av
Portugals ekonomi.



II.1 ÅTAGANDEN RÖRANDE FINANSIELLA TJÄNSTER (del 1)
PT: Riskvilligt kapital får inte tillhandahållas av filialer till
riskkapitalbolag med huvudkontor i ett land utanför gemenska-
pen. Pensionsfondsförvaltning får endast bedrivas av bolag
registrerade som juridiska personer i Portugal och av försäk-
ringsbolag etablerade i Portugal som fått tillstånd att bedriva
livförsäkringsverksamhet.
SK: Banktjänster får endast erbjudas av inhemska banker eller av
utländska bankers filialer med tillstånd från Slovakiens central-
bank efter överenskommelse med finansministeriet. Tillstånds-
givningen grundas på kriterier som framför allt avser
kapitaltillskott (finansiell styrka), yrkeskvalifikationer, integritet
och kompetens hos ledningen för den planerade bankverksam-
heten. Banker skall vara juridiska personer registrerade i Slovakien
och etablerade som aktiebolag eller som offentliga (statligt ägda)
finansiella institut.
För köp av aktier i befintliga affärsbanker över den fastställda
gränsen krävs tillstånd i förväg från Slovakiens centralbank.
Investeringstjänster i Slovakien kan tillhandahållas av banker,
investeringsbolag, investeringsfonder och värdepappershandlare
vars företagsform är aktiebolag med lagenligt eget kapital. Enligt
lagen skall utländska investeringsbolag eller investeringsfonder ha
tillstånd från finansministeriet för att få sälja värdepapper eller
investeringscertifikat på Slovakiens territorium. För att utfärda
skuldebrev krävs tillstånd från finansministeriet, oavsett om det
sker inom landet eller utomlands.
För att utfärda eller handla med värdepapper krävs att
finansministeriet beviljat tillstånd för offentlig handel i enlighet
med lagen om värdepapper. För att få verka som värdepappers-
handlare, börsmäklare eller marknadsgarant på en OTC-marknad
krävs tillstånd från finansministeriet. Clearing- och avvecklings-
tjänster för alla typer av betalningar regleras av Slovakiens
centralbank.
Clearing- och avvecklingstjänster i samband med ändring av
ägarförhållandena för värdepapper registreras hos värdepappers-
centralen (organ för avveckling och clearing av värdepapper).
Värdepapperscentralen kan endast göra överföringar till värde-
pappersinnehavarens egna konton. Den kontanta delen när det
gäller avveckling och clearing av värdepapper sker via banken för
avveckling och clearing (där Slovakiens centralbank är största
aktieägare) för Bratislavas värdepappersbörs, aktiebolag, eller
genom Jumbo-kontot för Slovakiens RM-System.
SE: Företag som inte bildats i Sverige kan etablera en kommersiell
närvaro endast genom en filial och, när det gäller banker, även
genom representationskontor.
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4) Obundet, utom enligt vad som anges i det horisontella avsnittet

under i och ii och med förbehåll för följande särskilda begräns-
ningar:
BG: För följande banktjänster:
— Mottagande av depositioner och andra återbetalningsbara

medel från allmänheten.
— Utlåning av alla slag, inbegripet konsumentkrediter, hypo-

tekskrediter, factoring och finansiering av affärstransaktio-
ner.

— Betalnings- och penningförmedlingstjänster.
— Garantier, utom statliga garantier.
— Finansiell leasing.
Obundet, utom enligt vad som anges punkt 3 ovan.
FR: Investeringsbolag med fast kapital (sociétés d'investissment à
capital fixe): krav på medborgarskap för styrelseordföranden, de
verkställande direktörerna och minst två tredjedelar av styrelse-
ledamöterna samt, om investeringsföretaget har en övervak-
ningsnämnd (conseil de surveillance), för ledamöterna av
nämnden eller dess generaldirektör, och minst två tredjedelar av
ledamöterna av nämnden.
EL: Kreditinstituten bör ange minst två personer som är ansvariga
för institutets transaktioner. För dessa personer gäller krav på
bosättning.

4) Obundet, utom enligt vad som anges i det horisontella
avsnittet under i och ii och med förbehåll för följande
särskilda begränsningar:
IT: Krav på bosättning för säljare av finansiella tjänster
(promotori di servizi finanziari).
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1. Åtaganden rörande finansiella tjänster för övriga EG (CY, EE, LV, LT, MT, PL, RO och SI) återfinns i nästa avsnitt.
2. CY: För oreglerade finansiella tjänster och produkter och marknadstillträdet för nya finansiella tjänster eller produkter kan det krävas att det finns eller införs ett regelverk för uppnående av de mål som anges i

artikel 125.
3. CY: De valutakontroller som tillämpas i Cypern innebär följande:

— Personer med hemvist i Cypern får inte köpa banktjänster som kan inbegripa överföring av medel till utlandet, när de befinner sig i utlandet.
— För lån till utländska personer/utlänningar eller företag som kontrolleras av utländska personer krävs ett godkännande från centralbanken.
— För utländska personers förvärv av värdepapper krävs också ett tillstånd från centralbanken.
— Transaktioner med utländsk valuta får endast utföras via de banker som har godkänts handlare av centralbanken.

4. MT: För åtaganden i fråga om leveranssätt 3 får, enligt lagstiftningen om valutakontroll, utländska personer som önskar tillhandahålla tjänster via registrering av ett lokalt bolag göra detta om de har fått ett tillstånd i
förväg från Maltas centralbank. Företag som helt eller delvis ägs av utländska juridiska personer eller fysiska personer måste ha ett aktiekapital som minst uppgår till 10 000 maltesiska lira, varav 50 % måste ha
inbetalats. Den andel av aktiekapitalet som ägs av utländska personer skall ha inbetalats med medel som härrör från utlandet. Företag med utländskt delägarskap måste ansöka om tillstånd från finansministeriet för
att förvärva fastigheter enligt tillämplig lagstiftning.

5. MT: För åtaganden i fråga om leveranssätt 4 skall kraven enligt Maltas lagstiftning och bestämmelser när det gäller inresa, vistelse, förvärv av fast egendom, arbete och socialförsäkring fortsätta att tillämpas,
däribland bestämmelser om vistelsens varaktighet, minimilöner och kollektivavtal. Tillstånd för inresa, arbete och bosättning beviljas av Maltas regering.

6. RO: För etablering och verksamhet som försäkringsbolag och återförsäkringsbolag krävs tillstånd från det rumänska tillsynsorganet för försäkrings- och återförsäkringsverksamhet.
7. RO: För etablering och verksamhet som bankaktiebolag krävs tillstånd från Rumäniens centralbank. Det finns inga restriktioner för en utländsk banks etablering i Rumänien utöver iakttagande av de

försiktighetsåtgärder som Rumäniens centralbank har fastställt.
8. RO: För etablering och verksamhet som aktör på värdepappersmarknaden (fysiska eller juridiska personer) krävs tillstånd från Rumäniens nationella börsinspektion.
9. RO: När kommersiell närvaro etablerats skall de finansiella instituten utföra sina transaktioner med personer med hemvist i Rumänien endast i landets nationella valuta.
10. SI: Marknadstillträdet för nya finansiella tjänster eller produkter kan bero på huruvida det finns ett regelverk som införts för att de målsättningar som anges i artikel 125 skall uppnås och om de nya tjänsterna eller

produkterna överensstämmer med regelverket.
11. SI: De finansiella institut som registrerats som juridiska personer i Slovenien skall, som en allmän regel tillämpad på ett icke-diskriminerande sätt, ha en särskild företagsform.
12. SI: Försäkrings- och bankverksamhet skall utföras av tillhandahållare av finansiella tjänster som är rättsligt oberoende av varandra.
13. SI: Investeringstjänster får tillhandahållas endast genom banker och investeringsföretag.

A. Försäkringar och försäkringsrelaterade tjänster
1. EE: Det har inte gjorts åtaganden för obligatoriska socialförsäkringstjänster.
2. LV: i, ii 3: De försäkringsinstitut som registrerats som juridiska personer i Lettland måste, som en allmän regel tillämpad på ett icke-diskriminerande sätt, ha en särskild företagsform.
3. LV: iii 3: Förmedlare kan endast vara fysiska personer (inga krav på medborgarskap) och de kan tillhandahålla tjänster för försäkringsbolag med tillstånd från tillsynsmyndigheten för försäkringssektorn i Lettland.
4. LT: Alla undersektorer: Försäkringsbolag får inte tillhandahålla både livförsäkring och skadeförsäkring. För dessa två typer (a och b) krävs separata bolag.
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i) Direkt försäkring (inbegripet
koassurans):
a) Livförsäkring
b) Skadeförsäkring

ii) Återförsäljning och retroces-
sion
iii) Försäkringsförmedling,

såsom mäkling och
agenturverksamhet.
RO Inga åtaganden.

iv) Försäkringsrelaterade tjäns-
ter såsom konsult-, aktuarie-,
riskprövnings- och skade-
regleringstjänster.

1) CY:
Livförsäkring (inbegripet förmedling):
Försäkringsgivare kan endast erbjuda livförsäkringstjänster i
Cypern om de har godkänts som försäkringsgivare av försäk-
ringsinspektionen, i enlighet med lagen om försäkringsbolag.
Skadeförsäkring (inbegripet förmedling):
Försäkringsgivare kan endast erbjuda skadeförsäkringstjänster
(utom när det gäller sjö-, luft- och transittransport) i Cypern om
de har godkänts som försäkringsgivare av försäkringsinspektio-
nen, i enlighet med lagen om försäkringsbolag.
Återförsäljning och retrocession (inbegripet förmedling):
En utländsk återförsäkringsgivare som godkänts av försäkrings-
inspektionen (när det gäller försiktighetskriterier) får tillhanda-
hålla återförsäkring eller retrocession till försäkringsbolag som
bildats i och har tillstånd i Cypern.
Försäkringsrelaterade tjänster: Inga.
EE: Inga.

1) CY, EE, LV, LT: Inga.
MT:
Livförsäkring, skadeförsäkring samt återförsäkring och
retrocession: Inga.
Försäkringsförmedling och försäkringsrelaterade tjänster:
Obundet.
PL:
Obundet, utom för återförsäkring, retrocession och för-
säkring av varor i internationell handel.
RO:
Obundet utom för återförsäkring och retrocession.
SI:
Sjö- och lufttransportförsäkring och annan transportför-
säkring, försäkringsförmedling och försäkringsrelaterade
tjänster: Inga.
Livförsäkring, skadeförsäkring (utom sjö- och lufttrans-
portförsäkring och annan transportförsäkring) samt åter-
försäkring och retrocession: Obundet.

LV:
Livförsäkring, skadeförsäkring och försäkringsförmedling: Obun-
det.
Återförsäkring, retrocession och försäkringsrelaterade tjänster:
Inga.
LT:
Livförsäkring, skadeförsäkring (utom för sjö- och lufttransport-
försäkring) och försäkringsförmedling: Obundet.
Sjö- och lufttransportförsäkring, återförsäkring och retrocession
samt försäkringsrelaterade tjänster: Inga.
MT:
Sjö- och lufttransportförsäkring och annan transportförsäkring,
återförsäkring och retrocession samt försäkringsförmedling: Inga.
Livförsäkring, skadeförsäkring (utom för sjö- och lufttransport-
försäkring och annan transportförsäkring), återförsäkring och
retrocession (utom för återförsäkring för sjö- och lufttransport
och annan transport) samt försäkringsrelaterade tjänster:
Obundet.
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PL:
Obundet, utom för återförsäkring, retrocession och försäkring av
varor i internationell handel.
RO: Livförsäkring, skadeförsäkring och försäkringsrelaterade
tjänster: Obundet.
Återförsäljning och retrocession: Återförsäkring på den inter-
nationella marknaden tillåts endast om den återförsäkrade risken
inte kan placeras på hemmamarknaden.
SI:
Sjö- och lufttransportförsäkring och annan transportförsäkring:
Endast bolag som är registrerade som juridiska personer i
Slovenien kan bedriva sådan försäkringsverksamhet som erbjuds
av ömsesidiga försäkringsbolag.
Livförsäkring, skadeförsäkring (utom sjö- och lufttransportför-
säkring och annan transportförsäkring), återförsäkring och
retrocession, försäkringsförmedling och försäkringsrelaterade
tjänster: Obundet.

2) CY, EE, LV, LT: Inga.
MT:
Livförsäkring, skadeförsäkring samt återförsäkring och retro-
cession: Inga.
Försäkringsförmedling och försäkringsrelaterade tjänster: Obun-
det.
PL: Obundet, utom för återförsäkring, retrocession och försäkring
av varor i internationell handel.
RO:
Livförsäkring, skadeförsäkring och försäkringsrelaterade tjänster:
Obundet.
Återförsäljning och retrocession: Överlåtelse av återförsäkring på
den internationella marknaden tillåts endast om den återför-
säkrade risken inte kan placeras på hemmamarknaden.
SI:
Sjö- och lufttransportförsäkring och annan transportförsäkring:
Endast bolag som är registrerade som juridiska personer i
Slovenien kan bedriva sådan försäkringsverksamhet som erbjuds
av ömsesidiga försäkringsbolag.

2) CY, EE, LV, LT: Inga.
MT:
Livförsäkring, skadeförsäkring samt återförsäkring och
retrocession: Inga.
Försäkringsförmedling och försäkringsrelaterade tjänster:
Obundet.
PL: Obundet, utom för återförsäkring, retrocession och
försäkring av varor i internationell handel.
RO: Obundet utom för återförsäkring och retrocession:
SI:
Sjö- och lufttransportförsäkring och annan transportför-
säkring, återförsäkring och retrocession, försäkringsför-
medling och försäkringsrelaterade tjänster: Inga.

Livförsäkring och skadeförsäkring (utom sjö- och lufttransport-
försäkring och annan transportförsäkring): Obundet.
Återförsäljning och retrocession:
Återförsäkringsbolag i Slovenien har prioritet vid uttag av
försäkringspremier.
Om dessa företag inte kan utjämna alla risker, kan dessa
återförsäkras och bli föremål för retrocession till utlandet. (Inga
efter antagandet av den nya lagen om försäkringsbolag.)

Livförsäkring och skadeförsäkring (utom sjö- och luft-
transportförsäkring och annan transportförsäkring):
Obundet.

Försäkringsförmedling och försäkringsrelaterade tjänster: Inga.
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3) CY:

Livförsäkring och skadeförsäkring (inbegripet förmedling):
Försäkringsgivare kan endast bedriva verksamhet i eller från
Cypern endast om de har godkänts som försäkringsgivare av
försäkringsinspektionen, i enlighet med lagen om försäkrings-
bolag.
Utländska försäkringsbolag får bedriva verksamhet i Cypern
genom att etablera en filial eller ett ombud. Den utländska
försäkringsgivaren måste ha fått tillstånd att bedriva verksamhet i
sitt ursprungsland innan bolaget kan få tillstånd att etablera en
filial eller ett ombud.
För att utländska personer skall få äga aktier eller andelar i
försäkringsbolag som registrerats som juridiska personer i Cypern
krävs det ett tillstånd i förväg från centralbanken.

3) CY, LV, LT, MT, PL, RO: Inga.
EE:
Livförsäkring och skadeförsäkring:
Inga, utom att ledningsorganet för ett försäkringsaktiebolag
med utländskt ägande av kapitalet får inbegripa utländska
medborgare i proportion till det utländska ägandet, dock
högst hälften av ledningsgruppens medlemmar. Den
verkställande direktören för ett dotterbolag eller ett
självständigt bolag måste vara permanent bosatt i Estland.
Återförsäkring och retrocession, försäkringsförmedling och
försäkringsrelaterade tjänster: Inga.

Återförsäljning och retrocession (inbegripet förmedling):
Företag kan endast bedriva verksamhet som återförsäkrare i
Cypern om de har godkänts som försäkringsgivare av försäk-
ringsinspektionen.
För att utländska personer skall få investera i återförsäkringsbolag
krävs ett tillstånd i förväg från centralbanken. Andelen utländskt
ägande av lokala återförsäkringsbolags kapital fastställs från fall till
fall. För närvarande finns det inte något lokalt återförsäkrings-
bolag.
Försäkringsrelaterade tjänster: Inga.

SI:
Livförsäkring, skadeförsäkring samt återförsäkring och
retrocession: Inga.
Försäkringsförmedling och försäkringsrelaterade tjänster:
För enskilda näringsidkare råder krav på bosättning i
Slovenien.

EE, LV, LT: Inga.
PL: Etablering får ske i form av ett aktiebolag eller en filial efter det
att ett tillstånd utfärdats.
Högst 5 % av försäkringsmedlen får investeras utomlands.
En person som bedriver försäkringsförmedlingsverksamhet måste
inneha ett tillstånd. Ett lokalt bolag krävs för försäkringsförmed-
ling.
RO:
Livförsäkring: Etablering av företag med utländskt ägande är till-
låtet endast i partnerskap med rumänska juridiska eller fysiska
personer.
Representanter för utländska försäkringsbolag och för samman-
slutningar av utländska försäkringsbolag har rätt att ingå
försäkringsavtal endast med utländska juridiska och fysiska
personer.
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Skadeförsäkring: Etablering av företag och förmedlingsagenturer
med utländskt ägande är tillåtet endast i partnerskap med
rumänska juridiska eller fysiska personer.
Representanter för utländska försäkringsbolag och för samman-
slutningar av utländska försäkringsbolag har rätt att ingå
försäkringsavtal endast med utländska juridiska och fysiska
personer och avseende deras egendom.
Återförsäljning och retrocession: Etablering av företag med
utländskt ägande är tillåtet endast i partnerskap med rumänska
juridiska eller fysiska personer.
Försäkringsrelaterade tjänster: Etablering av företag och förmed-
lingsagenturer med utländskt ägande är tillåtet endast i partner-
skap med rumänska juridiska eller fysiska personer.
Förmedlingsagenturer får inte ingå försäkringsavtal med
rumänska juridiska eller fysiska personer eller avseende deras
egendom för utländska försäkringsbolags räkning.
Representanter för utländska försäkringsbolag och för samman-
slutningar av utländska försäkringsbolag har rätt att ingå endast
följande typer av försäkringsavtal:
a) Försäkrings- och återförsäkringsavtal med utländska juri-

diska och fysiska personer eller avseende deras egendom.
b) Återförsäkringsavtal med rumänska försäkringsbolag, för-

säkrings-återförsäkringsbolag och återförsäkringsbolag.
SI:
Livförsäkring och skadeförsäkring:
För etablering krävs ett tillstånd som utfärdas av finansministeriet.
Utländska personer får etablera ett försäkringsbolag endast i form
av ett samriskföretag med inhemska personer, där de utländska
personernas ägande högst uppgår till 99 %.
Taket för utländska personers ägande skall avskaffas när den nya
lagen om försäkringsbolag antas.
För att en utländsk person skall få förvärva aktier eller utöka
aktieinnehavet i ett inhemskt försäkringsbolag krävs ett tillstånd i
förväg av finansministeriet.
När finansministeriet utfärdar ett tillstånd eller godkänner ett
förvärv av aktier i ett inhemskt försäkringsbolag beaktas följande
kriterier:
— Graden av spridning av aktieägandet och förekomsten av

aktieägare från olika länder.
— Tillhandahållandet av nya försäkringsprodukter och över-

föring av därtill anknuten kunskap, om den utländska
investeraren är ett försäkringsbolag.

Obundet för utländskt ägande i försäkringsbolag som håller på att
privatiseras.
Medlemskap i ömsesidiga försäkringsbolag är begränsat till bolag
som är etablerade i Slovenien och slovenska fysiska personer.
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Återförsäljning och retrocession:
Det utländska ägandet i återförsäkringsbolag får uppgå till högst
en kontrollerande andel av kapitalet. (Inga, utom för filialer, när
den nya lagen om försäkringsbolag antagits.)
Försäkringsförmedling och försäkringsrelaterade tjänster:
För tillhandahållande av konsult- och skaderegleringstjänster krävs
etablering av ett bolag i form av en juridisk person med tillstånd
från försäkringsbyrån.
För tillhandahållande av tjänster i form av aktuarie- och
riskprövningsverksamhet krävs yrkesmässig etablering.
Endast verksamhet som avses i A i och ii i denna bindningslista.

4) CY:
Livförsäkring, skadeförsäkring, försäkringsförmedling och försäk-
ringsrelaterade tjänster: Obundet.
Återförsäljning och retrocession:
Obundet. Fysiska personer får inte tillhandahålla återförsäkrings-
tjänster.
EE, LV, LT och MT: Obundet, utom enligt vad som anges i det
horisontella avsnittet under i och ii.

4) CY:
Livförsäkring, skadeförsäkring, försäkringsförmedling och
försäkringsrelaterade tjänster: Inga.
Återförsäljning och retrocession:
Obundet. Fysiska personer får inte tillhandahålla åter-
försäkringstjänster.
EE, LT, MT, SI: Obundet, utom enligt vad som anges i det
horisontella avsnittet under i och ii.

PL: Obundet, utom enligt vad som anges i det horisontella
avsnittet under i och ii och med förbehåll för följande särskilda
begränsningar: Krav på bosättning för försäkringsförmedlare.
RO:
Obundet, utom enligt vad som anges i det horisontella avsnittet
under i. Obundet för ii.
SI:
Livförsäkring, skadeförsäkring samt återförsäkring och retro-
cession: Inga.
Obundet, utom enligt vad som anges i det horisontella avsnittet
under i och ii.
Försäkringsförmedling och försäkringsrelaterade tjänster:
Obundet, utom enligt vad som anges i det horisontella avsnittet
under i och ii. För aktuarieverksamhet och riskbedömning råder
krav på bosättning samt prövning av kvalifikationer, medlemskap
i Sloveniens aktuariesammanslutning och färdigheter i det
slovenska språket.

LV, PL: Inga.
RO:
Obundet, utom enligt vad som anges i det horisontella
avsnittet under i. Obundet för ii.
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B. Banktjänster och andra finansiella tjänster (med undantag av försäkringstjänster)
1. CY: En person och hans eller hennes kompanjoner får inte, direkt eller indirekt, inneha mer än 10 % av det egna kapitalet eller av antalet rösträtter i en bank utan att centralbanken har godkänt detta skriftligen i

förväg.
2. CY: Dessutom är utländska personers direkta eller indirekta aktie- eller andelsägande i de tre befintliga lokala banker som är noterade på börsen begränsat till 0,5 % för en enskild person eller organisation och till

6 % tillsammans.
3. LV: Leveranssätt 4: Chefen för en utländsk banks filial eller dotterbolag skall betala skatt i Lettland (vara bosatt). Åtaganden om fysiska personers närvaro är bundna enligt de allmänna bestämmelserna för alla sektor

i denna lista.
4. LT: Alla undersektorer: Minst en chef skall vara litauisk medborgare.

v) Mottagande av depositioner
och andra återbetalningsbara
medel från allmänheten

vi) Utlåning av alla slag inklu-
sive konsumentkrediter,
hypotekskrediter, lånekredi-
ter, factoring och finansie-
ring av affärstransaktioner

vii) Finansiell leasing
MT: Inga åtaganden.
PL: Inga åtaganden.
RO: Inga åtaganden.

viii) Alla betalnings- och pen-
ningförmedlingstjänster,
inklusive betal- och kredit-
kort, resecheckar och bank-
växlar

MT: Inga åtaganden.

1) CY: Undersektorerna v–ix och x b: Obundet/endast juridiska
personer som fått tillstånd av centralbanken kan erbjuda
banktjänster i Cypern.
Undersektorerna x e, xv och xvi: Inga utom enligt vad som anges i
det horisontella avsnittet.
Övriga undersektorer: Obundet.
EE: Mottagande av depositioner och andra återbetalningsbara
medel från allmänheten
Krav på godkännande från Esti Pank och registrering enligt estnisk
lag som aktiebolag, dotterbolag eller filial.
EE, LT: För förvaltning av värdepappersfonder och investerings-
bolag krävs etablering av ett specialiserat förvaltningsbolag.
Endast företag med säte i gemenskapen kan verka som förva-
ringsinstitut för investeringsfonders tillgångar.

1) CY: Obundet, utom för följande:
Undersektorerna x e, xv och xvi: Inga utom enligt vad som
anges i det horisontella avsnittet.
EE, LV, LT, SI: Inga.
MT: Undersektorerna v och vi: Inga.
Undersektor xv: Obundet, utom när det gäller tillhanda-
hållande av finansiell information av internationella
aktörer.
PL: Obundet, utom för följande:
Undersektor xv: Inga.
RO: Obundet, utom för följande:
Undersektorerna v, vi, viii, ix, xii, xv och xvi: Inga.

ix) Borgensförbindelser och
garantier.
MT: Inga åtaganden.
PL: Utom statliga borgens-
förbindelser och garantier.

x) Handel för egen eller annans
räkning, på börs, genom
direkthandel eller på annat
sätt av följande:
a) Penningmarknadsin-

strument (innefattande
checkar, växlar och
bankcertifikat).

b) Utländsk valuta.

LV: Obundet, utom för följande:
Undersektorerna xi, xv och xvi: Inga.
LT: Pensionsfondsförvaltning: Kommersiell närvaro krävs.
MT: Undersektorerna v och vi: Inga.
Undersektor xv: Obundet, utom när det gäller tillhandahållande av
finansiell information av internationella aktörer.
PL: Obundet, utom för följande:
Undersektor xv: Krav på att använda det allmänna telenätet, eller
någon annan godkänd operatörs nät, vid gränsöverskridande
tillhandahållande av dessa typer av tjänster.
RO: Obundet, utom för följande:
Undersektorerna v, vi, ix, xii, xv and xvi: Inga.
Undersektor viii: Tillåts endast genom en inhemsk bank.
SI: Inga för undersektorerna xv och xvi.
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c) Derivatinstrument

innefattande, men inte
begränsade till, termi-
ner och optioner.

d) Valuta- och räntein-
strument, inbegripet
produkter som svap-
par och ränteterminer.

e) Överlåtbara värde-
papper.

f) Andra överlåtbara
instrument och finan-
siella tillgångar, in-
begripet ädelmetaller.

MT: Inga åtaganden.
PL: Åtaganden har gjorts endast
för x e.
RO: Åtaganden har gjorts endast
för x e.

Obundet, utom när det gäller för inhemska juridiska personer och
enskilda näringsidkare att ta emot krediter (all form av upplåning) och
att acceptera borgensförbindelser och garantier från utländska kredit-
institut. (Anmärkning: Konsumentkrediter skall vara fria när den nya
valutalagen antagits.)
Alla kreditarrangemang ovan skall registreras hos Sloveniens central-
bank. (Anmärkning: Denna bestämmelse skall utgå när den nya
banklagen antagits.) Utländska personer får endast utbjuda utländska
värdepapper genom inhemska banker och fondmäklare. Medlemmar i
värdepappersbörsen i Slovenien måste vara registrerade som juridiska
personer i Slovenien.

xi) Medverkan som utställare,
garant eller emissionsinstitut
vid utfärdandet av alla slags
värdepapper, offentligt eller
privat, samt andra tjänster
med anknytning därtill.

MT: Inga åtaganden.
PL: Utom medverkan vid utfär-
dandet av statspapper.
SI: Utom medverkan vid utfärdan-
det av statspapper.
xii) Penningmäkling
MT: Inga åtaganden.
PL: Inga åtaganden.

2) CY: Undersektorerna v–xiv, med undantag av undersektor x e:
Obundet – personer bosatta i Cypern måste ha tillstånd från
centralbanken i enlighet med lagen om valutakontroll för att låna
utländsk valuta eller utomlands, för att placera fonder utomlands
eller för att erhålla banktjänster som kräver export av medel.
Undersektorerna x e, xv och xvi:
Inga utom enligt vad som anges i det horisontella avsnittet.
EE, LV, LT: Inga.
MT: Undersektorerna v och vi: Inga.
Undersektor xv: Obundet, utom när det gäller tillhandahållande av
finansiell information av internationella aktörer.
PL: Obundet, utom för följande:
Undersektor xv: Krav på att använda det allmänna telenätet, eller
någon annan godkänd operatörs nät, vid utnyttjande utomlands
av dessa typer av tjänster.
Undersektor xvi: Inga.
RO: Obundet, utom för följande:
Undersektorerna vi, ix, xii, xv och xvi: Inga.
Undersektorer v–viii och x e: Rumänska fysiska och juridiska
personer får öppna konton och använda medel i utländsk valuta i
utlandet endast om de har fått tillstånd i förväg från Rumäniens
centralbank.

2) CY: Obundet, utom för följande:
Undersektorerna x e, xv och xvi: Inga utom enligt vad som
anges i det horisontella avsnittet.
EE, LV, LT, SI: Inga.
MT: Undersektorerna v och vi: Inga.
Undersektor xv: Obundet, utom när det gäller tillhanda-
hållande av finansiell information av internationella
aktörer.
PL: Obundet, utom för följande:
Undersektorerna xv och xvi: Inga.
RO: Obundet, utom för följande:
Undersektorerna v, vi, viii, ix, x e, xii, xv och xvi: Inga.
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xiii) Förvaltning av tillgångar,

såsom medel- eller portfölj-
förvaltning, alla former av
fondförvaltning, pensions-
fondsförvaltning samt förva-
rings- och notariattjänster.

MT: Inga åtaganden.
PL: Endast portföljförvaltnings-
tjänster.
RO: Endast portföljförvaltning,
öppna och slutna investeringsfon-
der, och värdepappersdepå
SI: Med undantag av pensions-
fondsförvaltning.

SI: Inga för undersektorerna xv och xvi.
Obundet, utom när det gäller för inhemska juridiska personer och
enskilda näringsidkare att ta emot krediter (all form av upplåning)
och att acceptera borgensförbindelser och garantier från utländska
kreditinstitut. (Anmärkning: Konsumentkrediter skall vara fria när
den nya valutalagen antagits.)
Alla kreditarrangemang ovan skall registreras hos Sloveniens
centralbank. (Anmärkning: Denna bestämmelse skall utgå när den
nya banklagen antagits.)
Juridiska personer som är etablerade i Slovenien kan verka som
förvaringsinstitut för investeringsfonders tillgångar.

xiv) Clearing och avveckling av
finansiella tillgångar, där-
ibland värdepapper, derivat-
instrument och andra över-
låtbara instrument.

MT: Inga åtaganden.
PL: Inga åtaganden.
RO: Endast clearing och avveckling
av värdepapper.
xv) Tillhandahållande och över-

föring av finansiell informa-
tion och bearbetning av
finansiella data och tillhö-
rande programvara av till-
handahållare av andra
finansiella tjänster.

RO: Endast värdepappersrelaterade
tjänster.

3) Alla medlemsstater:
— För förvaltning av värdepappersfonder och investerings-

bolag krävs etablering av ett specialiserat förvaltningsbolag.
— Endast företag med sitt säte i gemenskapen kan verka som

förvaringsinstitut för investeringsfonders tillgångar.
CY: Alla undersektorer, utom undersektor x e.
För nya banker gäller följande krav:
a) Det krävs tillstånd från Maltas finansiella myndigheter. Ett

ekonomiskt behovstest kan komma ifråga.

3) CY: Alla undersektorer, utom undersektor x e.
Inga efter etablering och tillstånd.
Undersektor x e:
Ett mäklarföretag får endast registreras som medlem i
Cyperns värdepappersbörs om det har etablerats och
registrerats i enlighet med Cyperns bolagsrätt.
EE, LV, LT, MT, PL, SI: Inga.
RO: Inga förutom
Undersektor x e:
Värdepapperstransaktioner, på de organiserade värdepap-
persmarknaderna, som genomförs av fysiska eller juridiska
personer som inte har hemvist i Rumänien beskattas med
upp till 1,5 % av det totala värdet av varje köpeavtal.
Repatrieringen av det investerade kapitalet och av vinsterna
skall göras i samma valuta som den i vilken den
ursprungliga investeringen gjordes.
Undersektorerna xi och xiii:
Repatrieringen av det investerade kapitalet och av vinsterna
skall göras i samma valuta som den i vilken den
ursprungliga investeringen gjordes.
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xvi) Rådgivnings- och förmed-

lingstjänster och andra till
finansiella tjänster relaterade
tjänster avseende alla verk-
samheter angivna under v–
xv, inbegripet kreditupplys-
ning och kreditanalys, till-
handahållande av
investeringsunderlag, inves-
teringsrådgivning samt råd-
givning om företagsförvärv,
omstrukturering av företag
och affärsstrategi.

MT: Inga åtaganden.
PL: Rådgivningstjänster och andra
till finansiella tjänster relaterade
tjänster endast i samband med
verksamhet som avser Polen.
SI: Med undantag av rådgivnings-
och förmedlingstjänster och andra
till finansiella tjänster relaterade
tjänster i samband med medverkan
vid utfärdandet av statsskuldför-
bindelser och pensionfondsför-
valtning.

b) Utländska finansiella instituts filialer måste registreras i
Cypern enligt bolagslagen och ha tillstånd.
Undersektor x e:
Endast medlemmar (mäklare) i Cyperns värdepappersbörs
får vara verksamma som värdepappersmäklare i Cypern.
Mäklarföretag får endast anställa personer som kan arbeta
som mäklare under förutsättning att de är vederbörligen
godkända. Banker och försäkringsbolag får inte bedriva
mäklarverksamhet. Mäklarföretag som är deras dotterbolag
får dock bedriva sådan verksamhet.
LV: Undersektor xi:
Lettlands centralbank är ett finansiellt ombud för regeringen
på marknaden för statsskuldväxlar.
Undersektor xiii:
Pensionsfondsförvaltning sköts genom statligt monopol.
LT: Inga, utom enligt vad som anges i den horisontella delen
i avsnittet ”Bankverksamhet och andra finansiella tjänster”
och för följande:
Undersektor xiii:
Etablering enbart som publika aktiebolag (AB) och privata
aktiebolag (UAB) (där alla ursprungligen emitterade aktier
förvärvas av företagets grundare). För förvaltning av
tillgångar krävs att ett specialiserat förvaltningsbolag
etableras. Endast bolag med säte i Litauen kan verka som
förvaringsinstitut för tillgångarna. Enligt vad som anges i
den horisontella delen i avsnittet ”Bankverksamhet och
andra finansiella tjänster”.
MT: Obundet, utom i följande fall:
Undersektorerna v och vi:
Utlandsägda kreditinstitut och andra finansiella institut kan
bedriva verksamhet antingen genom en filial eller ett lokalt
dotterbolag.
PL: Undersektorerna v, vi, viii och ix (utom statliga
borgensförbindelser och garantier).
Etablering av bank endast i form av ett aktiebolag eller en
filial med tillstånd. Krav på medborgarskap råder för vissa
(minst en) av bankens chefer.
Undersektorerna x e, xi (med undantag av medverkan vid
utfärdandet av statspapper), xiii (endast portföljförvalt-
ningstjänster) och xvi (rådgivningstjänster och andra till
finansiella tjänster relaterade tjänster endast i samband med
verksamhet som avser Polen).
Etablering, efter tillstånd, endast i form av aktiebolag eller
filial till en utländsk juridisk person som tillhandahåller
värdepapperstjänster.



II.2 ÅTAGANDEN RÖRANDE FINANSIELLA TJÄNSTER (del 2)
Undersektor xv:
Krav på att använda det allmänna telenätet, eller någon
annan godkänd operatörs nät, vid gränsöverskridande
tillhandahållande och/eller köp utomlands av dessa typer av
tjänster.
RO: Undersektor x e: Värdepappersföretaget (mäklaren)
skall vara en rumänsk juridisk person som bildats som
aktiebolag enligt rumänsk lag och vars enda affärsverk-
samhet är förmedling av värdepapper.
Undersektor xi: Värdepappersföretaget skall vara en
rumänsk juridisk person som bildats som aktiebolag enligt
rumänsk lag och vars enda affärsverksamhet är förmedling
av värdepapper.
För erbjudande av värdepapper till allmänheten krävs
tillstånd från Rumäniens nationella börsinspektion innan
prospektet offentliggörs.
Undersektor xiii:
Företag som förvaltar tillgångar (utom öppna investerings-
fonder) skall vara etablerade som aktiebolag enligt rumänsk
lag.
Öppna investeringsfonder skall etableras enligt rumänsk
civilrätt.
SI: Inga för undersektorerna xv och xvi.
För etablering av alla former av bankverksamhet krävs
tillstånd från Sloveniens centralbank.
Utländska personer kan bli aktieägare i banker eller utöka
sitt aktieinnehav i banker efter ett förhandsgodkännande av
Sloveniens centralbank. (Anmärkning: Denna bestämmelse
skall utgå när den nya banklagen antagits.)
Banker, dotterbolag och utländska bankers filialer kan med
tillstånd från Sloveniens centralbank få tillhandahålla
banktjänster, beroende på kapitalets storlek.
Obundet när det gäller utländskt ägande i banker som håller
på att privatiseras.
Utländska bankers filialer skall registreras som bolag i
Slovenien och vara juridiska personer.
(Anmärkning: Denna bestämmelse skall utgå när den nya
banklagen antagits.)
Obundet för alla typer av hypoteksbanker, spar- och
låneinstitut.
Obundet för etablering av privata pensionsfonder (icke-
obligatoriska pensionsfonder).
Förvaltningsbolag är affärsföretag som enbart etablerats för
förvaltningen av investeringsfonder.



II.2 ÅTAGANDEN RÖRANDE FINANSIELLA TJÄNSTER (del 2)
Utländska personer får direkt eller indirekt förvärva högst
20 % av aktierna eller rösträtterna i förvaltningsbolag. För
en större andel krävs ett godkännande från organet för
värdepappersmarknaden.
Ett godkänt investeringsbolag (för privatisering) är ett
investeringsbolag som etablerats enbart i syfte att förvärva
äganderättsbevis (kuponger) och aktier som utfärdats i
enlighet med reglerna för förändring av äganderätten. Ett
godkänt förvaltningsbolag är etablerat enbart i syfte att
förvalta godkända investeringsbolag.
Utländska personer får direkt eller indirekt förvärva högst
10 % av aktierna eller rösträtterna i godkända förvalt-
ningsbolag (för privatisering). För större andelar krävs
godkännande från organet för värdepappersmarknaden i
samförstånd med ministeriet för ekonomiska relationer och
utveckling.
Investeringsfonders investeringar i utländska emittenters
värdepapper är begränsat till 10 % av investeringsfondernas
investeringar. Sådana värdepapper skall noteras på de
värdepappersbörser som organet för värdepappersmarkna-
den angivit i förväg.
Utländska personer får bli aktieägare eller delägare i
fondmäklare med upp till 24 % av kapitalet efter godkän-
nande i förväg från organet för värdepappersmarknaden.
(Anmärkning: Denna bestämmelse skall utgå när den nya
lagen om värdepappersmarknaden antagits.)
En utländsk emittents värdepapper som ännu inte utbjudits
på Sloveniens territorium får bara erbjudas av en fond-
mäklare eller en bank med tillstånd att utföra sådana
transaktioner. Fondmäklaren eller banken skall ha erhållit
tillståndet från organet för värdepappersmarknaden innan
värdepapperen bjuds ut.
Ansökan om tillståndet att bjuda ut en utländsk emittents
värdepapper i Slovenien skall åtföljas av ett utkast till
prospekt och av dokumentation som styrker att garanten
bakom emissionen av den utländska emittentens värde-
papper är en bank eller en fondmäklare, utom vid utländska
emittenters aktieemissioner.



II.2 ÅTAGANDEN RÖRANDE FINANSIELLA TJÄNSTER (del 2)
4) CY: Alla undersektorer, utom undersektor x e: Obundet.

Undersektor x e: Enskilda, oavsett om de agerar ensamma som
mäklare eller är anställda av mäklarföretag som mäklare, skall
uppfylla kravet på tillstånd i detta syfte.
EE, LT, MT, SI: Obundet, utom enligt vad som anges i det
horisontella avsnittet under i och ii.
LV: Obundet, utom enligt vad som anges i det horisontella
avsnittet under i och ii och i det horisontella avsnittet för sektorn
”Banktjänster och andra finansiella tjänster”.
PL: Undersektorerna v, vi, viii och ix (med undantag av statliga
borgensförbindelser och garantier): Obundet, utom enligt vad som
anges i det horisontella avsnittet under i och ii. Krav på
medborgarskap råder för vissa (minst en) av bankens chefer.
Undersektorerna x e, xi (med undantag av medverkan vid
utfärdandet av statspapper), xiii (endast portföljförvaltnings-
tjänster), xv och xvi (rådgivningstjänster och andra till finansiella
tjänster relaterade tjänster endast i samband med verksamhet som
avser Polen): Obundet, utom enligt vad som anges i det
horisontella avsnittet under i och ii.
RO: Obundet, utom enligt vad som anges i det horisontella
avsnittet under i. Obundet för ii.

4) CY: Alla undersektorer, utom undersektor x e: Obundet.
När det gäller finansiella institut krävs uppehållstillstånd
och arbetstillstånd för utländska anställda.
Undersektor x e: Inga utom enligt vad som anges i det
horisontella avsnittet.
EE, LT, MT, SI: Obundet, utom enligt vad som anges i det
horisontella avsnittet under i och ii.
LV: Inga, utom enligt vad som anges i det horisontella
avsnittet under i och ii och i det horisontella avsnittet i
”Banktjänster och andra finansiella tjänster”.
PL: Inga.
RO: Obundet, utom enligt vad som anges i det horisontella
avsnittet under i. Obundet för ii.



Definitioner rörande sjötransporter

1. Utan att det påverkar vilka aktiviteter som kan betraktas som ”cabotage” enligt nationell lagstiftning inbegriper denna
lista inte kustsjöfart, som antas omfatta transport av passagerare eller gods mellan en hamn i en medlemsstat och en
annan hamn i samma medlemsstat och trafik som börjar och slutar i samma hamn i en medlemsstat, under
förutsättning att trafiken sker inom denna medlemsstats territorialvatten.

2. Med ”andra former av kommersiell närvaro för tillhandahållande av internationella sjötransporter” avses förmågan hos
tillhandhållare av internationella sjötransporter i den andra parten att lokalt bedriva all verksamhet som är nödvändig
för att erbjuda sina kunder en helt eller delvis integrerad transporttjänst, inom vilken sjöfart utgör en väsentlig del.
(Detta åtagande skall emellertid inte tolkas som att det på något sätt begränsar de åtaganden som har gjorts när det
gäller det gränsöverskridande leveranssättet.)

Denna verksamhet omfattar, men är inte begränsad till, följande:

a) Att marknadsföra och sälja sjötransporttjänster och tjänster i anslutning till dessa genom direktkontakt med
kunderna, från lämnande av offerter till fakturering. Tjänsterna skall utföras eller erbjudas av tjänsteleverantören
själv eller av tjänsteleverantörer med vilka tjänsteförsäljaren har ingått varaktiga affärsöverenskommelser.

b) Köp för egen räkning eller på kunders vägnar (och vidareförsäljning till kunderna) av alla transporttjänster och
tjänster i anslutning till dessa, inbegripet inhemska transporttjänster med alla transportsätt, särskilt transport på
inre vattenvägar, väg och järnväg, som krävs för att tillhandahålla integrerade tjänster.

c) Upprättande av dokumentation i form av transport- och tullhandlingar eller andra dokument som rör de
transporterade varornas ursprung och beskaffenhet.

d) Tillhandahållande av företagsinformation via alla slags medier, inbegripet datoriserade informationssystem och
elektronisk datautväxling (om inte annat följer av bestämmelserna i detta avtal).

e) Alla slags företagsöverenskommelser (inbegripet delägande i ett bolag) och anställning av lokalt rekryterad
personal (eller, om det är fråga om utländsk personal, med förbehåll för det horisontella åtagandet om
rörligheten för anställda) med lokalt etablerade linjeagenturer.

f) För bolags räkning, organisation av fartygets anlöpning eller vid behov övertagande av last.

3. Med ”operatör av multimodala transporter” avses den person för vars räkning konossementet/det multimodala
transportdokumentet eller varje annat dokument som styrker ett kontrakt för multimodal transport av varor utfärdas
och som ansvarar för transporten av varorna enligt transportavtalet.



YTTERLIGARE ÅTAGANDEN FRÅN EG:s SIDA

(AT, BE, DK, DE, ES, FI, FR, EL, IE, IT, LU, NL, PT, SE, UK)

Försäkringar

a) Delar av EG (AT, BE, DK, DE, ES, FI, FR, EL, IE, IT, LU, NL, PT, SE, UK) noterar det intensiva samarbetet mellan
reglerings- och tillsynsmyndigheterna i dessa medlemsstater och uppmuntrar deras insatser för att förbättra
tillsynskraven.

b) Dessa medlemsstater kommer att göra sitt bästa för att inom sex månader efter inlämnandet ta ställning till
fullständiga ansökningar om tillstånd för företag som regleras av chilensk lagstiftning att meddela direktförsäkringar
genom etablering av ett dotterbolag i en medlemsstat i enlighet med lagstiftningen i den medlemsstaten. Om en sådan
ansökan avslås kommer myndigheten i medlemsstaten att göra sitt bästa för att underrätta företaget i fråga och ange
skälen till att ansökan avslagits.

c) Tillsynsmyndigheterna i dessa medlemsstater kommer att göra sitt bästa för att utan dröjsmål besvara förfrågningar
om information rörande handläggningen av ansökningar om tillstånd, för företag som regleras av chilensk lagstiftning
och som lämnat in fullständiga ansökningar, att meddela direktförsäkringar genom etablering av ett dotterbolag i
medlemsstaten i enlighet med lagstiftningen i den medlemsstaten.

d) Delar av EG (AT, BE, DK, DE, ES, FI, FR, EL, IE, IT, LU, NL, PT, SE, UK) kommer att göra sitt bästa för att undersöka
frågor som gäller en väl fungerande inre försäkringsmarknad och ta ställning till frågor som kan påverka den inre
försäkringsmarknaden.

e) Delar av EG (AT, BE, DK, DE, ES, FI, FR, EL, IE, IT, LU, NL, PT, SE, UK) noterar att trafikförsäkringspremier, enligt
gemenskapens gällande lagstiftning per den 1 september 2001 och utan att det påverkar framtida lagstiftning, kan
beräknas med hänsyn till flera riskfaktorer.

f) Delar av EG (AT, BE, DK, DE, ES, FI, FR, EL, IE, IT, LU, NL, PT, SE, UK) noterar att det enligt gemenskapens gällande
lagstiftning per den 1 september 2001 och utan att det påverkar framtida lagstiftning i allmänhet inte krävs något
förhandsgodkännande från de nationella tillsynsmyndigheterna av de försäkringsvillkor och premier som ett
försäkringsföretag avser att tillämpa.

g) Delar av EG (AT, BE, DK, DE, ES, FI, FR, EL, IE, IT, LU, NL, PT, SE, UK) noterar att det enligt gemenskapens gällande
lagstiftning per den 1 september 2001 och utan att det påverkar framtida lagstiftning i allmänhet inte krävs något
förhandsgodkännande från de nationella tillsynsmyndigheterna av höjda premier.

Andra finansiella tjänster

a) I enlighet med tillämpliga EG-direktiv kommer dessa medlemsstater att göra sitt bästa för att inom tolv månader ta
ställning till fullständiga ansökningar om tillstånd att bedriva bankverksamhet för företag som regleras av chilensk
lagstiftning genom etablering av ett dotterbolag i en medlemsstat i enlighet med lagstiftningen i den medlemsstaten.
Om en sådan ansökan avslås kommer medlemsstaten att göra sitt bästa för att underrätta företaget i fråga och ange
skälen till att ansökan avslagits.

b) Dessa medlemsstater kommer att göra sitt bästa för att utan dröjsmål besvara förfrågningar om information rörande
handläggningen av ansökningar om tillstånd att bedriva bankverksamhet, för företag som regleras av chilensk
lagstiftning och som lämnat in fullständiga ansökningar, genom etablering av ett dotterbolag i en medlemsstat i
enlighet med lagstiftningen i den medlemsstaten.

c) I enlighet med tillämpliga EG-direktiv kommer dessa medlemsstater att göra sitt bästa för att inom sex månader ta
ställning till fullständiga ansökningar om tillstånd för företag som regleras av chilensk lagstiftning att tillhandahålla
investeringstjänster i värdepapper, i enlighet med definitionen i direktivet om investeringstjänster, genom etablering av
ett dotterbolag i en medlemsstat i enlighet med lagstiftningen i den medlemsstaten. Om en sådan ansökan avslås
kommer medlemsstaten att göra sitt bästa för att underrätta företaget i fråga och ange skälen till att ansökan avslagits.

d) Dessa medlemsstater kommer att göra sitt bästa för att utan dröjsmål besvara förfrågningar om information rörande
handläggningen av ansökningar om tillstånd att tillhandahålla investeringstjänster i värdepapper, för företag som
regleras av chilensk lagstiftning och som lämnat in fullständiga ansökningar, genom etablering av ett dotterbolag i en
medlemsstat i enlighet med lagstiftningen i den medlemsstaten.



ÖVERENSKOMMELSE OM ÅTAGANDEN RÖRANDE FINANSIELLA TJÄNSTER

Gemenskapen har fått behörighet att inom ramen för detta avtal göra särskilda åtaganden när det gäller finansiella tjänster
genom ett annat tillvägagångssätt än det som omfattas av de allmänna bestämmelserna i del IV, kapitel II (finansiella
tjänster). Det bestämdes att detta tillvägagångssätt kan tillämpas på nedan angivna villkor:

i) Att det inte står i strid med bestämmelserna i avtalet.

ii) Att det inte innebär någon presumtion om vilken grad av liberalisering som en part har åtagit sig inom ramen för
detta avtal.

Gemenskapen har, på grundval av förhandlingar och med förbehåll för villkor och inskränkningar där sådana angetts, i sin
lista skrivit in särskilda åtaganden i enlighet med det tillvägagångssätt som anges nedan.

A. Marknadstillträde

Gränsöverskridande handel

1. Gemenskapen skall tillåta en utländsk tillhandahållare av finansiella tjänster att, i egenskap av huvudman eller
mellanhand eller genom en mellanhand, under iakttagande av bestämmelser och villkor som medger nationell
behandling, tillhandahålla följande tjänster:

a) Försäkring av risker som hänför sig till

i) sjöfart, kommersiell luftfart samt rymdfart och frakt (inklusive satelliter) när sådan försäkring täcker något
eller allt av följande: godset som transporteras, fordonet som transporterar godset och varje
skadeståndsskyldighet som följer därav, och

ii) gods i internationell transittrafik.

b) Återförsäkring, retrocession och försäkringsrelaterade tjänster såsom anges i artikel 117.9 iv.

c) Tillhandahållande och överföring av finansiell information och bearbetning av finansiella data såsom anges i
artikel 117.9 xv samt rådgivning och andra relaterade tjänster, med undantag för förmedling, som hänför sig till
banktjänster och andra finansiella tjänster såsom anges i artikel 117.9 xvi.

2. Gemenskapen skall tillåta personer med hemvist i gemenskapen att på Chiles territorium köpa de finansiella tjänster
som anges under

a) 1 a,

b) 1 b, och

c) artikel 117.9 v–xvi.

Kommersiell närvaro

3. Gemenskapen skall bevilja tillhandahållare av finansiella tjänster från Chile rätt att på dess territorium etablera eller
utvidga sin kommersiella närvaro, även genom förvärv av befintliga företag.

4. Gemenskapen kan införa bestämmelser, villkor och förfaranden för godkännande av etablering eller utvidgning av
kommersiell närvaro, under förutsättning att dessa inte innebär ett kringgående av dess skyldigheter enligt punkt 3
och att de är förenliga med de övriga förpliktelserna i avtalet.

Personals tillfälliga inresa

5. a) Gemenskapen skall tillåta tillfällig inresa till sitt territorium för följande personalkategorier hos en chilensk
tillhandahållare av finansiella tjänster som håller på att etablera eller har etablerat kommersiell närvaro på
gemenskapens territorium:

i) Personer i den högre företagsledningen som förfogar över nödvändig information för etableringen,
kontrollen och driften av verksamheten hos tillhandahållaren av finansiella tjänster.

ii) Specialister på den verksamhet som bedrivs av tillhandahållaren av finansiella tjänster.



b) Gemenskapen skall, med förbehåll för tillgången till kvalificerad personal på det egna territoriet, tillåta tillfällig
inresa till sitt territorium för följande kategorier av personal som är knuten till den kommersiella närvaron för
en tillhandahållare av finansiella tjänster från Chile:

i) Specialister på datatjänster, telekommunikationstjänster och räkenskaper hos tillhandahållaren av
finansiella tjänster.

ii) Försäkringstekniska och juridiska specialister.

Icke-diskriminerande åtgärder

6. Gemenskapen skall sträva efter att avskaffa eller begränsa sådana mer omfattande skadeverkningar för tillhandahållare
av finansiella tjänster från Chile som följer av

a) icke-diskriminerande åtgärder som hindrar tillhandahållare av finansiella tjänster från att, i den form som
bestämts av gemenskapen, erbjuda alla de finansiella tjänster som tillåts av gemenskapen, på gemenskapens
territorium,

b) icke-diskriminerande åtgärder som begränsar möjligheterna för tillhandahållare av finansiella tjänster att utvidga
sin verksamhet till hela gemenskapens territorium,

c) åtgärder från gemenskapens sida, när den tillämpar samma åtgärder på tillhandahållandet av både bank- och
värdepapperstjänster, och en tillhandahållare av finansiella tjänster från Chile riktar in sin verksamhet på
värdepapperstjänster, och

d) andra åtgärder som, trots att de är i överensstämmelse med bestämmelserna i avtalet, inverkar negativt på
möjligheterna för en tillhandahållare av finansiella tjänster från Chile att vara verksam, konkurrera på eller
komma in på gemenskapsmarknaden,

förutsatt att varje åtgärd som vidtas med stöd av denna punkt inte på ett orättvist sätt skulle diskriminera
tillhandahållare av finansiella tjänster från den part som vidtar sådana åtgärder.

7. Med avseende på de icke-diskriminerande åtgärder som avses i punkt 6 a och b skall gemenskapen sträva efter att inte
begränsa eller inskränka den nuvarande graden av marknadsmöjligheter eller de förmåner som redan åtnjuts av
tillhandahållare av finansiella tjänster från Chile som grupp betraktad på gemenskapens territorium, förutsatt att detta
åtagande inte leder till orättvis diskriminering av tillhandahållare av finansiella tjänster från gemenskapen.

B. Nationell behandling

1. Enligt bestämmelser och villkor som medger nationell behandling skall gemenskapen ge de tillhandahållare av
finansiella tjänster från Chile som är etablerade på gemenskapens territorium tillgång till de betalnings- och
avvecklingssystem som drivs av offentliga organ och till officiella kredit- och återfinansieringsfaciliteter som står till
förfogande i samband med normal affärsverksamhet. Denna punkt syftar inte till att ge tillgång till gemenskapens
möjligheter till lån från centralbanken.

2. När gemenskapen av en tillhandahållare av finansiella tjänster från Chile kräver medlemskap eller deltagande i, eller
tillgång till, ett självreglerande organ, värdepappers- eller terminsbörser eller marknader och avvecklingsorgan, eller
annan organisation eller sammanslutning för att tillhandahållaren skall kunna tillhandahålla finansiella tjänster på
jämbördiga villkor med gemenskapens egna tillhandahållare av finansiella tjänster, eller när gemenskapen direkt eller
indirekt tillhandahåller sådana organ, privilegier eller fördelar vid tillhandahållandet av finansiella tjänster, skall
gemenskapen sörja för att dessa organ beviljar nationell behandling för tillhandahållare av finansiella tjänster från
Chile som är etablerade på dess territorium.

C. Definitioner

För tillämpningen av detta tillvägagångssätt gäller följande tolkningar:

1. En utländsk tillhandahållare av finansiella tjänster är en tillhandahållare av finansiella tjänster från Chile som
tillhandahåller en finansiell tjänst på gemenskapens territorium från en etablering som är belägen på Chiles
territorium, oavsett om en sådan tillhandahållare av finansiella tjänster har eller inte har kommersiell närvaro på
gemenskapens territorium.

2. Kommersiell närvaro innebär ett företag på gemenskapens territorium för tillhandahållande av finansiella tjänster och
innefattar hel- eller delägda dotterbolag, samriskföretag, handelsbolag eller motsvarande, enskilda näringsidkare,
företag grundade på franchisingavtal, filialer, agenturer, representationskontor eller andra organisationer.
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Myndigheter med ansvar för finansiella tjänster 
 
 
Europeiska kommissionen  GD Handel B-1049 Bryssel 
 GD Inre marknaden  
Österrike  Finansministeriet  Directorate Economic Policy and 

Financial 
  Markets 
  Himmelpfortgasse 4-8 
  Postfach 2 
  A-1015 Wien 
Belgien  Ministry of Economy  Rue de Bréderode 7 
  B-1000 Bryssel 
 Ministry of Finance  Rue de la Loi 12 
  B-1000 Bryssel 
Bulgarien  Ministry of Economy and 

Energy  
Slavyanska str. 8  
Sofia 1052 

 Ministry of Finance G.S. Rakovski str. 102 
Sofia 1000 

 Bulgarian National Bank Al. Batenberg sq. 1 
  Sofia 1000 
 Financial Supervision 

Commission  
33, Shar Planina Street 

  Sofia 1303 
Cypern  Ministry of Finance  CY-1439 Nicosia 
Tjeckien  Ministry of Finance  Letenská 15 
  CZ-118 10 Prag 
Danmark  Ministry of Economic Affairs  Ved Stranden 8 
  DK-1061 Köpenhamn K 
Estland  Ministry of Finance  Suur-Ameerika 1 
  EE-15006 Tallinn 
Finland  Ministry of Finance  P O Box 28 
  FI-00023 Helsinki 
Frankrike  Ministry of Economy, Finance 

and Industry 
Ministère de l'économie, des 
finances et de l'industrie 
139, rue de Bercy 
F-75572 Paris 

Tyskland  Ministry of Finance  Bundesanstalt für 
Finanzdienstleistungsaufsicht 

  Graurheindorfer Str. 108 
  D-53117 Bonn 
Grekland  Bank of Greece  Panepistimiou Street, 21 
  GR-10563 Aten 
Ungern  Ministry of Finance  Pénzügyminisztérium 
  Postafiók 481 
  H-1369 Budapest 
Irland  Irish Financial Services 

Regulatory Authority 
P O Box 9138 
College Green 

  IRL-Dublin 2 
Italien  Ministry of Treasury  Ministero del Tesoro 
  Via XX Settembre 97 
  I-00187 Rom 
Lettland  Financial and Capital Market 

Commission 
Kungu Street 1 
LV-1050 Riga 

Litauen  Ministry of Finance  Vaižganto 8a/2, 
  LT-01512 Vilnius 
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Luxemburg  Ministry of Finance  Ministère des Finances 
  3, rue de la Congrégation 
  L-2931 Luxemburg 
Malta  Financial Services Authority  Notabile Road 
  MT-Attard 
Nederländerna  Ministry of Finance  Financial Markets Policy 

Directorate 
  Postbus 20201 
  NL-2500 EE Haag 
Polen  Ministry of Finance  ul. Swiêtokrzyska 12 
  PL-00-912 Warszawa 
Portugal  Ministry of Finance  Direcção Geral dos Assuntos 

Europeus e 
  Relações Internacionais 
  Av. Infante D. Henrique, 1C-1o 
  P-1100-278 Lissabon 
Rumänien  Banksektorn och finansiella 

institut, andra än banker 
National Bank of Romania 
25 Lipscani Street, Sector 3 

  Bukarest, Code 030031 
 Värdepappersmarknadssektorn Romanian National Securities 

Commission 
  2 Foisorului Street, sector 3, 

Bukarest 
 Försäkringssektorn Insurance Supervisory 

Commission 
  18 Amiral Constantin Balescu 

Street, Sector 1 
  Bukarest, Code 011954 
 Privata pensionssystem och 

privata pensionsfonder 
Private Pension System 
Supervisory Commission 

  74 Splaiul Unirii, Sector 4 
  Bukarest, Code 030128 
Slovakien  Ministry of Finance  Štefanovičova 5 
  817 82 Bratislava 
  Slovenská republika 
Slovenien  Ministry of Economy  Kotnikova 5 
  SI-1000 Ljubljana 
Spanien  Treasury  Directora General del Tesoro y 

Politica 
  Financiera 
  Paseo del Prado 6-6a Planta 
  E-28071 Madrid 
Sverige  Finansinspektionen  Box 6750 
  S-113 85 Stockholm 
 Riksbanken  Malmskillnadsgatan 7 
  S-103 37 Stockholm 
 Konsumentverket  Rosenlundsgatan 9 
  S-118 87 Stockholm 
Förenade kungariket  H. M. Treasury 1,  Horse Guards Road 
  London SW1A 2HQ 
 
 
För Chile: 
Finansministeriet 
 

Beslut (2007/611/EG), EUT L 251, 2007. 
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Bilaga X 
 

(som avses i artikel 132i avtalet) 
 

Bindningslistor över särskilda åtaganden rörande etablering 
 
Del A – Gemenskapens bindningslista 
 
Inledande anmärkning 
 
1. De särskilda åtagandena i denna lista är endast tillämpliga på de territorier inom vilka 
fördragen om upprättandet av gemenskapen tillämpas och på de villkor som fastställs i dessa 
fördrag. Dessa åtaganden är tillämpliga endast på förbindelserna mellan gemenskapen och 
dess medlemsstater, å ena sidan, och länder utanför gemenskapen, å andra sidan. De 
påverkar inte medlemsstaternas rättigheter och skyldigheter enligt gemenskapsrätten. Beslut 
(2007/611/EG), EUT L 251, 2007. 
 
2. För medlemsstaterna används följande förkortningar: 
 
AT  Österrike 
BE  Belgien 
BG  Bulgarien 
CY  Cypern 
CZ  Tjeckien 
DE  Tyskland 
DK  Danmark 
ES  Spanien 
EE  Estland 
FR  Frankrike 
FI  Finland 
EL  Grekland 
HU  Ungern 
IT  Italien 
IE  Irland 
LU  Luxemburg 
LT  Litauen 
LV  Lettland 
MT  Malta 
NL  Nederländerna 
PT  Portugal 
PL  Polen 
RO  Rumänien 
SE  Sverige 
SI  Slovenien 
SK  Slovakien 
UK  Förenade kungariket 
 
Med ”dotterbolag” till en juridisk person avses en juridisk person som faktiskt kontrolleras av 
en annan juridisk person. 
 
Med ”filial” till en juridisk person avses en affärsverksamhet som inte är en juridisk person 
och som förefaller vara permanent, som exempelvis en del av moderbolaget, som har en 
ledning och är materiellt så utrustad att den kan stå i affärsförbindelse med tredje part på så 
sätt att den senare trots vetskap 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 direkt till filialen. Beslut (2007/611/EG), EUT L 251, 2007. 
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Sektor eller undersektor Begränsningar av den nationella behandlingen av etableringar 
1. HORISONTELLA ÅTAGANDEN 
Alla sektorer i denna lista  
 a) Behandling som beviljats dotterbolag (till chilenska bolag) som bildats 

enligt en medlemsstats lag och som har sitt säte, sin centrala 
förvaltning eller sin huvudsakliga verksamhet i gemenskapen 
utsträcks inte till att omfatta ett chilenskt bolags filialer eller 
agenturer i en medlemsstat. Detta hindrar dock inte en medlemsstat 
från att även låta ett chilenskt bolags eller företags filialer eller 
agenturer i en annan medlemsstat få samma behandling när det 
gäller deras verksamhet på den första medlemsstatens territorium, 
såvida inte detta uttryckligen förbjuds i gemenskapsrätten. 

 
 b)  Mindre gynnsam behandling kan beviljas (chilenska bolags) 

dotterbolag som bildats enligt en medlemsstats lag och som endast 
har sitt säte eller sin centrala förvaltning på gemenskapens 
territorium, såvida det inte kan visas att de i praktiken fortlöpande 
har en koppling till ekonomin i en av medlemsstaterna. 

 
  

Etablering av en juridisk person 
AT: Utländska medborgare får utöva affärsverksamhet på samma villkor 
som österrikiska medborgare utan att detta påverkar tillämpningen av 
gällande fördrag. Det måste dock läggas fram bevisning för den behöriga 
myndigheten om att det inte sker något slags diskriminering av 
österrikiska medborgare vid utövandet av sådan affärsverksamhet i den 
utländska medborgarens hemland. Om det inte kan framläggas sådan 
bevisning måste den utländska medborgaren formellt ansöka om samma 
status som inhemska medborgare. Om innehavaren av ett 
näringstillstånd inte är permanent bosatt i Österrike skall en rättslig 
företrädare (”gewerberechtlicher Geschäftsführer”) som är permanent 
bosatt i Österrike utses. För att få näringstillstånd skall utländska 
juridiska personer och handelsbolag etablera sig och utse en rättslig 
företrädare som är permanent bosatt i Österrike. Utan att det påverkar 
tillämpningen av gällande fördrag, skall en utländsk rättslig företrädare 
ansöka om samma status som inhemska medborgare. 
 
FI: Åtminstone hälften av grundarna av ett aktiebolag skall vara fysiska 
personer bosatta inom EES (Europeiska ekonomiska samarbetsområdet) 
eller juridiska personer med säte i ett av EES-länderna, såvida inte 
Handels- och industriministeriet beviljar ett undantag.  
 
SE: Ett aktiebolag kan bildas av en eller flera grundare. En grundare skall 
antingen vara bosatt inom EES eller vara en juridisk person inom EES. 
Ett handelsbolag kan endast vara grundare om varje bolagsman är 
bosatt inom EES (1). Verkställande direktören och åtminstone 50 procent 
av styrelseledamöterna skall vara bosatta inom EES. Motsvarande villkor 
gäller för etablering av andra slags juridiska personer. 

 
 
 
 
(1) Det kan beviljas undantag från dessa krav om det kan bevisas att det inte är nödvändigt att vara bosatt 
inom EES. 
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Sektor eller undersektor Begränsningar av den nationella behandlingen av etableringar 
1. HORISONTELLA ÅTAGANDEN 
  

CZ: Utländska medborgare får utöva affärsverksamhet på samma villkor 
som tjeckiska medborgare. Utländska medborgare kan dock utöva 
verksamhet som egenföretagare och etablera och driva företag endast 
genom att registrera ett sådant företag i handelsregistret, om de inte är 
bosatta inom EES. Om den fysiska/juridiska personen inte är permanent 
bosatt/har sitt säte inom EES måste det dessutom lämnas in uppgifter 
eller ett dokument om inteckningar av företagets tillgångar i utlandet, 
om sådana uppgifter och andra uppgifter måste offentliggöras i 
handelsregistret för att ett värdepapper skall vara giltigt. Innan de 
registrerar sig i handelsregistret måste utländska juridiska personer 
etablera sig i Tjeckien och utse en rättslig företrädare som är bosatt i 
Tjeckien. 
 
MT: Bolagsregistreringsavdelningen vid Maltas myndighet för finansiella 
tjänster måste godkänna ansökningar från personer som är bosatta 
utomlands om emission, förvärv, försäljning och återköp av värdepapper 
som inte är noterade på Maltas fondbörs i ett lokalt bolag som är 
etablerat eller kommer att etableras i Malta. Detta förfarande gäller inte 
sådana företag som definieras i artikel 2 i lagen om inkomstskatt (dvs. 
internationella holdingföretag/handelsföretag) och företag som äger 
fartyg som är registrerade enligt lagen om handelsfartyg och där de 
permanent bosattas andel inte överstiger 20 %. 
 
PL: Utländska medborgare som har fått uppehållstillstånd i Polen, har 
tillstånd att vistas i landet, beviljats flyktingstatus eller fått tillfälligt 
skydd där får utöva ekonomisk verksamhet i Polen på samma villkor som 
polska medborgare.  
Enligt ömsesidiga avtal och om inte annat sägs i ratificerade 
internationella avtal, får utländska medborgare bedriva ekonomisk 
verksamhet i Polen på samma villkor som näringsidkare med säte i 
Polen. 
Om det inte finns några ömsesidiga avtal, har utländska medborgare rätt 
att bedriva ekonomisk verksamhet i Polen endast i form av 
kommanditbolag och aktiebolag. De har också rätt att gå med i dessa 
bolag och att förvärva och köpa deras aktier. 
 
RO: Den verkställande direktören eller styrelseordföranden samt hälften 
av styrelsemedlemmarna i affärsföretag skall vara rumänska medborgare 
om inget annat anges i bolagsavtalet eller i bolagets stadgar. Majoriteten 
av affärsföretagens revisorer samt deras ställföreträdare skall vara 
rumänska medborgare. 

 Lag om utländska filialer 
SE: Ett utländskt bolag (som inte har bildat någon juridisk person i 
Sverige) skall bedriva sin affärsverksamhet genom en i Sverige etablerad 
filial med självständig förvaltning och separat bokföring. Byggnadsprojekt 
som varar i mindre än ett år är undantagna från kravet att etablera en 
filial och att utse en representant som är bosatt i Sverige. 
 
SE: Verkställande direktören för en filial skall vara bosatt inom EES (1). 
 
SE: Utländska eller svenska medborgare som inte är bosatta i Sverige 
och som önskar bedriva affärsverksamhet i Sverige skall utse och hos 
den lokala myndigheten registrera en i Sverige bosatt representant som 
ansvarig för denna verksamhet. 
 
LT: Minst en representant för företagets filial måste vara bosatt i Litauen. 

 
 
(1) Det kan beviljas undantag från dessa krav om det kan bevisas att det inte är nödvändigt att vara bosatt 
inom EES. 
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Sektor eller undersektor Begränsningar av den nationella behandlingen av etableringar 
1. HORISONTELLA ÅTAGANDEN 
 PL: Filialer – i syfte att bedriva ekonomisk verksamhet på Polens 

territorium kan utländska näringsidkare inrätta filialer i enlighet med 
ömsesidiga avtal om inte annat sägs i ratificerade internationella avtal. 
Filialens ekonomiska verksamhet måste likna den som bedrivs av 
utländska näringsidkaren och en representant för den utländske 
näringsidkare måste utses. Filialen måste vara registrerad och ha separat 
bokföring. 
Agenturer – utländska företag kan starta agenturer. Agenturens 
ekonomiska aktivitet får bara omfatta marknadsföring av och reklam för 
en utländsk näringsidkare. Agenturen måste vara registrerad och ha 
separat bokföring. 
 
SI: Utländska företag får inrätta filialer under förutsättning att 
moderföretaget under minst ett år varit registrerat i ett domstolsregister 
i företagets ursprungsland. 

  
Juridiska personer: 
AT: Endast österrikiska medborgare eller juridiska personer och företag 
med säte i Österrike får vara delägare i Österrikes centralbank 
(Oesterreichische Nationalbank). Medlemmarna av ledningen måste vara 
österrikiska medborgare. 
 
BG: Etablering av utländska tjänsteleverantörer, inbegripet av 
samriskföretag, får endast ske i form av kommanditbolag eller aktiebolag 
med minst två delägare. För etablering av filialer krävs tillstånd. Obundet 
när det gäller representationskontor. Representationskontor får inte 
bedriva ekonomisk verksamhet. 
 
FI: Åtminstone hälften av styrelsemedlemmarna och den verkställande 
direktören skall vara bosatta inom EES, såvida inte handels- och 
industriministeriet beviljar bolaget ett undantag. 
 
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 1 000 miljoner finska 
mark eller med en balansomslutning på över 167 miljoner EUR) måste 
godkännas av de finländska myndigheterna. Godkännande kan endast 
vägras om ett viktigt nationellt intresse är i fara. En utländsk medborgare 
som är bosatt utanför EES behöver tillstånd för att bedriva handel som 
enskild näringsidkare eller delägare i ett finskt öppet bolag eller 
kommanditbolag. Om en utländsk organisation eller stiftelse etableras i 
enlighet med lagarna i och har sitt säte i ett EES-land, krävs det inget 
tillstånd för att bedriva affärsverksamhet eller handel genom 
etablerandet av en filial i Finland. 

  
Köp av fast egendom: 
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 (1) 
 

 
(1) Den bulgariska sakrätten erkänner följande begränsade äganderätter: nyttjanderätt, rätt att bygga, rätt att 
uppföra en stor anläggning samt servitutsrätt. 
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Sektor eller undersektor Begränsningar av den nationella behandlingen av etableringar 
1. HORISONTELLA ÅTAGANDEN 
 CY: Obundet. 

 
CZ: Fast egendom kan bara förvärvas av fysiska personer med permanent 
bosättning och juridiska personer med säte eller filial inom Tjeckiens territorium. 
Specialregler gäller för jordbruksmark och skogar, som bara kan förvärvas av 
bofasta (dvs. fysiska personer med permanent bosättning eller juridiska personer 
med säte inom Tjeckiens territorium). Endast medborgare i Tjeckien får delta i 
privatiseringen av statens jordbruksland och skogar. 
 
EE: Restriktioner i fråga om att köpa jordbruksmark skogar, samt mark i 
gränsområdena. 
 
DK: Begränsningar av i landet icke-hemmahörande fysiska och juridiska 
personers rätt till köp av fast egendom. Begränsningar av utländska fysiska och 
juridiska personers rätt till köp av jordbruksfastigheter. 
 
ES: Förbehåll av rätten till köp av fast egendom för regeringar, officiella 
institutioner och offentliga företag med ursprung i länder utanför gemenskapen. 
 
EL: Enligt lag nr 1892/90, ändrad genom lag nr 1969/91, krävs tillstånd från 
behöriga myndigheter (försvarsministeriet i fråga om fysiska eller juridiska 
personer utanför Europeiska unionen) för förvärv av fast egendom i 
gränsområden, antingen direkt eller genom aktieköp i ett bolag som inte är 
noterat på grekiska fondbörsen och som äger fast egendom i dessa regioner eller 
för varje ändring i ägarförhållandena i ett sådant aktiebolag. 
 
IE: Skriftligt förhandsmedgivande skall inhämtas från markkommissionen (Land 
Commission) för inhemska eller utländska bolags eller utländska medborgares 
förvärv av varje slags andel i fast egendom i Irland. Om sådan egendom är 
avsedd för näringsändamål (annat än jordbruk), bortfaller detta krav om ett 
intyg inhämtas från ministern för näringsliv och sysselsättning (Minister for 
Enterprise and Employment). Denna lag är inte tillämplig på fast egendom i 
städer.  
 
HU: Obegränsad i fråga om utländska fysiska eller juridiska personers förvärv av 
statligt ägd egendom. 
 
LT: Obegränsad i fråga om utländska fysiska eller juridiska personers förvärv; de 
skall dock förvalta eller bruka sådan egendom i enlighet med litauisk lag. 
 
LV: Obegränsad i fråga om landförvärv av juridiska personer. Landarrende under 
högst 99 år är tillåtet. 
 
MT: Maltas lagstiftning och regelverk rörande förvärv av fast egendom skall 
fortsätta att gälla. 
 
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: Juridiska personer, med säte i Slovenien och med deltagande av utländskt 
kapital, får förvärva fast egendom inom Sloveniens territorium. Filialer (1) 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. Särskilt tillstånd krävs för ägande av fast egendom i 
gränsområdena tio kilometer från gränsen av företag där största delen av 
kapitalet och majoriteten av rösträtterna direkt eller indirekt tillhör juridiska 
personer eller medborgare i en annan medlemsstat. 

 
 
(1) SI: Enligt lagen om affärsföretag betraktas filialer som etablerats i Slovenien inte som juridiska personer, 
men när det gäller deras verksamhet behandlas de som dotterbolag. 
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Sektor eller undersektor Begränsningar av den nationella behandlingen av etableringar 

 
1. HORISONTELLA ÅTAGANDEN 
  

SK: Begränsningar av utländska fysiska och juridiska personers rätt 
till köp av fast egendom. Utländska enheter får förvärva fast 
egendom genom inrättandet av slovakiska juridiska personer eller 
deltagande i samriskföretag. Markförvärv av utländska enheter 
måste godkännas. 
 
IT: Obundet för köp av fast egendom. 
 
FI: (Åland): Begränsningar av rätten för fysiska personer utan 
hembygdsrätt på Åland och för juridiska personer att förvärva och 
besitta fast egendom på Åland utan tillstånd från behöriga 
myndigheter i landskapet. 
 
FI: (Åland): Begränsningar av etableringsrätten och rätten att 
tillhandahålla tjänster för fysiska personer utan hembygdsrätt på 
Åland eller för juridiska personer utan tillstånd från behöriga 
myndigheter på Åland. 
 
PL: Tillstånd krävs för direkt eller indirekt förvärv av fast egendom av 
utländska personer och utländska juridiska personer.  
 
PL: Obundet, utom i följande fall: köp av enskilda lägenheter eller 
fast egendom av en utländsk person som levt i Polen i minst fem år 
efter det att uppehållstillstånd beviljats. Köp av fast egendom utan 
byggnader med en maximal totalyta på 0,4 hektar i tätorter i Polen 
av en juridisk person med företagssäte i Polen som direkt eller 
indirekt kontrolleras av en utländsk fysisk eller juridisk person med 
företagssäte utomlands. 

 Investeringar: 
BG: Viss ekonomisk verksamhet med anknytning till utnyttjande eller 
användning av statlig eller offentlig egendom omfattas av koncessioner 
som beviljas i enlighet med lagen om koncessioner. 
 
CY: Portföljinvesteringar: Investerare från tredjeländer får bara investera 
upp till 49 % av aktiekapitalet i cypriotiska företag som är noterade i 
Cyperns börs. Transaktioner som omfattar sådana investeringar får göras 
av cypriotiska börsmäklare och offentliga företag utan hänvisning till 
Cyperns centralbank. 
 
CY: Enheter med utländskt deltagande skall ha betalat kapital i 
proportion till sina finansiella krav och utländska personer måste 
finansiera sina bidrag genom införande av utländsk valuta. 
 
Om den utländska andelen överstiger 24 % skall ytterligare finansiering 
av kravet på arbetande kapital eller andra krav tas från lokala eller 
utländska källor i proportion till inhemskt och utländskt deltagande i 
enhetens aktiekapital. I fråga om filialer till utländska företag måste allt 
kapital för den första investeringen tas från utländska källor. 
 
Lån från lokala källor är bara tillåtet efter det att projektet inletts för att 
finansiera krav på arbetande kapital. 
 
ES: För investeringar i Spanien av utländska statliga och offentliga organ 
(som vanligen har andra intressen utöver de ekonomiska), direkt eller 
genom bolag eller andra juridiska personer som direkt eller indirekt 
kontrolleras av utländska regeringar, krävs förhandsgodkännande från 
regeringen. 
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Sektor eller undersektor Begränsningar av den nationella behandlingen av etableringar 
1. HORISONTELLA ÅTAGANDEN 
 FR: För utländska köp av mer än 33,33 % av kapitalandelarna eller 

rösterna i ett befintligt franskt företag eller 20 % i börsnoterade franska 
bolag gäller följande bestämmelse: 
— En månad efter förhandsanmälan anses köpet ha godkänts om inte 
ekonomiministern i undantagsfall utövat sin rätt att skjuta upp 
investeringen. 
 
FR: Utländskt delägarskap i nyligen privatiserade bolag kan begränsas till 
en variabel andel av de aktier som bjuds ut till allmänheten och som 
fastställs av Frankrikes regering från fall till fall. 
 
FR: För etablering inom en viss affärsverksamhet eller näring eller inom 
ett visst hantverk krävs ett särskilt godkännande om verkställande 
direktören inte har permanent uppehållstillstånd. 
 
IT: Nyligen privatiserade bolag kan beviljas eller få behålla ensamrätter. 
Rösträtten i nyligen privatiserade bolag kan i vissa fall vara begränsad. 
Under en period av fem år kan det för förvärv av stora aktieposter i bolag 
verksamma inom försvar och energi krävas godkännande från 
finansministeriet. 
 
LT: Investeringar för att organisera lotterier är förbjudna enligt lagen om 
investeringar av utländskt kapital.  
 
MT: För företag där utländska juridiska eller fysiska personer äger 
andelar gäller samma kapitalkrav som för företag som ägs enbart av 
personer med hemvist i Malta, enligt följande: privata företag – MTL 500 
(med minst 20 % som eget kapital). offentliga företag – MTL 20 000 
(med minst 25 % som eget kapital). Den del av det egna kapitalet som 
består av utländska investeringar skall betalas av utländska fonder. 
Företag med utländskt delägarskap måste ansöka om tillstånd från 
finansministeriet för att förvärva fastigheter enligt relevant lagstiftning. 
 
PT: Utländskt delägarskap i nyligen privatiserade bolag kan begränsas till 
en variabel andel av de aktier som bjuds ut till allmänheten och som 
fastställs av Portugals regering från fall till fall. 
 
PL: I följande fall krävs godkännande av inrättande av företag med 
utländskt aktiekapital: 
— Etablering av företag, köp eller förvärv av aktier eller andelar i ett 
befintligt företag. Utvidgning av företagets verksamhet om den omfattar 
minst ett av följande områden: 
 — Förvaltning av hamnar och flygplatser. 
 — Förvaltning av fast egendom eller funktion som mellanhand vid 

handel med fast egendom. 
 — Leveranser till försvarsindustrin som inte omfattas av andra 

licenskrav. 
 — Grossisthandel med importerade konsumtionsvaror. 
 — Tillhandahållande av juridisk rådgivning. 
— Inrättande av ett samriskföretag med utländskt kapital där den polska 
parten utgörs av en statlig juridisk person som bidrar med icke-
pekuniära medel som startkapital. 
— Upprättande av ett kontrakt, som omfattar rätt att använda statlig 
egendom i mer än sex månader eller beslut om att förvärva sådan 
egendom. 
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Sektor eller undersektor Begränsningar av den nationella behandlingen av etableringar 
1. HORISONTELLA ÅTAGANDEN 
 Valutaregler (1) (2) (3) 

BG: För betalningar och överföringar till utlandet med anknytning till 
investeringar och statliga eller statsgaranterade lån krävs tillstånd från 
den bulgariska centralbanken (4). 
Yrkesmässig valutahandel i kontanter får bedrivas av alla personer som 
registrerats enligt lagen om handel om personen i fråga är registrerad i 
ett offentligt register över personer som bedriver ekonomisk verksamhet 
enligt lagstiftningen i en av Europeiska unionens medlemsstater eller i 
något annat land som är part i Europeiska ekonomiska 
samarbetsområdet, och om personen i fråga är registrerad som 
växlingskontor i det offentliga registret. 
 
CY: Enligt lagen om valutakontroll får utländska medborgare normalt sett 
inte låna från lokala källor. 
 
SK: När det gäller löpande betalningar finns det begränsningar av förvärv 
av utländsk valuta av inhemska personer för personligt bruk. 
I samband med kapitalbetalningar krävs tillstånd för utländsk valuta för 
godkännande av finansiella krediter från utländska personer, direkta 
kapitalinvesteringar utomlands, förvärv av fast egendom utomlands och 
köp av utländska värdepapper. 

 Krav på bosättning 
AT: Verkställande direktörer för filialer och juridiska personer skall vara 
bosatta i Österrike. De fysiska personer inom en juridisk person eller en 
filial som har ansvar för att den österrikiska handelslagen 
(Handelsgesetzbuch) iakttas skall vara bosatta i Österrike. 
 
AT: Alla utländska medborgare omfattas i frågor om inresa, vistelse och 
arbete av bestämmelserna i utlänningslagen (Ausländergesetz) och lagen 
om vistelse (Aufenthaltsgesetz). Utländska arbetare, inbegripet 
nyckelpersonal och investerare, med undantag för EES-medborgare, 
omfattas dessutom av bestämmelserna i lagen om utländsk arbetskraft 
(Ausländerbeschäftigungsgesetz), inbegripet arbetsmarknadsprövning 
och kvotsystem. Om en investerare åtar sig en investering med positiv 
verkan för hela den österrikiska ekonomin eller för en hel sektor av den 
österrikiska ekonomin, kan undantag från bestämmelsen om 
arbetsmarknadsprövning beviljas densamme och i enskilda fall viktig 
nyckelpersonal. Investerare som visar att de innehar åtminstone 25 
procent i ett bolag där åtminstone vissa bolagsmän har obegränsat 
ansvar (Personengesellschaft) eller ett bolag med begränsad ansvarighet 
(GmbH) och att de utövar ett avgörande inflytande på det bolaget 
omfattas inte av lagen om utländsk arbetskraft. 

 
(1) CZ: Ett icke-diskriminerande system för kontroll av utländsk valuta tillämpas. Systemet består av följande: 
 a) Begränsningar av förvärv av utländsk valuta av inhemska personer för personligt bruk. 
 b) (För tjeckiska medborgare) tillstånd för utländsk valuta för godkännande av finansiella krediter från 
utländska personer, direkta kapitalinvesteringar utomlands, förvärv av fast egendom utomlands och köp av 
utländska värdepapper. 
(2) PL: Ett icke-diskriminerande system för kontroll av utländsk valuta i fråga om begränsningar av 
omsättningen av utländsk valuta och systemet med tillstånd för utländsk valuta (allmänt och enskilt), till 
exempel begränsningar av kapitalflöde och valutatransaktioner. För följande transaktioner med utländsk valuta 
krävs tillstånd: 
 — Utförsel av utländsk valuta. 
 — Införsel av polsk valuta. 
 — Överföring av äganderätten till monetära tillgångar mellan inhemska och utländska personer. 
 — Beviljande och utställande av lån och krediter av inhemska personer vid transaktioner i utländsk valuta. 
 — Fastställande eller genomförande av betalning i utländsk valuta inom Polen för förvärvade varor, fast 

egendom, äganderätter, tjänster eller utfört arbete. 
 — Öppnande och innehav av ett bankkonto i en bank med säte i utlandet. 
 — Förvärv och innehav av utländska rättigheter och förvärv av fast egendom i utlandet. 
 — Ingående av liknande åtaganden utomlands med liknande följder. 
(3) SK: Införsel registreras av tydlighetsskäl. 
(4) Utländska personer har rätt att till utlandet överföra följande intäkter och ersättningar från sina 
investeringar i Bulgarien: erhållen avkastning, ersättning för expropriering av investeringen för statsändamål, 
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behållning från likvidation eller försäljning av hela eller delar av investeringen, erhållet belopp vid verkställande 
av fordran som säkrats i valuta genom en säkerhet eller inteckning. 
 
 
Sektor eller undersektor Begränsningar av den nationella behandlingen av etableringar 

 
1. HORISONTELLA ÅTAGANDEN 
 BG: Alla utländska personer omfattas av bestämmelserna i 

utlänningslagen när det gäller inresa, vistelse och arbete, däribland 
bestämmelser om vistelsens längd, och det krävs inrese- och 
uppehållstillstånd. 
 
LT: Minst en representant för företagets filial måste vara bosatt i 
Litauen. 
 
MT: Kraven i Maltas lagstiftning och regelverk rörande inresa och 
vistelse skall fortsätta att gälla, även reglerna om tid för vistelse. 
Beslut om inrese- och uppehållstillstånd fattas av Maltas regering. 
 
SK: En utländsk fysisk person vars namn skall registreras i 
handelsregistret som en person som är bemyndigad att handla på 
näringsidkarens vägnar måste lämna in uppehållstillstånd för 
Slovakien. 

 Privatisering 
BG: Obundet för deltagande i privatisering genom statliga 
utlandsskuldsförbindelser och för ekonomiska sektorer som inte 
omfattas av privatisering inom ramen för det årliga 
privatiseringsprogrammet. Obundet för deltagande i privatisering 
genom investeringskuponger eller andra preferentiella 
privatiseringsmetoder, för vilka det krävs bulgariskt medborgarskap 
och permanent bosättning i Bulgarien. 
 
RO: Obundet. 



Rådets beslut (2002/979/EG), EGT L 352, 2002  1492

 

 
Sektor eller undersektor Begränsningar av den nationella behandlingen av etableringar 
2. SEKTORSPECIFIKA ÅTAGANDEN (PÅ GRUNDVAL AV UN ISIC rev. 3) 
A. Jordbruk, jakt, skogsbruk  
1. Jordbruk, jakt, dock ej tjänster 
2. Skogsbruk, dock ej tjänster 

AT: Förbehåll. 
 
BG: Obundet för förvärv av jordbruksmark och skogar. 
 
CY: Deltagande från tredjeland är tillåtet upp till 49 %. Den 
preliminära minimiinvesteringen är 100 000 cypriotiska pund. 
 
FR: Förbehåll för etablering av jordbruksföretag och för förvärv av 
vingårdar för personer som är medborgare i ett land utanför 
gemenskapen. 
 
HU: Obundet. 
 
IE: Förbehåll för förvärv av jordbruksmark för personer som är 
medborgare i ett land utanför gemenskapen, såvida inte godkännande 
ges. Förbehåll för investeringar i mjölframställning för personer 
bosatta i Irland, men medborgare i ett land utanför gemenskapen. 
 
LT: Utan förbehåll för förvärv av utländska fysiska och juridiska 
personer av mark, inre vatten och skogar i enlighet med 
författningsrätt. 
 
MT: Obundet. 
 
RO: Obundet för förvärv av jordbruksmark och skogar. 
 
SK: Förbehåll för förvärv av jordbruksmark och övrig mark i enlighet 
med valutalagen, om inte godkännande beviljats. 

B. Fiske  
5. Fiske och vattenbruk, dock ej 
tjänster 

AT: Förvärv av 25 % eller mer av fartyg registrerade i Österrike. 
 
BE: Förbehåll för förvärv av fartyg under belgisk flagg för rederier som 
inte har sitt huvudsäte i Belgien. 
 
BG: Obundet. 
 
CY: Deltagande från tredjeland är tillåtet upp till 49 %. Den 
preliminära minimiinvesteringen är 100 000 cypriotiska pund. 
 
DK: Förbehåll för personer bosatta i Danmark men medborgare i ett 
land utanför EG rörande äganderätten till en tredjedel eller mer av en 
affärsverksamhet som ägnar sig åt kommersiellt fiske. Förbehåll för 
personer bosatta i Danmark men medborgare i ett land utanför EG, 
utom genom ett företag som är registrerat som juridisk person i 
Danmark, rörande äganderätten till fartyg under dansk flagg. 
 
FR: Förbehåll för personer som är medborgare i ett land utanför 
gemenskapen eller EFTA för odling av fisk/skaldjur/alger att slå sig ned 
i kustområden som utgör statlig egendom.  
 
FI: Förbehåll för äganderätten till fartyg under finsk flagg, inbegripet 
fiskefartyg, utom genom ett företag registrerat som juridisk person i 
Finland. 
 
FR: Förbehåll för äganderätten efter förvärv till mer än 50 procent av 
ett fartyg under fransk flagg, såvida inte fartyget i fråga helt och hållet 
ägs av företag med huvudsäte i Frankrike. 
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Sektor eller undersektor Begränsningar av den nationella behandlingen av etableringar 
2. SEKTORSPECIFIKA ÅTAGANDEN (PÅ GRUNDVAL AV UN ISIC rev. 3) 
 DE: Tillstånd för havsfiske beviljas endast fartyg med rätt att segla 

under tysk flagg. Det handlar om fiskefartyg där en majoritet av 
andelarna ägs av gemenskapsmedborgare eller bolag som bildats i 
enlighet med gemenskapens bestämmelser och som har sin 
huvudsakliga verksamhet i en medlemsstat. Användningen av 
fartygen måste ledas och övervakas av personer bosatta i Tyskland. 
För att erhålla tillstånd för fiske måste varje fiskefartyg registreras i 
den kuststat där det har sin hemmahamn. 
 
EE: Fartyg har rätt att segla under estnisk flagg om de är placerade 
i Estland och ägarmajoriteten utgörs av estniska medborgare i ett 
privat företag eller företag med inslag av offentligt ägande. 
 
EL: Äganderätten till ett fartyg under grekisk flagg är begränsad till 
49 procent för fysiska och juridiska personer utanför EU. 
 
HU: Obundet. 
 
IE: Förbehåll för förvärv av fartyg för havsfiske registrerade i Irland 
för personer som är medborgare i ett land utanför gemenskapen. 
 
IT: Förbehåll för förvärv av en majoritetsandel i fartyg under 
italiensk flagg eller av ett majoritetsintresse i rederier med 
huvudsäte i Italien för utländska medborgare från tredjeland. 
Förbehåll för förvärv av fartyg under italiensk flagg som används 
för fiske i italienska territorialvatten. 
 
LT: Obundet. 
 
LV: Förbehåll för registrering av ägarskap i Lettlands fiskeflotta av 
fysiska personer, oavsett om de är lettiska medborgare eller inte, 
eller som inte är fysiska personer i Lettland, undantag gäller om 
registreringen sker genom ett företag etablerat i Lettland. 
 
MT: Obundet. 
 
NL: Förbehåll för äganderätten till fartyg under nederländsk flagg, 
såvida inte investeringen görs av rederier som enligt nederländsk 
lag är juridiska personer, etablerade i kungariket och har sin 
faktiska ledning i Nederländerna. 
 
PT: Förbehåll för äganderätten till fartyg under portugisisk flagg 
utom genom ett företag registrerat som juridisk person i Portugal. 
 
RO: Obundet. 
 
SE: Förbehåll för förvärv av 50 % eller mer av fartyg under svensk 
flagg, utom genom ett företag registrerat som juridisk person i 
Sverige. Förbehåll för etablering av eller förvärv av 50 % eller mer 
av andelarna i företag som ägnar sig åt kommersiellt fiske i svenska 
vatten, såvida inte godkännande ges. Begränsningar av rätten till 
fiske och begränsningar beträffande vilka fiskefartyg som kan 
erhålla licens och bli en del av den svenska fiskeflottan återfinns i 
den svenska fiskelagstiftningen. 
 
SK: Förbehåll för äganderätten till fartyg under slovakisk flagg utom 
genom ett företag registrerat som juridisk person i Slovakien. 
 
UK: Förbehåll för förvärv av fartyg under brittisk flagg, såvida inte 
investeringen till minst 75 % ägs av brittiska medborgare eller av 
bolag som till minst 75 % ägs av brittiska medborgare, i samtliga 
fall bosatta och med säte i Förenade kungariket. Fartygen måste 
förvaltas, ledas och kontrolleras från Förenade kungariket. 
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Sektor eller undersektor Begränsningar av den nationella behandlingen av etableringar 
2. SEKTORSPECIFIKA ÅTAGANDEN (PÅ GRUNDVAL AV UN ISIC rev. 3) 
C. Gruvdrift och brytning  
10. Brytning av kol och lignit, 
utvinning av torv 
 
11. Utvinning av råpetroleum 
och naturgas, dock ej tjänster 
 
12. Utvinning av uran- och 
toriummalm 
 
13. Utvinning av metallmalmer 
 
14. Annan mineralutvinning 

BG: För rätt till prospektering, undersökning och utvinning av naturresurser, 
däribland mineralråvaror och malm, krävs en tidsbegränsad koncession från 
den bulgariska staten. Prospektering och/eller undersökning och koncessioner 
för utvinning beviljas fysiska och juridiska personer som är registrerade som 
handlare i handelsregistret och som har tillgång till relevant kapacitet när det 
gäller teknik, ledning och ekonomi. Obundet för utvinning av guld ur floder 
samt salt och andra ämnen från havsvatten. 
 
CZ: Obundet. 
 
EL: För rätt till undersökning och utvinning av mineral, med undantag för 
kolväten, fasta bränslen, radioaktiva mineraler och jordvärmepotential, krävs 
en koncession från grekiska staten efter ministerrådets godkännande. 
 
ES: Förbehåll för investeringar från länder utanför gemenskapen i strategiska 
mineraler. 
 
FR: Etablering inom utvinningsindustrin av en person som inte är bosatt i 
Frankrike måste ske i form av ett franskt eller europeiskt dotterbolag, vars 
chef måste vara bosatt i Frankrike eller något annat land och uppge sin 
bosättningsort till den lokala prefekturen.  
 
HU: Det kan krävas en tidsbegränsad koncession som beviljas av den 
ungerska staten för rätt att prospektera, undersöka och utvinna 
mineralråvaror. 
 
LT: Obundet. 
 
MT: Obundet. 
 
RO: Obundet. 
 
EG: Förbehåll för prospektering, undersökning och utvinning av kolväten: I 
enlighet med direktiv 94/22/EG av den 30 maj 1994 (EGT L 164, 30.6.1994) 
kan rådet, på förslag från kommissionen, när det visar sig att ett tredjeland 
när det gäller tillträde till och bedrivande av denna verksamhet inte ger 
juridiska personer från gemenskapen en behandling liknande den som 
gemenskapen ger juridiska personer från det landet ge en medlemsstat 
fullmakt att vägra godkänna en juridisk person som faktiskt kontrolleras av 
tredjelandet i fråga eller av medborgare i det landet (ömsesidighet). 

D. Tillverkning  
15. Livsmedels- och 
dryckesvaruframställning 
 
16. Tobaksvarutillverkning 
 
17. Textilvarutillverkning 
 
18. Tillverkning av kläder; 
beredning och färgning av päls 
 
19. Garvning och annan 
läderberedning; tillverkning av 
reseeffekter, handväskor, 
sadelmakeriarbeten och skodon 
 
20. Tillverkning av trä och varor 
av trä och kork, utom möbler; 
tillverkning av varor av halm och 
flätningsmaterial 
 
21. Pappers- och 
pappersvarutillverkning 

Inga 
 
BG: Framställning av alkoholhaltiga drycker, destillat och sprit måste 
registreras och får bedrivas av enheter som registrerats enligt handelslagen, 
EU-lagstiftningen eller lagstiftningen i ett EES-land. 
Framställning av tobaksprodukter och bearbetning av tobak kräver tillstånd 
av ministerrådet och får endast bedrivas av enheter som registrerats enligt 
handelslagen, EU-lagstiftningen eller lagstiftningen i ett EES-land. 
Förbehåll för utnyttjande av kärntekniska anläggningar eller kärnteknisk 
utrustning samt deponering av kärnbränsle för vilket det krävs tillstånd. 
För produktion, import och distribution av läkemedel och veterinärmedicinska 
produkter krävs tillstånd av den främste företrädaren i Bulgarien. 
För verksamhet med anknytning till deponering och hantering av avfall krävs 
tillstånd. 
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Sektor eller undersektor Begränsningar av den nationella behandlingen av etableringar 
2. SEKTORSPECIFIKA ÅTAGANDEN (PÅ GRUNDVAL AV UN ISIC rev. 3) 
22. Förlagsverksamhet, grafisk 
produktion och reproduktion av 
inspelningar 
 
23. Tillverkning av 
stenkolsprodukter, raffinerade 
petroleumprodukter och kärnbränsle 
 
24. Tillverkning av kemikalier och 
kemiska produkter 
 
25. Tillverkning av gummi- och 
plastvaror 
 
26. Tillverkning av icke-metalliska 
mineraliska produkter 
 
27. Stål- och metallframställning 
 
28. Tillverkning av metallvaror utom 
maskiner och utrustning 
 
29. Tillverkning av maskiner och 
utrustning som ej ingår i annan 
undersektor 
 
30. Tillverkning av kontorsmaskiner 
och datorer 
 
31. Tillverkning av andra elektriska 
maskiner och artiklar som inte ingår 
i annan undersektor 
 
32. Tillverkning av teleprodukter och 
annan teleutrustning 
 
33. Tillverkning av 
precisionsinstrument, medicinska 
och optiska instrument samt ur  
 
34. Tillverkning av motorfordon, 
släpfordon och påhängsvagnar 
 
35. Tillverkning av annan 
transportutrustning 
 
36. Tillverkning av möbler; annan 
tillverkning 
 
37. Materialåtervinning 

 

Övrig tillverkning AT: För tillverkning av vapen och ammunition för annat än militära 
ändamål krävs medborgarskap i EES. För tillverkning av vapen och 
ammunition för militära ändamål krävs österrikiskt medborgarskap. 
Juridiska personer och Personengesellschaften (bolag där 
åtminstone vissa bolagsmän har obegränsat ansvar): Stadgeenligt 
säte eller huvudkontor i Österrike. Bolagets rättsliga företrädare 
eller delägare med rätt att företräda bolaget måste vara EES-
medborgare. 
 
BG: Tillverkning och handel med vapen, ammunition, sprängämnen 
och produkter och teknik med dubbla användningsområden 
omfattas av krav på licens eller registrering och får bedrivas av 
enheter som registrerats i enlighet med handelslagen. 
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Sektor eller undersektor Begränsningar av den nationella behandlingen av etableringar 
2. SEKTORSPECIFIKA ÅTAGANDEN (PÅ GRUNDVAL AV UN ISIC rev. 3) 
E. El-, gas- och 
vattenförsörjning 

 

40. El-, gas-, ång- och 
varmvattenförsörjning 

AT: Obundet. 
 
BG: För verksamhet i samband med el, gas och varmvatten 
krävs licens. Licens utfärdas till en juridisk person som är 
registrerad enligt handelslagen eller enligt EU-lagstiftningen 
eller lagstiftningen i ett EES-land. 
 
CZ: Obundet. 
 
FR: Koncessioner och godkännanden för vattenkraft kan endast 
ges till franska medborgare eller gemenskapsmedborgare samt 
till medborgare i tredjeländer med vilka ömsesidiga avtal om 
utvinning av vattenkraft slutits. 
 
FI: Förbehåll för investeringar i ett företag som ägnar sig åt 
verksamhet med kärnenergi eller kärnmaterial. 
 
EL: Fasta bränslen, radioaktiva mineraler och geotermisk 
energi: Undersökningstillstånd får inte beviljas fysiska eller 
juridiska personer utanför gemenskapen. För rätt till utvinning 
krävs en koncession från grekiska staten efter godkännande 
från ministerrådet. 
 
HU: Obundet. 
 
LV: Statligt monopol i elenergisektorn. 
 
MT: Obundet. 
 
PT: Förbehåll för investeringar i ett företag som ägnar sig åt 
import, transport och tillhandahållande av naturgas. Den 
portugisiska regeringen är behörig att fastställa de villkor som 
skall vara uppfyllda av de företag som önskar bedriva sådan 
verksamhet. 
 
RO: Obundet. 
 
SK: Slovakiens energipolitik skall följas. Förbehåll för 
investeringar i företag som karaktäriseras som naturliga 
monopol. 
Regeringen kan begränsa importen och exporten av el och gas i 
följande fall: 
— De rättigheter och skyldigheter som gäller för tillverkare och 
köpare av el och gas motsvarar inte eller går utöver de 
rättigheter och skyldigheter som gäller tillverkare och köpare i 
Slovakien. 
— De miljöskyddsåtgärder som enskilda tillverkare vidtar 
motsvarar inte eller går utöver motsvarande åtgärder som 
vidtas i Slovakien. 
— import eller export av el begränsar användningen av el från 
förnybara källor eller från inhemska kolfyndigheter. 

 
Beslut (2007/611/EG), EUT L 251, 2007. 
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Tillägg 
 

Protokoll om fiskeföretag 
 
1. Ägande och kontroll 
Chile skall ge juridiska och fysiska personer från gemenskapen enligt definitionen i artikel 131 
rätt att äga en majoritetsandel av det egna kapitalet och att kontrollera förvaltningen i nya 
eller befintliga fiskeföretag i Chile, under förutsättning att chilenska juridiska och fysiska 
personer också har rätt att äga en majoritetsandel av det egna kapitalet och kontrollera 
förvaltningen i nya eller befintliga fiskeföretag i den medlemsstat från vilken den berörda 
juridiska eller fysiska personen från gemenskapen kommer. 
 
En medlemsstat i gemenskapen skall ge chilenska juridiska och fysiska personer rätt att äga 
en majoritetsandel av det egna kapitalet och att kontrollera förvaltningen i nya eller befintliga 
fiskeföretag på dess territorium, under förutsättning att lagstiftningen i den medlemsstaten 
medger detta. 
 
2. Registrering och drift av fiskefartyg 
Juridiska personer som är etablerade i Chile och i vilka en majoritetsandel av det egna 
kapitalet ägs och förvaltningen kontrolleras av juridiska och fysiska personer från 
gemenskapen, skall ha rätt att ansöka om, registrera och driva ett fiskefartyg på samma 
villkor som är tillämpliga för juridiska personer i vilka majoritetsandelen av det egna kapitalet 
ägs och förvaltningen kontrolleras av chilenska juridiska och fysiska personer, förutsatt att 
juridiska personer som är etablerade i den medlemsstat från vilken den berörda juridiska 
eller fysiska personen från gemenskapen kommer och i vilka en majoritetsandel av det egna 
kapitalet ägs och förvaltningen kontrolleras av chilenska juridiska och fysiska personer har 
samma rätt att ansöka om, registrera och driva ett fiskefartyg i samma medlemsstat. 
 
3. Godkännande och fisketillstånd 
Juridiska personer som är etablerade hos en part och i vilka en majoritetsandel av det egna 
kapitalet ägs och förvaltningen kontrolleras av en juridisk eller fysisk person från den andra 
parten, vilka har registrerat ett fiskefartyg, skall ha rätt att ansöka om och erhålla tillstånd 
för industriellt fiske, inbegripet alla ytterligare tillgängliga exceptionella fisketillstånd, och 
motsvarande individuella kvoter, på samma villkor som är tillämpliga på andra juridiska 
personer som är etablerade hos samma part och i vilka en majoritetsandel av det egna 
kapitalet ägs av inhemska juridiska och fysiska personer. Dessa juridiska personer skall iaktta 
alla bestämmelser och bevarande- och förvaltningsåtgärder rörande fiskeverksamhet hos den 
part hos vilken de är etablerade. 
 
4. Överföring av godkännanden och fartyg 
Enligt chilensk lag skall nya eller befintliga fiskeföretag i vilka en majoritetsandel av det egna 
kapitalet ägs eller kontrolleras av juridiska eller fysiska personer från gemenskapen ha rätt 
att genom överföring erhålla fisketillstånd och fartyg på samma villkor som nya eller 
befintliga fiskeföretag i vilka en majoritetsandel av det egna kapitalet ägs eller kontrolleras 
av chilenska juridiska eller fysiska personer, under förutsättning att nya eller befintliga 
fiskeföretag i vilka en majoritetsandel av det egna kapitalet ägs eller kontrolleras av 
chilenska juridiska och fysiska personer enligt tillämplig lag i den medlemsstat från vilken den 
berörda juridiska eller fysiska personen från gemenskapen kommer genom överföring har 
rätt att erhålla fisketillstånd och fartyg på samma villkor som nya eller befintliga fiskeföretag i 
vilka en majoritetsandel av det egna kapitalet ägs av juridiska och fysiska personer från 
gemenskapen. 
 
5. Bekräftelse av villkor om ömsesidighet 
Parterna skall, utan att det påverkar detta avtals bestämmelser om tvistlösning, på endera 
partens begäran, hålla samråd, offentliggöra och utbyta relevanta uppgifter inom ramen för 
associeringskommittén i syfte att kontrollera och bekräfta att villkoren om ömsesidighet 
enligt punkterna 1–4 i detta protokoll är uppfyllda. 
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Efter samrådet skall parterna gemensamt komma fram till huruvida villkoren om 
ömsesidighet är uppfyllda. De skall vidta åtgärder i enlighet med detta och rapportera till 
associeringskommittén inom högst 45 dagar. 
 
6. Parterna är överens om att bestämmelserna i avdelning III kapitel III skall vara tillämpliga 
om inte annat följer av detta protokoll. 
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Bilaga XI 
 

Offentlig upphandling som omfattas för gemenskapens del 
 

(som avses i artikel 137 i associeringsavtalet) 
 
 
Tillägg 1 - Upphandlande enheter på central nivå 
 
Enheter som upphandlar i enlighet med bestämmelserna i denna avdelning 
 
VAROR 
 Tröskelvärden: 130 000 SDR (särskilda dragningsrätter) 
 
TJÄNSTER 
 enligt tillägg 4 
  Tröskelvärden: 130 000 SDR 
 
BYGGENTREPRENADER 
 enligt tillägg 5 
  Tröskelvärden: 5 000 000 SDR 
 
Förteckning över upphandlande enheter (1) 
 

Avsnitt 1 
Upphandlande enheter inom Europeiska gemenskaperna 

1. Europeiska unionens råd 
2. Europeiska kommissionen 
 

Avsnitt 2 
Statliga upphandlande myndigheter 

Österrike 
(Endast den engelska texten är giltig) 
 
(A) Present coverage of entities (Upphandlande enheter som för närvarande omfattas): 
 
1. Federal Chancellery  Bundeskanzleramt 
 
2. Federal Ministry for Foreign Affairs  Bundesministerium für auswärtige 

Angelegenheiten 
 
3. Federal Ministry of Labour, health and social affairs  Bundesministerium für Arbeit, 

Gesundheit und Soziales 
 
4. Federal Ministry of Finance  Bundesministerium für Finanzen 
 
 (a) Procurement Office  Amtswirtschaftsstelle 
 
(1)  Chile påpekar att de olika formuleringar som används för att förklara att vissa förteckningar i detta tillägg 

är vägledande innehållsmässigt motsvarar formuleringen i bilaga XII tillägg 1 B. 
 
 
 (b) Division III/1 (procurement of technical 

appliances, equipments and goods for the 
customs guard) 

 

Abteilung III/1 (Beschaffung von technischen 
Geräten, Einrichtungen und Sachgütern für die 
Zollwache) 

 (c) Federal EDP-Office (procurement of the 
Federal Ministry of Finance and of the Federal 
Office of Accounts) 

 

Bundesrechenamt (EDV-Bereich des 
Bundesministeriums für Finanzen und des 
Bundesrechenamtes) 
 

5. Federal Ministry for Environment, Youth and Bundesministerium für Umwelt, Jugend und 
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Family — Procurement Office Familie, Amtwirtschaftsstelle 

 
6. Federal Ministry for Economic Affairs Bundesministerium für wirtschaftliche 

Angelegenheiten, Amtswirtschaftsstelle 
 

7. Federal Ministry of Internal Affairs Bundesministerium für Inneres 
 

 (a) Division I/5 (Procurement Office) Abteilung I/5 (Amtswirtschaftsstelle) 
 

 (b) Division I/6 [procurement of goods (other 
than those procured by Division II/3) for the 
Federal Police] 

Abteilung I/6 (Beschaffung aller Sachgüter für die 
Bundespolizei soweit sie nicht von der Abteilung 
II/3 beschafft werden) 

 (c) EDP-Centre (procurement of electronical data 
processing machines (hardware)) 

EDV-Zentrale (Beschaffung von EDV-”Hardware”) 

 (d) Division II/3 (procurement of technical 
appliances and equipments for the Federal Police) 

Abteilung II/3 (Beschaffung von technischen 
Geräten und Einrichtungen für die Bundespolizei) 

 (e) Division II/5 (procurement of technical 
appliances and equipment for the Federal 
Provincial Police) 

Abteilung II/5 (Beschaffung von technischen 
Geräten und Einrichtungen für die 
Bundesgendarmerie) 

 (f) Division II/19 (procurement of equiment for 
supervision of road traffic) 

Abteilung II/19 (Beschaffung von Einrichtungen 
zur Überwachung des Straßenverkehrs) 

 (g) Divsion II/21 (procurement of aircraft) Abteilung II/21 (Beschaffung von Flugzeugen) 
8. Federal Ministry for Justice — Procurement 
Office 

Bundesministerium für Justiz, 
Amtswirtschaftsstelle 

9. Federal Ministry of Defence (1) Bundesministerium für Landesverteidigung 
(Nichtkriegsmaterial nach Avsnitt 3 dieser Anlage) 

10. Federal Ministry of Agriculture and Forestry Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft 
 

11. Federal Ministry of Education and Cultural Affairs Bundesministerium für Unterricht und 
kulturelle Angelegenheiten 
 

12. Federal Ministry for Science and Transport Bundesministerium für Wissenschaft und Verkehr 
 

13. Austrian Central Statistical Office Österreichisches Statistisches Zentralamt 
 

14. Austrian Federal Academy of Public Administration Verwaltungsakademie des Bundes 
 

15. Federal Office of Metrology and Surveying Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen 
 

16. Federal Institute for Testing and Research 
Arsenal (BVFA) 

Bundesforschungs- und Prüfzentrum Arsenal 

17. Austro control Ges.m.b.H. — Austrian office for 
civil aviation  
 

Austro Control Ges.m.b.H. — Österreichische 
Gesellschaft für Zivilluftfahrt 

18. Federal Institute for Testing of Motor Vehicles Bundesprüfanstalt für Kraftfahrzeuge 
 

19. Post and Telecom Austria Post und Telecom Austria Aktiengesellschaft 
 

 
(1) Non-warlike materials contained in section 3 of this Appendix. 
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(B) All other central public authorities including their regional and local sub-divisions provided 
that they do not have an industrial or commercial character. (Övriga centrala offentliga 
myndigheter, inbegripet deras regionala och lokala underavdelningar, under förutsättning att 
dessa inte har industriell eller kommersiell karaktär.) 
 
Belgien 
(Endast den franska texten är giltig) 
 
(A) L'État fédéral (Den federala staten): 
1. Services du Premier Ministre 
2. Ministère des Affaires économiques 
3. Ministère des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et de la Coopération au 
développement 
4. Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement 
5. Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture 
6. Ministère des Communications et de l'Infrastructure 
7. Ministère de la Défense nationale (1) 
8. Ministère de l'Emploi et du Travail 
9. Ministère des Finances 
10. Ministère de la Fonction publique 
11. Ministère de l'Intérieur 
12. Ministère de la Justice 
 
(B) Autres (Övriga): 
1. la Poste (2) 
2. la Régie des Bâtiments 
3. L'Office national de Sécurité Sociale 
4. L'Institut national d'Assurances sociales pour Travailleurs indépendants 
5. L'Institut national d'Assurance Maladie-Invalidité 
6. L'Office national des Pensions 
7. La Caisse auxiliaire d'Assurance Maladie-Invalidité 
8. Le Fonds des Maladies professionnelles 
9. L'Office national de l'Emploi 
 
 
(1) Non-warlike materials contained in section 3 of this Appendix. 
(2) Postal services referred to in the Law of 24 December 1993. 



Rådets beslut (2002/979/EG), EGT L 352, 2002  1502

 

Danmark 
(Endast den engelska texten är giltig) 
 
1. (Parliament) - (Auditor General of Denmark)  – Folketinget – Rigsrevisionen 
2. Prime Minister's Office 
3. Ministry of Foreign Affairs – 2 departments 
4. Ministry of Labour  – 5 agencies and institutions 
5. Ministry of Housing and Urban Affairs  – 7 agencies and institutions 
6. Ministry of Industry and Trade  – 7 agencies and institutions 
7. Ministry of Finance  – 3 agencies and institutions 
8. Ministry of Research  – 1 agency 
9. Ministry of Defence (1) (1) – Several institutions 
10. Ministry of the Interior  – 2 agencies 
11. Ministry of Justice  – 2 directorates and several police 

offices and courts 
12. Ministry of Ecclesiastical Affairs  – 10 diocesan authorities 
13. Ministry of Cultural Affairs  – 3 institutions and several state-owned 

museums and higher education 
institutions 

14. Ministry of Agriculture and Fisheries  – 23 directorates and institutions 
15. Ministry of Environment and Energy  – 6 agencies and research establishment 

”Risø” 
16. Ministry of Taxes and Duties  – 1 agency 
17. Ministry of Social Affairs  – 4 agencies and institutions 
18. Ministry of Health  – Several institutions including the State 

Serum Institute 
19. Ministry of Education  – 6 directorates and 12 universities and 

other higher education institutions 
20. Ministry of Economic Affairs  – Statistical bureau (Statistics Denmark) 
21. Ministry of Transport 
 
Tyskland 
(Endast den engelska texten är giltig) 
 
1. Federal Foreign Office  Auswärtiges Amt 
2. Federal Chancellery  Bundeskanzleramt 
3. Federal Ministry of Labour and Social Affairs  Bundesministerium für Arbeit und 

Sozialordnung 
4. Federal Ministry of Education, Science,  
Research and Technology Bundesministerium für Bildung, 

Wissenschaft, Forschung und 
Technologie 

5. Federal Ministry for Food, Agriculture and Forestry  Bundesministerium für Ernährung, 
Landwirtschaft und Forsten 

6. Federal Ministry of Finance  Bundesministerium der Finanzen 
7. Federal Ministry of the Interior (civil goods only)  Bundesministerium des Innern 
8. Federal Ministry of Health  Bundesministerium für Gesundheit 
 
 
(1) Non-warlike materials contained in section 3 of this Appendix. 
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9. Federal Ministry for Family Affairs, Senior Citizens, 
Women and Youth Bundesministerium für Familie, 

Senioren, Frauen und Jugend 
10. Federal Ministry of Justice  Bundesministerium der Justiz 
11. Federal Ministry for Regional Planning,  
Building and Urban Development Bundesministerium für Raumordnung, 

Bauwesen und Städtebau 
12. Federal Ministry of Post and  
Telecommunications (1)  Bundesministerium für Post- und 

Telekommunikation 
13. Federal Ministry of Transport  Bundesministerium für Verkehr 
14. Federal Ministry of Economic Affairs  Bundesministerium für Wirtschaft 
15. Federal Ministry for Economic Co-operation  Bundesministerium für wirtschaftliche 

Zusammenarbeit 
16. Federal Ministry of Defence (2)  Bundesministerium der Verteidigung 
17. Federal Ministry of Environment,  
Nature Conservation and Reactor Safety Bundesministerium für Umwelt, 

Naturschutz und Reaktorsicherheit 
 
Anmärkning: 
Enligt gällande nationella förpliktelser skall de upphandlande enheter som anges i denna 
förteckning i enlighet med särskilda förfaranden tilldela vissa grupper kontrakt för att 
undanröja svårigheter som orsakats genom andra världskriget. 
 
 
Spanien 
(Endast den spanska texten är giltig) 
 
1. Ministerio de Asuntos Exteriores 
2. Ministerio de Justicia 
3. Ministerio de Defensa (2) 
4. Ministerio de Economía y Hacienda 
5. Ministerio del Interior 
6. Ministerio de Fomento 
7. Ministerio de Educación y Cultura 
8. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
9. Ministerio de Industria y Energía 
10. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación 
11. Ministerio de la Presidencia 
12. Ministerio para las Administraciones Públicas 
13. Ministerio de Sanidad y Consumo 
14. Ministerio de Medio Ambiente 
 
 
 
(1) Except telecommunication equipment. 
(2) Non-warlike materials contained in section 3 of this Appendix. 
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Finland 
(Endast den engelska texten är giltig) 
 
1. OFFICE OF THE CHANCELLOR OF JUSTICE  OIKEUSKANSLERINVIRASTO 
2. MINISTRY OF TRADE AND INDUSTRY  KAUPPA-JA TEOLLISUUSMINISTERIÖ 
National Consumer Administration  Kuluttajavirasto 
Office of Free Competition  Kilpailuvirasto 
Consumer Complaint Board  Kuluttajavalituslautakunta 
National Board of Patents and Registration  Patentti- ja rekisterihallitus 
3. MINISTRY OF TRANSPORT AND COMMUNICATIONS  LIIKENNEMINISTERIÖ 
Telecommunications Administration Centre  Telehallintokeskus 
4. MINISTRY OF AGRICULTURE AND FORESTRY  MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ 
National Land Survey of Finland  Maanmittauslaitos 
National Food Administration  Elintarvikevirasto 
5. MINISTRY OF JUSTICE  OIKEUSMINISTERIÖ 
The Office of the Data Protection Ombudsman  Tietosuojavaltuutetun toimisto 
Courts of Law  Tuomioistuinlaitos 
 – Korkein oikeus 
 – Korkein hallintooikeus 
 – Hovioikeudet 
 – Käräjäoikeudet 
 – Hallinto-oikeudet 
 – Markkinaoikeus 
 – Työtuomioistuin 
 – Vakuutusoikeus 
Prison Administration  Vankeinhoitolaitos 
6. MINISTRY OF EDUCATION  OPETUSMINISTERIÖ 
National Board of Education  Opetushallitus 
National Office of Film Censorship  Valtion elokuvatarkastamo 
7. MINISTRY OF DEFENCE (1)  PUOLUSTUSMINISTERIÖ 
Defence Forces  Puolustusvoimat 
8. MINISTRY OF THE INTERIOR  SISÄASIAINMINISTERIÖ 
Population Register Centre  Väestörekisterikeskus 
Central Criminal Police  Keskusrikospoliisi 
 
 
 
(1) Non-warlike materials contained in section 3 of this Appendix. 
 
 
Mobile Police  Liikkuva poliisi 
Frontier Guard  Rajavartiolaitos 
9. MINISTRY OF SOCIAL AFFAIRS AND HEALTH  SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ 
Unemployment Appeal Board  Työttömyysturvalautakunta 
Appeal Tribunal  Tarkastuslautakunta 
National Agency for Medicines Lääkelaitos 
National Board of Medicolegal Affairs  Terveydenhuollon oikeusturvakeskus 
State Accident Office  Tapaturmavirasto 
Finnish Centre for Radiation and Nuclear Safety  Säteilyturvakeskus 
Reception Centres for Asylum Seekers  Valtion turvapaikan hakijoiden 

vastaanotto-keskukset 
10. MINISTRY OF LABOUR  TYÖMINISTERIÖ 
National Conciliators' Office  Valtakunnansovittelijain toimisto 
 Labour Council Työneuvosto 
11. MINISTRY FOR FOREIGN AFFAIRS  ULKOASIAINMINISTERIÖ 
12. MINISTRY OF FINANCE  VALTIOVARAINMINISTERIÖ 
State Economy Controller's Office  Valtiontalouden tarkastusvirasto 
State Treasury Office  Valtiokonttori 
 Valtion työmarkkinalaitos 
 Verohallinto 
 Tullihallinto 
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 Valtion vakuusrahasto 
13. MINISTRY OF ENVIRONMENT  YMPÄRISTÖMINISTERIÖ 
National Board of Waters and Environment  Vesi- ja ympäristöhallitus 
 
 
Frankrike 
(Endast den franska texten är giltig) 
 
(A) Principales entités acheteuses (De viktigaste upphandlande enheterna) 
 
(a) Budgetgénéral 
 1. Services du Premier Ministre 
 2. Ministère des Affaires Sociales, de la Santé et de la Ville 
 3. Ministère de l'Intérieur et de l'Aménagement du Territoire 
 4. Ministère de la Justice 
 5. Ministère de la Défense 
 6. Ministère des Affaires Etrangères 
 7. Ministère de l'Education Nationale 
 8. Ministère de l'Economie 
 9. Ministère de l'Industrie, des Postes et Télécommunications et du Commerce Extérieur 
 10. Minitère de l'Equipement, des Transports et du Tourisme 
 11. Ministère des Entreprises et du Développement Economique, chargé des Petites et 

Moyennes Entreprises et du Commerce et de l'Artisanat 
 12. Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Formation Professionnelle 
 13. Ministère de la Culture et de la Francophonie 
 14. Ministère du Budget 
 15. Ministère de l'Agriculture et de la Pêche 
 16. Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche 
 17. Ministère de l'Environnement 
 18. Ministère de la Fonction Publique 
 19. Ministère du Logement 
 20. Ministère de la Coopération 
 21. Ministère des Départements et Territoires d'Outre-Mer 
 22. Ministère de la Jeunesse et des Sports 
 23. Ministère de la Communication 
 24. Ministère des anciens Combattants et Victimes de Guerre 
 
(b) Budget annexe 
On peut notamment signaler: 
 1. Imprimerie Nationale 
 
(c) Comptes spéciaux du Trésor 
On peut notamment signaler: 
 1. Fonds forestiers national 
 2. Soutien financier de l'industrie cinématographique et de l'industrie des programmes 

audio-visuels 
 3. Fonds national d'aménagement foncier et d'urbanisme 
 4. Caisse autonome de la reconstruction 
 
(B) Etablissements publics nationaux à caractère administratif (Nationella offentliga organ av 
administrativ karaktär) 
 1. Académie de France à Rome 
 2. Académie de Marine 
 3. Académie des Sciences d'Outre-Mer 
 4. Agence Centrale des Organismes de Sécurité Sociale (ACOSS.) 
 5. Agences Financières de Bassins 
 6. Agence Nationale pour l'Amélioration des Conditions de Travail (ANACT) 
 7. Agence Nationale pour l'Amélioration de l'Habitat (ANAH) 
 8. Agence Nationale pour l'Emploi (ANPE) 
 9. Agence Nationale pour l'Indemnisation des Français d'Outre-Mer (ANIFOM) 
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 10. Assemblée Permanente des Chambres d'Agriculture (APCA) 
 11. Bibliothèque Nationale 
 12. Bibliothèque Nationale et Universitaire de Strasbourg 
 13. Bureau d'Etudes des Postes et Télécommunications d'Outre-Mer (BEPTOM) 
 14. Caisse des Dépôts et Consignations 
 15. Caisse Nationale des Allocations Familiales (CNAF) 
 16. Caisse Nationale d'Assurance Maladie des Travailleurs Salariés (CNAM) 
 17. Caisse Nationale d'Assurance-Vieillesse des Travailleurs Salariés (CNAVTS) 
 18. Caisse Nationale des Autoroutes (CNA) 
 19. Caisse Nationale Militaire de Sécurité Sociale (CNMSS) 
 20. Caisse Nationale des Monuments Historiques et des Sites 
 21. Caisse Nationale des Télécommunications (1) 
 22. Caisse de Garantie du Logement Social 
 23. Casa de Velasquez 
 24. Centre d'Enseignement Zootechnique de Rambouillet 
 25. Centre d'Etudes du Milieu et de Pédagogie Appliquée du Ministère de l'Agriculture 
 26. Centre d'Etudes Supérieures de Sécurité Sociale 
 27. Centres de Formation Professionnelle Agricole 
 28. Centre National d'Art et de Culture Georges Pompidou 
 29. Centre National de la Cinématographie Française 
 30. Centre National d'Etudes et de Formation pour l'Enfance Inadaptée 
 31. Centre National d'Etudes et d'Expérimentation du Machinisme Agricole, du Génie Rural, 

des Eaux et des Forêts 
 32. Centre National de Formation pour l'Adaptation Scolaire et l'Education Spécialisée 

(CNEFASES) 
 33. Centre National de Formation et de Perfectionnement des Professeurs d'Enseignement 

Ménager Agricole 
 34. Centre National des Lettres 
 35. Centre National de Documentation Pédagogique 
 36. Centre National des Oeuvres Universitaires et Scolaires (CNOUS) 
 37. Centre National d'Opthalmologie des Quinze-Vingts 
 38. Centre National de Préparation au Professorat de Travaux Manuels Éducatifs et 

d'Enseignement Ménager 
 39. Centre National de Promotion Rurale de Marmilhat 
 40. Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) 
 41. Centre Régional d'Education Populaire d'Ile de France 
 42. Centres d'Education Populaire et de Sport (CREPS) 
 43. Centres Régionaux des Oeuvres Universitaires (CROUS) 
 44. Centres Régionaux de la Propriété Forestière 
 45. Centre de Sécurité Sociale des Travailleurs Migrants 
 46. Chancelleries des Universités 
 47. Collège de France 
 48. Commission des Opérations de Bourse 
 49. Conseil Supérieur de la Pêche 
 
 
(1) Postes seulement. 
 
 
 50. Conservatoire de l'Espace Littoral et des Rivages Lacustres 
 51. Conservatoire National des Arts et Métiers 
 52. Conservatoire National Supérieur de Musique 
 53. Conservatoire National Supérieur d'Art Dramatique 
 54. Domaine de Pompadour 
 55. Ecole Centrale — Lyon 
 56. Ecole Centrale des Arts et Manufactures 
 57. Ecole Française d'Archéologie d'Athènes 
 58. Ecole Française d'Extrême-Orient 
 59. Ecole Française de Rome 
 60. Ecole des Hautes Études en Sciences Sociales 
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 61. Ecole Nationale d'Administration 
 62. Ecole Nationale de l'Aviation Civile (ENAC) 
 63. Ecole Nationale des Chartes 
 64. Ecole Nationale d'Equitation 
 65. Ecole Nationale du Génie Rural des Eaux et des Forêts (ENGREF) 
 66. Ecoles Nationales d'Ingénieurs 
 67. Ecole Nationale d'Ingénieurs des Industries des Techniques Agricoles et Alimentaires 
 68. Ecoles Nationales d'Ingénieurs des Travaux Agricoles 
 69. Ecole Nationale des Ingénieurs des Travaux Ruraux et des Techniques Sanitaires 
 70. Ecole Nationale des Ingénieurs des Travaux des Eaux et Forêts (ENITEF) 
 71. Ecole Nationale de la Magistrature 
 72. Ecoles Nationales de la Marine Marchande 
 73. Ecole Nationale de la Santé Publique (ENSP) 
 74. Ecole Nationale de Ski et d'Alpinisme 
 75. Ecole Nationale Supérieure Agronomique – Montpellier 
 76. Ecole Nationale Supérieure Agronomique – Rennes 
 77. Ecole Nationale Supérieure des Arts Décoratifs 
 78. Ecole Nationale Supérieure des Arts et Industries – Strasbourg 
 79. Ecole Nationale Supérieure des Arts et Industries Textiles – Roubaix 
 80. Ecoles Nationales Supérieures d'Arts et Métiers 
 81. Ecole Nationale Supérieure des Beaux-Arts 
 82. Ecole Nationale Supérieure des Bibliothécaires 
 83. Ecole Nationale Supérieure de Céramique Industrielle 
 84. Ecole Nationale Supérieure de l'Electronique et de ses Applications (ENSEA) 
 85. Ecole Nationale Supérieure d'Horticulture 
 86. Ecole Nationale Supérieure des Industries Agricoles Alimentaires 
 87. Ecole Nationale Supérieure du Paysage (Rattachée à l'Ecole Nationale Supérieure 

d'Horticulture) 
 88. Ecole Nationale Supérieure des Sciences Agronomiques Appliquées (ENSSA) 
 89. Ecoles Nationales Vétérinaires 
 90. Ecole Nationale de Voile 
 91. Ecoles Normales d'Instituteurs et d'Institutrices 
 92. Ecoles Normales Nationales d'Apprentissage 
 93. Ecoles Normales Supérieures 
 94. Ecole Polytechnique 
 95. Ecole Technique Professionelle Agricole et Forestière de Meymac (Corrèze) 
 96. Ecole de Sylviculture – Crogny (Aube) 
 97. Ecole de Viticulture et d'Oenologie de la Tour Blanche (Gironde) 
 98. Ecole de Viticulture – Avize (Marne) 
 99. Etablissement National de Convalescents de Saint-Maurice 
 100. Etablissement National des Invalides de la Marine (ENIM) 
 101. Etablissement National de Bienfaisance Koenigs-Wazter 
 102. Fondation Carnegie 
 103. Fondation Singer-Polignac 
 104. Fonds d'Action Sociale pour les Travailleurs Immigrés et leurs Familles 
 105. Hôpital-Hospice National Dufresne-Sommeiller 
 106. Institut de l'Elevage et de Médicine Vérérinaire des Pays Tropicaux (IEMVPT) 
 107. Institut Français d'Archéologie Orientale du Caire 
 108. Institut Géographique National 
 109. Institut Industriel du Nord 
 110. Institut International d'Administration Publique (IIAP) 
 111. Institut National Agronomique de Paris-Grignon 
 112. Institut National des Appellations d'Origine des Vins et Eux-de-Vie (INAOVEV) 
 113. Institut National d'Astronomie et de Géophysique (INAG) 
 114. Institut National de la Consommation (INC) 
 115. Institut National d'Education Populaire (INEP) 
 116. Institut National d'Etudes Démographiques (INED) 
 117. Institut National des Jeunes Aveugles – Paris 
 118. Institut National des Jeunes Sourdes – Bordeaux 
 119. Institut National des Jeunes Sourds – Chambéry 
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 120. Institut National des Jeunes Sourds – Metz 
 121. Institut National des Jeunes Sourds – Paris 
 122. Institut National de Physique Nucléaire et de Physique des Particules (INPNPP) 
 123. Institut National de Promotion Supérieure Agricole 
 124. Institut National de la Propriété Industrielle 
 125. Institut National de la Recherche Agronomique (INRA) 
 126. Institut National de Recherche Pédagogique (INRP) 
 127. Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale (INSERM) 
 128. Institut National des Sports 
 129. Instituts Nationaux Polytechniques 
 130. Instituts Nationaux des Sciences Appliquées 
 131. Instituts National Supérieur de Chimie Industrielle de Rouen 
 132. Institut National de Recherche en Informatique et en Automatique (INRIA) 
 133. Institut National de Recherche sur les Transports et leur Sécurité (INRTS) 
 134. Instituts Régionaux d'Administration 
 135. Institut Supérieur des Matériaux et de la Construction Mécanique de Saint-Ouen 
 136. Musée de l'Armée 
 137. Musée Gustave Moreau 
 138. Musée de la Marine 
 139. Musée National J.J. Henner 
 140. Musée National de la Légion d'Honneur 
 141. Musée de la Poste 
 142. Muséum National d'Histoire Naturelle 
 143. Musée Augustre Rodin 
 144. Observatoire de Paris 
 145. Office de Coopération et d'Accueil Universitaire 
 146. Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides 
 147. Office National des Anciens Combattants 
 148. Office National de la Chasse 
 149. Office National d'Information sur les Enseignements et les Professions (ONIEP) 
 150. Office National d'Immigration (ONI) 
 151. ORSTOM – Institut Français de Recherche Scientifique pour le Développement en 

Coopération 
 152. Office Universitaire et Culturel Français pour l'Algérie 
 153. Palais de la Découverte 
 154. Parcs Nationaux 
 155. Réunion des Musées Nationaux 
 156. Syndicat des Transports Parisiens 
 157. Thermes Nationaux – Aix-les-Bains 
 158. Universités. 
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C. Autre organisme public national (Andra nationella offentliga organ) 
 1. Union des Groupements d'Achats Publics (U.G.A.P.).  
 
Grekland 
(Endast den engelska texten är giltig) 
List of entities (Förteckning över upphandlande enheter) 
 
1. Ministry of the Interior, Public Administration and Decentralization 
2. Ministry of Foreign Affairs 
3. Ministry of National Economy 
4. Ministry of Finance 
5. Ministry of Development 
6. Ministry of Environment, Planning and Public Works 
7. Ministry of Education and Religion 
8. Ministry of Agriculture 
9. Ministry of Labour and Social security 
10. Ministry of Health and Social Welfare 
11. Ministry of Justice 
12. Ministry of Culture 
13. Ministry of Merchant Marine 
14. Ministry of Macedonia and Thrace 
15. Ministry of the Aegean 
16. Ministry of Transport and Communications 
17. Ministry for Press and Media 
18. Ministry to the Prime Minister 
19. Army General Staff 
20. Navy General Staff 
21. Airforce General Staff 
22. General Secretariat for Equality 
23. General Secretariat for Greeks Living Abroad 
24. General Secretariat for Commerce 
25. General Secretariat for Research and Technology 
26. General Secretariat for Industry 
27. General Secretariat for Public Works 
28. General Secretariat for Youth 
29. General Secretariat for Further Education 
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30. General Secretariat for Social Security 
31. General Secretariat for Sports 
32. General State Laboratory 
33. National Centre of Public Administration 
34. National Printing Office 
35. National Statistical Service 
36. National Welfare Organisation 
37. University of Athens 
38. University of Thessaloniki 
39. University of Patras 
40. University of Ioannina 
41. University of Thrace 
42. University of Macedonia 
43. University of the Aegean 
44. Polytechnic School of Crete 
45. Sivitanidios Technical School 
46. Eginitio Hospital 
47. Areteio Hospital 
48. Greek Atomic Energy Commission 
49. Greek Highway Fund 
50. Hellenic Post (ELTA) 
51. Workers' Housing Organisation 
52. Farmers' Insurance Organisation 
53. Public Material Management Organisation 
54. School Building Organisation 
 
 
Irland 
(Endast den engelska texten är giltig) 
 
(A) Main purchasing entities (De viktigaste upphandlande enheterna) 
 1. Office of Public Works 
 
(B) Other Departments (Andra institutioner) 
 1. President's Establishment 
 2. Houses of the Oireachtas (Parliament) 
 3. Department of the Taoiseach (Prime Minister) 
 4. Office of the Tánaiste (Deputy Prime Minister) 
 5. Central Statistics Office 
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 6. Department of Arts, Culture and the Gaeltacht 
 7. National Gallery of Ireland 
 8. Department of Finance 
 9. State Laboratory 
 10. Office of the Comptroller and Auditor-General 
 11. Office of the Attorney-General 
 12. Office of the Director of Public Prosecutions 
 13. Valuation Office 
 14. Civil Service Commission 
 15. Office of the Ombudsman 
 16. Office of the Revenue Commissioners 
 17. Department of Justice 
 18. Commissioners of Charitable Donations and Bequests for Ireland 
 19. Department of the Environment 
 20. Department of Education 
 21. Department of the Marine 
 22. Department of Agriculture, Food and Forestry 
 23. Department of Enterprise and Employment 
 24. Department of Tourism and Trade 
 25. Department of Defence (1) 
 26. Department of Foreign Affairs 
 27. Department of Social Welfare 
 28. Department of Health 
 29. Department of Transport, Energy and Communications 
 
 
Italien 
(Endast den engelska texten är giltig) 
Purchasing Entities (Upphandlande enheter) 
1. Presidency of the Council of Ministers  Presidenza del Consiglio dei Ministri 
2. Ministry of Foreign Affairs  Ministero degli Affari Esteri 
3. Ministry of the Interior  Ministero dell'Interno 
4. Ministry of Justice  Ministero della Giustizia 
5. Ministry of Defence (1)  Ministero della Difesa 
6. Ministry of Economy and Finance (former Ministry of 
Treasury and Ministry of Finance) 
 Ministero dell'Economia e delle 

Finanze 
7. Ministry of Productive Activities (former Ministry of 
Industry, Trade, Handicraft and Tourism and Ministry 
of Foreign Trade) 
 Ministero delle Attività Produttive 
 
 
(1) Non-warlike materials contained in section 3 of this Appendix. 
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8. Ministry of Communications (former Ministry of Posts 
and Telecommunications) Ministero delle Comunicazioni 
9. Ministry of Agricultural and Forestal Policies (former 
Ministry of Agricultural Resources) 
    Ministero delle Politiche agricole e 

forestali 
10. Ministry of Environment and defence of territory 
(former Ministry of Environment) 
 Ministero dell'Ambiente e tutela del 

Territorio 
11. Ministry of Infrastructures and Transport (former 
Ministry of Transport and Ministry of Public Works) 
 Ministero delle Infrastrutture e 

Trasporti 
12. Ministry of Employment and Social Policies (former 
Ministry of employment and social security) 
 Ministero del Lavoro e delle politiche 

sociali 
13. Ministry of Health  Ministero della Salute 
14. Ministry of Education, Universities and  
scientific Research Ministero dell' Istruzione, Università e 

Ricerca scientifica 
15. Ministry for Cultural Heritage and Activities  Ministero per i Beni e le attività 

culturali 
 
Other national public body (Andra nationella offentliga organ) 
1. CONSIP S.p.A. (Concessionaire of Public Informatic Services) 
 
 
Luxemburg 
(Endast den franska texten är giltig) 
 
1. Ministère du Budget: Service Central des Imprimés et des Fournitures de l'Etat 
2. Ministère de l'Agriculture: Administration des Services Techniques de l'Agriculture 
3. Ministère de l'Education Nationale: Lycées d'Enseignement Secondaire et d'Enseignement 
Secondaire Technique 
4. Ministère de la Famille et de la Solidarité Sociale: Maisons de Retraite 
5. Ministère de la Force Publique: Armée (1) – Gendarmerie – Police 
6. Ministère de la Justice: Etablissements Pénitientiaires 
7. Ministère de la Santé Publique: Hôpital Neuropsychiatrique 
8. Ministère des Travaux Publics: Bâtiments Publics – Ponts et Chaussées 
9. Ministère des Communications: Centre Informatique de l'État 
10. Ministère de l'Environnement: Administration de l'Environnement. 
 
 
Nederländerna 
(Endast den engelska texten är giltig) 
List of entities (Förteckning över upphandlande enheter) 
 
Ministries and central governmental bodies (Ministerier och centrala regeringsorgan) 
1. MINISTRY OF GENERAL AFFAIRS  MINISTERIE VAN ALGEMENE ZAKEN 
Advisory Council on Government Policy Bureau van de Wetenschappelijke 

Raad voor het Regeringsbeleid 
 
 
(1) Non-warlike materials contained in section 3 of this Appendix. 
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National Information Office  Rijksvoorlichtingsdienst (Directie 
voorlichting, RVD-DV; Directie 
toepassing communicatie-techniek, 
RVD-DTC) 

 
2. MINISTRY OF THE INTERIOR  MINISTERIE VAN BINNENLANDSE 

ZAKEN 
Government Personnel Information System Service  Dienst Informatievoorziening 

Overheidspersoneel 
Public Servants Medical Expenses Agency  Dienst Ziektekostenvoorziening 

Overheidspersoneel 
Central Archives  Centrale Archiefselectiedienst 
 Binnenlandse Veiligheidsdienst (BVD) 
Netherlands Institute for Firemen and Combatting 
Calamities 
 Nederlands Instituut voor Brandweer 

en Rampenbestrijding (NIBRA) 
Netherlands Bureau for Exams of Firemen  Nederlands Bureau Brandweer 

Examens (NBBE) 
National Institue for Selection and Education of 
Policemen 
 Landelijk Selectie en 

Opleidingsinstituut Politie (LSOP) 
25 Individual Police Regions  25 Afzonderlijke politieregio's 
National Police Forces  Korps Landelijke Politiediensten 
 
3. MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS  MINISTERIE VAN BUITENLANDSE 

ZAKEN 
SNV, Organisation for Development Cooperation and 
Awareness 
 SNV, Organisatie voor 

Ontwikkelingssamenwerking en 
Bewustwording 

CBI, Centre for promotion of import from developing 
countries 
 CBI, Centrum tot Bevordering van de 

Import uit Ontwikkelingslanden 
 
4. MINISTRY OF DEFENCE (1)  MINISTERIE VAN DEFENSIE 
Central Organisation, Ministry of Defence  Centrale organisatie van het 

ministerie van Defensie 
Staff, Defence Interservice Command Staf  Defensie Interservice Commando 

(DICO) 
Defence telematics Agency (establishment of this new 
service is expected to take place on 1 September 
1997) 
 Defensie telematica Organisatie 

(DTO)  
Duyverman Computer Centre Duyverman Computer Centrum 

(DCC) 
(This service will be part of DTO and will 
consequently loose, as from 1 January 1998, its status 
as independent procurement service) 
Central Directorate, Defence Infrastructure Agency  Centrale directie van de Dienst 

Gebouwen, Werken en Terreinen 
The individual regional directorates of the Defence 
Infrastructure Agency 
 De afzonderlijke regionale directies 

van de Dienst Gebouwen, Worken en 
Terreinen 
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Directorate of material Royal Netherlands Navy  Directie materieel Koninklijke Marine 
Directorate of material Royal Netherlands Army  Directie materieel Koninklijke 

Landmacht 
Information Technology Support Centre, Royal 
Netherlands Army 
 Dienstcentrum Automatisering 

Koninklijke Landmacht 
Directorate of material Royal Netherlands Airforce  Directie materieel Koninklijke 

Luchtmacht 
Defence Pipeline Organisation  Defensie Pijpleiding Organisatie 
 
 
(1) Non-warlike materials contained in section 3 of this Appendix. 
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5. MINISTRY OF ECONOMIC AFFAIRS  MINISTERIE VAN ECONOMISCHE 

ZAKEN 
Economic Investigation Agency  Economische Controledienst 
Central Plan Bureau  Centraal Planbureau 
Netherlands Central Bureau of Statistics  Centraal Bureau voor de Statistiek 

Senter Senter 
Industrial Property Office  Bureau voor de Industriële Eigendom 
Central Licensing Office for Import and Export  Centrale Dienst voor de In- en Uitvoer 
State Supervision of Mines  Staatstoezicht op de Mijnen 
 
6. MINISTRY OF FINANCE  MINISTERIE VAN FINANCIËN 
Directorates of the State Tax Department  Directies der Rijksbelastingen 
State Tax Department/Fiscal Intelligence and 
Information Department 
 Belastingdienst/FIOD 
State Tax Department/Computer Centre  Belastingdienst/Automatiseringscentrum 
State Tax Department/Training  Belastingdienst/Opleidingen 
 
7. MINISTRY OF JUSTICE  MINISTERIE VAN JUSTITIE 
Service for judicial institutions  Dienst justitiële inrichtingen 
Service prevention, Youth protection and 
rehabilitation 
 Dienst preventie, Jeugdbescherming en 

reclassering 
Service Administration of justice  Dienst rechtspleging 
Central Debt Collection Agency of the Ministry of 
Justice 
 Centraal Justitie Incassobureau 
National Police Services Force  Korps Landelijke Politiediensten 
Immigration and Naturalisation  Service Immigratie- en 

Naturalisatiedienst 
Public Prosecutor  Openbaar Ministerie 
 
8. MINISTRY OF AGRICULTURE, NATURE 
MANAGEMENT AND FISHERIES 
 MINISTERIE VAN LANDBOUW, 

NATUURBEHEER EN VISSERIJ 
 Dienst Landelijke Service bij Regelingen 

(LASER) 
Game Fund J achtfonds 
National Inspection Service for Animals and Animal 
Protection 
 Rijksdienst voor de Keuring van Vee en 

Vlees (RVV) 
Plant Protection Service  Plantenziektenkundige Dienst (PD) 
National Forest Service  Staatsbosbeheer (SBB) 
General Inspection Service  Algemene Inspectiedienst (AID) 
 Dienst Landinrichting Beheer 

Landbouwgronden (LBL) 
Agricultural Research Service  Dienst Landbouwkundig Onderzoek 

(DLO) 
National Fisheries Research Institute  Rijksinstituut voor Visserijonderzoek 

(RIVO-DLO) 
Government Institute for Quality Control of 
Agricultural Products 
 Rijkskwaliteit Instituut voor Land- en 

Tuinbouwprodukten (RILJIT-DLO) 
National Institute for Nature Management  Instituut voor Bos- en Natuuronderzoek 
 De afzonderlijke Regionale 

Beleidsdirecties 
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9. MINISTRY OF EDUCATION, CULTURE AND 
SCIENCE 
 MINISTERIE VAN ONDERWIJS, 

CULTUUR EN WETENSCHAPPEN 
Netherlands State Institute for War  Documentation Rijksinstituut voor 

Oorlogsdocumentatie 
Public Record Office  Rijksarchiefdienst 
Council for Education  Onderwijsraad 
Advisory Council for Science and Technology Policy  Adviesraad voor het Wetenschap en 

Technologiebeleid 
Central Financial Entities  Centrale Financiën Instellingen 
Inspection of Education  Onderwijsinspectie 
National Institute for Ancient Monuments  Rijksdienst voor de Monumentenzorg 
National Institute for Archeological Soil Exploration  Rijksdienst Oudheidkundig 

Bodemonderzoek 
Council for Cultural Heritage  Raad voor Cultuur 
 
10. MINISTRY OF SOCIAL AFFAIRS AND 
EMPLOYMENT 
 MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN 

WERKGELEGENHEID 
 
11. MINISTRY OF TRANSPORT, PUBLIC WORKS AND 
WATER MANAGEMENT 
 MINISTERIE VAN VERKEER EN 

WATERSTAAT 
Directorate-General for Civil Aviation  Directoraat-Generaal 

Rijksluchtvaartdienst 
Directorate-General for Navigation and Maritime Affairs Directoraat-Generaal Scheepvaart en 

Maritieme Zaken 
Directorate-General for Transport  Directoraat-Generaal Vervoer 
Directorate-General for Public Works and Water 
Management Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat 
Telecommunications and Post  Department Hoofddirectie 

Telecommunicatie en Post 
Royal Netherlands Meteorological Institute  Koninklijk Nederlands Meteorologisch 

Instituut 
Central Services  Centrale Diensten 
The individual regional directories of Water 
Management De afzonderlijke regionale directies 

van Rijkswaterstaat 
The individual specialised services of Water 
Management De afzonderlijke specialistische 

diensten van Rijkswaterstaat 
Service for Construction  Bouwdienst 
Geometric Service  Meetkundige dienst 
Advisory Council for Traffic and Transport  Adviesdienst Verkeer en Vervoer 
National Institute for Coastal and Marine 
Management Rijksinstituut voor Kust en Zee 
National Institute for Fresh Water Management and 
Waste Water Treatment Rijksinstituut voor Integraal 

Zoetwaterbeheer en 
Afvalwaterbehandeling 

 
12. MINISTRY OF HOUSING, PHYSICAL PLANNING 
AND ENVIRONMENT MINISTERIE VAN 

VOLKSHUISVESTING, RUIMTELIJKE 
ORDENING EN MILIEUBEHEER 

Directorate-General for Environment Management  Directoraat-Generaal Milieubeheer 
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Directorate-General for Public Housing  Directoraat-Generaal van de 
Volkshuisvesting 

Government Buildings  Agency Rijksgebouwendienst 
National Physical Planning Agency  Rijksplanologische Dienst 
 
13. MINISTRY OF WELFARE, HEALTH AND CULTURAL 
AFFAIRS MINISTERIE VAN 

VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN 
SPORT 

Inspection Health Protection  Inspectie Gezondheidsbescherming 
Inspection Public Health  Inspectie Gezondheidszorg 
Veterinary Inspection  Veterinaire Inspectie 
Inspectorate for Child and Youth Care and Protection 
Services Inspectie Jeugdhulpverlening en 

Jeugdbescherming 
National Institute of Public Health and Environmental 
Protection Rijksinstituut voor de 

Volksgezondheid en Milieuhygiëne 
(RIVM) 

Social and Cultural Planning Office  Sociaal en Cultureel Planbureau 
Agency to the College for Assessment of 
Pharmaceuticals Agentschap t.b.v. het College ter 

Beoordeling van Geneesmiddelen 
 
14. SECOND CHAMBER OF THE STATES-GENERAL  TWEEDE KAMER DER STATEN-

GENERAAL 
 
15. FIRST CHAMBER OF THE STATES-GENERAL  EERSTE KAMER DER STATEN-

GENERAAL 
 
16. CABINET FOR NETHERLANDS ANTILLEAN AND 
ARUBAN AFFAIRS KABINET VOOR NEDERLANDS-

ANTILLIAANSE EN ARUBAANSE 
ZAKEN 

 
17. COUNCIL OF STATE  RAAD VAN STATE 
 
18. NETHERLANDS COURT OF AUDIT  ALGEMENE REKENKAMER 
 
19. NATIONAL OMBUDSMAN NATIONALE OMBUDSMAN 
 
20. CHANCELLERY OF THE NETHERLANDS ORDER  KANSELARIJ DER NEDERLANDSE 
ORDEN 
 
21. THE QUEEN'S CABINET  KABINET DER KONINGIN 
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Portugal 
(Endast den engelska texten är giltig) 
 
1. PRIME MINISTER'S OFFICE  PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE 

MINISTROS 
 Secretariat-General, Prime Minister's Office  Secretaria-Geral da Presidéncia do 

Conselho de Ministros 
High Commissioner for Imigration and Ethnic 
Minorities Alto Comissário para a Imigraçao e 

Minorias Étnicas 
High Commissioner for the Questions on Equality 
Promotion and Family Alto Comissário para as Questões da 

Promoção da Igualdade e da Família 
Legal Centre  Centro Juridico-CEJUR 
Government Computer Network Management  Centre Centro de Gestão da Rede 

Informática do Governo 
Commission for Equality and Women's Rights  Comissão para a Igualdade e para os 

Direitos das Mulheres 
Economic and Social Council  Conselho Económico e Social 
High Council on Administration and Civil Service  Conselho Superior da Administração 

e da Função Pública 
Ministerial Department on Planning, Studies and 
Support Gabinete de Apoio, Estudos e 

Planeamento 
Ministerial Department with Special Responsibility for 
Macao Gabinete de Macau 
Ministerial Department responsible for Community 
Service by Conscientious Objectors Gabinete do Serviço Cívico e dos 

Objectores de Consciência 
 
Ministerial Department for European Affairs  Gabinete dos Assuntos Europeus 
Secretariat for Administrative Modernization  Secretariado para a Modernização 

Administrativa 
High Council on Sports  Conselho Superior do Desporto 
 
2. MINISTRY OF HOME AFFAIRS  MINISTÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO 

INTERNA 
Secretariat-General  Secretaria-Geral 
Legal Service  Auditoria Jurídica 
Directorate-General for Roads  Direcção-Geral de Viação 
Ministerial Department responsible for Studies and 
Planning Gabinete de Estudos e Planeamento 

de Instalações 
Ministerial Department for European Affairs  Gabinete dos Assuntos Europeus 
National Fire Service  Gabinete Nacional Sirene 
Republican National Guard  Guarda Nacional Republicana 
Civilian Administrations  Governos Civis 
Police  Polícia de Segurança Pública 
General Inspectorate on Internal Administration  Inspecção-Geral da Administração 

Interna 
Technical Secretariat for Electoral Matters  Secretariado técnico dos Assuntos 

para e Processo Eleitoral 
Customs and Immigration Department  Serviço de Estrangeiros e Fronteiras 
Intelligence and Security  Department Serviço de Informaçoões 

de Segurança 
 
3. MINISTRY OF AGRICULTURE, RURAL 
DEVELOPMENT AND FISHERIES MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, DO 

DESENVOLVIMENTO RURAL E DAS 
PESCAS 
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Secretariat-General  Secretaria-Geral 
Legal Service  Auditoria Jurídica 
Environment Audit Office  Auditor do Ambiente 
National Council of Agriculture, Rural Development  
and Fisheries Conselho Nacional da Agricultura, do 

Desenvolvimento Rural e das Pescas 
Directorate-General for Forests  Direcção-Geral das Florestas 
Directorate-General for Fisheries and Agriculture  Direcção-Geral das Pescas e 

Agricultura 
Directorate-General for Rural Development  Direcção-Geral do Desenvolvimento 

Rural 
Directorate-General for Control of Food Quality  Direcção-Geral de Fiscalização e 

Controlo da Qualidade Alimentar 
Institute for Hydraulic questions, Rural Engineering 
and Enviroment Instituto de Hidráulica, Engenharia 

Rural e Ambiente 
Directorate-General for Culture Protection  Direcção-Geral de Protecção das 

Culturas 
Directorate-General of Veterinary  Direcção-Geral de Veterinária 
Regional Directorates for Agriculture (7)  Direcções Regionais de Agriculture (7) 
Ministerial Department for Planning and Agri-food 
Policy Gabinete de Planeamento e Política 

Agroalimentar 
General Inspectorate and Audit Office (Management 
Audits) Inspecção-Geral e Auditoria de 

Gestão 
General Inspectorate for fisheries  Inspecção-Geral das Pescas 
Equestrian National Service  Serviço Nacional Coudêlico 
National Laboratory for Veterinary Research  Laboratório Nacional de Investigação 

Veterinária 
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4. MINISTRY OF THE ENVIRONMENT  MINISTÉRIO DO AMBIENTE 
Secretariat-General  Secretaria-Geral 
Directorate-General for Environment  Direcção-Geral do Ambiente 
Regional Directorates for Environment (5)  Direcções Regionais do Ambiente (5) 
 
5. MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY  MINISTÉRIO DA CIÊNCIA E DA 

TECNOLOGIA 
Secretariat-General  Secretaria-Geral 
Legal Service  Auditoria Jurídica 
High Council for Science and Technology  Conselho Superior da Ciência e 

Tecnologia 
Ministerial Department for Scientific Policy and 
Technology Gabinete coordenador da Politica 

Cientifica e Tecnologia 
 
6. MINISTRY OF CULTURE  MINISTÉRIO DA CULTURA 
Secretariat-General  Secretaria-Geral 
Regional Directorates for Culture (6)  Delegações Regionais da Cultura (6) 
Ministerial Department for International Relations  Gabinete das Relações Internacionais 
Ministerial Department for Copyright  Gabinete do Direito de Autor 
General Inspectorate for Cultural Activities  Inspecção-Geral das Actividades 

Culturais 
 
7. MINISTRY OF DEFENCE  MINISTRIO DA DEFESA NACIONAL 
Secretariat-General of the Ministry of Defence  Secretaria-Geral do Ministério da 

Defesa Nacional 
Legal Service  Auditoria Jurídica 
Directorate-General for the Navy  Direco-Geral da Marinha 
Directorate-General for Armaments and Defence 
Equipments Direco-Geral de Armamento e 

Equipamento de Defesa 
Directorate-General for Infrastructure  Direcção-Geral de Infra-Estruturas 
Directorate-General for Personnel  Direcção-Geral de Pessoal 
Directorate-General for National Defence Policy  Direcção-Geral de Política de Defesa 

Nacional 
National Security Authority  Autoridade Nacional de Segurança 
General-Inspectorate of Armed Forces  Inspecção-Geral das Forças Armadas 
National Defence Institute  Instituto da Defesa Nacional 
Council of Defence Science and Technology  Conselho de Ciência et Tecnologia da 

Defesa 
Council of Chiefs of Staff  Conselho dos Chefes de Estado Maior 
Military Police  Policia Judiciária Militar 
Maritime Authority System  Sistema de Autoridade Marítima 
Hydrographic Institute  Instituto Hidrográfico 
Alfeite Arsenal  Arsenal do Alfeite 
Chief of Staff of the Armed Forces  Estado Maior General das Forças 
Armadas 
Chief of Staff of the Army  Estado Maior do Exército 
Chief of Staff of the Navy  Estado Maior da Armada 
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Chief of Staff of the Air Force  Estado Maior da Força Aérea 
Commission on International Law of the Sea  Comissão do Direito Marítimo 

Internacional 
Defence and Military Information Service  Serviço de Informações de Defesa e 

Militares 
Portuguese Commission of Military History  Comissão Portuguesa da História 

Militar 
 
8. MINISTRY OF ECONOMY  MINISTÉRIO DA ECONOMIA 
Secretariat-General  Secretaria-Geral 
Commission for the Imposition of Sanctions in 
Advertising Matters Comissão de Aplicação de Coimas em 

Matéria de Publicidade 
Commission for Emergency Energy Planning  Comissão de Planeamento Energético 

de Emergência 
Commission for Emergency Industrial Planning  Comissão de Planeamento Industrial 

de Emergência 
Council of Competition  Conselho da Concorrência 
Council of Financial Securities  Conselho de Garantias Financeiras 
Sectoral Councils for Industry, Construction, Energy, 
Trade and Tourism Conselhos Sectoriais da Indústria, da 

Construção, da Energia, do Comércio 
e do Turismo 

National Council of Quality  Conselho Nacional da Qualidade 
Directorate-General for Trade and Competition  Direcção-Geral do Comércio e da 

Concorrência 
Directorate-General for Energy  Direcção-Geral da Energia 
Directorate-General for Industry  Direcção-Geral da Indústria 
Directorate-General for Tourism  Direcção-Geral do Turismo 
Regional Delegations  Delegações Regionais 
Ministerial Department for Studies and Economic 
Prospective Gabinete de Estudos e Prospectiva 

Económica 
Directorate-General for International Economic 
Relations Direcção-Geral das Relações 

Económicas Internacionais 
General Inspectorate for Economic Activities  Inspecção-Geral das Actividades 

Económicas 
General Inspectorate for Gambling  Inspecção-Geral de Jogos 
Council for the Economic Development Conselho para o Desenvolvimento 

Económico 
 
9. MINISTRY OF EDUCATION  MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
Secretariat-General  Secretaria-Geral 
Social Security Fund  Caixa da Previdência 
Education National Council  Conselho Nacional de Educação 
Council of Directors-General  Conselho de Directores Gerais 
Department for Primary Education  Departamento de Educação Básica 
Department for Educational Resources Management  Departamento de Gestão dos 

Recursos Educativos 
Department for Secondary Education  Departamento do Ensino Secundário 
Department for Higher Education  Departamento do Ensino Superior 
Regional Directorates for Education (5)  Direcções Regionais de Educação (5) 
University Stadium of Lisbon Estádio Universitário de Lisboa 
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Nursery, Primary and Secondary Education 
Establishments Estabelecimentos de Educação Pré-

Escolar e dos Ensinos Básico e 
Secundário 

Ministerial Department of Scholar Sport  Gabinete Coordenador do Desporto 
Escolar 

Ministerial Department of European Affairs and 
International Relations Gabinete dos Assuntos Europeus e 

Relações Internacionais 
General Inspectorate of Education  Inspecção-Geral da Educação 
Ministerial Department for Financial Management  Gabinete de Gestão Financeira 
Ministerial Department for Prospective and Planning  Departamento de Avaliação, 

Prospectiva e Planeamento 
 
10. MINISTRY OF EQUIPMENT, PLANNING AND 
TERRITORIAL ADMINISTRATION MINISTÉRIO DO EQUIPAMENTO, DO 

PLANEAMENTO E DA 
ADMINISTRAÇÃO DO TERRITÓRIO 

Secretariat-General  Secretaria-Geral 
Legal Service  Auditoria Jurídica 
Environment Service  Auditoria Ambiental 
Commission for Support to Rehabilitation of the 
Territorial Administration Comissão de Apoio à Restruturação 

da Administração do Territorio 
Regional Coordination Committees  Comissões de Coordenação Regional 
Commission for Planning of Emergency Maritime 
Transport Comissão de Planeamento do 

Transporte Maritímo de Emergência 
Council for Public and Particular Works  Contracts Conselho de Mercados de 

Obras Públicas e Particulares 
High Council for Telecommunications  Conselho Superior de 

Telecomunicações 
Department for Prospective and Planning  Departamento de Prospectiva e 

Planeamento 
Directorate-General for Autarquic  Administration Direcção-Geral da 

Administração Autárquica 
Directorate-General for Civil Aviation  Direcção-Geral da Aviação Civil 
Directorate General for Ports, Navigation and 
Maritime Transport Direcção-Geral de Portos, Navegação 

e Transportes Marítimos 
Directorate General for Regional Development  Direcção-Geral do Desenvolvimento 

Regional 
Directorate General for Territorial Planning and 
Urban Development Direcção-Geral do Ordenamento do 

território e do Desenvolvimento 
Urbano 

Directorate General for National Buildings and 
Monuments Direcção-Geral dos Edificios e 

Monumentos Nacionais 
Directorate General for Land Transport  Direcção-Geral dos Transportes 

Terrestres 
Ministerial Department for Investment Coordination  Gabinete de Coordenação dos 

Investimentos e do Financiamento 
Ministerial Department for European Issues and 
External Relations Gabinete para os Assuntos Europeus 

e Relações Externas  
General Inspectorate of the Ministry of Equipment, 
Planning and Territorial Administration Inspecção-Geral do Ministério do 

Equipamento, do Planeamento e da 
Administraçao do Território 
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High Council for Public Works and Transport Conselho Superior de Obras Públicas 
e Transportes 

 
11. MINISTRY OF FINANCE  MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 
Secretariat-General  Secretaria-Geral 
Directorate-General for Customs and Special Taxes on 
Consumption Direcção-Geral das Alfândegas e dos 

Impostos Especiais sobre o consumo 
Directorate-General for European Studies and 
International Relations Direcção-Geral de Assuntos Europeus 

e Relações Internacionais 
Directorate-General for Studies  Direcção-Geral de Estudos e Previsão 
Directorate-General for Informatics and Support to 
Taxation and Customs Services Direcção-Geral de Informática e 

Apoio aos Serviços Tributários e 
Aduaneiros 

Directorate-General for the Protection of Civil 
Servants-ADSE Direcção-Geral de Protecção Social 

aos Funcionários e Agentes de 
Administração Pública-ADSE 

Directorate-General for the Budget  Direcção-Geral do Orçamento 
Directorate-General of Patrimony  Direcção-Geral do Património 
Directorate-General for the Treasury  Direcção-Geral do Tesouro 
Directorate-General for Taxation  Direcção-Geral dos Impostos 
General Inspectorate for Finance  Inspecção-Geral de Finanças 
Institute for Information Technology  Instituto de Informática 
Customs Stabilization Fund  Fundo de Estabilização Aduaneiro 
Taxation Stabilization Fund  Fundo de Estabilização Tributário 
Public Debt Regularization Fund Fundo de Regularização da 

Dívida Pública 
 
12. MINISTRY OF JUSTICE  MINISTÉRIO DA JUSTIÇA 
Secretariat-General  Secretaria-Geral 
Legal Service  Auditoria Jurídica 
Directorate-General for Fighting Against Corruption, 
Fraud and Economic-Financial Infractions Direcção Central para o Combate à 

Corrupçao, Fraudes e Infracções 
Económico-Financeiras 

Directorate-General for Registers and Other Official 
Documents Direcção-Geral dos Registros e 

Notariado 
Directorate-General for Computerized Services  Direcção-Geral dos Serviços de 

Informática 
Directorate-General for Judiciary Services  Direcção-Geral dos Serviços 

Judiciários 
Directorate-General for the Prison Service  Direcção-Geral dos Serviços 

Prisionais 
Directorate-General for the Protection and Care of 
Minors Prison Establishments Direcção-Geral dos Serviços Tutelares 

de Menores  
Ministerial Department responsible for European Law  Gabinete de Direito Europeu 
Ministerial Department responsible for 
Documentation and Comparative Law Gabinete de Documentação e Direito 

Comparado  
Ministerial Department responsible for Studies and  
Planning Gabinete de Estudos e Planeamento 
Ministerial Department responsible for Financial 
Management Gabinete de Gestão Financeira 
Ministerial Department responsible for Planning and 
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Coordinating Drug Control Gabinete de Planeamento e 
Coordenação do Combate à Droga 

Criminal Investigation Department  Polícia Judiciária 
Social Services  Serviços Sociais 
National Police and Forensic Science Institute  Instituto Nacional de Polícia e 

Ciências Criminais 
Forensic Medicine Institutes  Serviços Médico-Legais 
Legal Courts  Tribunais Judiciais 
The High Council of the Judiciary  Conselho Superior de Magistratura 
Public Prosecutor office  Ministério Público 
 
13. MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS  MINISTÉRIO DOS NEGÓCIOS 

ESTRANGEIROS 
Secretariat-General  Secretaria-Geral 
Legal Affairs Department Departamento dos Assuntos Jurídicos 
Interministerial Commission for Cooperation  Comissão Interministerial para a 

cooperação 
Interministerial Commission for Community  Affairs Comissão Interministerial para 

os Assuntos Comunitários 
Interministerial Commission for Migration and 
Portuguese Communities Comissão Interministerial as 

Migrações e Comunidades 
Portuguesas 

Council of Portuguese Communities  Conselho das Comunidades 
Portuguesas 

Directorate-General for Bilateral Relations  Direcção-Geral das Relações 
Bilaterais 
Directorate-General for Foreign Policy  Direcção-Geral de Política Externa 
Directorate-General for Community Affairs  Direcção-Geral dos Assuntos 

Comunitários 
Directorate-General for Consular Affairs and 
Portuguese Communities Direcção-Geral dos Assuntos 

Consulares e Communidades 
Portuguesas 

Directorate-General for Multilateral Affairs  Direcção-Geral dos Assuntos 
Multilaterais 

Ministerial Department por Information and Press  Gabinete de Informação e Imprensa 
Diplomatic and Consular Inspectorate  Inspecção Diplomática e Consular 
Diplomatic Institute  Instituto Diplomático 
 
14. MINISTRY FOR QUALIFICATION AND 
EMPLOYMENT MINISTÉRIO PARA A QUALIFICAÇão E 

O EMPREGO 
Secretariat-General  Secretaria-Geral 
Interministerial Commission for Employment Comissão Interministerial para o 

Emprego 
National Council for Health and Safety in the 
workplace Conselho Nacional de Higiene e 

Segurança no Trabalho 
Statistics Department  Departamento de Estatística 
Studies and Planning Department  Departamento de Estudos e 

Planeamento 
European Social Fund Department  Departamento para os Assuntos do 

Fundo Social Europeu 
Department of European Affairs and External 
Relations Departamento para os Assuntos 

Europeus e Relações Externas 
Directorate-General for Employment and Vocational 
Training Direcção-Geral do Emprego e 

Formação Profissional 
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Directorate-General for Labour Conditions  Direcção-Geral das Condições de 
Trabalho 

Legal Department  Gabinete Jurídico 
Centre for Scientific and Tecnical Information  Centro de Informação Científica e 

Técnica 
 
15. MINISTRY OF HEALTH  MINISTÉRIO DA SAÚDE 
Secretariat-General Secretaria-Geral 
Department for Studies and Health Planning  Departamento de Estudos e 

Planeamento da Saúde 
Health Human Resource Department  Departamento de Recursos Humanos 

da Saúde 
Directorate-General for Health Installations and 
Equipment Direcção-Geral das instalações e 

Equipamentos da Saúde 
Directorate-General for Health  Direcção-Geral da Saúde 
General Inspectorate of Health  Inspecção-Geral da Saúde 
Institutes of General Clinics  Institutos de Clínica Geral 
National Health Council  Conselho Nacional de Saúde 
 
16. MINISTRY OF SOLIDARITY AND SOCIAL SECURITY  MINISTÉRIO DA SOLIDARIEDADE E 

SEGURANÇA SOCIAL 
Secretariat-General  Secretaria-Geral 
National Council for Social Economy Conselho Nacional para a Economia 

Social 
National Council for third-age policy  Conselho Nacional para a Política de 

Terceira Idade 
National Council for Rehabilitation and Integration of 
Dissable People Conselho nacional para a Reabilitação 

e Integração das pessoas com 
Deficiência 

Department of Statistics, Studies and Planning  Departamento de Estatística, Estudos 
e Planeamento 

Ministerial Department for European Affairs and 
International Relations Gabinete de Assuntos Europeus e de 

Relações Internacionais 
Directorate-General for Social Works  Direcção-Geral da Acção Social 
Directorate-General for Social Security Schemes  Direcção-Geral dos Regimes de 

Segurança Social 
General Inspectorate for Social Security  Inspecção-Geral da Segurança Social 
Social Observatory  Observatório Social 
 
17. PRESIDENCY OF THE REPUBLIC  PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA 
Secretariat-General of the Presidency of the Republic  Secretaria-Geral da Presidência da 

República 
 
18. CONSTITUTIONAL COURT  TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
 
19. COURT OF AUDITORS  TRIBUNAL DE CONTAS 
Directorate-General of the Court of Auditors  Direcção-Geral do Tribunal de Contas 
 
20. OMBUDSMAN  PROVEDORIA DE JUSTIÇA 
 
Sverige 
(Endast den engelska texten är giltig) 
 
Royal Academy of Fine Arts  Akademien för de fria konsterna 
Public Law-Service Offices (26)  Allmänna advokatbyråerna (26) 
National Board for Consumer Complaints  Allmänna reklamationsnämnden 
National Board of Occupational Safety and Health  Arbetarskyddsstyrelsen 
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Labour Court  Arbetsdomstolen 
National Agency for Government Employers  Arbetsgivarverket 
National Institute for Working Life  Arbetslivsinstitutet 
National Labour Market Board  Arbetsmarknadsstyrelsen 
Board of Occupational Safety and Health for 
Government Employees Arbetsmiljönämnd, statliga sektorns 
Museum of Architecture  Arkitekturmuseet 
National Archive of Recorded Sound and Moving  
Images Arkivet för ljud och bild 
The Office of the Childrens' Ombudsman  Barnombudsmannen 
Swedish Council on Technology Assessment in Health 
Care Beredning för utvärdering av 

medicinsk metodik, statens 
Royal Library  Biblioteket, Kungliga 
National Board of Film Censors  Biografbyrå, statens 
Dictionary of Swedish Biography  Biografiskt lexikon, svenskt 
Swedish Accounting Standards Board  Bokföringsnämnden 
National Housing Credit Guarantee Board  Bostadskreditnämnd, statens (BKN) 
National Housing  Board Boverket 
National Council for Crime Prevention  Brottsförebyggande rådet 
Criminal Victim Compensation and Support Authority  Brottsoffermyndigheten 
Council for Building Research  Byggforskningsrådet 
Central Committee for Laboratory Animals  Centrala försöksdjursnämnden 
National Board of Student Aid  Centrala studiestödsnämnden 
Data Inspection Board  Datainspektionen 
Ministries (Government Departments) Departementen 
National Courts Administration  Domstolsverket 
National Electrical Safety Board  Elsäkerhetsverket 
Export Credits Guarantee Board  Exportkreditnämnden 
Financial Supervisory Authority  Finansinspektionen 
National Board of Fisheries  Fiskeriverket 
Aeronautical Research Institute  Flygtekniska försöksanstalten 
National Institute of Public Health  Folkhälsoinstitutet 
Council for Planning and Co-ordination of Research  Forskningsrådsnämnden 
National Fortifications Administration  Fortifikationsverket 
 Förhandlare (K 1996:01) för statens 

köp av färjetrafik till och från Gotland 
National Conciliators' Office  Förlikningsmannaexpedition, statens 
National Defence Research Establishment  Försvarets forskningsanstalt 
Defence Material Administration  Försvarets materielverk 
National Defence Radio Institute  Försvarets radioanstalt 
Swedish Museums of Military  History Försvarshistoriska museer, 

statens 
National Defence College  Försvarshögskolan 
The Swedish Armed Forces Försvarsmakten 
Social Insurance Offices  Försäkringskassorna 
Geological Survey of Sweden  Geologiska undersökning, Sveriges 
Geotechnical Institute  Geotekniska institut, statens 
The National Rural Development Agency  Glesbygdsverket 
Graphic Institute and the Graduate School of 
Communications Grafiska institutet och institutet för 

högre kommunikations- och 
reklamutbildning 

The Swedish Broadcasting Commission  Granskningsnämnden för Radio och 
TV 

Swedish Government Seamen's Service  Handelsflottans kultur- och fritidsråd 
Ombudsman for the Disabled  Handikappombudsmannen 
Board of Accident Investigation  Haverikommission, statens 
Courts of Appeal (6)  Hovrätterna (6) 
Council for Research in the Humanities and Social 
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Sciences Humanistisk-samhällsvetenskapliga 
forskningsrådet 

Regional Rent and Tenancies Tribunals (12)  Hyres- och arendenämnder (12) 
Remand Prisons (28)  Häktena (28) 
Committee on Medical Responsibility  Hälso- och sjukvårdens 

ansvarsnämnd 
National Agency for Higher Education  Högskoleverket 
Supreme Court  Högsta domstolen 
Register Authority for Floating Charges  Inskrivningsmyndigheten för 

företagsinteckningar 
National Institute for Psycho-Social Factors and Health  Institut för psykosocial miljömedicin, 

statens 
National Institute for Regional Studies  Institut för regionalforskning, statens 
Swedish Institute of Space Physics  Institutet för rymdfysik 
Swedish Immigration Board  Invandrarverk, statens 
Swedish Board of Agriculture  Jordbruksverk, statens 
Office of the Chancellor of Justice  Justitiekanslern 
Office of the Equal Opportunities Ombudsman  Jämställdhetsombudsmannen 
National Judicial Board of Public Lands and Funds  Kammarkollegiet 
Administrative Courts of Appeal (4)  Kammarrätterna (4) 
National Chemicals Inspectorate  Kemikalieinspektionen 
National Board of Trade  Kommerskollegium 
Swedish Transport and Communications Research 
Board Kommunikationsforskningsberedningen 
National Franchise Board for Environment Protection  Koncessionsnämnden för miljöskydd 
National Institute of Economic Research  Konjunkturinstitutet 
Swedish Competition Authority  Konkurrensverket 
College of Arts, Crafts and Design  Konstfack 
College of Fine Arts  Konsthögskolan 
National Art Museums  Konstmuseer, statens 
Arts Grants Committee  Konstnärsnämnden 
National Art Council  Konstråd, statens 
National Board for Consumer Policies  Konsumentverket 
Armed Forces Archives  Krigsarkivet 
National Laboratory of Forensic Science  Kriminaltekniska laboratorium, 

statens 
Correctional Regional Offices (6)  Kriminalvårdens regionkanslier (6) 
National/Local Institutions (68)  Kriminalvårdsanstalterna (68) 
National Paroles Board  Kriminalvårdsnämnden 
National Prison and Probation Administration  Kriminalvårdsstyrelsen 
Enforcement Services (24)  Kronofogdemyndigheterna (24) 
National Council for Cultural Affairs  Kulturråd, statens 
Swedish Coast Guard  Kustbevakningen 
Nuclear Power Inspectorate  Kärnkraftsinspektion, statens 
National Land Survey  Lantmäteriverket 
Royal Armoury  Livrustkammaren/Skoklosters 

slott/Hallwylska museet 
National Food Administration  Livsmedelsverk, statens 
The National Gaming Board  Lotteriinspektionen 
Medical Products Agency  Läkemedelsverket 
County Labour Boards (24)  Länsarbetsnämnderna (24) 
County Administrative Courts (24)  Länsrätterna (24) 
County Administrative Boards (24)  Länsstyrelserna (24) 
National Government Employee Salaries and Pensions 
Board Löne- och pensionsverk, statens 
Market Court  Marknadsdomstolen 
Medical Research Council  Medicinska forskningsrådet 
Swedish Meteorological and Hydrological Institute  Meteorologiska och hydrologiska 

institut, Sveriges 
Armed Forces Staff and War College  Militärhögskolan 
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Swedish National Collections of Music  Musiksamlingar, statens 
Museum of Natural History  Naturhistoriska riksmuseet 
Natural Science Research Council  Naturvetenskapliga forskningsrådet 
National Environmental Protection Agency  Naturvårdsverket 
Scandinavian Institute of African Studies  Nordiska Afrikainstitutet 
Nordic School of Public Health  Nordiska hälsovårdshögskolan 
Nordic Institute for Studies in Urban and Regional 
Planning Nordiska institutet för 

samhällsplanering 
30.12.2002 1373 
Nordic Museum  Nordiska museet, stiftelsen 
Swedish Delegation of the Nordic Council  Nordiska rådets svenska delegation 
Recorders Committee  Notarienämnden 
National Board for Intra-Country  Adoptions Nämnden för 

internationella adoptionsfrågor 
National Board for Public Procurement  Nämnden för offentlig upphandling 
National Fund for Administrative Development  Statens förnyelsefond 
Swedish National Committee for Contemporary Art 
Exhibitions Abroad Nämnden för utställning av nutida 

svensk konst i utlandet 
National Board for Industrial and Technical 
Development Närings- och teknikutvecklingsverket 

(NUTEK) 
Office of the Ethnic Discrimination  Ombudsman; 
Advisory Committee on Questions Concerning Ethnic 
Discrimination Ombudsmannen mot etnisk 

diskriminering; nämnden mot etnisk 
diskriminering 

Court of Patent Appeals  Patentbesvärsrätten 
Patents and Registration Office  Patent- och registreringsverket 
Co-ordinated Population and Address Register  Person- och adressregisternämnd, 

statens 
Swedish Polar Research Secretariat  Polarforskningssekretariatet 
Press Subsidies Council  Presstödsnämnden 
National Library for Psychology and Education  Psykologisk-pedagogiska bibliotek, 

statens 
The Swedish Radio and TV Authority  Radio- och TV-verket 
Governmental Central Services Office  Regeringskansliets 

förvaltningsavdelning 
Supreme Administrative Court  Regeringsrätten 
Central Board of National Antiquities and National 
Historical Museums Riksantikvarieämbetet och statens 

historiska museer 
National Archives  Riksarkivet 
Bank of Sweden  Riksbanken 
Administration Department of the Swedish Parliament  Riksdagens förvaltningskontor 
The Parliamentary Ombudsmen  Riksdagens ombudsmän, JO 
The Parliamentary Auditors  Riksdagens revisorer 
National Social Insurance Board  Riksförsäkringsverket 
National Debt Office  Riksgäldskontoret 
National Police Board  Rikspolisstyrelsen 
National Audit Bureau  Riksrevisionsverket 
National Tax Board  Riksskatteverket 
Travelling Exhibitions Service  Riksutställningar, Stiftelsen 
Office of the Prosecutor-General  Riksåklagaren 
National Space Board  Rymdstyrelsen 
Council for Working Life Research  Rådet för arbetslivsforskning 
National Rescue Services Board  Räddningsverk, statens 
Regional Legal Aid Authority  Rättshjälpsmyndigheten 
National Board of Forensic Medicine  Rättsmedicinalverket 
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Sami (Lapp) School Board and Sami (Lapp) Schools  Sameskolstyrelsen och sameskolor 
National Maritime Administration  Sjöfartsverket 
National Maritime Museums  Sjöhistoriska museer, statens 
Local Tax Offices (24)  Skattemyndigheterna (24) 
Swedish Council for Forestry and Agricultural Research  Skogs- och jordbrukets 

forskningsråd, SJFR 
National Board of Forestry  Skogsstyrelsen 
National Agency for Education  Skolverk, statens 
Swedish Institute for Infectious Disease Control  Smittskyddsinstitutet 
National Board of Health and Welfare  Socialstyrelsen 
Swedish Council for Social Research  Socialvetenskapliga forskningsrådet 
National Inspectorate of Sprengstoffe and Flammables  Sprängämnesinspektionen 
Central Statistics Sweden  Statistiska centralbyrån 
Agency for Administrative Development  Statskontoret 
National Institute of Radiation Protection  Strålskyddsinstitut, statens 
Swedish International Development Cooperation 
Authority Styrelsen för internationellt 

utvecklings- samarbete, SIDA 
National Board of Psychological Defence and 
Conformity Assessment Styrelsen för psykologiskt försvar 
Swedish Board for Accreditation  Styrelsen för ackreditering och 

teknisk kontroll 
Swedish Institute  Svenska Institutet, stiftelsen 
Library of Talking Books and Braille Publications  Talboks- och punktskriftsbiblioteket 
Swedish Research Council for Engineering Sciences  Teknikvetenskapliga forskningsrådet 
National Museum of Science and Technology  Tekniska museet, stiftelsen 
District and City Courts (97)  Tingsrätterna (97) 
Judges Nomination Proposal Committee  Tjänsteförslagsnämnden för 

domstolsväsendet 
Armed Forces' Enrolment Board  Totalförsvarets pliktverk 
Swedish Board of Customs  Tullverket 
Swedish Tourist Authority  Turistdelegationen 
The National Board of Youth Affairs  Ungdomsstyrelsen 
Universities and University Colleges  Universitet och högskolor 
Aliens Appeals Board  Utlänningsnämnden 
National Seed Testing and Certification Institute  Utsädeskontroll, statens 
National Water Supply and Sewage Tribunal  Vatten- och avloppsnämnd, statens 
National Agency for Higher Education  Verket för högskoleservice (VHS) 
National Veterinary Institute  Veterinärmedicinska anstalt, statens 
Swedish National Road and Transport Research Institute  Väg- och transportforskningsinstitut, 

statens 
National Plant Variety Board  Växtsortnämnd, statens 
Labour Inspectorate  Yrkesinspektionen 
Public Prosecution Authorities including County Public 
Prosecution Authority and District Prosecution 
Authority Åklagarmyndigheterna inklusive läns- 

och distriktsåklagarmyndigheterna 
National Board of Civil Emergency Preparedness  Överstyrelsen för civil beredskap 
 
United Kingdom 
 
(Endast den engelska texten är giltig) 
 
1. CABINET OFFICE 
 Civil Service College 
 Office of Public Services 
 The Buying Agency 
 Parliamentary Counsel Office 
 Central Comuter and Telecommunications Agency (CCTA) 
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2. CENTRAL OFFICE OF INFORMATION 
 
3. CHARITY COMMISSION 
 
4. CROWN PROSECUTION SERVICE 
 
5. CROWN ESTATE COMMISSIONERS (VOTE EXPENDITURE ONLY) 
 
6. CUSTOMS AND EXCISE DEPARTMENT 
 
7. DEPARTMENT FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT 
 
8. DEPARTMENT FOR NATIONAL SAVINGS 
 
9. DEPARTMENT FOR EDUCATION AND EMPLOYMENT 
 Higher Education Funding Council for England 
 Office of Manpower Economics 
10. DEPARTMENT OF HEALTH 
 Central Council for Education and Training in Social Work 
 Dental Practice Board 
 English National Board for Nursing, Midwifery and Health Visitors 
 National Health Service Authorities and Trusts 
 Prescription Pricing Authority 
 Public Health Laboratory Service Board 
 U.K. Central Council for Nursing, Midwifery and Health Visiting 
 
11. DEPARTMENT OF NATIONAL HERITAGE 
 British Library 
 British Museum 
 Historic Buildings and Monuments Commission for England (English Heritage) 
 Imperial War Museum 
 Museums and Galleries Commission 
 National Gallery 
 National Maritime Museum 
 National Portrait Gallery 
 Natural History Museum 
 Royal Commission on Historical Manuscripts 
 Royal Commission on Historical Monuments of England 
 Royal Fine Art Commission (England) 
 Science Museum 
 Tate Gallery 
 Victoria and Albert Museum 
 Wallace Collection 
 
12. DEPARTMENT OF SOCIAL SECURITY 
 Medical Boards and Examining Medical Officers (War Pensions) 
 Regional Medical Service 
 Independent Tribunal Service 
 Disability Living Allowance Advisory Board 
 Occupational Pensions Board 
 Social Security Advisory Committee 
 
13. DEPARTMENT OF THE ENVIRONMENT 
 Building Research Establishment Agency 
 Commons Commission 
 Countryside Commission 
 Valuation tribunal 
 Rent Assessment Panels 
 Royal Commission on Environmental Pollution 
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14. DEPARTMENT OF THE PROCURATOR-GENERAL AND TREASURY SOLICITOR 
 Legal Secretariat to the Law Officers 
 
15. DEPARTMENT OF TRADE AND INDUSTRY 
 National Weights and Measures Laboratory 
 Domestic Coal Consumers' Council 
 Electricity Committees 
 Gas Consumers' Council 
 Central Transport Consultative Committees 
 Monopolies and Mergers Commission 
 Patent Office 
 Employment Appeal Tribunal 
 Industrial Tribunals 
 
16. DEPARTMENT OF TRANSPORT 
 Coastguard Services 
 
17. EXPORT CREDITS GUARANTEE DEPARTMENT 
 
18. FOREIGN AND COMMONWEALTH OFFICE 
 Wilton Park Conference Centre 
 
19. GOVERNMENT ACTUARY'S DEPARTMENT 
 
20. GOVERNMENT COMMUNICATIONS HEADQUARTERS 
 
21. HOME OFFICE 
 Boundary Commission for England 
 Gaming Board for Great Britain 
 Inspectors of Constabulary 
 Parole Board and Local Review Committees 
 
22. HOUSE OF COMMONS 
 
23. HOUSE OF LORDS 
 
24. INLAND REVENUE, BOARD OF 
 
25. INTERVENTION BOARD FOR AGRICULTURAL PRODUCE 
 
26. LORD CHANCELLOR'S DEPARTMENT 
 Combined Tax Tribunal 
 Council on Tribunals 
 Immigration Appellate Authorities 
 Immigration Adjudicators 
 Immigration Appeal Tribunal 
 Lands Tribunal 
 Law Commission 
 Legal Aid Fund (England and Wales) 
 Pensions Appeal Tribunals 
 Public Trust Office 
 Office of the Social Security Commissioners 
 Supreme Court Group (England and Wales) 
 Court of Appeal – Criminal 
 Circuit Offices and Crown, County and Combined Courts (England and Wales) 
 Transport Tribunal 
 
27. MINISTRY OF AGRICULTURE, FISHERIES AND FOOD 
 Agricultural Dwelling House Advisory Committees 
 Agricultural Land Tribunals 
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 Agricultural Wages Board and Committees 
 Cattle Breeding Centre 
 Plant Variety Rights Office 
 Royal Botanic Gardens, Kew 
 
28. MINISTRY OF DEFENCE (1) 
 Meteorological Office 
 Procurement Executive 
 
29. NATIONAL AUDIT OFFICE 
 
30. NATIONAL INVESTMENT AND LOANS OFFICE 
 
31. NORTHERN IRELAND COURT SERVICE 
 Coroners Courts 
 County Courts 
 Court of Appeal and High Court of Justice in Northen Ireland 
 Crown Court 
 Enforcement of Judgements Office 
 Legal Aid Fund 
 Magistrates Court 
 Pensions Appeals Tribunals 
 
32. NORTHERN IRELAND, DEPARTMENT OF AGRICULTURE 
 
33. NORTHERN IRELAND, DEPARTMENT OF ECONOMIC DEVELOPMENT 
 
34. NORTHERN IRELAND, DEPARTMENT OF EDUCATION 
 
35. NORTHERN IRELAND, DEPARTMENT OF THE ENVIRONMENT 
 
36. NORTHERN IRELAND, DEPARTMENT OF FINANCE AND PERSONNEL 
 
37. NORTHERN IRELAND, DEPARTMENT OF HEALTH AND SOCIAL SERVICES 
 
38. NORTHERN IRELAND OFFICE 
 Crown Solicitor's Office 
 Department of the Director of Public Prosecutions for Northern Ireland 
 Northern Ireland Forensic Science Laboratory 
 Office of Chief Electoral Officer for Northern Ireland 
 Police Authority for Northern Ireland 
 Probation Board for Northern Ireland 
 State Pathologist Service 
 
 
(1) Non-warlike materials contained in section 3 of this Appendix. 
 
39. OFFICE OF FAIR TRADING 
 
40. OFFICE FOR NATIONAL STATISTICS 
 National Health Service Central Register 
 
41. OFFICE OF THE PARLIAMENTARY COMMISSIONER FOR ADMINISTRATION AND HEALTH 
SERVICE COMMISSIONERS 
 
42. PAYMASTER GENERAL'S OFFICE 
 
43. POSTAL BUSINESS OF THE POST OFFICE 
 
44. PRIVY COUNCIL OFFICE 
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45. PUBLIC RECORD OFFICE 
 
46. REGISTRY OF FRIENDLY SOCIETIES 
 
47. ROYAL COMMISSION ON HISTORICAL MANUSCRIPTS 
 
48. ROYAL HOSPITAL, CHELSEA 
 
49. ROYAL MINT 
 
50. SCOTLAND, CROWN OFFICE AND PROCURATOR 
 Fiscal Service 
 
51. SCOTLAND, REGISTERS OF SCOTLAND 
 
52. SCOTLAND, GENERAL REGISTER OFFICE 
 
53. SCOTLAND, LORD ADVOCATE'S DEPARTMENT 
 
54. SCOTLAND, QUEEN'S AND LORD TREASURER'S REMEMBRANCER 
 
55. SCOTTISH COURTS ADMINISTRATION 
 Accountant of Court's Office 
 Court of Justiciary 
 Court of Session 
 Lands Tribunal for Scotland 
 Pensions Appeal Tribunals 
 Scottish Land Court 
 Scottish Law Commission 
 Sheriff Courts 
 Social Security Commissioners' Office 
 
56. THE SCOTTISH OFFICE CENTRAL SERVICES 
 
57. THE SCOTTISH OFFICE AGRICULTURE AND FISHERIES DEPARTMENT: 
 Crofters Commission 
 Red Deer Commission 
 Royal Botanic Garden, Edinburgh 
 
58. THE SCOTTISH OFFICE INDUSTRY DEPARTMENT 
 
59. THE SCOTTISH OFFICE EDUCATION DEPARTMENT 
 National Galleries of Scotland 
 National Library of Scotland 
 National Museums of Scotland 
 Scottish Higher Education Funding Council 
 
60. THE SCOTTISH OFFICE ENVIRONMENT DEPARTMENT 
 Rent Assesment Panel and Committees 
 Royal Commission on the Ancient and Historical Monuments of Scotland 
 Royal Fine Art Commission for Scotland 
 
61. THE SCOTTISH OFFICE HOME AND HEALTH DEPARTMENTS 
 HM Inspectorate of Constabulary 
 Local Health Councils 
 National Board for Nursing, Midwifery and Health Visiting for Scotland 
 Parole Board for Scotland and Local Review Committees 
 Scottish Council for Postgraduate Medical Education 
 Scottish Crime Squad 
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 Scottish Criminal Record Office 
 Scottish Fire Service Training School 
 Scottish National Health Service Authorities and Trusts 
 Scottish Police College 
 
62. SCOTTISH RECORD OFFICE 
 
63. HM TREASURY 
 
64. WELSH OFFICE 
 Royal Commission of Ancient and Historical Monuments in Wales 
 Welsh National Board for Nursing, Midwifery and Health Visiting 
 Local Government Boundary Commission for Wales 
 Valuation Tribunals (Wales) 
 Welsh Higher Education Finding Council 
 Welsh National Health Service Authorities and Trusts 
 Welsh Rent Assessment Panels 
 
 
TJECKIEN 
1.  Ministerstvo dopravy (Ministry of Transport) 
2.  Ministerstvo informatiky (Ministry of Informatics) 
3.  Ministerstvo financí (Ministry of Finance) 
4.  Ministerstvo kultury (Ministry of Culture) 
5.  Ministerstvo obrany (Ministry of Defence) (1) 
6.  Ministerstvo pro místní rozvoj (Ministry for Regional Development) 
7.  Ministerstvo práce a sociálních věcí (Ministry of Labour and Social Affairs) 
8. Ministerstvo průmyslu a obchodu (Ministry of Industry and Trade) 
9. Ministerstvo spravedlnosti (Ministry of Justice) 
10.  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (Ministry of Education, Youth and Sports) 
11.  Ministerstvo vnitra (Ministry of the Interior) 
12.  Ministerstvo zahraničních věcí (Ministry of Foreign Affairs) 
13.  Ministerstvo zdravotnictví (Ministry of Health) 
14.  Ministerstvo zemědělství (Ministry of Agriculture) 
15. Ministerstvo životního prostředí (Ministry of the Environment) 
16.  Poslanecká sněmovna PČR (Chamber of Deputies of the Parliament of the Czech 

Republic) 
17.  Senát PČR (Senate of the Parliament of the Czech Republic) 
18.  Kancelář prezidenta (Office of the President) 
19.  Český statistický úřad (Czech Statistical Office) 
20.  Český úřad zeměměřičský a katastrální (Czech Office for Surveying, Mapping and 

Cadastre) 
21.  Úřad průmyslového vlastnictví (Industrial Property Office) 
22.  Úřad pro ochranu osobních údajů (Office for Personal Data Protection) 
23. Bezpečnostní informační služba (Security Information Service) 
24.  Národní bezpečnostní úřad (National Security Authority) 
25.  Česká akademie věd (Academy of Sciences of the Czech Republic) 
 
 
(1) Non-warlikes materials contained in section 3 of appendix I of annex XI of the agreement. 
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26.  Vězeňská služba (Prison Service) 
27.  Český báňský úřad (Czech Mining Authority) 
28.  Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (Office for the Protection of Competition) 
29. Správa státních hmotných rezerv (Administration of the State Material Reserves) 
30.  Státní úřad pro jadernou bezpečnost (State Office for Nuclear Safety) 
31.  Komise pro cenné papíry (Czech Securities Commission) 
32. Energetický regulační úřad (Energy Regulatory Office) 
33. Úřad vlády České republiky (Office of the Government of the Czech Republic) 
34.  Ústavní soud (Constitutional Court) 
35.  Nejvyšší soud (Supreme Court) 
36.  Nejvyšší správní soud (Supreme Administrative Court) 
37.  Nejvyšší státní zastupitelství (Supreme Public Prosecutor's Office) 
38.  Nejvyšší kontrolní úřad (Supreme Audit Office) 
39.  Kancelář Veřejného ochránce práv (Office of the Public Defender of Rights) 
40.  Grantová agentura České republiky (Grant Agency of the Czech Republic) 
41.  Český úřad bezpečnosti práce (Czech Authority of Safety Work) 
42.  Český telekomunikační úřad (Czech Telecommunication Office) Beslut (2005/106/EG), 
EUT L 38, 2005. 
 
ESTLAND 
1.  Vabariigi Presidendi Kantselei (Office of the President of the Republic of Estonia) 
2. Eesti Vabariigi Riigikogu (Parliament of the Republic of Estonia) 
3. Eesti Vabariigi Riigikohus (Supreme Court of the Republic of Estonia) 
4.  Riigikontroll (The State Audit Office of the Republic of Estonia) 
5.  Õiguskantsler (Legal Chancellor) 
6.  Riigikantselei (The State Chancellery) 
7.  Rahvusarhiiv (The National Archives of Estonia) 
8.  Haridus- ja Teadusministeerium (Ministry of Education and Research) 
9.  Justiitsministeerium (Ministry of Justice) 
10.  Kaitseministeerium (Ministry of Defence) (1) 
11.  Keskkonnaministeerium (Ministry of Environment) 
12.  Kultuuriministeerium (Ministry of Culture) 
13.  Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium (Ministry for Economy and 

Communication) 
14.  Põllumajandusministeerium (Ministry of Agriculture) 
15.  Rahandusministeerium (Ministry of Finance) 
16.  Siseministeerium (Ministry of Internal Affairs) 
17.  Sotsiaalministeerium (Ministry of Social Affairs) 
18.  Välisministeerium (Ministry of Foreign Affairs) 
19.  Keeleinspektsioon (The Language Inspectorate) 
20.  Riigiprokuratuur (Prosecutor's Office) 
21.  Teabeamet (The Information Board) 
22.  Maa-amet (Land Board) 
23.  Keskkonnainspektsioon (Environmental Inspectorate) 
 
 
 
(1) Non-warlikes materials contained in section 3 of appendix I of annex XI of the agreement. 
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24.  Metsakaitse- ja Metsauuenduskeskus (Centre of Forest Protection and Silviculture) 
25.  Muinsuskaitseamet (The Heritage Conservation Inspectorate) 
26.  Patendiamet (Patent Office) 
27.  Tehnilise Järelevalve Inspektsioon (The Technical Inspectorate) 
28.  Energiaturu Inspektsioon (The Energy Market Inspectorate) 
29.  Tarbijakaitseamet (The Consumer Protection Board) 
30.  Riigihangete Amet (Public Procurement Office) 
31.  Eesti Patendiraamatukogu (Estonian Patent Library) 
32.  Taimetoodangu Inspektsioon (The Plant Production Inspectorate) 
33.  Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (Agricultural Registers and 

Information Board) 
34.  Veterinaar- ja Toiduamet (The Veterinary and Food Board) 
35.  Konkurentsiamet (The Competition Board) 
36.  Maksu — ja Tolliamet (Tax and Customs Board) 
37.  Statistikaamet (Statistical Office) 
38.  Kaitsepolitseiamet (The Security Police Board) 
39.  Proovikoda (Assay Office) 
40.  Kodakondsus- ja Migratsiooniamet (Citizenship and Migration Board) 
41.  Piirivalveamet (The Border Guard Administration) 
42.  Politseiamet (The Police Board) 
43.  Kohtuekspertiisi ja Kriminalistika Keskus (Centre of Forensic and Criminalistic Science) 
44.  Keskkriminaalpolitsei (Central Criminal Police) 
45.  Päästeamet (The Rescue Board) 
46.  Andmekaitse Inspektsioon (The Data Protection Inspectorate) 
47.  Ravimiamet (Agency of Medicines) 
48.  Sotsiaalkindlustusamet (Social Insurance Board) 
49.  Tööturuamet (Labour Market Board) 
50.  Tervishoiuamet (Health Care Board) 
51.  Tervisekaitseinspektsioon (Health Protection Inspectorate) 
52.  Tööinspektsioon (Labour Inspectorate) 
53.  Lennuamet (Civil Aviation Administration) 
54.  Maanteeamet (Road Administration) 
55.  Sideamet (Communications Board) 
56.  Veeteede Amet (Maritime Administration) 
57.  Raudteeamet (Estonian Railway Administration) Beslut (2005/106/EG), EUT L 38, 
2005. 
 
CYPERN 
1.  a) Προεδρία και Προεδρικό Μέγαρο (Presidency and Presidential Palace) 
 b) Γραφείο Συντονιστή Εναρμόνισης (Office of the Coordinator for Harmonisation) 
2.  Υπουργικό Συμβούλιο (Council of Ministers) 
3. Βουλή των Αντιπροσώπων (House of Representatives) 
4.  Δικαστική Υπηρεσία (Judicial Service) 
5.  Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας (Law Office of the Republic) 
6.  Ελεγκτική Υπηρεσία της Δημοκρατίας (Audit Office of the Republic) 
7.  Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας (Public Service Commission) 
8.  Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (Educational Service Commission) 
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9.  Γραφείο Επιτρόπου Διοικήσεως (Office of the Commissioner for Administration 

(Ombudsman)) 
10.  Επιτροπή Προστασίας Ανταγωνισμού (Commission for the Protection of Competition) 
11.  Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου (Internal Audit Service) 
12.  Γραφείο Προγραμματισμού (Planning Bureau) 
13.  Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας (Treasury of the Republic) 
14.  Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Office of the 

Personal Character Data Protection Commissioner) 
15.  Γραφείο Επιτρόπου Νομοθεσίας (Law Commissioner Office) 
16.  Γραφείο Εφόρου Δημοσίων Ενισχύσεων (Office of the Commissioner for the Public Aid) 
17.  Υπουργείο Άμυνας (Ministry of Defence) (1) 
18.  a) Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος (Ministry of Agriculture, 

Natural Resources and Environment) 
 b) Τμήμα Γεωργίας (Department of Agriculture) 
 c) Κτηνιατρικές Υπηρεσίες (Veterinary Services) 
 d) Τμήμα Δασών (Forest Department) 
 e) Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων (Water Development Department) 
 f) Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης (Geological Survey Department) 
 g) Μετεωρολογική Υπηρεσία (Meteorological Service) 
 h) Τμήμα Αναδασμού (Land Consolidation Department) 
 i) Υπηρεσία Μεταλλείων (Mines Service) 
 j) Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών (Agricultural Research Institute) 
 k) Τμήμα Αλιείας και Θαλάσσιων Ερευνών (Department of Fisheries and Marine 

Research) 
19.  a) Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως (Ministry of Justice and Public Order) 
 b) Αστυνομία (Police) 
 c) Πυροσβεστική Υπηρεσία Κύπρου (Cyprus Fire Service) 
 d) Τμήμα Φυλακών (Prison Department) 
 e) Κεντρική Υπηρεσία Πληροφοριών (Central Information Service) 
20.  α) Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού (Ministry of Commerce, Industry 

and Tourism) 
 b) Υπηρεσία Εποπτείας και Ανάπτυξης Συνεργατικών Εταιρειών (Cooperative Societies' 

Supervision and Development Authority) 
 c) Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη (Department of Registrar of 

Companies and Official Receiver) 
21.  a) Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ministry of Labour and Social 

Insurance) 
 b) Τμήμα Εργασίας (Department of Labour) 
 c) Τμήμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Department of Social Insurance) 
 d) Τμήμα Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας (Department of Social Welfare Services) 
 e) Κέντρο Παραγωγικότητας Κύπρου (Productivity Centre Cyprus) 
 f) Ανώτερο Ξενοδοχειακό Ινστιτούτο Κύπρου (Higher Hotel Institute Cyprus) 
 g) Ανώτερο Τεχνολογικό Ινστιτούτο (Higher Τechnical Institute)Τμήμα Επιθεώρησης 

Εργασίας (Department of Labour Inspection) 
 h) Υπηρεσία Βιομηχανικών Σχέσεων (Industrial Relations Service) 
22.  a) Υπουργείο Εσωτερικών (Ministry of the Interior) 
 b) Επαρχιακές Διοικήσεις (District Administrations) 
 c) Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως (Town Planning and Housing Department) 
 
 
 
(1) Non-warlikes materials contained in section 3 of appendix I of annex XI of the agreement. 
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d) Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μεταναστεύσεως (Civil Registry and Migration 
Department) 

 e) Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας (Department of Lands and Surveys) 
 f) Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών (Press and Information Office) 
 g) Πολιτική Άμυνα (Civil Defence) 
 h) Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων (Cyprus News Agency) 
 i) Ταμείο Θήρας (Game Fund) 
 j) Υπηρεσία Μέριμνας και Αποκαταστάσεων Εκτοπισθέντων (Service for the care and 

rehabilitation of displaced persons) 
23.  Υπουργείο Εξωτερικών (Ministry of Foreign Affairs) 
24.  a) Υπουργείο Εσωτερικών (Ministry of the Interior) 
 b) Τελωνεία (Customs and Excise) 
 c) Τμήμα Εσωτερικών Προσόδων (Department of Inland Revenue) 
 d) Στατιστική Υπηρεσία (Statistical Service) 
 e) Τμήμα Κρατικών Αγορών και Προμηθειών (Department of Government Purchasing 

and Supply) 
 f) Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού (Public Administration and Personnel 

Department) 
 g) Κυβερνητικό Τυπογραφείο (Government Printing Office) 
 h) Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής (Department of Information Technology Services) 
25.  Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού (Ministry of Εducation and Culture) 
26. a) Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων (Ministry of Communications and Works) 
 b) Τμήμα Δημοσίων Έργων (Department of Public Works) 
 c) Τμήμα Αρχαιοτήτων (Department of Antiquities) 
 d) Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας (Department of Civil Aviation) 
 e) Τμήμα Εμπορικής Ναυτιλίας (Department of Merchant Shipping) 
 f) Τμήμα Ταχυδρομικών Υπηρεσιών (Postal Services Department) 
 g) Τμήμα Οδικών Μεταφορών (Department of Road Transport) 
 h) Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών (Department of Electrical and Mechanical 

Services) 
 i) Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (Department of Electronic Telecommunications) 
27.  a) Υπουργείο Υγείας (Ministry of Health) 
 b) Φαρμακευτικές Υπηρεσίες (Pharmaceutical Services) 
 c) Γενικό Χημείο (General Laboratory) 
 d) Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας (Medical and Public Health 

Services) 
 e) Οδοντιατρικές Υπηρεσίες (Dental Services) 
 f) Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας (Mental Health Services) Beslut (2005/106/EG), EUT L 
38, 2005. 
 
LETTLAND 
1.  Valsts prezidenta kanceleja (Chancellery of the State President) 
2.  Saeimas kanceleja (Chancellery of the Parliament) 
3.  Aizsardzības ministrija un tās pakļautībā un pārraudzībā esošās iestādes (Ministry of 

Defence and institutions subordinate to it and under its supervision) (1) 
4.  Ārlietu ministrija un tās pakļautībā un pārraudzībā esošās iestādes (Ministry of Foreign 

Affairs and institutions subordinate to it and under its supervision) 
5.  Ekonomikas ministrija un tās pakļautībā un pārraudzībā esošās iestādes (Ministry of 

Economics and institutions subordinate to it and under its supervision) 
 
 
 
(1) Non-warlikes materials contained in section 3 of appendix I of annex XI of the agreement. 
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6.  Finanšu ministrija un tās pakļautībā un pārraudzībā esošās iestādes (Ministry of 
Finance and institutions subordinate to it and under its supervision) 

7.  Iekšlietu ministrija un tās pakļautībā un pārraudzībā esošās iestādes (Ministry of the 
Interior and institutions subordinate to it and under its supervision) 

8.  Izglītības un zinātnes ministrija un tās pakļautībā un pārraudzībā esošās iestādes 
(Ministry of Education and Science and institutions subordinate to it and under its 
supervision) 

9.  Kultūras ministrija un tās pakļautībā un pārraudzībā esošās iestādes (Ministry of 
Culture and institutions subordinate to it and under its supervision) 

10. Labklājības ministrija un tās pakļautībā un pārraudzībā esošās iestādes (Ministry of 
Welfare and institutions subordinate to it and under its supervision) 

11.  Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija un tās pakļautībā un pārraudzībā 
esošās iestādes (Ministry of Regional Development and local governments and 
institutions subordinate to it and under its supervision) 

12.  Satiksmes ministrija un tās pakļautībā un pārraudzībā esošās iestādes (Ministry of 
Transport and institutions subordinate to it and under its supervision) 

13.  Tieslietu ministrija un tās pakļautībā un pārraudzībā esošās iestādes (Ministry of 
Justice and institutions subordinate to it and under its supervision) 

14.  Veselības ministrija un tās pakļautībā un pārraudzībā esošās iestādes (Ministry of 
Health and institutions subordinate to it and under its supervision) 

15.  Vides ministrija un tās pakļautībā un pārraudzībā esošās iestādes (Ministry of 
Environment and institutions subordinate to it and under its supervision) 

16.  Zemkopības ministrija un tās pārraudzībā esošās iestādes (Ministry of Agriculture and 
institutions under its supervision) 

17.  Īpašu uzdevumu ministrs bērnu un ģimenes lietās un tā pakļautībā un pārraudzībā 
esošās iestādes (Minister for Special Assignments for Children and Family Affairs and 
institutions subordinate to it and under its supervision) 

18.  Īpašu uzdevumu ministrs sabiedrības integrācijas lietās un tā pakļautībā un 
pārraudzībā esošās iestādes (Minister for Special Assignments for Integration Affairs 
and institutions subordinate to it and under its supervision) 

19.  Augstākās izglītības padome (Council of Higher Education) 
20.  Eiropas lietu birojs (European Affairs Bureau) 
21.  Valsts kanceleja un tās pakļautībā un pārraudzībā esošās iestādes (State Chancellery 
 and institutions subordinate to it and under its supervision) 
22.  Centrālā vēlēšanu komisija (Central Election Commission) 
23.  Finansu un kapitāla tirgus komisija (Financial and Capital Market Commission) 
24.  Latvijas Banka (Bank of Latvia) 
25.  Nacionālie bruņotie spēki (National Armed Forces) 
26.  Nacionālā radio un televīzijas padome (National Broadcasting Council) 
27.  Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (Public Utilities Commission) 
28.  Satversmes aizsardzības birojs (Constitution Defence Bureau) 
29.  Valsts cilvēktiesību birojs (State Human Rights Bureau) 
30.  Valsts kontrole (State Audit Office) 
31.  Satversmes tiesa (Constitutional Court) 
32.  Augstākā tiesa (Supreme Court) 
33.  Prokuratūra un tās pārraudzībā esošās iestādes (Prosecutor's Office and institutions 

under its supervision) Beslut (2005/106/EG), EUT L 38, 2005. 
 
LITAUEN 
1.  Prezidento kanceliarija (Chancellery of the Office of the President) 
2.  Seimo kanceliarija (Chancellery of the Seimas (Parliament)) 
3.  Konstitucinis Teismas (The Constitutional Court) 
4.  Vyriausybės kanceliarija (Chancellery of the Government) 
5.  Aplinkos ministerija ir įstaigos prie ministerijos (Ministry of Environment and 

institutions under the Ministry) 
6.  Finansų ministerija ir įstaigos prie ministerijos (Ministry of Finance and institutions 

under the Ministry) 
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7.  Krašto apsaugos ministerija ir įstaigos prie ministerijos (Ministry of National Defence 
and institutions under the Ministry) (1) 

8.  Kultūros ministerija ir įstaigos prie ministerijos (Ministry of Culture and institutions 
under the Ministry) 

9.  Socialinės apsaugos ir darbo ministerija ir įstaigos prie ministerijos (Ministry of Social 
Security and Labour and institutions under the Ministry) 

10. Susisiekimo ministerija ir įstaigos prie ministerijos (Ministry of Transport and 
Communications and institutions under the Ministry) 

11.  Sveikatos apsaugos ministerija ir įstaigos prie ministerijos (Ministry of Health and 
institutions under the Ministry) 

12.  Švietimo ir mokslo ministerija ir įstaigos prie ministerijos (Ministry of Education and 
Science and institutions under the Ministry) 

13.  Teisingumo ministerija ir įstaigos prie ministerijos (Ministry of Justice and institutions 
under the Ministry) 

14.  Ūkio ministerija ir įstaigos prie ministerijos (Ministry of Economy and institutions 
under the Ministry) 

15.  Užsienio reikalų ministerija ir įstaigos prie ministerijos (Ministry of Foreign Affairs and 
institutions under the Ministry) 

16.  Vidaus reikalų ministerija ir įstaigos prie ministerijos (Ministry of Internal Affairs and 
institutions under the Ministry) 

17.  Žemės ūkio ministerija ir įstaigos prie ministerijos (Ministry of Agriculture and 
institutions under the Ministry) 

18.  Nacionalinė teismų administracija (National Courts Administration) 
19.  Lietuvos kariuomenė ir jos padaliniai (Lithuanian Armed Forces and structure thereof) 

(1) 
20.  Generalinė prokuratūra (The General Public Prosecutor's Office) 
21.  Valstybės kontrolė (State Control) 
22.  Lietuvos bankas (Bank of Lithuania) 
23.  Specialiųjų tyrimų tarnyba (Special Investigation Service) 
24.  Konkurencijos taryba (Competition Council) 
25.  Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras (Genocide and Resistance 

Research Centre of Lithuania) 
26.  Nacionalinė sveikatos taryba (National Health Council) 
27.  Moterų ir vyrų lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba (Office of the Equal 

Opportunities Ombudsman) 
28.  Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaiga (Children's Rights Ombudsmen Institution) 
29.  Seimo kontrolierių įstaiga (Ombudsman Office of the Seimas) 
30.  Valstybinė lietuvių kalbos komisija (State Commission of the Lithuanian Language) 
31.  Valstybinė paminklosaugos komisija (State Commission for Cultural Heritage 

Protection) 
32.  Vertybinių popierių komisija (Lithuanian Security Commission) 
33.  Vyriausioji rinkimų komisija (Central Electoral Committee) 
34.  Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (Chief Commission of Official Ethics) 
35.  Etninės kultūros globos taryba (Council for the Protection of Ethnic Culture) 
36.  Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba (Office of the Inspector of Journalists' Ethics) 
37.  Valstybės saugumo departamentas (State Security Department) 
38.  Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija (National Control Commission for 

Prices and Energy) 
39.  Vyriausioji administracinių ginčų komisija (Chief Administrative Disputes Commission) 
40.  Mokestinių ginčų komisija (Commission on Tax Disputes) 
41.  Valstybinė lošimų priežiūros komisija (State Gambling Supervisory Commission) 
42.  Lietuvos archyvų departamentas (Lithuanian Archives Department) 
43.  Europos teisės departamentas (European Law Department) 
 
 
 
 
(1) Non-warlikes materials contained in section 3 of appendix I of annex XI of the agreement. 
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44.  Lietuvos mokslo taryba (The Lithuanian Council of Science) 
45.  Ginklų fondas (Weaponry Fund) 
46.  Lietuvos valstybinis mokslo ir studijų fondas (Lithuanian State Science and Studies 

Foundation) 
47.  Informacinės visuomenės plėtros komitetas (Information Society Development 

Committee) 
48.  Kūno kultūros ir sporto departamentas (Lithuanian State Department of Physical 

Culture and Sport) 
49.  Ryšių reguliavimo tarnyba (Lithuanian Telecommunications Regulator) 
50.  Statistikos departamentas (Department of Statistics) 
51.  Tautinių mažumų ir išeivijos departamentas (Department of National Minorities and 

Lithuanians Living Abroad) 
52.  Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija (State Nuclear Safety 
Inspectorate) 
53.  Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija (State Data Protection Inspectorate) 
54.  Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba (State Food and Veterinary Service) 
55.  Valstybinė ligonių kasa (State Patients' Fund) 
56.  Valstybinė tabako ir alkoholio kontrolės tarnyba (State Tobacco and Alcohol Control 

Service) 
57.  Viešųjų pirkimų tarnyba (Public Procurement Office) 
58.  Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (The Supreme Court of Lithuania) 
59.  Lietuvos apeliacinis teismas (The Court of Appeal of Lithuania) 
60.  Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (The Supreme Administrative Court of 

Lithuania) 
61.  Apygardų teismai (County Courts of Lithuania) 
62.  Apygardų administraciniai teismai (County Administrative Courts of Lithuania) 
63.  Apylinkių teismai (District Courts of Lithuania). Beslut (2005/106/EG), EUT L 38, 
2005. 
 
UNGERN 
1.  Belügyminisztérium (Ministry of the Interior) 
2.  Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium (Ministry of Health, Social and 

Family Affairs) 
3.  Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium (Ministry of Employment Policy and 

Labour Affairs) 
4.  Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium (Ministry of Agriculture and Rural 

Development) 
5.  Gazdasági és Közlekedési Minisztérium (Ministry of Economy and Transport) 
6.  Gyermek-, Ifjúsági és Sportminisztérium (Ministry of Children, Youth and Sports) 
7.  Honvédelmi Minisztérium (Ministry of Defence) (1) 
8.  Igazságügyi Minisztérium (Ministry of Justice) 
9. Informatikai és Hírközlési Minisztérium (Ministry of Informatics and Communications) 
10.  Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium (Ministry of Environment and Water 

Management) 
11.  Külügyminisztérium (Ministry of Foreign Affairs) 
12.  Miniszterelnöki Hivatal (Prime Minister's Office) 
13.  Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma (Ministry of Cultural Heritage) 
14.  Oktatási Minisztérium (Ministry of Education) 
15.  Pénzügyminisztérium (Ministry of Finance) 
16.  Központi Szolgáltatási Főigazgatóság (Central Services Directorate) Beslut 
(2005/106/EG), EUT L 38, 2005. 
 
MALTA 
1.  Uffiċċju tal-President (Office of the President) 
2.  Uffiċċju ta' l-Iskrivan tal-Kamra tad-Deputati (Office of the Clerk to the House of 

Representatives) 
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3.  Uffiċċju tal-Prim Ministru (Office of the Prime Minister) (1) 
4.  Ministeru għall-Politika Soċjali (Ministry for Social Policy) 
5.  Ministeru ta' l-Edukazzjoni (Ministry of Education) 
6.  Ministeru tal-Finanzi u l-Affarijiet Ekonomiċi (Ministry of Finance and Economic Affairs) 
7.  Ministeru tar-Riżorsi u l-Infrastruttura (Ministry for Resources and Infrastructure) 
8.  Ministeru tat-Turiżmu (Ministry for Tourism) 
9.  Ministeru għat-Trasport u Komunikazzjoni (Ministry for Transport and 

Communications) 
10.  Ministeru tal-Ġustizzja u l-Intern (Ministry for Justice and Home Affairs) 
11.  Ministeru għall-Affarijiet Rurali u l-Ambjent (Ministry for Rural Affairs and the 

Environment) 
12.  Ministeru għal Għawdex (Ministry for Gozo) 
13.  Ministeru tas-Saħħa (Ministry of Health) 
14.  Ministeru ta' l-Affarijiet Barranin (Ministry of Foreign Affairs) 
15.  Ministeru għat-Teknoloġija ta' l-Informazzjoni u Investiment (Ministry for Information 

Technology and Investment) 
16.  Ministeru għaż-Żgħażagħ u l-Kultura (Ministry for Youth and the Arts) Beslut 
(2005/106/EG), EUT L 38, 2005. 
 
POLEN 
1.  Kancelaria Prezydenta RP (Chancellery of the President of the Republic of Poland) 
2.  Kancelaria Sejmu RP (Chancellery of the Sejm) 
3.  Kancelaria Senatu RP (Chancellery of the Senate) 
4.  Sąd Najwyższy (Supreme Court) 
5.  Naczelny Sąd Administracyjny (Supreme Administrative Court) 
6.  Trybunał Konstytucyjny (Constitutional Court) 
7.  Najwyższa Izba Kontroli (Supreme Chamber of Control) 
8.  Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich (Office of the Ombudsman) 
9.  Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji (National Broadcasting Council) 
10.  Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (Inspector General for the 

Protection of Personal Data) 
11.  Państwowa Komisja Wyborcza (State Election Commission) 
12.  Krajowe Biuro Wyborcze (National Election Office) 
13.  Państwowa Inspekcja Pracy (National Labour Inspectorate) 
14.  Biuro Rzecznika Praw Dziecka (Office of the Children's Rigths Ombudsman) 
15.  Kancelaria Prezesa Rady Ministrów (Prime Minister's Chancellery) 
16.  Ministerstwo Finansów (Ministry of Finance) 
17. Ministerstwo Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej (Ministry of Economy, Labour and 

Social Policy) 
18.  Ministerstwo Kultury (Ministry of Culture) 
19.  Ministerstwo Nauki i Informatyzacji (Ministry of Science and Informatisation) 
20.  Ministerstwo Obrony Narodowej (Ministry of National Defence) (2) 
21.  Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Ministry of Agriculture and Rural Development) 
22.  Ministerstwo Skarbu Państwa (Ministry of the State Treasury) 
23. Ministerstwo Sprawiedliwości (Ministry of Justice) 
24.  Ministerstwo Infrastruktury (Ministry of Infrastructure) 
 
 
 
 
 
(1) Procurement of the armed forces of Malta: non-warlike materials contained in section 3 of appendix I of 
annex XI of the agreement. 
(2) Non-warlikes materials contained in section 3 of appendix I of annex XI of the agreement. 
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25.  Ministerstwo Środowiska (Ministry of Environment) 
26.  Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji (Ministry of Internal Affairs and 

Administration) 
27.  Ministerstwo Spraw Zagranicznych (Ministry of Foreign Affairs) 
28.  Ministerstwo Zdrowia (Ministry of Health) 
29.  Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu (Ministry of National Education and Sport) 
30.  Urząd Komitetu Integracji Europejskiej (Office of the Committee for European 

Integration) 
31.  Rządowe Centrum Studiów Strategicznych (Government Centre for Strategic Studies) 
32.  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Agency for Restructuring and 

Modernisation of Agriculture) 
33.  Agencja Rynku Rolnego (Agriculture Market Agency) 
34.  Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa (State Treasury Agricultural Property 

Agency) 
35.  Narodowy Fundusz Zdrowia (National Health Fund) 
36.  Polska Akademia Nauk (Polish Academy of Science) 
37.  Polskie Centrum Akredytacji (Polish Acreditation Centre) 
38.  Polski Komitet Normalizacyjny (Polish Committee for Standardisation) 
39.  Rządowe Centrum Legislacji (Government Legislation Centre) 
40.  Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Social Insurance Office) 
41.  Komisja Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych (Insurance and Pension Funds 

Supervisiory Commission) 
42.  Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (Polish Securities and Exchange Commission) 
43.  Główny Urząd Miar (Main Office of Measures) 
44.  Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej (Patent Office of the Republic of Poland) 
45.  Urząd Regulacji Energetyki (The Energy Regulatory Authority of Poland) 
46.  Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych (Office for Military Veterans 

and Victims of Repression) 
47.  Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (The General Directorate of National 

Roads and Motorways) 
48.  Urząd Transportu Kolejowego (Office for Railroad Transport) 
49.  Urząd Głównego Inspektora Transportu Drogowego (Office of the Main Inspector of 

Road Transport) 
50. Główny Urząd Geodezji i Kartografii (The Main Office of Geodesy and Cartography) 
51.  Główny Urząd Nadzoru Budowlanego (The Main Office for Construction Supervision) 
52.  Urząd Lotnictwa Cywilnego (The Main Office for Civil Aviation) 
53.  Urząd Regulacji Telekomunikacji i Poczty (Office for Telecommunication Regulation 

and Post) 
54.  Naczelna Dyrekcja Archiwów Państowych (The Main Directorate for National Archives) 
55.  Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Farmers Social Security Fund) 
56.  Główny Inspektorat Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa (The Main Inspectorate 

for the Inspection of Plant and Seeds Protection) 
57.  Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (The Main 

Inspectorate of Commercial Quality of Agri-Food Products) 
58.  Główny Inspektorat Weterynarii (The Main Veterinary Inspectorate) 
59.  Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej (The Chief Command of the National 

Fire-guard) 
60.  Komenda Główna Policy (The Chief Police Command) 
61.  Komenda Główna Straży Granicznej (The Chief Boarder Guards Command) 
62.  Urząd do Spraw Repatriacji i Cudzoziemców (Office for Repatriation and Foreigners) 
63.  Urząd Zamówień Publicznych (Public Procurement Office) 
64.  Wyższy Urząd Górniczy (Main Mining Office) 
65.  Główny Inspektorat Ochrony Środowiska (The Main Inspectorate for Environment 

Protection) 
66.  Państwowa Agencja Atomistyki (State Atomic Agency) 
67.  Główny Inspektorat Farmaceutyczny (Main Pharmaceutical Inspectorate) 
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68.  Główny Inspektorat Sanitarny (Main Sanitary Inspectorate) 
69.  Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego (Internal Security Agency) 
70.  Agencja Wywiadu (Foreign Intelligence Agency) 
71.  Główny Urząd Statystyczny (Main Statistical Office) 
72.  Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (Office for Competition and Consumer 

Protection) 
73.  Urząd Służby Cywilnej (Civil Service Office) 
74.  Instytut Pamięci Narodowej — Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi 

Polskiemu (National Remembrance Institute — Commission for the Prosecution of 
Crimes Against the Polish Nation) 

75.  Państwowa Agencja Inwestycji Zagranicznych (State Foreign Investment Agency) 
76.  Polska Konfederacja Sportu (Polish Confederation of Sport) 
77.  Narodowy Bank Polski (National Bank of Poland) 
78.  Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (The National Fund for 

Environmental Protection and Water Management) 
79.  Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (State Fund for the 

Rehabilitation of the Disabled 
80.  Polskie Centrum Badań i Certyfikacji (Polish Centre for Testing and Certification) 
81.  Agencja Mienia Wojskowego (Agency for Military Property) (1) Beslut (2005/106/EG), 
EUT L 38, 2005. 
 
SLOVENIEN 
1.  Predsednik Republike Slovenije (President of the Republic of Slovenia) 
2.  Državni zbor (The National Assembly) 
3.  Državni svet (The National Council) 
4.  Varuh človekovih pravic (The Ombudsman) 
5.  Ustavno sodišče (The Constitutional Court) 
6.  Računsko sodišče (The Court of Audits) 
7.  Državna revizijska komisja (The National Review Commission) 
8.  Slovenska akademija znanosti in umetnosti (The Slovenian Academy of Science and 

Art) 
9.  Vladne službe (The Government Services) 
10.  Ministrstvo za finance (Ministry of Finance) 
11.  Ministrstvo za notranje zadeve (Ministry of Internal Affairs) 
12.  Ministrstvo za zunanje zadeve (Ministry of Foreign Affairs) 
13.  Ministrstvo za obrambo (Ministry of Defence) (1) 
14.  Ministrstvo za pravosodje (Ministry of Justice) 
15.  Ministrstvo za gospodarstvo (Ministry of the Economy) 
16.  Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (Ministry of Agriculture, Forestry 

and Food) 
17.  Ministrstvo za promet (Ministry of Transport) 
18.  Ministrstvo za okolje, prostor in energijo (Ministry of Environment, Spatial Planning 

and Energy) 
19.  Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve (Ministry of Labour, Family and Social 

Affairs) 
20.  Ministrstvo za zdravje (Ministry of Health) 
21.  Ministrstvo za informacijsko družbo (Ministry of Information Society) 
22.  Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport (Ministry of Education, Science and Sport) 
23.  Ministrstvo za kulturo (Ministry of Culture) 
24.  Vrhovno sodišče Republike Slovenije (The Supreme Court of the Republic of Slovenia) 
25.  Višja sodišča (Higher Courts) 
 
 
 
 
(1) Non-warlikes materials contained in section 3 of appendix I of annex XI of the agreement. 
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26. Okrožna sodišča (District Courts) 
27.  Okrajna sodišča (County Courts) 
28.  Vrhovno tožilstvo Republike Slovenije (The Supreme Prosecutor of the Republic of 

Slovenia) 
29.  Okrožna državna tožilstva (Districts' State Prosecutors) 
30.  Družbeni pravobranilec Republike Slovenije (Social Attorney of the Republic of Slovenia) 
31.  Državno pravobranilstvo Republike Slovenije (National Attorney of the Republic of 

Slovenia) 
32.  Upravno sodišče Republike Slovenije (Administrative Court of the Republic of Slovenia) 
33.  Senat za prekrške Republike Slovenije (Senat of Minor Offenses of the Republic of 

Slovenia) 
34.  Višje delovno in socialno sodišče v Ljubljani (Higher Labour and Social Court) 
35.  Delovna sodišča (Labour Courts) 
36.  Sodniki za prekrške (Judges of Minor Offenses) 
37.  Upravne enote (Local Administration Units) Beslut (2005/106/EG), EUT L 38, 2005. 
 
SLOVAKIEN 
1.  Kancelária Prezidenta Slovenskej republiky (The Office of the President of the Slovak 

Republic) 
2.  Národná rada Slovenskej republiky (National Council of the Slovak Republic) 
3.  Úrad vlády Slovenskej republiky (The Office of the Government of the Slovak Republic) 
4.  Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky (Ministry of Foreign Affairs) 
5.  Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky (Ministry of Economy of the Slovak 

Republic) 
6.  Ministerstvo obrany Slovenskej republiky (Ministry of Defence of the Slovak Republic) (1) 
7.  Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (Ministry of the Interior of the Slovak Republic) 
8.  Ministerstvo financií Slovenskej republiky (Ministry of Finance of the Slovak Republic) 
9.  Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky (Ministry of Culture of the Slovak Republic) 
10.  Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky (Ministry of Health of the Slovak Republic) 
11.  Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (Ministry of Labour, 

Social Affairs and Family of the Slovak Republic) 
12.  Ministerstvo školstva Slovenskej republiky (Ministry of Education of the Slovak Republic) 
13.  Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky (Ministry of Justice of the Slovak Republic) 
14.  Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (Ministry of Environment of the 

Slovak Republic) 
15.  Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky (Ministry of Agriculture of the Slovak 

Republic) 
16.  Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky (Ministry of Transport, 

Posts and Telecommunication of the Slovak Republic) 
17.  Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky (Ministry of 

Construction and Regional Development of the Slovak Republic) 
18.  Ústavný súd Slovenskej republiky (Constitutional Court of the Slovak Republic) 
19.  Najvyšší súd Slovenskej republiky (Supreme Court of the Slovak Republic) 
20.  Generálna prokuratúra Slovenskej republiky (Public Prosecution of the Slovak Republic) 
21.  Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky (Supreme Audit Office of the Slovak 

Republic) 
22. Protimonopolný úrad Slovenskej republiky (Antimonopoly Office of the Slovak Republic) 
23.  Úrad pre verejné obstarávanie (Office for Public Procurement) 
24.  Štatistický úrad Slovenskej republiky (Statistical Office of the Slovak Republic) 
25.  Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky (Office of the Land Register of 

the Slovak Republic) 
26.  Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (Office of 

Standards, Metrology and Testing of the Slovak Republic) 
 
(1) Non-warlikes materials contained in section 3 of appendix I of annex XI of the agreement. 
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27.  Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky (Telecommunications Office of the Slovak 
Republic) 

28.  Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (Industrial Property Office of the 
Slovak Republic) 

29.  Úrad pre finančný trh (Office for the Finance Market) 
30.  Národný bezpečnostný úrad (National Security Office) 
31.  Poštový úrad (Post Office) 
32.  Úrad na ochranu osobných údajov (Office for Personal Data Protection) 
33.  Kancelária verejného ochrancu práv (Ombudsman's Office) Beslut (2005/106/EG), 
EUT L 38, 2005. 
 
 
Bulgarien 
1. Администрация на Народното събрание (Administration of the National Assembly) 
2. Администрация на Президента (Administration of the President) 
3. Администрация на Министерския съвет (Administration of the Council of Ministers) 
4. Конституционен съд (Constitutional Court) 
5. Българска народна банка (Bulgarian National Bank) 
6. Министерство на външните работи (Ministry of Foreign Affairs) 
7. Министерство на вътрешните работи (Ministry of the Interior) 
8. Министерство на държавната администрация и административната реформа (Ministry 
of State Administration and Administrative Reform) 
9. Министерство на държавната политика при бедствия и аварии (Ministry of State Policy 
for Disasters and Accidents) 
10. Министерство на земеделието и горите (Ministry of Agriculture and Forestry) 
11. Министерство на здравеопазването (Ministry of Health) 
12. Министерство на икономиката и енергетиката (Ministry of Economy and Energy) 
13. Министерство на културата (Ministry of Culture) 
14. Министерство на образованието и науката (Ministry of Education and Science) 
15. Министерство на околната среда и водите (Ministry of Environment and Water) 
16. Министерство на отбраната (Ministry of Defence (1)) 
17. Министерство на правосъдието (Ministry of Justice) 
18. Министерство на регионалното развитие и благоустройството (Ministry of Regional 
Development and Public Works) 
19. Министерство на транспорта (Ministry of Transport) 
20. Министерство на труда и социалната политика (Ministry of Labour and Social Policy) 
 
(1) Icke-krigsmateriel enligt avsnitt 3 i tillägg 1 till bilaga XI till detta avtal. 
 
21. Министерство на финансите (Ministry of Finance) 
22. държавни агенции, държавни комисии, изпълнителни агенции и други държавни 
институции, създадени със закон или с постановление на Министерския съвет, които 
имат функции във връзка с осъществяването на изпълнителната власт (state agencies, 
state commissions, executive agencies and other state authorities established by law or by 
Council of Ministers' decree having a function relating to the exercise of executive power): 
 1) Агенция за ядрено регулиране (Nuclear Regulatory Agency) 
 2) Държавна комисия за енергийно и водно регулиране (Energy and Water State 

Regulatory Commission) 
 3) Държавна комисия по сигурността на информацията (State Commission on 

Information Security) 
 4) Комисия за защита на конкуренцията (Commission for Protection of Competition) 
 5) Комисия за защита на личните данни (Commission for Personal Data Protection) 
 6) Комисия за защита от дискриминация (Commission for Protection Against 

Discrimination) 
 7) Комисия за регулиране на съобщенията (Communications Regulation Commission) 
 8) Комисия за финансов надзор (Financial Supervision Commission) 
 9) Патентно ведомство на Република България (Patent Office of the Republic of 

Bulgaria) 
 10) Сметна палата на Република България (National Audit Office of the Republic of 

Bulgaria) 



Rådets beslut (2002/979/EG), EGT L 352, 2002  1548

 

 11) Агенция за приватизация (Privatization Agency) 
 12) Агенция за следприватизационен контрол (Agency for Post-privatization Control) 
 13) Български институт по метрология (Bulgarian Institute for Metrology) 
 14) Главно управление на архивите (General Department of Archives) 
 15) Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“ (State Agency 

‘State Reserve and War-Time Stocks’) 
 16) Държавна агенция за бежанците (State Agency for Refugees) 
 17) Държавна агенция за българите в чужбина (State Agency for Bulgarians Abroad) 
 18) Държавна агенция за закрила на детето (State Agency for Child Protection) 
 19) Държавна агенция за информационни технологии и съобщения (State Agency for 

Information Technology and Communications) 
 20) Държавна агенция за метрологичен и технически надзор (State Agency for 

Metrological and Technical Surveillance) 
 21) Държавна агенция за младежта и спорта (State Agency for Youth and Sports) 
 22) Държавна агенция по туризма (State Agency for Tourism) 
 23) Държавна комисия по стоковите борси и тържища (State Commission on 

Commodity Exchanges and Marketplaces) 
 24) Институт по публична администрация и европейска интеграция (Institute of 

Public Administration and European Integration) 
 25) Национален статистически институт (National Statistical Institute) 
 26) Агенция „Митници“ (Customs Agency) 
 27) Агенция за държавна и финансова инспекция (Public Financial Inspection Agency) 
 28) Агенция за държавни вземания (State Receivables Collection Agency) 
 29) Агенция за социално подпомагане (Social Assistance Agency) 
 30) Агенция за финансово разузнаване (Financial Intelligence Agency) 
 31) Агенция за хората с увреждания (Agency for Persons with Disabilities) 
 32) Агенция по вписванията (Registry Agency) 
 33) Агенция по енергийна ефективност (Energy Efficiency Agency) 
 34) Агенция по заетостта (Employment Agency) 
 35) Агенция по кадастъра (Cadastre Agency) 
 36) Агенция по обществени поръчки (Public Procurement Agency) 
 37) Българска агенция за инвестиции (Bulgarian Investment Agency) 
 38) Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“ (General 

Directorate ‘Civil Aviation Administration’) 
 39) Дирекция за национален строителен контрол (Directorate for National 

Construction Supervision) 
 40) Държавна комисия по хазарта (State Commission on Gambling) 
 41) Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ (Executive Agency 

‘Automobile Administration’) 
 42) Изпълнителна агенция „Борба с градушките“ (Executive Agency ‘Hail Suppression’) 
 43) Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“ (Executive Agency 

‘Bulgarian Accreditation Service’) 
 44) Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ (Executive Agency ‘General 

Labour Inspectorate’) 
 45) Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“ (Executive Agency ‘Railway 

Administration’) 
 46) Изпълнителна агенция „Морска администрация“ (Executive Agency ‘Maritime 

Administration’) 
 47) Изпълнителна агенция „Национален филмов център“ (Executive Agency ‘National 

Film Centre’) 
 48) Изпълнителна агенция „Пристанищна администрация“ (Executive Agency ‘Port 

Administration’) 
 49) Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав“ (Executive 

Agency ‘Exploration and Maintenance of the Danube River’) 
 50) Изпълнителна агенция „Пътища“ (Roads Executive Agency) 
 51) Изпълнителна агенция за икономически анализи и прогнози (Executive Agency 

for Economic Analysis and Forecasting) 
 52) Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средни предприятия 

(Executive Agency for Promotion of Small and Medium Enterprises) 
 53) Изпълнителна агенция по лекарствата (Executive Agency on Medicines) 
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 54) Изпълнителна агенция по лозата и виното (Executive Agency on Vine and Wine) 
 55) Изпълнителна агенция по околна среда (Executive Environment Agency) 
 56) Изпълнителна агенция по почвените ресурси (Executive Agency on Soil Resources) 
 57) Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури (Executive Agency on Fisheries 

and Aquaculture) 
 58) Изпълнителна агенция по селекция и репродукция в животновъдството 

(Executive Agency for Selection and Reproduction in Animal Husbandry) 
 59) Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол (Executive 

Agency for Plant Variety Testing, Field Inspection and Seed Control) 
 60) Изпълнителна агенция по трансплантация (Transplantation Executive Agency) 
 61) Изпълнителна агенция по хидромелиорации (Executive Agency on 

Hydromelioration) 
 62) Комисията за защита на потребителите (Commission for Consumer Protection) 
 63) Контролно-техническата инспекция (Control Technical Inspectorate) 
 64) Национална агенция за приходите (National Revenue Agency) 
 65) Национална ветеринарномедицинска служба (National Veterinary Service) 
 66) Национална служба за растителна защита (National Service for Plant Protection) 
 67) Национална служба по зърното и фуражите (National Grain and Feed Service) 
 68) Национално управление по горите (National Forestry Board)  

Beslut (2007/611/EG), EUT L 251, 2007. 
 
Rumänien 
1. Administraţia Prezidenţială (Presidential Administration) 
2. Senatul României (Romanian Senate) 
3. Camera Deputaţilor (Chamber of Deputies) 
4. Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (Supreme Court) 
5. Curtea Constituţională (Constitutional Court) 
6. Consiliul Legislativ (Legislative Council) 
7. Curtea de Conturi (Court of Accounts) 
8. Consiliul Superior al Magistraturii (Superior Council of Magistracy) 
9. Parchetul General de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (General Prosecutor's 
Office attached to the Supreme Court) 
10. Secretariatul General al Guvernului (General Secretariat of the Government) 
11. Cancelaria Primului-Ministru (Chancellery of the Prime-Minister) 
12. Ministerul Afacerilor Externe (Ministry of Foreign Affairs) 
13. Ministerul Integrării Europene (Ministry of European Integration) 
14. Ministerul Finanţelor Publice (Ministry of Public Finance) 
15. Ministerul Justiţiei (Ministry of Justice) 
16. Ministerul Apărării Naţionale (Ministry of National Defence (1)) 
 
(1) Icke-krigsmateriel enligt avsnitt 3 i tillägg 1 till bilaga XI till detta avtal. 
 
17. Ministerul Administraţiei şi Internelor (Ministry of Administration and Interior) 
18. Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei (Ministry of Labour, Social Solidarity and 
Family) 
19. Ministerul Economiei şi Comerţului (Ministry of Economy and Commerce) 
20. Ministerul Agriculturii, Pădurii şi Dezvoltării Rurale (Ministry of Agriculture, Forest and 
Rural Development) 
21. Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului (Ministry of Transport, 
Constructions and Tourism) 
22. Ministerul Educaţiei şi Cercetării (Ministry of Education and Research) 
23. Ministerul Sănătăţii Publice (Ministry of Public Health) 
24. Ministerul Culturii şi Cultelor (Ministry of Culture and Religious Affairs) 
25. Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiilor (Ministry of Communications and 
Information Technology) 
26. Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor (Ministry of Environment and Water 
Management) 
27. Ministerul Public (Public Ministry) 
28. Serviciul Român de Informaţii (Romanian Intelligence Service) 
29. Serviciul Român de Informaţii Externe (Romanian Foreign Intelligence Service) 
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30. Serviciul de Protecţie şi Pază (Protection and Guard Service) 
31. Serviciul de Telecomunicaţii Speciale (Special Telecommunications Service) 
32. Consiliul Naţional al Audiovizualului (The National Audiovisual Council) 
33. Direcţia Naţională Anticorupţie (National Anti-corruption Department) 
34. Inspectoratul General de Poliţie (General Inspectorate of Police) 
35. Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice (National 
Authority for Regulating and Monitoring Public Procurement) 
36. Autoritatea Naţională de Reglementare în Comunicaţii (National Authority for 
Communications Regulation) 
37. Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală 
(National Authority for Regulating the Public Services and Rural Administration) 
38. Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor (Sanitary 
Veterinary and Food Safety National Authority) 
39. Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor (National Authority for Consumer 
Protection) 
40. Autoritatea Navală Română (Romanian Naval Authority) 
41. Autoritatea Feroviară Română (AFER) (Romanian Railway Authority) 
42. Autoritatea Rutieră Română (ARR) (Romanian Road Authority) 
43. Autoritatea Naţională pentru Protecţia Copilului şi Adopţie (National Authority for Child 
Protection and Adoption) 
44. Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Handicap (National Authority for Disabled 
Persons) 
45. Autoritatea Naţională pentru Turism (National Authority for Tourism) 
46. Agenţia pentru Strategii Guvernamentale (Agency of Governmental Strategies) 
47. Agenţia Naţională a Medicamentului (National Medicines Agency) 
48. Agenţia Naţională pentru Sport (National Agency for Sport) 
49. Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă (National Agency for Employment) 
50. Agenţia Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei (National Agency for Power 
Regulation) 
51. Agenţia Română pentru Conservarea Energiei (Romanian Agency for Power Conservation) 
52. Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale (National Agency for Mineral Resources) 
53. Agenţia Română pentru Investiţii Străine (Romanian Agency for Foreign Investment) 
54. Agenţia Naţională pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie (National Agency for 
Small and Medium-Sized Entreprises and Cooperation) 
55. Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici (National Agency of Public Civil Servants) 
56. Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (National Agency of Fiscal Administration) 

Beslut (2007/611/EG), EUT L 251, 2007. 
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Tillägg 2 

 
Enheter på regional eller lokal nivå och organ som lyder under offentlig rätt 

 
Enheter som upphandlar i enlighet med bestämmelserna i denna avdelning 

 
FÖRTECKNINGAR ÖVER ORGAN OCH KATEGORIER AV ORGAN 

SOM LYDER UNDER OFFENTLIG RÄTT 
XVI. TJECKIEN: 
– Fond národního majetku (National Property Fund) 
– Pozemkový fond (Land Fund) 
– and other state funds 
– Česká národní banka (Czech National Bank) 
– Česká televize (Czech Television) 
– Český rozhlas (Czech Radio) 
– Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (The Council for Radio and Television Broadcasting) 
– Česká konsolidační agentura (Czech Consolidation Agency) 
– Health insurance agencies 
– Universities 
– and other legal entities established by a special Act which for their operation and in 
compliance with budget regulations use money from the state budget, state funds, 
contributions of international institutions, district authority budget, or budgets of 
self‑ governing territorial divisions. Beslut (2005/106/EG), EUT L 38, 2005. 
 
XVII. ESTLAND: 
Organ: 
– Eesti Kunstiakadeemia (Estonian Academy of Arts) 
– Eesti Liikluskindlustuse Fond (Estonian Traffic Insurance Foundation) 
– Eesti Muusikaakadeemia (Estonian Academy of Music) 
– Eesti Põllumajandusülikool (Estonian Agricultural University) 
– Eesti Raadio (Estonian Radio) 
– Eesti Teaduste Akadeemia (Estonian Academy of Sciences) 
– Eesti Televisioon (Estonian Television) 
– Hoiuste Tagamise Fond (Deposit Guarantee Fund) 
– Hüvitusfond (Compensation Fund) 
– Kaitseliidu Peastaap (The Defence League Headquarters) 
– Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituut (National Institute of Chemical Physics and 
Biophysics) 
– Keskhaigekassa (Central Health Insurance Fund) 
– Kultuurkapital (Cultural Endowment of Estonia) 
– Notarite Koda (The Chamber of Notaries) 
– Rahvusooper Estonia (Estonian National Opera) 
– Rahvusraamatukogu (National Library of Estonia) 
– Tallinna Pedagoogikaülikool (Tallinn Pedagogical University) 
– Tallinna Tehnikaülikool (Tallinn Technical University) 
– Tartu Ülikool (University of Tartu) 
 
Kategorier: 
– Other legal persons governed by public law whose public works contracts are subject to 
State control Beslut 2005/106/EG. 
 
XVIII. CYPERN: 
– Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (Human Resource Development Authority) 
– Αρχή Κρατικών Εκθέσεων (Cyprus State Fair Authority) 
– Επιτροπή Σιτηρών Κύπρου (Cyprus Grain Commission) 
– Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου (Scientific and Technical Chamber of Cyprus) 
– Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου (National Theatre of Cyprus) 
– Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού (Cyprus Sports Organisation) 
– Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού (Cyprus Tourism Organization) 
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– Κυπριακός Οργανισμός Αναπτύξεως Γης (Cyprus Land Development Corporation) 
– Οργανισμός Γεωργικής Ασφαλίσεως (Agricultural Insurance Organisation) 
– Οργανισμός Κυπριακής Γαλακτοκομικής Βιομηχανίας (Cyprus Milk Industry Organisation) 
– Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου (Youth Board of Cyprus) 
– Οργανισμός Χρηματοδοτήσεως Στέγης (Housing Finance Corporation) 
– Συμβούλια Αποχετεύσεων (Sewerage Boards) 
– Συμβούλια Σφαγείων (Slaughterhouse Boards) 
– Σχολικές Εφορίες (School Boards) 
– Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου (Cyprus Stock Exchange) 
– Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (Cyprus Securities and Exchange Commission) 
– Πανεπιστήμιο Κύπρου (University of Cyprus) 
– Κεντρικός Φορέας Ισότιμης Κατανομής Βαρών (Central Agency for Equal Distribution of 
Burdens) 
– Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου — Cyprus Radio-Television Authority Beslut 2005/106/EG. 
 
XIX. LETTLAND: 
 
Kategorier: 
– Bezpeļņas organizācijas, kuras nodibinājusi valsts vai pašvaldība un kuras tiek finansētas 
no valsts vai pašvaldības budžeta (Non-profit-making organisations established by the State 
or a local government and which the State budget or a local government budget finances) 
– Specializētie bērnu sociālās aprūpes centri (Specialised social care centres for children) 
– Specializētie valsts sociālās aprūpes pansionāti (Specialised State social care homes for old 
people) 
– Specializētie valsts sociālās aprūpes un rehabilitācijas centri (Specialised State social care 
and rehabilitation centres) 
– Valsts bibliotēkas (State libraries) 
– Valsts muzeji (State museums) 
– Valsts teātri (State theatres) 
– Valsts un pašvaldību aģentūras (State and local government agencies) 
– Valsts un pašvaldību pirmsskolas izglītības iestādes, kuras reģistrētas Izglītības un zinātnes 
ministrijas izglītības iestāžu reģistrā (State and local government pre-school education 
institutions registered in the Register of Education Institutions at the Ministry of Education 
and Science) 
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– Valsts un pašvaldību interešu izglītības iestādes, kuras reģistrētas Izglītības un zinātnes 
ministrijas izglītības iestāžu reģistrā (State and local government institutions of 
hobby/interest education registered in the Register of Education Institutions at the Ministry of 
Education and Science) 
– Valsts un pašvaldību profesionālās ievirzes izglītības iestādes, kuras reģistrētas Izglītības un 
zinātnes ministrijas izglītības iestāžu reģistrā (State and local government vocational 
education institutions registered in the Register of Education Institutions at the Ministry of 
Education and Science) 
– Valsts un pašvaldību vispārējās izglītības iestādes, kuras reģistrētas Izglītības un zinātnes 
ministrijas izglītības iestāžu reģistrā (State and local government general education 
institutions registered in the Register of Education Institutions at the Ministry of Education 
and Science) 
– Valsts un pašvaldību pamata un vidējās profesionālās izglītības iestādes un koledžas, kuras 
reģistrētas Izglītības un zinātnes ministrijas izglītības iestāžu reģistrā (State and local 
government basic and secondary vocational education institutions and colleges (first level 
higher professional education institutions) registered in the Register of Education Institutions 
at the Ministry of Education and Science) 
– Valsts un pašvaldību augstākās izglītības iestādes, kuras reģistrētas Izglītības un zinātnes 
ministrijas izglītības iestāžu reģistrā (State and local government higher education 
institutions registered in the Register of Education Institutions at the Ministry of Education 
and Science) 
– Valsts zinātniskās institūcijas (State scientific reasearch entities) 
– Valsts veselības aprūpes iestādes (State health care establishments) 
– Citi publisko tiesību subjekti, kuru darbība nav saistīta ar komercdarbību (Other bodies 
governed by public law not having a commercial character) Beslut 2005/106/EG. 
 
XX. LITAUEN: 
All bodies not having an industrial or commercial character whose procurement is subject to 
supervision by the Public Procurement Office under the Government of the Republic of 
Lithuania Beslut 2005/106/EG. 
 
XXI. UNGERN: 
Organ: 
– a megyei, illetőleg a regionális fejlesztési tanács (county and regional development 
council), az elkülönített állami pénzalap kezelője (managing bodies of the separate state 
fund), a társadalombiztosítás igazgatási szerve (social security administration body) 
– a köztestület (public-law corporation) és a köztestületi költségvetési szerv (budgetary 
organ of a public-law corporation), valamint a közalapítvány (public foundation) 
– a Magyar Távirati Iroda Részvénytársaság (Hungarian News Agency Plc.), a közszolgálati 
műsorszolgáltatók (public service broadcasters), valamint azok a köz-műsorszolgáltatók, 
amelyek működését többségében közpénzből finanszírozzák (public broadcasters financed 
mainly from the public budget) 
– az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Részvénytársaság (Hungarian Privatization and 
State Holding Company) 
– a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság (Hungarian Development Bank Plc.), az a 
gazdálkodó szervezet, melyben a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság ellenőrző 
részesedéssel rendelkezik (business organisations on which the Hungarian Development Bank 
Plc. exercises a dominant influence).  
 
Kategorier: 
– egyes központi és önkormányzati költségvetési szervek (certain budgetary organs) 
– alapítvány (foundation), társadalmi szervezet (civil society organisations), közhasznú 
társaság (public benefit company), biztosító egyesület (insurance association), víziközmű-
társulat (public utility water works association) 
– business organisations established for the purpose of meeting needs in the general interest 
and controlled by public entities or financed mainly from the public budget. Beslut 
(2005/106/EG), EUT L 38, 2005. 
 
XXII. MALTA: 
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1. Kunsill Malti għall-Iżvilupp Ekonomiku u Soċjali (Malta Council for Economic and Social 
Development) 
2. Awtorità tax-Xandir (Broadcasting Authority) 
3. MITTS Ltd. (Malta Information Technology and Training Services Ltd.) 
4. Awtorità għas-Saħħa u s-Sigurta' fuq il-Post tax-Xogħol (Occupational Health and Safety 
Authority) 
5. Awtorità tad-Djar (Housing Authority) 
6. Korporazzjoni għax-Xogħol u t-Taħrig (Employment and Training Corporation) 
7. Fondazzjoni għas-Servizzi għall-Ħarsien Soċjali (Foundation for Social Welfare Services) 
8. Sedqa 
9. Appoġġ 
10. Kummissjoni Nazzjonali Persuni b'Diżabilita` (National Commission for Persons with 
Disability) 
11. Bord tal-Koperattivi (Cooperatives Board) 
12. Fondazzjoni għaċ-Ċentru tal-Kreativita` (Foundation for the Centre of Creativity) 
13. Orkestra Nazzjonali (National Orchestra) 
14. Kunsill Malti għax-Xjenza u Teknoloġija (Malta Council for Science and Technology) 
15. Teatru Manoel (Manoel Theatre) 
16. Dar il-Mediterran għall-Konferenzi (Mediterranean Conference Centre) 
17. Bank Ċentrali ta' Malta (Central Bank of Malta) 
18. Awtorità għas-Servizzi Finanzjarji ta' Malta (Malta Financial Services Authority) 
19. Borża ta' Malta (Malta Stock Exchange) 
20. Awtorità dwar il-Lotteriji u l-Logħob (Lotteries and Gaming Authority) 
21. Awtorità ta' Malta dwar ir-Riżorsi (Malta Resources Authority) 
22. Kunsill Konsultattiv dwar l-Industrija tal-Bini (Building Industry Consultative Council) 
23. Istitut għall-Istudju tat-Turiżmu (Institute of Tourism Studies) 
24. Awtorità tat-Turiżmu ta' Malta (Malta Tourism Authority) 
25. Awtorità ta' Malta dwar il-Komunikazzjoni (Malta Communications Authority) 
26. Korporazzjoni Maltija għall-Iżvilupp (Malta Development Corporation) 
27. Istitut għall-Promozzjoni ta' l-Intrapriżi Żgħar (IPSE Ltd) 
28. Awtorità ta' Malta dwar l-Istandards (Malta Standards Authority) 
29. Awtorità ta' Malta ta' l-Istatistika (Malta Statistics Authority) 
30. Laboratorju Nazzjonali ta' Malta (Malta National Laboratory) 
31. Metco Ltd 
32. MGI/Mimcol 
33. Maltapost plc 
34. Gozo Channel Co Ltd 
35. Awtorità ta' Malta dwar l-Ambjent u l-Ippjanar (Malta Environment and Planning 
Authority) 
36. Fondazzjoni għas-Servizzi Mediċi (Foundation for Medical Services) 
37. Sptar Zammit Clapp (Zammit Clapp Hospital) 
38. Ċentru Malti għall-Arbitraġġ (Malta Arbitration Centre) 
39. Kunsilli Lokali (Local Councils) Beslut (2005/106/EG), EUT L 38, 2005. 
 
XXIII. POLEN: 
1. Uniwersytety i szkoły wyższe, wyższe szkoły pedagogiczne, ekonomiczne, rolnicze, 
artystyczne, teologiczne m. in. (Universities and academic schools, pedagogical, economics, 
agricultural, artistic, theological academic schools, etc.) 
– Uniwersytet w Białymstoku (University of Białystok) 
– Uniwersytet Gdański (University of Gdańsk) 
– Uniwersytet Śląski (University of Silesia in Katowice) 
– Uniwersytet Jagielloński w Krakowie (Jagiellonian University in Cracow) 
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– Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego (The Cardinal Stefan Wyszyński University in 
Warsaw) 
– Katolicki Uniwersytet Lubelski (The Catholic University of Lublin) 
– Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (The Maria-Curie Skłodowska University in Lublin) 
– Uniwersytet Łódzki (University of Łódź) 
– Uniwersytet Opolski (University of Opole) 
– Uniwersytet im. Adama Mickiewicza (The Adam Mickiewicz University in Poznań) 
– Uniwersytet Mikołaja Kopernika (The Nicholas Copernicus University in Toruń) 
– Uniwersytet Szczeciński (University of Szczecin) 
– Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie (University of Warmia and Mazury in Olsztyn) 
– Uniwersytet Warszawski (University of Warsaw) 
– Uniwersytet Wrocławski (University of Wrocław) 
– Uniwersytet Zielonogórski (University of Zielona Góra) 
– Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej (Academy of Humanities and 
Technics in Bielsko Biała) 
– Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie (The Stanisław Staszic University 
of Mining and Metallurgy) 
– Politechnika Białostocka (Technical University of Białystok) 
– Politechnika Częstochowska (Technical University of Częstochowa) 
– Politechnika Gdańska (Technical University of Gdańsk) 
– Politechnika Koszalińska (Technical University of Koszalin) 
– Politechnika Krakowska (Technical University of Cracow) 
– Politechnika Lubelska (Technical University of Lublin) 
– Politechnika Łódzka (Technical University of Łódź) 
– Politechnika Opolska (Technical University of Opole) 
– Politechnika Poznańska (Technical University of Poznań) 
– Politechnika Radomska im. Kazimierza Pułaskiego (The Kazimierz Puławski Technical 
University in Radom) 
– Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza (The Ignacy Łukasiewicz Technical 
University in Rzeszów) 
– Politechnika Szczecińska (Technical University of Szczecin) 
– Politechnika Śląska (Technical University of Silesia in Gliwice) 
– Politechnika Świętokrzyska (Technical University of Świętokrzyskie in Kielce) 
– Politechnika Warszawska (Technical University of Warsaw) 
– Politechnika Wrocławska (Technical University of Wroclaw) 
– Akademia Morska w Gdyni (Gdynia Maritime University) 
– Wyższa Szkoła Morska w Szczecinie (Maritime University Szczecin) 
– Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach (The Karol Adamiecki 
University of Economics in Katowice) 
– Akademia Ekonomiczna w Krakowie (University of Economics in Kraków) 
– Akademia Ekonomiczna w Poznaniu (University of Economics in Poznań) 
– Szkoła Główna Handlowa (Warsaw School of Economics) 
– Akademia Ekonomiczna im.Oskara Langego we Wrocławiu (The Oscar Lange University of 
Economics in Wrocław) 
– Akademia Bydgoska im. Kazimierza Wielkiego (The Kazimierz Wielki University of 
Economics in Bydgoszcz) 
– Akademia Pedagogiczna im. KEN w Krakowie (Pedagogical University in Cracow) 
– Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej (The Maria Grzegorzewska 
University of Special Pedagogy in Warsaw) 
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– Akademia Podlaska w Siedlcach (Podlaska Academy in Siedlce) 
– Akademia Świętokrzyska im. Jana Kochanowskiego w Kielcach (The Jan Kochanowski 
Swiętokrzyska Academy in Kielce) 
– Pomorska Akademia Pedagogiczna w Słupsku (Pomeranian Pedagogical Academy in Slupsk) 
– Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna ”Ignatianum” w Krakowie (School of Philosophy 
and Pedagogy ”Ignatianum” in Cracow) 
– Wyższa Szkoła Pedagogiczna im.Tadeusza Kotarbińskiego w Zielonej Górze (The Tadeusz 
Kotarbiński Pedagogy School in Zielona Góra) 
– Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie (Pedagogy School in Częstochowa) 
– Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Rzeszowie (Pedagogy School in Rzeszów) 
– Akademia Techniczno-Rolnicza im. J. J. Śniadeckich w Bydgoszczy (The J.J. Śniadeckich 
Technical and Agricultural Academy in Bydgoszcz) 
– Akademia Rolnicza im.Hugona Kołłątaja w Krakowie (The Hugo Kołłątaj Agricultural 
University in Cracow) 
– Akademia Rolnicza w Lublinie (Agricultural University of Lublin) 
– Akademia Rolnicza im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu (The August Cieszkowski 
Agricultural University in Poznań) 
– Akademia Rolnicza w Szczecinie (Agricultural University of Szczecin) 
– Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (Warsaw Agricultural University) 
– Akademia Rolnicza we Wrocławiu (Agricultural University of Wrocław) 
– Akademia Medyczna w Białymstoku (Medical Academy of Białystok) 
– Akademia Medyczna im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy (The Ludwik Rydygier Medical 
Academy in Bydgoszcz) 
– Akademia Medyczna w Gdańsku (Medical Academy of Gdańsk) 
– Śląska Akademia Medyczna w Katowicach (Medical Academy of Silesia in Katowice) 
– Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (The Collegium Medicum 
Jagiellonian University in Cracow) 
– Akademia Medyczna w Lublinie (Medical Academy of Lublin) 
– Akademia Medyczna w Łodzi (Medical Academy of Łódź) 
– Akademia Medyczna im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu (The Karol Marcinkowski 
Medical Academy in Poznań) 
– Pomorska Akademia Medyczna w Szczecinie (Pomeranian Academy of Medicine in Szczecin) 
– Akademia Medyczna w Warszawie (Medical Academy of Warsaw) 
– Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich we Wrocławiu (The Piastów Sląskich Medical 
Academy in Wroclaw) 
– Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego (Medical Centre for Post‑ graduate 
Training) 
– Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie (Christian Theological Academy in 
Warsaw) 
– Papieski Wydział Teologiczny w Poznaniu (Pope's Theological Department in Poznań) 
– Papieski Fakultet Teologiczny we Wrocławiu (Pope's Theological Faculty in Wrocław) 
– Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie (Pope's Theological Department in Warsaw) 
– Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni (Naval University of 
Gdynia named for Westerplatte's Heroes) 
– Akademia Obrony Narodowej (National Defence Academy) 
– Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie (The Jarosław 
Dąbrowski Technical Military Academy in Warsaw) 
– Wojskowa Akademia Medyczna im. Gen. Dyw. Bolesława Szareckiego w Łodzi (The gen. 
Bolesław Szarecki Medical Military Academy in Łódź) 
– Wyższa Szkoła Oficerska im. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu (The Tadeusz Kościuszko 
Military Academy in Wrocław) 
– Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Obrony Przeciwlotniczej im. Romualda Traugutta (The 
Romuald Traugutt Anti-Aircraft Forces Academy) 



Rådets beslut (2002/979/EG), EGT L 352, 2002  1557

 

– Wyższa Szkoła Oficerska im. gen. Józefa Bema w Toruniu (The gen. J. Bem Military Academy in 
Toruń) 
– Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie (Air Forces Military Academy in Dęblin) 
– Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie (Police High School in Szczytno) 
– Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie (The Main School of Fire Service in Warsaw) 
– Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy (The Feliks Nowowiejski Academy 
of Music in Bydgoszcz) 
– Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku (The Stanisław Moniuszko Academy of 
Music in Gdańsk) 
– Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach (The Karol Szymanowski 
Academy of Music in Katowice) 
– Akademia Muzyczna w Krakowie (Academy of Music in Cracow) 
– Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi (The Grażyna i Kiejstut 
Bacewicz Academy of Music in Łódź) 
– Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu (The Ignacy Jan Paderewski 
Academy of Music in Poznań) 
– Akademia Muzyczna im. Fryderyka Chopina w Warszawie (The Fryderyk Chopin Academy of 
Music in Warsaw) 
– Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu (The Karol Lipiński Academy of Music 
in Wrocław) 
– Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku (The Academy of Fine Arts in Gdańsk) 
– Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach (The Academy of Fine Arts in -Katowice)Akademia Sztuk 
Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie (The Jan Matejko Academy of Fine Arts in Cracow) 
– Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi (The Władysław Strzemiński 
Academy of Fine Arts in Łódź) 
– Akademia Sztuk Pięknych w Poznaniu (The Academy of Fine Arts in Poznań) 
– Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie (The Academy of Fine Arts in Warsaw) 
– Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu (The Academy of Fine Arts in Wrocław) 
– Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna im. Ludwika Solskiego w Krakowie (The Ludwik Solski State 
Higher Theatre School in Cracow) 
– Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi (The 
Leon Schiller State Higher Film, Television and Theatre School in Łódź) 
– Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie (The Aleksander Zelwerowicz 
Academy of Theatre in Warsaw) 
– Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku (The Jędrzej 
Śniadecki Academy of Physical Education and Sport in Gdańsk)  
– Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach (Academy of Physical Education in Katowice) 
– Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie (The Bronisław Czech 
Academy of Physical Education in Cracow) 
– Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu (The Eugeniusz 
Piasecki Academy of Physical Education in Poznań) 
– Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie (The Józef Piłsudski 
Academy of Physical Education in Warsaw) 
– Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu (Academy of Physical Education in Wroclaw) 
 
2. Państwowe i samorządowe instytucje kultury (national and self- governing cultural institutions) 
 
3. Parki narodowe (national parks) 
 
4. Agencje państwowe działające w formie spółek (national agencies acting in the form of 
companies) 
 
5. Państwowe Gospodarstwo Leśne ”Lasy Państwowe” (”State Forests” National Forest Holding) 
 
6. Podstawowe, gimnazjalne i ponadgimnazjalne szkoły publiczne (public primary and secondary 
schools) 
 
7. Publiczni nadawcy radiowi i telewizyjni (public radio and TV broadcasters) 
– Telewizja Polska S. A. (Polish TV) 
– Polskie Radio S. A. (Polish Radio) 
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8. Publiczne muzea, teatry, biblioteki i inne publiczne placówki kultury m.in.: (public 
museums, theatres, libraries, other public cultural institutions, etc.) 
– Narodowe Centrum Kultury w Warszawie (National Centre for Culture in Warsaw) 
– Zachęta – Państwowa Galeria Sztuki w Warszawie (Zachęta – State Gallery of Art in 
Warsaw) 
– Centrum Sztuki Współczesnej – Zamek Ujazdowski w Warszawie (Centre for Contemporary 
Art – Ujazdowski Castle in Warsaw) 
– Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku (Centre for Polish Sculpture in Orońsk) 
– Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie (International Culture Centre Cracow) 
– Centrum Międzynarodowej Współpracy Kulturalnej – Instytut Adama Mickiewicza w 
Warszawie (Centre for International Cutural Cooperation – Adam Mickiewicz Institute in 
Warsaw) 
– Dom Pracy Twórczej w Wigrach (House for Artistic Works in Wigry) 
– Dom Pracy Twórczej w Radziejowicach (House for Artistic Works in Radziejowice) 
– Biblioteka Narodowa w Warszawie (National Library in Warsaw) 
– Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych (Directorate of the Polish State's Archives) 
– Muzeum Narodowe w Krakowie (National Museum in Cracow) 
– Muzeum Narodowe w Poznaniu (National Museum in Poznań) 
– Muzeum Narodowe w Warszawie (National Museum in Warsaw) 
– Zamek Królewski w Warszawie – Pomnik Historii i Kultury Narodowej (Royal Castle in 
Warsaw – National History and Culture Monument) 
– Zamek Królewski na Wawelu Państwowe Zbiory Sztuki w Krakowie (Royal Castle Wawel 
National Collections of Art in Cracow) 
– Muzeum Żup Krakowskich w Wieliczce (Cracow Salt-mine Museum in Wieliczka) 
– Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu (State Museum Auschwitz-Birkenau 
in Oświęcim) 
– Państwowe Muzeum na Majdanku w Lublinie (State Museum Majdanek in Lublin) 
– Muzeum Stutthof w Sztutowie (Museum Stutthof in Sztutowo) 
– Muzeum Zamkowe w Malborku (Castle Museum in Marlbork) 
– Centralne Muzeum Morskie w Gdańsku (Central Maritime Museum) 
– Muzeum ”Łazienki Królewskie” – Zespół Pałacowo-Ogrodowy w Warszawie (Museum 
”Łazienki Królewskie” – Palace-garden Complex in Warsaw) 
– Muzeum Pałac w Wilanowie (Palace-museum in Wilanów) 
– Muzeum Wojska Polskiego (Museum for Polish Armed Forces) 
– Teatr Narodowy w Warszawie (National Theatre in Warsaw) 
– Narodowy Stary Teatr im. Heleny Modrzejewskiej w Krakowie (The Helena Modrzejewska 
Old Theatre in Cracow) 
– Teatr Wielki – Opera Narodowa w Warszawie (Great Theatre – National Opera in Warsaw) 
– Filharmonia Narodowa w Warszawie (National Philharmonic Hall in Warsaw) 
 
9. Publiczne placówki naukowe, jednostki badawczo- rozwojowe oraz inne placówki badawcze 
(Public research institutions, research and development institutions and other research 
institutions) Beslut( 2005/106/EG), EUT L 38, 2005. 
 
XXIV. SLOVENIEN: 
– občine (local communities) 
– javni zavodi s področja vzgoje, izobraževanja ter športa (public institutes in the area of 
child care, education and sport) 
– javni zavodi s področja zdravstva (public institutes in the area of health care) 
– javni zavodi s področja socialnega varstva (public institutes in the area of social security) 
– javni zavodi s področja kulture (public institutes in the area of culture) 
– javni zavodi s področja raziskovalne dejavnosti (public institutes in the area of science and 
research) 
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– javni zavodi s področja kmetijstva in gozdarstva (public institutes in the area of agriculture and 
forestry) 
– javni zavodi s področja okolja in prostora (public institutes in the area of environment and 
spatial planning) 
– javni zavodi s področja gospodarskih dejavnosti (public institutes in the area of economic 
activities) 
– javni zavodi s področja malega gospodarstva in turizma (public institutes in the area of small 
enterprises and tourism) 
– javni zavodi s področja javnega reda in varnosti (public institutes in the area of public order and 
security) 
– agencije (agencies) 
– skladi socialnega zavarovanja (social security funds) 
– javni skladi na ravni države in na ravni občin (public funds at the level of the central government 
and local communities) 
– Družba za avtoceste v RS (Motorway Company in the Republic of Slovenia) 
– Pošta Slovenije (The Post Office of Slovenia) Beslut (2005/106/EG), EUT L 38, 2005. 
 
XXV. SLOVAKIEN: 
The procuring entity is defined in Article 3 § 1 of Act No. 263/1999 Z. z. on Public Procurement, as 
amended, as: 
 
1. an organisation financed by the State budget (e.g. ministries, other state administration 
authorities) or cofinanced by the State budget (e.g. universities, colleges) and by a State 
goal‑ specific fund 
 
2. a self-governed region, a municipality, an organisation of a self-governed region or municipality 
financed or cofinanced by the same 
 
3. a health insurance agency 
 
4. a legal entity established by law as a public institution (e.g. Slovenská televízia, Slovenský 
rozhlas, Sociálna poisťovňa) 
 
5. National Property Fund of the Slovak Republic 
 
6. Slovak Land Fund 
 
7. association of legal entities which was formed by the procuring entities stated in items (1) to 
(3). Beslut (2005/106/EG), EUT L 38, 2005. 
 
XXVI. Bulgarien 
Organ: 
– Икономически и социален съвет (Economic and Social Council) 
– Национален осигурителен институт (National Social Security Institute) 
– Национална здравноосигурителна каса (National Health Insurance Fund) 
– Български червен кръст (Bulgarian Red Cross) 
– Българска академия на науките (Bulgarian Academy of Sciences) 
– Национален център за аграрни науки (National Centre for Agrarian Science) 
– Български институт за стандартизация (Bulgarian Institute for Standardisation) 
– Българско национално радио (Bulgarian National Radio) 
– Българска национална телевизия (Bulgarian National Television) 
 
Kategorier: 
– Държавни предприятия по смисъла на чл. 62, ал. 3 от Търговския закон (обн., ДВ, бр. 
48/18.6.1991 г.) (State undertakings within the meaning of Article 62(3) of the Commercial 
Law (published in State Gazette No 48/ 18.6.1991)). 
– Държавни висши училища, създадени в съответствие с чл. 13 от Закона за висшето 
образование (обн., ДВ, бр. 112/27.12.1995 г.) (State Universities, established pursuant to 
Article 13 of the Law on the Higher Education (published in State Gazette No 
112/27.12.1995)). 
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– Културни институти по смисъла на Закона за закрила и развитие на културата (обн., 
ДВ, бр. 50/1.6.1999 г.) (Cultural institutes within the meaning of the Law on Culture 
Protection and Development (published in State Gazette No 50/1.6.1999)). 
– Държавни или общински лечебни заведения по чл. 3, ал. 1 от Закона за лечебните 
заведения (обн., ДВ, бр. 62/9.7.1999 г.) (State or municipal medical institutions referred to 
in Article 3(1) of the Law on Medical Institutions (published in State Gazette No 
62/9.7.1999)). 
– Лечебни заведения по чл. 5, ал. 1 от Закона за лечебните заведения (обн., ДВ, бр. 
62/9.7.1999 г.) (Medical institutions referred to in Article 5(1) of the Law on Medical 
Institutions (published in State Gazette No 62/9.7.1999)). 
– Юридически лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност 
по смисъла на Закона за юридическите лица с нестопанска цел (обн., ДВ, бр. 
81/6.10.2000 г.), които отговарят на условията по § 1, т. 1 от Закона за обществените 
поръчки (обн., ДВ, бр. 28/6.4.2004 г.) (Legal persons of a non-commercial character 
established for the purpose of meeting needs of general interest pursuant to the Law on Legal 
Persons of a Noncommercial Character (published in State Gazette No 81/6.10.2000), and 
satisfying the conditions of § 1, item 1 of the Public Procurement Law (published in State 
Gazette No 28/6.4.2004)).  

Beslut( 2007/611/EG), EUT L 251, 2007. 
 
XXVII. Rumänien 
O r g a n : 
– Academia Română (Romanian Academy) 
– Biblioteca Naţională (National Library) 
– Institutul Cultural Român (Romanian Cultural Institute) 
– Institutul European din România (European Institute from Romania) 
– Institutul de Memorie Culturală (Institute for Cultural Memory) 
– Agenţia Naţională „Socrates” (National Agency ‘Socrates’) 
– Centrul European UNESCO pentru Învăţământul Superior (CEPES) (UNESCO European 
Center for Higher Education) 
– Comisia Naţională a României pentru UNESCO (National Romanian Commission for 
UNESCO) 
– Societatea Română de Radiodifuziune (Romanian Broadcasting Company) 
– Societatea Română de Televiziune (Romanian Television Company) 
– Societatea Naţională pentru Radiocomunicaţii (National Radiocommunication Company) 
– Oficiul Naţional al Cinematografiei (National Cinematography Office) 
– Studioul de Creaţie Cinematografică (Studio of Cinematographic Creation) 
– Arhiva Naţională de Filme (National Film Archive) 
– Oficiul Naţional pentru Documentare şi Expoziţii de Artă (National Office for Documentation 
and Art Exhibition) 
– Corul Naţional de Cameră „Madrigal” (National Chamber Choir Madrigal) 
– Inspectoratul muzicilor militare (Institute of Military Music) 
– Palatul Naţional al Copiilor (National Children Palace) 
– Oficiul Naţional al Burselor de Studii în Străinătate (National Office for Scolarships Abroad) 
– Agenţia Socială a Studenţilor (Social Agency of Students) 
– Comitetul Olimpic Român (Romanian Olympic Committee) 
– Centrul Român pentru Promovarea Cooperării Europene în Domeniul Tineretului (EUROTIN) 
(Romanian Agency for European Youth Cooperation) 
– Centrul de Informare şi Consultanţă pentru Tineret (INFOTIN) (Youth Information and 
Counselling Center) 
– Centrul de Studii şi Cercetări pentru Probleme de Tineret (CSCPT) (Youth Studies and 
Research Center) 
– Centrul de Cercetări pentru Probleme de Sport (CCPS) (Center for Sport Research) 
– Societatea Naţională de Cruce Roşie (Romanian National Red Cross Society) 
– Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării (National Council for Combatting 
Discrimination) 
– Secretariatul de Stat pentru Problemele Revoluţionarilor din Decembrie 1989 (State 
Secretariat for December 1989 Revolutionaries' Problems) 
– Secretariatul de Stat pentru Culte (State Secretariat for Cults) 
– Agenţia Naţională pentru Locuinţe (National Agency for Housing) 
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– Casa Naţională de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale (National House of Pension
and Other Social Insurance Rights) 
– Casa Naţională de Asigurări de Sănătate (National House of Health Insurance)
– Inspecţia Muncii (Labour Inspection)
– Oficiul Central de Stat pentru Probleme Speciale (Central State Office for Special Problems)
– Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă (General Inspectorate for Emergency
Situations) 
– Agenţia Naţională de Consultanţă Agricolă (National Agency for Agricultural Counselling)
– Agenţia Naţională pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie (National Agency for
Improvement and Zootechnic Reproduction) 
– Laboratorul Central pentru Carantină Fitosanitară (Central Laboratory of Phytosanitary
Quarantine) 
– Laboratorul Central pentru Controlul Calităţii Seminţelor (Central Laboratory for Seeds
Quality Control) 
– Institutul pentru Controlul Produselor Biologice şi Medicamentelor de Uz Veterinar (Institute
for the Control of Veterinary Biologicals and Medicines) 
– Institutul de Igienă şi Sănătate Publică şi Veterinară (Hygiene Institute of Veterinary Public
Health) 
– Institutul de Diagnostic şi Sănătate Animală (Institute for Diagnosis and Animal Health)
– Institutul de Stat pentru Testarea şi Înregistrarea Soiurilor (State Institute for Variety
Testing and Registration) 
– Banca de Resurse Genetice Vegetale (Genetical Vegetal Resources Bank)
– Institutul Diplomatic Roman (Romanian Diplomatic Institute)
– Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat (National Administration of State Reserves)
– Agenţia Naţională pentru Dezvoltarea şi Implementarea Programelor de Reconstrucţie a
Zonelor Miniere (National Agency for the Development and the Implementation of the Mining 
Regions Reconstruction Programs) 
– Agenţia Naţională pentru Substanţe şi Preparate Chimice Periculoase (National Agency for
Dangerous Chemical Substances) 
– Agenţia Naţională de Control al Exporturilor Strategice şi al Interzicerii Armelor Chimice
(National Agency for the Control of Strategic Exports and Prohibition of Chemical Weapons) 
– Agenţia Naţională pentru Supravegherea Radioactivităţii Mediului (National Agency for
Environment Radioactivity Surveillance) 
– Administraţia Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării” Tulcea (Administration of Natural
Biosphere Reservation-‘Danube Delta’-Tulcea) 
– Regia Naţională a Pădurilor (ROMSILVA) (National Forests Administration)
– Administraţia Naţională Apele Române (Romanian Waters National Administration)
– Administraţia Naţională de Meteorologie (National Administration of Meteorology)
– Comisia Naţională pentru Reciclarea Materialelor (National Commission for Materials
Recycling) 
– Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare (National Commission for Nuclear
Activity Control) 
– Agenţia Naţională pentru Ştiinţă, Tehnologie şi Inovare (National Agency for Science,
Technology and Innovation) 
– Agenţia Naţională pentru Comunicaţii şi Informatică (National Agency for Communication
and Informatics) 
– Inspectoratul General pentru Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei (General Inspectorate
for Communication and Information Technology) 
– Oficiul pentru Administrare şi Operare al Infrastructurii de Comunicaţii (Office for
Administration and Operation of the Data Communication Infrastructure) 
– Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de
Ridicat (State Inspection for the Control of Boilers, Pressure Vessels and Hoisting Equipment) 
– Centrul Român pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului din Transporturi Navale –
CERONAV (Romanian Center for Instruction and Training of Personnel engaged in Naval 
Transport) 
– Inspectoratul Navigaţiei Civile (INC) (Inspectorate for Civil Navigation)
– Societatea de Servicii de Management Feroviar SMF SA (Society for Railway Management
Services) 
– Societatea de Administrare Active Feroviare SAAF SA (Society for Railway Assets
Administration) 
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– Regia Autonomă Registrul Auto Român (Autonomous Regie — Romanian Auto Register) 
– Agenţia Spaţială Română (Romanian Space Agency) 
– Şcoala Superioară de Aviaţie Civilă (Superior School of Civil Aviation) 
– Aeroclubul României (Romanian Aeroclub) 
– Centrul de Pregătire pentru Personalul din Industrie Buşteni (Training Center for the Staff in 
Industry Busteni) 
– Centrul Român de Comerţ Exterior (Romanian Center of Foreign Trade) 
– Centrul de Formare şi Management pentru Comerţ Bucureşti (Management and Formation 
Center for Commerce Bucureşti) 
– Agenţia de Cercetare pentru Tehnică şi Tehnologii Militare (Research Agency for Military 
Technics and Technology) 
– Asociaţia Română de Standardizare (ASRO) (Romanian Association of Standardization) 
– Asociaţia de Acreditare din România (RENAR) (Romanian Accreditation Association) 
– Comisia Naţională de Prognoză (CNP) (National Commission for Prognosis) 
– Institutul Naţional de Statistică (INS) (National Institute for Statstics) 
– Consiliul Concurenţei (CC) (Competition Council) 
– Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare (CNVM) (National Commission for Transferable 
Securities) 
– Consiliul Economic şi Social (CES) (Economic and Social Council) 
– Oficiul Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie (Office of State Participation and 
Privatization in Industry) 
– Agenţia Domeniilor Statului (Agency of State Domains) 
– Oficiul Naţional al Registrului Comerţului (National Trade Register Office) 
– Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului (AVAS) (Authority for State Assets 
Recovery) 
– Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor (ONPCSB) (National Office for 
Preventing and Combatting Money Laundering) 
– Consiliul Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii (National Council for Study of the 
Securitate Archives) 
– Avocatul Poporului (People's Attorney) 
– Autoritatea Electorală Permanentă (Permanent Electoral Authority) 
– Institutul Naţional de Administraţie (INA) (National Institute of Administration) 
– Inspectoratul Naţional pentru Evidenţa Persoanelor (National Inspectorate for Persons' 
Record) 
– Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci (OSIM) (State Office for Inventions and Trademarks) 
– Oficiul Român pentru Drepturile de Autor (ORDA) (Romanian Office for Author Rights) 
– Oficiul Naţional pentru Protejarea Patrimoniului (National Office for Patrimony Protection) 
– Agenţia Naţională Antidrog (National Antidrug Agency) 
– Biroul Român de Metrologie Legală (Romanian Bureau of Legal Metrology) 
– Inspecţia de Stat în Construcţii (State Inspection in Construction) 
– Compania Naţională de Investiţii (Natonal Company for Investements) 
– Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale (Romanian National Company of 
Motorways and National Roads) 
– Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară (National Agency for Cadastre and 
Real Estate Advertising) 
– Direcţia topografică militară (Department of Military Topography) 
– Administratia Naţională a Îmbunătăţirilor Funciare (National Administration of Land 
Improvements) 
– Garda Financiară (Financial Guard) 
– Garda Naţională de Mediu (National Guard for Environment) 
– Institutul Naţional de Expertize Criminalistice (National Institute for Criminological 
Expertise) 
– Institutul Naţional al Magistraturii (National Institute of Magistracy) 
– Institutul Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Magistraţilor (National Institute for 
Magistrates' Professional Training) 
– Institutul Naţional de Criminologie (National Institute of Criminology) 
– Centrul de Pregătire şi Perfecţionare a Grefierilor şi a Celuilalt Personal Auxiliar de 
Specialitate (Training Center for Courtclerks and Other Auxiliary Specialised Personnel) 
– Direcţia Generală a Penitenciarelor (General Directorate for Penitentiaries) 
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– Oficiul Registrului Naţional al Informaţiilor Secrete de Stat (National Register Office of State 
Secret Information) 
– Autoritatea Naţională a Vămilor (National Customs Authority) 
– Regia Autonomă „Administraţia Zonei Libere Constanţa-Sud” (Autonomous Regie ‘Free 
Zone Administration Constanţa-Sud’) 
– Regia Autonomă „Administraţia Zonei Libere Brăila” (Autonomous Regie ‘Free Zone 
Administration Brăila’) 
– Regia Autonomă „Administraţia Zonei Libere Galaţi” (Autonomous Regie ‘Free Zone 
Administration Galaţi’) 
– Regia Autonomă „Administraţia Zonei Libere Sulina” (Autonomous Regie ‘Free Zone 
Administration Sulina’) 
– Regia Autonomă „Administraţia Zonei Libere Giurgiu” (Autonomous Regie ‘Free Zone 
Administration Giurgiu’) 
– Regia Autonomă „Administraţia Zonei Libere Curtici” (Autonomous Regie ‘Free Zone 
Administration Curtici’) 
– Banca Naţională a României (National Bank of Romania) 
– Regia Autonomă „Monetăria Statului” (Autonomous Regie ‘State Mint of Romania’) 
– Regia Autonomă „Imprimeria Băncii Naţionale” (Autonomous Regie ‘Printing House of the 
National Bank’) 
– Regia Autonomă „Imprimeria Naţională” (Autonomous Regie ‘National Printing House’) 
– Regia Autonomă „Monitorul Oficial” (Autonomous Regie ‘Official Gazette’) 
– Regia Autonomă „Rasirom” (Autonomous Regie ‘Rasirom’) 
– Regia Autonomă „Unifarm” Bucureşti (Autonomous Regie ‘Unifarm’ Bucureşti) 
– Regia Autonomă „România Film” (Autonomous Regie ‘Romania Film’) 
– Compania Naţională „Loteria Română” (National Company ‘Romanian Lottery’) 
– Compania Naţională „Romtehnica” (National Company ‘Romtehnica’) 
– Compania Naţională „Romarm” (National Company ‘Romarm’) 
– Regia Autonomă „Romavia” (Autonomous Regie ‘Romavia’) 
– Agenţia Naţională de Presă ROMPRES (National News Agency ROMPRES) 
– Regia Autonomă „Editura Didactică şi Pedagogică” (Autonomous Regie ‘Didactic and 
Pedagogical Publishing House’) 
– Regia Autonomă „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat” (Autonomous Regie 
‘Administration of State Patrimony and Protocol’) 
 
Organ: 
– Institute şi centre de cercetare (Research institutes and centers) 
– Instituţii de învăţământ de stat (Education state institutes) 
– Universităţi de stat (State Universities) 
– Muzee (Museums) 
– Biblioteci de stat (State Libraries) 
– Teatre de stat, opere, operete, filarmonica, centre şi case de cultură (State Theaters, 
operas, philharmonic orchestras, cultural houses and centers) 
– Reviste (Magazines) 
– Edituri (Publishing houses) 
– Inspectorate şcolare, de cultură, de culte (School, culture and cults inspectorates) 
– Complexuri, federaţii şi cluburi sportive (Sport federations and clubs) 
– Spitale, sanatorii, policlinici, dispensare, centre medicale, institute medico-legale, staţii 
ambulanţă (Hospitals, sanatoriums, clinics, medical units, legal-medical institutes, ambulance 
stations) 
– Unităţi de asistenţă socială (Social assistance units) 
– Tribunale (Tribunals) 
– Judecătorii (Law Courts) 
– Curţi de apel (Courts of Appeal) 
– Penitenciare (Penitentiaries) 
– Parchetele de pe lângă instanţele judecătoreşti (Prosecutor's Offices) 
– Unităţi militare (Military units) 
– Instanţe militare (Military courts) 
– Inspectorate de poliţie (Police Inspectorates) 
– Centre de odihnă (Rest Houses). 

Beslut (2007/611/EG), EUT L 251, 2007. 
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Tillägg 3 
 

Upphandlande enheter med verksamhet i den allmännyttiga sektorn 
 

Enheter som upphandlar i enlighet med bestämmelserna i denna avdelning  
 

Avsnitt 1 
Upphandlande enheter inom sektorn yttre eller inre hamnar eller andra terminalfaciliteter 

 
TJECKIEN 
Hamnoperatörer (definition av enheter finns i artikel 2.1c och artikel 3 i lag nr 40/2004 Sb. 
om offentlig upphandling). Beslut (2005/106/EG), EUT L 38, 2005. 
 
ESTLAND 
Enheter som bedriver verksamhet i enlighet med artikel 5 i lagen om offentlig upphandling 
(RT I 2001, 40, 224. och artikel 14 i konkurrenslagen (RT I 2001, 56 332). Beslut 
(2005/106/EG), EUT L 38, 2005. 
 
CYPERN 
Cyperns hamnmyndighet som upprättats enligt lagen om Cyperns hamnmyndighet från 1973 
(Η Αρχή Λιμένων Κύπρου, που εγκαθιδρύθηκε από τον περί Αρχής Λιμένων Κύπρου Νόμο του 
1973). Beslut (2005/106/EG), EUT L 38, 2005. 
 
LETTLAND 
Myndigheter som kontrollerar hamnar i enlighet med lagen ”Likums par ostām”: 
 Rīgas brīvostas pārvalde (Rīga free port authority) 
 Ventspils brīvostas pārvalde (Ventspils free port authority) 
 Liepājas ostas pārvalde (Liepāja port authority) 
 Salacgrīvas ostas pārvalde (Salacgrīva port authority) 
 Skultes ostas pārvalde (Skulte port authority) 
 Lielupes ostas pārvalde (Lielupe port authority) 
 Engures ostas pārvalde (Engure port authority) 
 Mērsraga ostas pārvalde (Mērsrags port authority) 
 Pāvilostas pārvalde (Pāvilosta port authority) 
 Rojas ostas pārvalde (Roja port authority). Beslut (2005/106/EG), EUT L 38, 2005. 
 
LITAUEN 
Valstybės įmonė ”Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija” (state enterprise ”Klaipėda State 
Seaport Authority”) som bedriver verksamhet enligt Lietuvos Respublikos Klaipėdos 
valstybinio jūrų uosto įstatymas (Žin., 1996, Nr. 53-1245). 
 
Valstybės įmonė ”Vidaus vandens kelių direkcija” (state enterprise ”Inland Waterways 
Administration”) som bedriver verksamhet enligt Lietuvos Respublikos vidaus vandenų 
transporto kodeksas (Žin., 1996, Nr. 105-2393). 
 
Övriga enheter som bedriver verksamhet inom sektorn yttre eller inre hamnar eller andra 
terminalfaciliteter och som överensstämmer med bestämmelserna i Lietuvos Respublikos 
viešųjų pirkimų įstatymas (Žin., 2002, Nr. 118-5296). Beslut (2005/106/EG), EUT L 38, 
2005. 
 
UNGERN 
Offentliga hamnar som helt eller delvis drivs av staten enligt lag XLII från år 2000 om 
vattentransport (2000. évi XLII. törvény a vízi közlekedésről). Beslut (2005/106/EG), EUT L 
38, 2005. 
 
MALTA 
L-Awtorita' Marittima ta' Malta (Malta Maritime Authority). Beslut (2005/106/EG), EUT L 38, 
2005. 
 
POLEN 
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Podmioty zajmujące się zarządzaniem portami morskimi lub śródlądowymi i udostępnianiem 
ich przewoźnikom morskim i śródlądowym. (Enheter som bedriver verksamhet inom området 
förvaltning av yttre och inre hamnar som används av sjötransportörer och transportörer på 
inre vattenvägar.) Beslut (2005/106/EG), EUT L 38, 2005. 
 
SLOVENIEN 
Morska pristanišča v državni ali delni lasti države, ko opravljajo gospodarsko javno službo, 
skladno s Pomorskim zakonikom (Uradni list RS, 26/01). (Yttre hamnar som helt eller delvis 
ägs av staten för tillhandahållande av ekonomiska offentliga tjänster i enlighet med 
sjöfartslagen [Sloveniens officiella tidning nr 26]). Beslut (2005/106/EG), EUT L 38, 2005. 
 
SLOVAKIEN 
I artikel 3.2 och 3.3 i den ändrade lagen nr 263/1999 Z.z. om offenlig upphandling definieras 
den upphandlande enheten som en juridisk person som arbetar med inlandssjöfart genom att 
underhålla vattenvägar och upprätta och underhålla offentliga anläggningar för hamnar och 
vattenvägar (lag nr 338/2000 Z. z.— t.ex. Prístav Bratislava, Prístav Komárno och Prístav 
Štúrovo). Beslut( 2005/106/EG), EUT L 38, 2005. 
 
Bulgarien 
ДП „Пристанищна инфраструктура“ (Gouvernement Company ‘Ports Infrastructure’). 
 
Лицата, които по силата на специални или изключителни права осъществяват 
експлоатация на цяло или част от пристанище за обществен транспорт с национално 
значение, посочено в Приложение № 1 към чл.103а на Закона за морските пространства, 
вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България (обн., ДВ, 
бр.12/11.2.2000 г.) (Entities which on the bases of special or exclusive rights perform 
exploitation of ports for public transport with national importance or parts thereof, listed in 
Annex No 1 to Article 103a of the Law on Maritime Space, Inland Waterways and Ports of the 
Republic of Bulgaria (published in State Gazette No 12/11.2.2000)). 
 
Лицата, които по силата на специални или изключителни права осъществяват 
експлоатация на цяло или част от пристанище за обществен транспорт с регионално 
значение, посочено в Приложение № 2 към чл.103а на Закона за морските пространства, 
вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България (обн., ДВ, 
бр.12/11.2.2000 г.) (Entities which on the bases of special or exclusive rights perform 
exploitation of ports for public transport with regional importance L 251/186 SV Europeiska 
unionens officiella tidning 26.9.2007 or parts thereof, listed in Annex No 2 to Article 103a of 
the Law on Maritime Space, Inland Waterways and Ports of the Republic of Bulgaria 
(published in State Gazette No 12/11.2.2000)). 

Beslut (2007/611/EG), EUT L 251, 2007. 
 
Rumänien 
– Compania Naţională „Administraţia Porturilor Maritime” SA Constanţa (National Company 
‘Administration of Maritime Ports’ SA Constanţa) 
– Compania Naţională „Administraţia Canalelor Navigabile SA” (National Company 
‘Administration of Maritime Ports’ SA Constanţa) 
– Compania Naţională de Radiocomunicaţii Navale „RADIONAV” SA (National Company of 
Naval Radiocommunications ‘RADIONAV’ SA) 
– Regia Autonomă „Administraţia Fluvială a Dunării de Jos” (Autonomous Regie ‘River 
Administration of Lower Danube’) 
– Compania Naţională „Administraţia Porturilor Dunării Maritime” (National Company 
‘Maritime Danube Ports Administration’) 
– Compania Naţională „Administraţia Porturilor Dunării Fluviale” SA (National Company ‘River 
Danube Ports Administration’) 
– Agenţia Română de Intervenţii şi Salvare Navală – ARISN (Romanian Agency for 
Interventions and Naval Rescue – ARISN) 
– Porturile: Sulina, Brăila, Zimnicea şi Turnul-Măgurele (Ports: Sulina, Brăila, Zimnicea and 
Turnul-Măgurele). 

Beslut (2007/611/EG), EUT L 251, 2007. 
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Avsnitt 2 
Upphandlande enheter inom sektorn flygplatsfaciliteter 

 
TJECKIEN 
Flygplatsoperatörer (definition av enheter finns i artikel 2.1 c och artikel 3 i lag nr 40/2004 
Sb. om offentlig upphandling). Beslut (2005/106/EG), EUT L 38, 2005. 
 
ESTLAND 
Enheter som bedriver verksamhet i enlighet med artikel 5 i lagen om offentlig upphandling 
(RT I 2001, 40, 224) och artikel 14 i konkurrenslagen (RT I 2001, 56 332). Beslut 
(2005/106/EG), EUT L 38, 2005. 
 
LETTLAND 
Valsts akciju sabiedrība ”Latvijas gaisa satiksme” (State public limited liability company 
”Latvijas gaisa satiksme”). Valsts akciju sabiedrība ”Starptautiskā lidosta ’Rīga’” (State public 
limited liability company ”International airport ’Rīga’”). Beslut (2005/106/EG), EUT L 38, 
2005. 
 
LITAUEN 
Flygplatser som drivs enligt Lietuvos Respublikos aviacijos įstatymas (Žin., 2000, Nr. 94-
2918) och Lietuvos Respublikos civilinės aviacijos įstatymas (Žin., 2000, Nr 66-1983). 
 
Valstybės įmonė ”Oro navigacija” (state enterprise ”Oro navigacija”) som bedriver 
verksamhet enligt Lietuvos Respublikos aviacijos įstatymas (Žin., 2000, Nr. 94-2918) och 
Lietuvos Respublikos civilinės aviacijos įstatymas (Žin., 2000, Nr 66-1983).  
 
Övriga enheter som bedriver verksamhet inom sektorn flygplatsfaciliteter och som 
överensstämmer med bestämmelserna i Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas 
(Žin., 2002, Nr. 118-5296). Beslut (2005/106/EG), EUT L 38, 2005. 
 
UNGERN 
Flygplatser som drivs på grundval av ett tillstånd enlig lag XCVII från 1995 om luftfart (1995. 
évi XCVII. törvény a légiközlekedésről). 
 
Budapest Ferihegy International Airport som förvaltas av Budapest Ferihegy International 
Airport Operator Plc. (Budapest Ferihegy Nemzetközi Repülőtér som förvaltas av Budapest 
Ferihegy Nemzetközi Repülőtér Üzemeltetési Rt.) på grundval av lag XVI från 1991 om 
medgivanden (1991. évi XVI. törvény a koncesszióról), lag XCVII från 1995 om luftfart 
(1995. évi XCVII. törvény a légiközlekedésről) och dekret nr 45/2001. (XII. 20.) KöViM från 
ministeriet för transport och vattenförvaltning om avveckling av luftfarts- och 
flygplatsförvaltningen och om upprättande av HungaroControl, den ungerska 
flygnavigationstjänsten 45/2001. (XII. 20.) KöViM rendelet a Légiforgalmi és Repülőtéri 
Igazgatóság megszüntetéséről és a HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat 
létrehozásáról. Beslut (2005/106/EG), EUT L 38, 2005. 
 
MALTA 
L-Ajruport Internazzjonali ta Malta (Malta International Airport). Beslut (2005/106/EG), EUT L 
38, 2005. 
 
POLEN 
Przedsiębiorstwo Państwowe ”Porty Lotnicze” (the state enterprise ”Polish Airports”). Beslut 
(2005/106/EG), EUT L 38, 2005. 
 
SLOVENIEN 
Javna civilna letališča, skladno z Zakonom o letalstvu (Uradni list RS, 18/01). Allmänna civila 
flygplatser som drivs i enlighet med lagen om civil luftfart (Sloveniens officiella tidning, nr 
18/01). Beslut (2005/106/EG), EUT L 38, 2005. 
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SLOVAKIEN 
I artikel 3.2 och 3.3 i den ändrade lagen nr 263/1999 Z.z. om offentlig upphandling 
definieras den upphandlande enheten som en juridisk person som arbetar med civil luftfart 
genom att upprätta och driva allmänna flygplatser och markutrustning (den ändrade lagen nr 
143/1998 Z.z., t.ex. flygplatser – Letisko M.R. Štefánika, Letisko Košice – Barca, Letisko 
Poprad – Tatry, Letisko Sliač, Letisko Piešťany som förvaltas av Slovenská správa 
letísk/Slovak Airports Administration/och som drivs på grundval av ett tillstånd utfärdat av 
Slovakiens ministerium för transport, post och telekommunikationer enligt artikel 32 i lag nr 
143/1998 om civil luftfart). Beslut (2005/106/EG), EUT L 38, 2005. 
 
Bulgarien 
– Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“ (General Directorate 
‘Civil Aviation Administration’), 
– ДП „Ръководство на въздушното движение“ (Government Company ‘Air Traffic Services’), 
– Летищни оператори на граждански летища за обществено ползване, определени от 
Министерския съвет в съответствие с чл.43, ал.3 на Закона на гражданското 
въздухоплаване (обн., ДВ, бр.94/1.12.1972 г.) (Airport operators of civil airports for public 
use determined by the Council of Ministers pursuant to Article 43(3) of the Civil Aviation Law 
(published in State Gazette No 94/1.12.1972)). 

Beslut (2007/611/EG), EUT L 251, 2007. 
 
Rumänien 
– Compania Naţională „Aeroportul Internaţional Henri Coandă Bucureşti” – SA (National 
Company ‘International Airport Henri Coandă Bucharest’ – SA) 
– Societatea Naţională „Aeroportul Internaţional Bucureşti – Băneasa” – SA (National 
Company ‘International Airport Bucharest – Baneasa’ – SA) 
– Societatea Naţională „Aeroportul Internaţional Constanţa” – SA (National Company 
‘International Airport Constanţa’ – SA) 
– Societatea Naţională „Aeroportul Internaţional Timişoara-Traian Vuia” – SA (National 
Company ‘International Airport Timişoara – Traian Vuia’ – SA) 
– Regia Autonomă „Administraţia Română a Serviciilor de Trafic Aerian – ROMATSA” 
(Autonomous Regie ‘Romanian Air Traffic Services Administration – ROMATSA’) 
– Regia Autonomă „Autoritatea Aeronautică Civilă Română” (Autonomous Regie ‘Romanian 
Civil Aviation Authority’)  
– Aeroporturile aflate în subordinea consiliilor locale (The airports subordinate to Local 
Councils): 
 – Regia Autonomă Aeroportul Arad (Autonomous Regie Arad Airport) 
 – Regia Autonomă Aeroportul Bacău (Autonomous Regie Bacău Airport) 
 – Regia Autonomă Aeroportul Baia Mare (Autonomous Regie Baia Mare Airport) 
 – Regia Autonomă Aeroportul Caransebeş (Autonomous Regie Caransebeş Airport) 
 – Regia Autonomă Aeroportul Cluj-Napoca (Autonomous Regie Cluj — Napoca Airport) 
 – Regia Autonomă Aeroportul Craiova (Autonomous Regie Craiova Airport) 
 – Regia Autonomă Aeroportul Iaşi (Autonomous Regie Iaşi Airport) 
 – Regia Autonomă Aeroportul Oradea (Autonomous Regie Oradea Airport) 
 – Regia Autonomă Aeroportul Satu-Mare (Autonomous Regie Satu — Mare Airport) 
 – Regia Autonomă Aeroportul Sibiu (Autonomous Regie Sibiu Airport) 
 – Regia Autonomă Aeroportul Suceava (Autonomous Regie Suceava Airport) 
 – Regia Autonomă Aeroportul Târgu Mureş (Autonomous Regie Târgu Mureş Airport) 
 – Regia Autonomă Aeroportul Tulcea (Autonomous Regie Tulcea Airport). 

Beslut (2007/611/EG), EUT L 251, 2007. 
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Avsnitt 3 
Förteckning över varor och utrustning som upphandlas av försvarsministerierna i Österrike, 

Belgien, Danmark, Tyskland, Spanien, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Italien, 
Luxemburg, Nederländerna, Portugal, Sverige och Förenade kungariket och som omfattas av 

denna avdelning 
 
Kapitel 25:  Salt; svavel; jord och sten; gips, kalk och cement 
 
Kapitel 26:  Malm, slagg och aska 
 
Kapitel 27:  Mineraliska bränslen, mineraloljor och destillationsprodukter av 

dessa; bituminösa ämnen; mineralvaxer utom: 
 ex 2710: särskilda motorbränslen (utom Österrike) 
 värme- och motorbränslen (endast Österrike) 
 
Kapitel 28:  Oorganiska kemikalier; organiska och oorganiska föreningar av ädla 

metaller, av sällsynta jordartsmetaller, av radioaktiva grundämnen 
och av isotoper utom: 

 ex 2809: sprängämnen 
 ex 2813: sprängämnen 
 ex 2814: tårgas 
 ex 2828: sprängämnen 
 ex 2832: sprängämnen 
 ex 2839: sprängämnen 
 ex 2850: giftiga ämnen 
 ex 2851: giftiga ämnen 
 ex 2854: sprängämnen 
 
Kapitel 29:  Organische chemische Erzeugnisse 
 utom: 
 ex 2903: sprängämnen 
 ex 2904: sprängämnen 
 ex 2907: sprängämnen 
 ex 2908: sprängämnen 
 ex 2911: sprängämnen 
 ex 2912: sprängämnen 
 ex 2913: giftiga ämnen 
 ex 2914: giftiga ämnen 
 ex 2915: giftiga ämnen 
 ex 2921: giftiga ämnen 
 ex 2922: giftiga ämnen 
 ex 2923: giftiga ämnen 
 ex 2926: sprängämnen 
 ex 2927: giftiga ämnen 
 ex 2929: sprängämnen 
 
Kapitel 30: Farmaceutiska produkter 
 
Kapitel 31:  Gödselmedel 
 
Kapitel 32:  Garvämnes- och färgämnesextrakter; garvsyror och garvsyraderivat; 

pigment och andra färgämnen; lacker och andra målningsfärger; kitt 
och andra tätnings- och utfyllningsmedel; tryckfärger, bläck och tusch 

 
Kapitel 33:  Eteriska oljor och resinoider; parfymeringsmedel, kosmetiska 

preparat och toalettartiklar  
 
Kapitel 34:  Tvål och såpa, organiska ytaktiva ämnen, tvättmedel, smörjmedel, 

konstgjorda vaxer, beredda vaxer, puts- och skurmedel, ljus och 
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liknande artiklar, modelleringspastor, s.k. dentalvax samt 
dentalpreparat på basis av gips 

 
Kapitel 36:  Krut och sprängämnen; pyrotekniska produkter; tändstickor; pyrofora 

legeringar; vissa brännbara produkter (endast Österrike och Sverige) 
utom (endast Österrike): 

 ex 3601: krut 
 ex 3602: beredda sprängämnen, andra än krut 
 ex 3604: tändmedel 
 ex 3608: sprängämnen 
 
Kapitel 35:  Proteiner; modifierad stärkelse; lim och klister 
 
Kapitel 37:  Varor för foto- eller kinobruk 
 
Kapitel 38:  Diverse kemiska produkter 
 utom: 
 ex 3819: giftiga ämnen (inte Sverige) 
 
Kapitel 39:  Plaster och plastvaror 
 utom: 
 ex 3903: sprängämnen (inte Sverige) 
 
Kapitel 40:  Gummi och gummivaror 
 utom: 
 ex 4011: skottsäkra däck (inte Sverige) 
 
Kapitel 41:  Oberedda hudar och skinn (andra än pälsskinn) samt läder (inte 

Österrike) 
 
Kapitel 42:  Lädervaror; sadelmakeriearbeten; reseffekter, handväskor och 

liknande artiklar; varor av tarmar (utom från silkesmaskar) (inte 
Österrike) 

 
Kapitel 43:  Pälsskinn och konstgjord päls; varor av dessa material 
 
Kapitel 44:  Trä och varor av trä; träkol (inte Österrike) 
 
Kapitel 45:  Kork och varor av kork 
 
Kapitel 46:  Varor av halm, esparto eller andra flätningsmaterial; 

korgmakeriarbeten 
 
Kapitel 47:  Massa av ved eller andra fibrösa cellulosahaltiga material; avfall och 

förbrukade varor av papper eller papp 
 
Kapitel 48:  Papper och papp; varor av pappersmassa, papper eller papp (inte 

Österrike) 
 
Kapitel 49:  Tryckta böcker, tidningar, bilder och andra produkter från den 

grafiska industrin; handskrifter, maskinskrivna texter samt ritningar 
(inte Österrike) 

 
Kapitel 65:  Huvudbonader och delar till huvudbonader 
 utom (endast Österrike): 
 ex 6505: militärhuvudbonader 
 
Kapitel 66:  Paraplyer, parasoller, promenadkäppar, sittkäppar, piskor och ridspön 

samt delar till sådana artiklar 
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Kapitel 67:  Bearbetade fjädrar och dun samt varor tillverkade av fjädrar eller 
dun; konstgjorda blommor; varor av människohår 

 
Kapitel 68:  Varor av sten, gips, cement, asbest, glimmer eller liknande material 
 
Kapitel 69:  Keramiska produkter 
 
Kapitel 70:  Glas och glasvaror 
 
Kapitel 71:  Naturpärlor och odlade pärlor, ädelstenar och halvädelstenar, ädla 

metaller och metaller med plätering av ädel metall samt varor av 
sådana produkter; bijouterivaror 

 
Kapitel 72:  Mynt (endast Österrike och Sverige) 
 
Kapitel 73:  Varor av järn och stål 
 
Kapitel 74:  Koppar och varor av koppar 
 
Kapitel 75:  Nickel och varor av nickel 
 
Kapitel 76:  Aluminium och varor av aluminium 
 
Kapitel 77:  Magnesium och beryllium samt varor av dessa material 
 
Kapitel 78:  Bly och varor av bly 
 
Kapitel 79:  Zink och varor av zink 
 
Kapitel 80: T enn och varor av tenn 
 
Kapitel 81:  Andra oädla metaller; kermeter; varor av dessa material 
 
Kapitel 82:  Verktyg, redskap, knivar, skedar och gafflar av oädel metall; delar av 

oädel metall till sådana artiklar utom: 
 ex 8205: verktyg (inte Österrike) 
 ex 8207: verktyg, delar 
 ex 8208: handverktyg (endast Österrike) 
 
Kapitel 83:  Diverse varor av oädel metall 
 
Kapitel 84:  Ångpannor, maskiner och apparater samt mekaniska redskap; delar 

till sådana varor utom: 
 ex 8406: motorer 
 ex 8408: övriga motorer 
 ex 8445: maskiner 
 ex 8453: datorer (inte Österrike) 
 ex 8455: delar till datorer under 8453 (inte Österrike och Sverige) 
 ex 8459: kärnreaktorer (inte Österrike och Sverige) 
 
Kapitel 85: Elektriska maskiner och apparater; delar till dessa 
 utom: 
 ex 8503: celler och batterier (endast Österrike) 
 ex 8513: teleutrustning 
 ex 8515: transmissionsapparater 
 
Kapitel 86:  Lok och annan rullande järnvägs- och spårvägsmateriel samt delar till 

sådan materiel, stationär järnvägs- och spårvägsmateriel samt delar 
till sådan materiel; mekanisk (inbegripet elektromekanisk) 
trafiksignaleringsutrustning av alla slag 
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 utom: 
 ex 8602: pansarlok, elektriska 
 ex 8603: övriga pansarlok 
 ex 8605: pansarvagnar 
 ex 8606: underhålls- och servicevagnar 
 ex 8607: vagnar 
 
Kapitel 87:  Fordon, andra än rullande järnvägs- eller spårvägsmateriel samt delar 

och tillbehör till fordon utom: 
 ex 8708: stridsvagnar och andra armerade fordon 
 ex 8701: traktorer 
 ex 8702: militära fordon 
 ex 8703: bärgningsbilar 
 ex 8709: motorcyklar 
 ex 8714: släpfordon 
 
Kapitel 88:  Luftfartyg och rymdfarkoster samt delar till sådana (endast Österrike) 
 
Kapitel 89:  Fartyg och annan flytande materiel 
 utom: 
 ex 8901: krigsfartyg (endast Österrike) 
 ex 8901 A: krigsfartyg (utom Österrike) 
 ex 8903: flytande materiel (endast Österrike) 
 
Kapitel 90:  Optiska instrument och apparater, foto- och kinoapparater, 

instrument och apparater för mätning eller kontroll, medicinska och 
kirurgiska instrument och apparater; delar och tillbehör till sådana 
artiklar 

 utom: 
 ex 9005: kikare 
 ex 9013: diverse instrument, laser 
 ex 9014: avståndsmätare 
 ex 9028: elektriska och elektroniska mätinstrument 
 ex 9011: mikroskop (inte Sverige och Österrike) 
 ex 9017: medicinska instrument (inte Sverige och Österrike) 
 ex 9018: redskap för sjukgymnastik (inte Sverige och Österrike) 
 ex 9019: ortopediska redskap (inte Sverige och Österrike) 
 ex 9020: röntgenapparater (inte Sverige och Österrike) 
 
Kapitel 91:  Ur och delar till ur 
 
Kapitel 92:  Musikinstrument; apparater för inspelning och återgivning av ljud, 

apparater för inspelning och återgivning av bilder och ljud för 
television samt delar och tillbehör till sådana apparater Kapitel 94: 
Möbler; sängkläder, madrasser, resårbottnar till sängar, kuddar och 
liknande stoppade inredningsartiklar 

 utom: 
 ex 9401 A: luftfartygssäten (inte Österrike) 
 
Kapitel 95:  Artiklar och varor av trä och gjutet material 
 
Kapitel 96:  Borstar, penslar, kvastar, dammvippor och såll 
 
Kapitel 97:  Leksaker, spel och sportartiklar; delar till sådana artiklar (endast 

Österrike och Sverige) 
 
Kapitel 98:  Diverse artiklar 
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Tillägg 2 
 

Upphandlande enheter på regional eller lokal nivå och organ som lyder under 
offentlig rätt 

 
Enheter som upphandlar i enlighet med bestämmelserna i denna avdelning 

VAROR 
 Tröskelvärden: 200 000 SDR särskilda dragningsrätter) 
TJÄNSTER 
 enligt tillägg 4 
  Tröskelvärden: 200 000 SDR 
BYGGENTREPRENADER 
 enligt tillägg 5 
  Tröskelvärden: 5 000 000 SDR 
 
Förteckning över upphandlande enheter 
1. De regionala eller lokala offentliga myndigheternas upphandlande myndigheter 
 
2. Organ som lyder under offentlig rätt enligt definitionen i direktiv 93/37/EEG 
 – Med ”organ som lyder under offentlig rätt” avses varje organ som 
 – tillkommit för att tillgodose allmännyttiga behov och inte är av industriell eller 
kommersiell karaktär, 
 – är en juridisk person, och 
 – till större delen finansieras av staten eller regionala eller lokala myndigheter eller av 
andra organ som lyder under offentlig rätt, eller vars förvaltning granskas av sådana organ 
eller i vars förvaltnings-, styrelse- eller tillsynsorgan mer än hälften av ledamöterna utses av 
statliga, regionala eller lokala myndigheter eller av andra organ som lyder under offentlig 
rätt. 
 
Förteckningar över organ, eller kategorier därav, som lyder under offentlig rätt och som 
uppfyller de angivna villkoren återfinns i bilaga I till direktiv 93/37/EEG. Dessa förteckningar 
är endast vägledande (se Europeiska gemenskapernas officiella tidning L 199, 9.8.1993, s. 56 
och C 241, 29.8.1994, s. 228). 
 
Förteckning över organ, eller kategorier därav, som lyder under offentlig rätt 
 
I. BELGIEN 
 
Organ 
– Archives générales du Royaume et Archives de l'État dans les Provinces - Algemeen 
Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën, 
– Conseil autonome de l'enseignement communautaire – Autonome Raad van het 
Gemeenschapsonderwijs, 
– Radio et télévision belges, émissions néerlandaises – Belgische Radio en Televisie, 
Nederlandse uitzendingen, 
– Belgisches Rundfunk- und Fernsehzentrum der Deutschsprachigen Gemeinschaft (Centre de 
radio et television belge de la Communauté de langue allemande – Centrum voor Belgische 
Radio en Televisie voor de Duitstalige Gemeenschap), 
– Bibliothèque royale Albert Ier – Koninklijke Bibliotheek Albert I, 
– Caisse auxiliaire de paiement des allocations de chômage – Hulpkas voor 
Werkloosheidsuitkeringen, 
– Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité – Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeits 
verzekeringen, 
– Caisse nationale des pensions de retraite et de survie – Rijkskas voor Rust- en 
Overlevingspensioenen, 
– Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins naviguant sous pavillon belge – 
Hulp- en Voorzorgskas voor -Zeevarenden onder Belgische Vlag, 
– Caisse nationale des calamités – Nationale Kas voor de Rampenschade, 
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– Caisse spéciale de compensation pour allocations familiales en faveur des travailleurs de 
l'industrie diamantaire – Bijzondere Verrekenkas voor Gezinsvergoedingen ten bate van de 
Arbeiders der Diamantnijverheid, 
– Caisse spéciale de compensation pour allocations familiales en faveur des travailleurs de 
l'industrie du bois – Bijzondere Verrekenkas voor Gezinsvergoedingen ten bate van Arbeiders 
in de Houtnijverheid, 
– Caisse spéciale de compensation pour allocations familiales en faveur des travailleurs 
occupés dans les entreprises de batellerie – Bijzondere Verrekenkas voor Gezinsvergoedingen 
ten bate van Arbeiders der Ondernemingen voor Binnenscheepvaart, 
– Caisse spéciale de compensation pour allocations familiales en faveur des travailleurs 
occupés dans les entreprises de chargement, déchargement et manutention de marchandises 
dans les ports débarcadères, entrepôts et stations (appelée habituellement «Caisse spéciale 
de compensation pour allocations familiales des régiones maritimes») – Bijzondere 
Verrekenkas voor Gezinsvergoedingen ten bate van de Arbeiders gebezigd door Ladings- en 
Lossingsondernemingen en door de Stuwadoors in de Havens, Losplaatsen, Stapelplaatsen en 
Stations (gewoonlijk genoemd: Bijzondere Compensatiekas voor kindertoeslagen van de 
zeevaartgewesten), 
– Centre informatique pour la Région bruxelloise – Centrum voor Informatica voor het 
Brusselse Gewest, 
– Commissariat général de la Communauté flamande pour la coopération internationale – 
Commissariaat-generaal voor Internationale Samenwerking van de Vlaamse Gemeenschap, 
– Commissariat général pour les relations internationales de la Communauté française de 
Belgique – Commissariaat- generaal bij de Internationale Betrekkingen van de Franse 
Gemeenschap van België, 
– Conseil central de l'économie – Centrale Raad voor het Bedrijfsleven, 
– Conseil économique et social de la Région wallonne – Sociaal-economische Raad van het 
Waals Gewest, 
– Conseil national du travail – Nationale Arbeidsraad, 
– Conseil supérieur des classes moyennes – Hoge Raad voor de Middenstand, 
– Office pour les travaux d'infrastructure de l'enseignement subsidié – Dienst voor 
Infrastructuurwerken van het Gesubsidieerd Onderwijs, 
– Fondation royale – Koninklijke Schenking, 
– Fonds communautaire de garantie des bâtiments scolaires – Gemeenschappelijk 
Waarborgfonds voor Schoolgebouwen, 
– Fonds d'aide médicale urgente – Fonds voor Dringende Geneeskundige Hulp, 
– Fonds des accidents du travail – Fonds voor Arbeitsongevallen, 
– Fonds des maladies professionnelles – Fonds voor Beroepsziekten, 
– Fonds des routes – Wegenfonds, 
– Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises – Fonds 
tot Vergoeding van de in geval van Sluiting van Ondernemingen Ontslagen Werknemers, 
– Fonds national de garantie pour la réparation des dégâts houillers – Nationaal 
Waarborgfonds inzake Kolenmijnschade, 
– Fonds national de retraite des ouvriers mineurs – Nationaal Pensioenfonds voor 
Mijnwerkers, 
– Fonds pour le financement des prêts à des États étrangers – Fonds voor Financiering van 
de Leningen aan Vreemde Staten, 
– Fonds pour la rémunération des mousses enrôlés à bord des bâtiments de pêche – Fonds 
voor Scheepsjongens aan Boord van Vissersvaartuigen, 
– Fonds wallon d'avances pour la réparation des dommages provoqués par des pompages et 
des prises d'eau souterraine – Waals Fonds van Voorschotten voor het Herstel van de Schade 
veroorzaakt door Grondwaterzuiveringen en Afpompingen, 
– Institut d'aéronomie spatiale – Instituut voor Ruimte-aëronomie, 
– Institut belge de normalisation – Belgisch Instituut voor Normalisatie, 
– Institut bruxellois de l'environnement – Brussels Instituut voor Milieubeheer, 
– Institut d'expertise vétérinaire – Instituut voor Veterinaire Keuring, 
– Institut économique et social des classes moyennes – Economisch en Sociaal Instituut voor 
de Middenstand, 
– Institut d'hygiène et d'épidémiologie – Instituut voor Hygiëne en Epidemiologie, 
– Institut francophone pour la formation permanente des classes moyennes – Franstalig 
Instituut voor Permanente Vorming voor de Middenstand, 
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– Institut géographique national – Nationaal Geografisch Instituut, 
– Institut géotechnique de l'État – Rijksinstituut voor Grondmechanica, 
– Institut national d'assurance maladie-invalidité – Rijksinstituut voor Ziekte- en 
Invaliditeitsverzekering, 
– Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants – Rijksinstituut voor 
de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen, 
– Institut national des industries extractives – Nationaal Instituut voor de Extractiebedrijven, 
– Institut national des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre – 
Nationaal Instituut voor Oorlogsinvaliden, Oudstrijders en Oorlogsslachtoffers, 
– Institut pour l'amélioration des conditions de travail – Instituut voor Verbetering van de 
Arbeidsvoorwaarden, 
– Institut pour l'encouragement de la recherche scientifique dans l'industrie et l'agriculture – 
Instituut tot Aanmoediging van het Wetenschappelijk Onderzoek in Nijverheid en Landbouw, 
– Institut royal belge des sciences naturelles – Koninklijk Belgisch Instituut voor 
Natuurwetenschappen, 
– Institut royal belge du patrimoine artistique – Koninklijk Belgisch Instituut voor het 
Kunstpatrimonium, 
– Institut royal de météorologie – Koninklijk Meteorologisch Instituut, 
– Enfance et famille – Kind en Gezin, 
– Compagnie des installations maritimes de Bruges – Maatschappij der Brugse 
Zeevaartinrichtingen, 
– Mémorial national du fort de Breendonck – Nationaal Gedenkteken van het Fort van 
Breendonck, 
– Musée royal de l'Afrique centrale – Koninklijk Museum voor Midden-Afrika, 
– Musées royaux d'art et d'histoire – Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis, 
– Musées royaux des beaux-arts de Belgique – Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van 
België, 
– Observatoire royal de Belgique – Koninklijke Sterrenwacht van België, 
– Office belge de l'économie et de l'agriculture – Belgische Dienst voor Bedrijfsleven en 
Landbouw, 
– Office belge du commerce extérieur – Belgische Dienst voor Buitenlandse Handel, 
– Office central d'action sociale et culturelle au profit des membres de la communauté 
militaire – Centrale Dienst voor Sociale en Culturele Actie ten behoeve van de Leden van de 
Militaire Gemeenschap, 
– Office de la naissance et de l'enfance – Dienst voor Borelingen en Kinderen, 
– Office de la navigation – Dienst voor de Scheepvaart, 
– Office de promotion du tourisme de la Communauté française – Dienst voor de Promotie 
van het Toerisme van de Franse Gemeenschap, 
– Office de renseignements et d'aide aux familles des militaires – Hulp- en Informatiebureau 
voor Gezinnen van Militairen, 
– Office de sécurité sociale d'outre-mer – Dienst voor Overzeese Sociale Zekerheid, 
– Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés – Rijksdienst voor 
Kinderbijslag voor Werknemers, 
– Office national de l'emploi – Rijksdienst voor de Arbeidsvoorziening, 
– Office national des débouchés agricoles et horticoles – Nationale Dienst voor Afzet van Land 
— en Tuinbouwprodukten, 
– Office national de sécurité sociale – Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, 
– Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales – Rijksdienst 
voor Sociale Zekerheid van de Provinciale en Plaatselijke Overheidsdiensten, 
– Office national des pensions – Rijksdienst voor Pensioenen, 
– Office national des vacances annuelles – Rijksdienst voor de Jaarlijkse Vakantie, 
– Office national du lait – Nationale Zuiveldienst, 
– Office régional bruxellois de l'emploi – Brusselse Gewestelijke Dienst voor 
Arbeidsbemiddeling, 
– Office régional et communautaire de l'emploi et de la formation – Gewestelijke en 
Gemeenschappelijke Dienst voor Arbeidsvoorziening en Vorming, 
– Office régulateur de la navigation intérieure – Dienst voor Regeling der Binnenvaart, 
– Société publique des déchets pour la Région flamande – Openbare 
Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaams Gewest, 
– Orchestre national de Belgique – Nationaal Orkest van België, 
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– Organisme national des déchets radioactifs et des matières fissiles – Nationale Instelling 
voor Radioactief Afval en -Splijtstoffen, 
– Palais des beaux-arts – Paleis voor Schone Kunsten, 
– Pool des marins de la marine marchande – Pool van de Zeelieden ter Koopvaardij, 
– Port autonome de Charleroi – Autonome Haven van Charleroi, 
– Port autonome de Liège – Autonome Haven van Luik, 
– Port autonome de Namur – Autonome Haven van Namen, 
– Radio et télévision belges de la Communauté française – Belgische Radio en Televisie van 
de Franse Gemeenschap, 
– Régie des bâtiments – Regie der Gebouwen, 
– Régie des voies aériennes – Regie der Luchtwegen, 
– Régie des postes – Regie der Posterijen, 
– Régie des télégraphes et des téléphones – Regie van Telegraaf en Telefoon, 
– Conseil économique et social pour la Flandre – Sociaal-economische Raad voor Vlaanderen, 
– Société anonyme du canal et des installations maritimes de Bruxelles – Naamloze 
Vennootschap Zeekanaal en-Haveninrichtingen van Brussel, 
– Société du logement de la Région bruxelloise et sociétés agréées – Brusselse Gewestelijke 
Huisvestingsmaatschappij en erkende maatschappijen, 
– Société nationale terrienne – Nationale Landmaatschappij, 
– Théâtre royal de la Monnaie – De Koninklijke Muntschouwburg, 
– Universités relevant de la Communauté flamande – Universiteiten afhangende van de 
Vlaamse Gemeenschap, 
– Universités relevant de la Communauté française – Universiteiten afhangende van de 
Franse Gemeenschap, 
– Office flamand de l'emploi et de la formation professionnelle – Vlaamse Dienst voor 
Arbeidsvoorziening en Beroepsopleiding, 
– Fonds flamand de construction d'institutions hospitalières et médico-sociales – Vlaams 
Fonds voor de Bouw van Ziekenhuizen en Medisch-Sociale Instellingen, 
– Société flamande du logement et sociétés agréées – Vlaamse Huisvestingsmaatschappij en 
erkende maatschappijen, 
– Société régionale wallonne du logement et sociétés agréées – Waalse Gewestelijke 
Maatschappij voor de Huisvesting en erkende maatschappijen, 
– Société flamande d'épuration des eaux – Vlaamse Maatschappij voor Waterzuivering, 
– Fonds flamand du logement des familles nombreuses – Vlaams Woningfonds van de Grote 
Gezinnen.  
 
Kategorier 
– les centres publics d'aide sociale, 
– les fabriques d'église (kyrkofonder). 
 
II. DANMARK 
Organ 
– Københavns Havn, 
– Danmarks Radio, 
– TV 2/Danmark, 
– TV2 Reklame A/S, 
– Danmarks Nationalbank, 
– A/S Storebæltsforbindelsen, 
– A/S Øresundsforbindelsen (alene tilslutningsanlæg i Danmark), 
– Københavns Lufthavn A/S, 
– Byfornyelsesselskabet København, 
– Tele Danmark A/S mit Tochtergesellschaften:, 
– Fyns Telefon A/S, 
– Jydsk Telefon Aktieselskab A/S, 
– Kjøbenhavns Telefon Aktieselskab, 
– Tele Sønderjylland A/S, 
– Telecom A/S, 
– Tele Danmark Mobil A/S. 
 
Kategorier 
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– De kommunale havne (kommunala hamnar), 
– Andre Forvaltningssubjekter (andra förvaltningsenheter). 
 
III. TYSKLAND 
1. Offentligrättsliga juridiska personer 
Offentligrättsliga organisationer, inrättningar och stiftelser som upprättats av staten, 
delstaterna eller lokala myndigheter, främst inom följande områden: 
 
1.1. Organisationer 
– Wissenschaftliche Hochschulen und verfaßte Studentenschaften (vetenskapliga högskolor 
och studentföreningar med stadgar), 
– berufsständische Vereinigungen (Rechtsanwalts-, Notar-, Steuerberater-, Wirtschaftsprüfer-
, Architekten-, Ärzte- und Apothekerkammern) (yrkesorganisationer: samfund för advokater, 
skatterådgivare, redovisningsexperter, arkitekter, läkare och farmaceuter), 
– Wirtschaftsvereinigungen (Landwirtschafts-, Handwerks-, Industrie- und Handelskammern, 
Handwerksinnungen, Handwerkerschaften) (sammanslutningar av ekonomisk karaktär: 
jordbrukskammare, närings- och hantverkskammare, handels- och industrikammare, 
yrkesorganisationer för hantverkare, hantverkskooperativ), 
– Sozialversicherungen (Krankenkassen, Unfall- und Rentenversicherungsträger) 
(socialförsäkringar: sjukkassor, olycks- och ålderdomsförsäkringsorgan), 
– Kassenärztliche Vereinigungen (föreningar för läkare som är anslutna till kassan), 
– Genossenschaften und Verbände (kooperativa bolag och förbund). 
 
1.2. Inrättningar och stiftelser 
Statligt kontrollerade inrättningar med allmännyttig, ej industriell eller kommersiell 
verksamhet, främst inom följande områden: 
– Rechtsfähige Bundesanstalten (federala byråer med rättskapacitet), 
– Versorgungsanstalten und Studentenwerke (organisationer för nationell solidaritet och 
student- och skolorganisationer), 
– Kultur-, Wohlfahrts- und Hilfsstiftungen (kultur-, välgörenhets- och hjälpstiftelser). 
 
2. Privaträttsliga juridiska personer 
Statligt kontrollerade inrättningar med allmännyttig, ej industriell eller kommersiell 
verksamhet, inbegripet kommunale Versorgungsunternehmen (kommunala allmännyttiga 
företag), främst inom följande områden: 
– Gesundheitswesen (Krankenhäuser, Kurmittelbetriebe, medizinische 
Forschungseinrichtungen, Untersuchungsund Tierkörperbeseitigungsanstalten) (hälsa: 
sjukhus, hälsohem, medicinska forskningsinstitut, analyslaboratorier och 
kadaverhanteringsanläggningar), 
– Kultur (öffentliche Bühnen, Orchester, Museen, Bibliotheken, Archive, zoologische und 
botanische Gärten) (kultur: statliga teatrar, orkestrar, muséer, bibliotek, arkiv, djurparker 
och botaniska trädgårdar), 
– Soziales (Kindergärten, Kindertagesheime, Erholungseinrichtungen, Kinder- und 
Jugendheime, Freizeiteinrichtungen, Gemeinschafts- und Bürgerhäuser, Frauenhäuser, 
Altersheime, Obdachlosenunterkünfte) (sociala frågor: barndaghem, vilohem, fritidshem och 
ungdomsgårdar, fritidsanläggningar, gemenskapslokaler, kvinnohus, ålderdomshem, hem för 
bostadslösa), 
– Sport (Schwimmbäder, Sportanlagen und -einrichtungen) (sport: simhallar, 
sportanläggningar), 
– Sicherheit (Feuerwehren, Rettungsdienste) (säkerhet: brandkår, räddningstjänst), 
– Bildung (Umschulungs-, Aus-, Fort- und Weiterbildungseinrichtungen, Volkshochschulen) 
(folkbildning: omskolningscentrum, skolor för vuxenutbildning, fort- och vidareutbildning, 
folkhögskolor), 
– Wissenschaft, Forschung und Entwicklung (Großforschungseinrichtungen, wissenschaftliche 
Gesellschaften und Vereine, Wissenschaftsförderung) (vetenskap, forskning och utveckling: 
stora forskningscentrum, vetenskapliga bolag och föreningar, främjande av vetenskap), 
– Entsorgung (Straßenreinigung, Abfall- und Abwasserbeseitigung) (renhållning: 
gatustädning, avfalls- och avloppshantering), 
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– Bauwesen und Wohnungswirtschaft (Stadtplanung, Stadtentwicklung,
Wohnungsunternehmen, Wohnraumvermittlung) (fastigheter och bostäder: stadsplanering, 
stadsutveckling, fastighetsbolag, bostadsförmedling), 
– Wirtschaft (Wirtschaftsförderungsgesellschaften) (ekonomi: bolag för främjande av
ekonomi), 
– Friedhofs- und Bestattungswesen (kyrkogårds- och begravningsväsen),
– Zusammenarbeit mit den Entwicklungsländern (Finanzierung, technische Zusammenarbeit,
Entwicklungshilfe, Ausbildung) (utvecklingsbistånd: finansiering, tekniskt samarbete, 
utvecklingsbistånd, utbildning). 

IV. GREKLAND
Kategorier 
Övriga offentligrättsliga juridiska personer vars upphandling av bygg- och 
anläggningsarbeten är underställd statlig kontroll. 

V. SPANIEN 
Kategorier 
– Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social (den allmänna
sjukförsäkringens förvaltningsenheter och gemensamma institutioner), 
– Organismos Autónomos de la Administración del Estado (statsförvaltningens självstyrande
organ), 
– Organismos Autónomos de las Comunidades Autónomas (de självstyrande gemenskapernas
självstyrande organ), 
– Organismos Autónomos de las Entidades Locales (de lokala myndigheternas självstyrande
organ), 
– Otras entidades sometidas a la legislación de contratos del Estado español (övriga
upphandlande enheter som omfattas av lagstiftning som berör den spanska statens 
upphandling) 

VI. FRANKRIKE
Organ 

1. Statliga allmänna utbildningsinrättningar:

1.1 Inom vetenskap, kultur och yrkesliv: 
– Collège de France,
– Conservatoire national des arts et métiers,
– Observatoire de Paris.

1.2 Inom vetenskap och teknik: 
– Centre national de la recherche scientifique (CNRS),
– Institut national de la recherche agronomique,
– Institut national de la santé et de la recherche médicale,
– Institut français de recherche scientifique pour le développement en coopération
(ORSTOM). 

1.3 Inom förvaltning: 
– Agence nationale pour l'emploi,
– Caisse nationale des allocations familiales,
– Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés,
– Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés,
– Office national des anciens combattants et victimes de la guerre,
– Agences financières de bassins.

Kategorier 
1. Statliga allmänna utbildningsinrättningar:
– universités (universitet),
– écoles normales d'instituteurs (lärarhögskolans linje för låg- och mellanstadielärare)

2. Inrättningar av förvaltningskaraktär på regional nivå, lokal nivå eller departementsnivå:
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– collèges (högstadieskolor),
– lycées (gymnasieskolor),
– établissements publics hospitaliers (offentliga sjukhus),
– offices publics d'habitations à loyer modéré (OPHLM) (offentliga byråer som förmedlar
bostäder med låg hyra). 

3. Sammanslutningar av regionala och lokala myndigheter:
– syndicats de communes (kommunalförbund),
– districts (planeringsenheter),
– communautés urbaines (grupper av stadskommuner med viss gemensam service),
– institutions interdépartementales et interrégionales (institutioner som berör flera olika
departement eller regioner). 

VII. IRLAND
Organ 
– Shannon Free Airport Development Company Ltd,
– Local Government Computer Services Board,
– Local Government Staff Negotiations Board,
– Córas Tráchtála (Irish Export Board),
– Industrial Development Authority,
– Irish Goods Council (Promotion of Irish Goods),
– Córas Beostoic agus Feola (CBF) (Irish Meat Board),
– Bord Fáilte Éireann (Irish Tourism Board),
– Údarás na Gaeltachta (Development Authority for Gaeltacht Regions),
– An Bord Pleanála (Irish Planning Board).

Kategorier 
– Third Level Educational Bodies of a Public Character (organ av offentlig karaktär som
ansvarar för högskoleundervisningen), 
– National Training, Cultural or Research Agencies (nationella organisationer för fortbildning,
kultur och forskning), 
– Hospital Boards of a Public Character (sjukhusråd av offentlig karaktär),
– National Health & Social Agencies of a Public Character (nationella hälso- och
socialförsäkringsorganisationer av offentlig karaktär), 
– Central & Regional Fishery Boards (centrala och regionala fiskeriråd).

VIII. ITALIEN
Organ 
– Agenzia per la promozione dello sviluppo nel Mezzogiorno.

Kategorier 
– Enti portuali e aeroportuali (hamn- och flygplatsenheter),
– Consorzi per le opere idrauliche (konsortier för hydrauliska bygg- och anläggningsarbeten)
– Le università statali, gli istituti universitari statali, i consorzi per i lavori inseressanti le
università (statliga universitet, statliga universitetsinstitut, konsortier för universitetens 
anläggningsarbeten), 
– Gli istituti superiori scientifici e culturali, gli osservatori astronomici, astrofisici, geofisici o
vulcanologici (vetenskapliga och kulturella högskoleinstitut, astronomiska, astrofysiska, 
geofysiska och vulkanologiska observatorier), 
– Enti di ricerca e sperimentazione (forsknings- och experimentenheter),
– Le istituzioni pubbliche di assistenza e di beneficenza (offentliga hjälp- och
välgörenhetsorgan), 
– Enti che gestiscono forme obbligatorie di previdenza e di assistenza (enheter som förvaltar
obligatoriska sociala trygghets- och hjälpsystem), 
– Consorzi di bonifica (konsortier för markåtervinning),
– Enti di sviluppo o di irrigazione (utvecklings- och konstbevattningsenheter),
– Consorzi per le aree industriali (konsortier för industriområden),
– Comunità montane (samfälligheter i bergsområden),
– Enti preposti a servizi di pubblico interesse (enheter med ansvar för allmännyttiga
tjänster), 
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– Enti pubblici preposti ad attività di spettacolo, sportive, turistiche e del tempo libero
(offentliga enheter med ansvar för kultur- och nöjesevenemang, sport-, turist- och 
fritidsaktiviteter), 
– Enti culturali e di promozione artistica (kulturella och konstbefrämjande enheter).

IX. LUXEMBURG
Kategorier 
– Établissements publics de l'État placés sous la surveillance d'un membre du gouvernement
(statliga allmänna inrättningar som står under en regeringsmedlems överinsyn), 
– Établissements publics placés sous la surveillance des communes (allmänna inrättningar
som står under kommunernas överinsyn), 
– Syndicats de communes créés en vertu de la loi du 14 février 1900 telle qu'elle a été
modifiée par la suite (kommunalförbund som upprättades i kraft av lagen av den 14 februari 
1900, med sedan dess gjorda ändringar). 

X. NEDERLÄNDERNA 
Organ 
– De Nederlandse Centrale Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek
(TNO) en de daaronder ressorterende organisaties. 

Kategorier 
– De waterschappen (organ för hydrauliska anläggningsarbeten),
– De instellingen van wetenschappelijk onderwijs vermeld in artikel 8 van de Wet op het
Wetenschappelijk Onderwijs (1985); de academische ziekenhuizen (de institutioner för 
vetenskaplig fortbildning som nämns i artikel 8 i lagen om vetenskaplig fortbildning (1985), 
Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (1985); universitetsklinikerna). 

XI. PORTUGAL
Kategorier 
– Estabelecimentos públicos de ensino investigação científica e saúde (allmänna inrättningar
för fortbildning, vetenskaplig forskning och hälsa), 
– Institutos públicos sem carácter comercial ou industrial (allmänna institut utan industriell
eller kommersiell karaktär), 
– Fundações públicas (allmänna stiftelser),
– Administrações gerais e juntas autonómas (allmänna förvaltningar och självstyrande råd).

XII. FÖRENADE KUNGARIKET
Organ 
– Central Blood Laboratories Authority,
– Design Council,
– Health and Safety Executive,
– National Research Development Corporation,
– Public Health Laboratory Services Board,
– Advisory, Conciliation and Arbitration Service,
– Commission for the New Towns,
– Development Board For Rural Wales,
– English Industrial Estates Corporation,
– National Rivers Authority,
– Northern Ireland Housing Executive,
– Scottish Enterprise,
– Scottish Homes,
– Welsh Development Agency.

Kategorier 
– Universities and polytechnics, maintained schools and colleges (universitet och polytekniska
högskolor, statsunderst ödda skolor och högskolor), 
– National Museums and Galleries (nationella gallerier och muséer),
– Research Councils (råd med uppgift att befrämja forskning),
– Fire Authorities (myndigheter med uppgift att bekämpa skogsbränder),
– National Health Service Authorities (nationella hälsovårdsmyndigheter),
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– Police Authorities (polismyndigheter),
– New Town Development Corporations (statliga bolag för utveckling av nya städer),
– Urban Development Corporations (statliga bolag för stadsutveckling).

XIII. ÖSTERRIKE
Alla organisationer som är underställda budgetkontroll av ”Rechnungshof” (revisionsverket) 
och inte har industriell eller kommersiell karaktär. 

XIV. FINLAND
Offentliga eller offentligt kontrollerade organisationer eller företag som inte har industriell 
eller kommersiell karakt är. 

XVI. SVERIGE
Alla icke-kommersiella organisationer vars upphandling övervakas av Nämnden för offentlig 
upphandling. 

Utöver de organisationer som finns förtecknade i bilaga I till direktiv 93/37/EEG skall följande 
organisationer betraktas som organ som lyder under offentlig rätt i den mening som avses i 
direktivet: 

Österrike: ”Austrian State Printing Office” 
Danmark: ”Copenhagen Hospital Corporation” (”Hovedstadens 

Sygehusfaellesskab”) 
Irland: ”Forbas”; ”Forbairt” 
Luxemburg: ”L'entreprise des Postes et Télécommunications” (endast 

postverksamhet) 
Portugal ”INGA (National Agricultural Intervention and Guarantee 

Institute/Instituto Nacional de Intervenção e Garantia Agrícola)” 
”Institute for the Consumer / Instituto do Consumidor” 
”Institute for Meteorology / Instituto de Meteorologia” 
”Institute for Natural Conservation / Instituto da Conservação da 

Natureza” 
”Water Institute / Instituto da Água” 
”ICEP / Instituto de Comércio Externo de Portugal” 
”Portuguese Blood Institute / Instituto do Sangue” 

Förenade kungariket: ”Ordnance Survey” 
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Tillägg 3 

Upphandlande enheter med verksamhet i den allmännyttiga sektorn 

Enheter som upphandlar i enlighet med bestämmelserna i denna avdelning 

VAROR 
 Tröskelvärden: 400 000 SDR (särskilda dragningsrätter) 
TJÄNSTER 

enligt tillägg 4 
  Tröskelvärden: 400 000 SDR 
BYGGENTREPRENADER 

enligt tillägg 5 
Tröskelvärden: 5 000 000 SDR 

Förteckning över upphandlande enheter: 
Upphandlande enheter enligt artikel 2 i direktiv 93/38/EEG som är offentliga myndigheter 
eller offentliga företag och bedriver någon av de verksamheter som nämns nedan eller en 
kombination av dessa: 

a) Tillhandahållande av hamnar, även för inre vattenvägar, eller andra terminaler för
sjötransporter. 

b) Tillhandahållande av flygplatser eller andra terminaler för lufttransporter.

De offentliga myndigheter och offentliga företag som anges i detta tillägg (upphandlande 
enheter inom sektorn flygplatsfaciliteter och upphandlande enheter inom sektorn yttre eller 
inre hamnar eller andra terminalfaciliteter) i den mening som avses i direktiv 93/38/EEG 
uppfyller ovannämnda kriterier. Dessa förteckningar är endast vägledande (se Europeiska 
gemenskapernas officiella tidning L 199, 9.8.1993, s. 84, och C 241 vom 29.8.1994, S. 228). 

Avsnitt 1 

Upphandlande enheter inom sektorn yttre eller inre hamnar eller andra 
terminalfaciliteter 

ÖSTERRIKE 
Inre hamnar som helt eller delvis ägs av Länder eller Gemeinden. 

BELGIEN 
– Société anonyme du canal et des installations maritimes de Bruxelles.
– Port autonome de Liège.
– Port autonome de Namur.
– Port autonome de Charleroi.
– Port de la ville de Gand.
– La Compagnie des installations maritimes de Bruges – Maatschappij der Brugse
haveninrichtingen. 
– Société intercommunale de la rive gauche de l'Escaut – Intercommunale maatschappij van
de linker Scheldeoever (Port d'Anvers). 
– Port de Nieuwport.
– Port d'Ostende.

DANMARK 
Hamnar enligt definitionen i artikel 1, I–III i bekendtgyrelse nr. 604 af 16 december 1985 om 
hvilke havne der er omfattet af lov om trafikhavne, jf. lov nr. 239 af 12 maj 1976 om 
trafikhavne. 

FINLAND 
Hamnar enligt definitionen i Laki kunnallisista satamajärjestyksistä ja liikennemaksuista 
(955/76). 
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Saimaa-Kanal (Saimaan kanavan hoitokunta). 

TYSKLAND 
– Yttre hamnar som helt eller delvis ägs av lokala myndigheter (Länder, Kreise, Gemeinden).
– Inre hamnar underställda Hafenordnung enligt Wassergesetze der Länder.

GREKLAND 
– Oqcatirlüy KwÝmoy Peiqaiþy Piraeus hamn (Organismos Limenos Peiraios) inrättad enligt
nödfallslag 1559/1950 och lag 1630/1951. 
– Oqcatirlüy KwÝmoy Herakomßjgy Thessalonikis hamn (Organismos Limenos Thessalonikis)
inrättat enligt dekret N.A. 2251/1953. 
– Andra hamnar som drivs enligt presidentdekret 649/1977 (NA. 649/1977) Epopseßa,
oqcÜmxrgkeisotqcßay dioijgsjüy Ýkecvoy kwÝmxm (övervakning, drift och administrativ 
kontroll). 

SPANIEN 
– Puerto de Huelva, inrättad enligt Decreto de 2 de octubre de 1969, no 2380/69. Puertos y
Faros. Otorga Régimen de Estatuto de Autonomía al Puerto de Huelva. 
– Puerto de Barcelona, inrättad enligt Decreto de 25 de agosto de 1978, no 2407/78, Puertos
y Faros. Otorga al de Barcelona Régimen de Estatuto de Autonomía. 
– Puerto de Bilbao, inrättad enligt Decreto de 25 de agosto de 1978, no 2048/78. Puertos y
Faros. Otorga al de Bilbao Régimen de Estatuto de Autonomía. 
– Puerto de Valencia, inrättad enligt Decreto de 25 de agosto de 1978, no 2409/78. Puertos y
Faros. Otorga al de Valencia Régimen de Estatuto de Autonomía. 
– Juntas de Puertos, som bedriver verksamhet enligt Lei 27/68 de 20 de junio de 1968 &;
Puertos y Faros. Juntas de Puertos y Estatutos de Autonomía och the Decreto de 9 de abril de 
1970, no 1350/70. Juntas de Puertos. Reglamento. 
– Hamnar som drivs av Comisión Administrativa de Grupos de Puertos, enligt Ley 27/68 de
20 de junio de 1968, Decreto 1958/78 de 23 de junio de 1978 och Decreto 571/81 de 6 de 
mayo de 1981. 
– Hamnar enligt förteckning i Real Decreto 989/82 de 14 de mayo de 1982. Puertos.
Clasificacíon de los de interés general. 

FRANKRIKE 
– Port autonome de Paris, inrättad enligt loi 68/917 du 24 octobre 1968 relative au port
autonome de Paris. 
– Port autonome de Strasbourg, inrättad enligt convention du 20 mai 1923 entre l'État et la
ville de Strasbourg relative à la constitution du port rhénan de Strasbourg et à l'exécution de 
travaux d'extension de ce port, godkänd enligt loi du 26 avril 1924. 
– Andra hamnar längs inre vattenvägar som inrättas eller drivs enligt artikel 6 (navigation
intérieure) i décret 69-140 du 6 février 1969 relatif aux concessions d'outillage public dans 
les ports maritimes. 
– Ports autonomes verksamma enligt articles L-111-1 et suivants i code des ports maritimes.
– Ports non autonomes verksamma enligt articles R 121-1 et suivants i code des ports
maritimes. 
– Hamnar som drivs av regionala myndigheter (départements) eller bedriver verksamhet
enligt koncession utfärdad av de regionala myndigheterna (départements) enligt article 6 i loi 
86-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de 
compétences entre les communes, départements et l'État. 

IRLAND 
– Hamnar verksamma enligt Harbour Acts 1946 to 1976.
– Port of Dun Laoghaire, verksam enligt State Harbours Act 1924.
– Port of Rosslare Harbour, verksam enligt Finguard and Rosslare Railways and Harbours Act
1899. 

ITALIEN 
– Statshamnar och andra hamnar som drivs av Capitaneria di Porto enligt Codice della
navigazione, Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 32. 



Rådets beslut (2002/979/EG), EGT L 352, 2002 1583

– Självstyrande hamnar (enti portuali) inrättade enligt särskild lag i enlighet med artikel 19 i
Codice della navigazione, Regio Decreto 30 marzo 1942, 327. 

LUXEMBURG 
Port de Mertert, inrättad och verksam enligt loi du 22 juillet 1963 relative à l'aménagement et 
à l'exploitation d'un port fluvial sur la Moselle. 

NEDERLÄNDERNA 
Havenbedrijven, inrättade och verksamma enligt Gemeentewet van 29 juni 1851. 

Havenschap Vlissingen, inrättad genom wet van 10 september 1970 houdend een 
gemeenschappelijke regeling tot oprichting van het Havenschap Vlissingen. 

Havenschap Terneuzen, inrättad genom wet van 8 april 1970 houdend een 
gemeenschappelijke regeling tot oprichting van het Havenschap Perneuzen. 

Havenschap Delfzijl, inrättad genom wet van 31 juli 1957 houdend een gemeenschappelijke 
regeling tot oprichting van het Havenschap Delfzijl. 

Industrie- en hevenschap Moerdijk, inrättad genom gemeenschappelijke regeling tot 
oprichting van het Industrie- en havenschap Moerdijk van 23 oktober 1970, godkänd genom 
Koninklijke Besluit nr. 23 van 4 maart 1972. 

PORTUGAL 
Porto do Lisboa, inrättad enligt Decreto Real do 18 Fevereiro de 1907 och verksam enligt 
Decreto-Lei no 36 976 de 20 de Julho de 1948. 

Porto do Douro e Leixoes, inrättad enligt Decreto-Lei no 36 977 de 20 de Juhlo de 1948. 

Porto de Sines, inrättad enligt Decreto-Lei no 508/77 de 14 de Dezembro de 1977. 

Portos de Setúbal, Aveiro, Fígueira de Foz, Viana do Castelo, Portimao e Faro, som drivs 
enligt Decreto-Lei no 37 754 de 18 de Fevereiro de 1950. 

SVERIGE 
Hamnar och terminalfaciliteter enligt lagen (1983:293) om inrättande, utvidgning och 
avlysning av allmän farled och allmän hamn och förordningen (1983:744) om trafiken på 
Göta kanal. 

FÖRENADE KUNGARIKET 
Harbour Authorities inom ramen för section 57 of the Harbours Act 1964 vilka tillhandahåller 
hamnfaciliteter för befraktare till havs eller på inre vattenvägar. 

Avsnitt 2 
Upphandlande enheter inom sektorn flygplatsfaciliteter 

ÖSTERRIKE 
Austro Control GmbH 
Upphandlande enheter enligt definition i artiklarna 60–80 i Luftfahrtgesetz 1957 (BGBl. Nr. 
253/1957). 

BELGIEN 
Régie des voies aériennes, inrättad enligt arrêté-loi du 20 novembre 1946 portant création de 
la réegie des voies aéeriennes ändrad genom arrCetBe royal du 5 octobre 1970 portant 
refonte du statut de la régle des voies aériennes. 

DANMARK 
Flygplatser som drivs med stöd av tillstånd § 55, stk. 1, lov om luftfart, jf. lovbekendtgørelse 
nr. 408 af 11. september 1985. 

FINLAND 
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Flygplatser som drivs av ”Ilmailulaitos/Luftfartsverket” enligt Ilmailulaki (595/64). 

TYSKLAND 
Flygplatser enligt definition i artikel 38 Absatz 2 i Luftverkehrszulassungsordnung vom 19 
März 1979, senast ändrad genom Verordnung vom 21 Juli 1986. 

GREKLAND 
Flygplatser som drivs enligt lag 517/1931, vilken inrättar den civila luftfartstjänsten Tpgqerßa 
PokisijÞy Aeqopoqßay (TPA) (Ypiresia Politikis Aeroporias (YPA)). 

Internationella flygplatser som drivs enligt presidentdekret 647/981. 

SPANIEN 
Flygplatser som sköts av Aeropuertos Nacionales och drivs enligt Real Decreto 278/1982 de 
15 de octubre de 1982. 

FRANKRIKE 
Aéroports de Paris som drivs enligt titre V, articles L 251-1 à 252-1 du code de l'aviation 
civile. 

Aéroport de Bâle - Mulhouse, inrättad enligt convention franco-suisse du 4 juillet 1949. 

Flygplatser enligt definition i article L 270-1, code de l'aviation civile. 

Flygplatser som drivs enligt cahier de charges type d'une concession d'aéroport, décret du 6 
mai 1955. 

Flygplatser som drivs med stöd av convention d'exploitation enligt article L/221, code de 
l'aviation civile. 

IRLAND 
Flygplatserna i Dublin, Cork och Shannon som drivs av Aer Rianta - Irish Airports. 

Flygplatser som drivs med stöd av Public use License, utfärdad enligt Air Navigation and 
Transport Act No 23 1936, Transport Fuel and Power Transfer of Departmental, 
Administration and Ministerial Functions Order 1959 (SI No 125 of 1959) och Air Navigation 
(Aerodromes and Visual Ground Aids) Order 1970 (SI No 291 of 1070). 

ITALIEN 
Civila statliga flygplatser (aeoroporti civili istituiti dallo Stato) som nämns i artikel 692 i 
Codice della navigazione, Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 327. 

Upphandlande enheter som driver flygplatsfaciliteter med stöd av koncession utfärdad enligt 
artikel 694 i Codice della navigazione, Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 327. 

LUXEMBURG 
Aéroport de Findel. 

NEDERLÄNDERNA 
Flygplatser som drivs enligt artikel 18 och följande i Luchtvaartwet från den 15 januari 1958, 
ändrad den 7 juni 1978. 

PORTUGAL 
Flygplatser som sköts av Aeroportos de Navegacão Aérea (ANA), EP enligt Decreto-Lei no 
246/79. 

Aeroporto do Funchal och Aeroporto de Porto Santo, regionaliserade enligt Decreto-Lei no 
284/81. 

SVERIGE 
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Allmänna flygplatser som förvaltas i enlighet med lagen (1957:297) om luftfart. 

Privata flygplatser som förvaltas med driftstillstånd i enlighet med samma lag, om tillståndet 
uppfyller kriterierna i artikel 2.3 i direktivet. 

FÖRENADE KUNGARIKET 
Flygplatser som sköts av British Airports Authority plc. 

Flygplatser som är public limited companies (plc) enligt Airports Act 1986. 
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Tillägg 4 

TJÄNSTER 
Följande av tjänsterna i den allmänna förteckningen över tjänster skall omfattas: 

Tjänst CPC-nr 
Underhåll och reparationer  6112, 6122, 633, 886 
Landtransporter, inklusive säkerhetstransporter och 
budtjänster, med undantag av vägtransport av post 

712 (utom 71235), 7512, 87304 

Flygtransport av passagerare och gods, med 
undantag av postbefordran  

73 (utom 7321) 

Vägtransport, ej järnväg, och flygtransport av post  71235, 7321 
Telekommunikationstjänster  752 (*) (utom 7524, 7525, 7526) 
Databehandlingstjänster och andra datoranknutna 
tjänster  

84 

Redovisning, revision och bokföring  862 
Marknads- och opinionsundersökningar  864 
Konsulttjänster avseende företags organisation, 
information o.d. och relaterade tjänster  

865, 866 (**) 

Arktitekttjänster, tekniska konsulttjänster och 
integrerade tekniska konsulttjänster, stadsplanering 
och landskapsarkitektur, relaterade vetenskapliga 
och tekniska konsulttjänster, teknisk provning och 
analys 

867 

Reklamtjänster  871 
Fastighetsstädning och fastighetsförvaltning  874, 82201-82206 
Förlags- och tryckeritjänster mot arvode eller på 
kontrakt  

88442 

Avloppsrensning, avfallshantering, renhållning o.d.  94 

Anmärkningar till tillägg 4 
(*) Utom taltelefoni, telex, radiotelefoni, personsökning och satellittjänster. 
(**) Utom medlings- och förlikningstjänster. 
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Tillägg 5 

Byggentreprenader 

Definition av byggentreprenader: 

En byggentreprenad är ett kontrakt som sluts i syfte att på valfritt sätt utföra tekniska bygg- 
eller anläggningsarbeten i enlighet med huvudgrupp 51 i CPC (Central Product Classification). 

Förteckning över huvudgrupp 51, CPC 

Klass Grupp Undergrupp Benämning ISCI-kod 

AVDELNING 5 BYGGVERKSAMHET, BYGGNADER OCH 
ANLÄGGNINGAR PÅ LAND 

HUVUDGRUPP 51 BYGGVERKSAMHET 

511 Mark- och grundarbeten 

5111 51110 Markundersökning 4510 

5112 51120 Rivning av hus 4510 

5113 51130 Röjning och iordningställande av byggplatser 4510 

5114 51140 Schaktnings- och markarbeten 4510 

5115 51150 Iordningställande av gruvarbetsplatser 4510 

5116 51160 Montering av byggnadsställningar 4520 

512 Uppförande av hus och andra byggnadsverk 

5121 51210 Uppförande av en- och tvåbostadshus 4520 

5122 51220 Uppförande av flerbostadshus 4520 

5123 51230 Uppförande av lager- och industribyggnader 4520 

5124 51240 Uppförande av butiks- och kontorsbyggnader 4520 

5125 51250 Uppförande av nöjeslokaler 4520 

5126 51260 Uppförande av hotell, restauranger och 
liknande byggnader 

4520 

5127 51270 Uppförande av byggnader för utbildning 4520 

5128 51280 Uppförande av byggnader för hälso- och 
sjukvård 

4520 

5129 51290 Uppförande av andra byggnader 4520 

513 Tekniska anläggningsarbeten 

5131 51310 Anläggning av vägar (utom viadukter), 
järnvägar och flygfält 

4520 

5132 51320 Anläggning av broar, viadukter, tunnlar och 
järnvägar 

4520 

5133 51330 Anläggning av vattenvägar, hamnar, dammar 
och andra vattenbyggnader 

4520 

5134 51340 Anläggning av rörledningar för fjärrtransport 
av olja och gas, telekommunikation och 
fjärrnät för el (elledningar) 

4520 
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5135 51350 Anläggning av lokala rörledningar och kablar 
samt därmed förknippade arbeten 

4520 

5136 51360 Anläggning av gruvor och industri 4520 

5137 Anläggning av sport- och fritidsanläggningar 

51371 Anläggning av stadion och 
idrottsanläggningar 

4520 

51372 Anläggning av andra sport- och 
fritidsanläggningar (t.ex. simbassänger, 
tennisbanor, golfbanor) 

4520 

5139 51390 Övriga anläggningsarbeten 4520 

514 5140 51400 Montering och uppförande av prefabricerade 
byggnader 

4520 

515 51510 Specialiserade bygg- och anläggningsarbeten 

5151 Grundarbeten, inklusive pålning 4520 

5152 51520 Brunnsborrning 4520 

5153 51530 Takarbeten och vattentätningsarbeten 4520 

5154 51540 Betongarbeten 4520 

5155 51550 Formning av metall och resning av 
stålkonstruktioner, inklusive svetsning 

4520 

5156 51560 Murning 4520 

5159 51590 Övriga specialiserade bygg- och 
anläggningsarbeten 

4520 

516 Bygginstallationer 

5161 51610 Värme-, ventilations- och 
luftkonditioneringsarbeten 

4530 

5162 51620 Rör- och sanitetsinstallationer 4530 

5163 51630 Installation av gasarmaturer 4530 

5164 Elinstallationer 

51641 Installation av elkablar och elarmatur 4530 

51642 Installation av brandlarm 4530 

51643 Installation av tjuvlarm 4530 

51644 Installation av antenner 4530 

51649 Övriga elinstallationer 4530 

5165 51650 Isoleringsarbeten (elledningar, vatten, 
värme, ljud) 

4530 

5166 51660 Installation av inhägnader och staket av 
metall 

4530 

5169 Övriga installationer 
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51691 Installation av hissar och rulltrappor 4530 

51699 Övriga installationer 4530 

517 Slutbehandling av byggnader 

5171 51710 Glasmästeriarbeten och installation av 
fönsterglas 

4540 

5172 51720 Puts-, fasad- och stuckatörsarbeten 4540 

5173 51730 Måleriarbeten 4540 

5174 51740 Kakelsättning och klinkerläggning 4540 

5175 51750 Läggning av andra golv, annan 
väggbeklädning och tapetsering 

4540 

5176 51760 Installation av andra byggnadsdelar av trä 
och metall samt snickeriarbeten 

4540 

5177 51770 Mosaikarbeten och liknande 
utsmyckningsarbeten inomhus 

4540 

5178 51780 Montering av ornament 4540 

5179 51790 Övrig slutbehandling av byggnader 4540 

518 5180 51800 Uthyrning av bygg- och anläggningsmaskiner 
med förare 

4550 



Rådets beslut (2002/979/EG), EGT L 352, 2002 1590

Bilaga XII 

(som avses i artikel 137) 

Offentlig upphandling som omfattas för Chiles del 

Tillägg 1 – Upphandlande enheter på central nivå 
Enheter som upphandlar i enlighet med bestämmelserna i denna avdelning 

VAROR 
 Tröskelvärden: 130 000 SDR (särskilda dragningsrätter) 
TJÄNSTER 

enligt tillägg 4 
  Tröskelvärden: 130 000 SDR 
BYGGENTREPRENADER 

enligt tillägg 5 
Tröskelvärden: 5 000 000 SDR 

A. FÖRTECKNING ÖVER UPPHANDLANDE ENHETER 
Presidencia de la República 
Ministerio de Interior 

Subsecretaría de Interior 
Subsecretaría de Desarrollo Regional 
Oficina Nacional de Emergencia (ONEMI) 
Dirección de Seguridad Publica e Información 
Comité Nacional Control de Estupefacientes (CONACE) 
Servicio Electoral 
Fondo Nacional 

Ministerio de Relaciones Exteriores 
Subsecretaría de Relaciones Exteriores 
Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales 
Instituto Antártico Chileno (INACH) 
Dirección de Fronteras y Limites (DIFROL) 

Ministerio de Defensa Nacional 
Subsecretaría de Guerra 
Subsecretaría de Marina 
Subsecretaría de Aviación 
Subsecretaría de Carabineros 
Subsecretaría de Investigaciones 
Dirección Administrativa del ministerio de Defensa Nacional 
Dirección de Aeronáutica Civil 
Dirección General de Movilización Nacional 
Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos (ANEPE) 
Dirección General de Defensa Civil 

Ministerio de Hacienda 
Subsecretaría de Hacienda 
Dirección de Presupuestos 
Servicio de Impuestos Internos (SII) 
Tesorería General de la República 
Servicio Nacional de Aduanas 
Casa de Moneda 
Dirección de Aprovisionamiento del Estado (Chilecompra) 
Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras 
Superintendencia de Valores y Seguros 
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Ministerio Secretaría General de la Presidencia 
Subsecretaría General de La Presidencia 
Comisión Nacional del Medio Ambiente (CONAMA) 

Ministerio Secretaría General de Gobierno 
Subsecretaría General de Gobierno 
Instituto Nacional del Deporte (IND) 
División de Organizaciones Sociales (DOS) 
Secretaría de Comunicación y Cultura (SECC) 

Ministerio de Economía, Fomento, Reconstrucción y Energía 
Subsecretaría de Economía 
Subsecretaría de Pesca 
Secretaría Ejecutiva Comisión Nacional de Energía 
Comité de Inversiones Extranjeras 
Servicio Nacional del Consumidor (SERNAC) 
Fiscalía Nacional Económica 
Instituto Nacional de Estadísticas (INE) 
Servicio Nacional de Pesca (SERNAPESCA) 
Servicio Nacional de Turismo (SERNATUR) 
Superintendencia de Electricidad y Combustible 
Centro de Información de Recursos Naturales (CIREN) 
Corporación de Investigaciones Tecnológicas (INTEC) 
Instituto de Fomento Pesquero (IFOP) 
Instituto Forestal 
Instituto Nacional de Normalización (INN) 
Servicio de Cooperación Técnica (SERCOTEC) 
Fondo Nacional de Desarrollo Tecnológico y Productivo 
Corporación de Fomento de la Producción (CORFO) 

Ministerio de Minería 
Subsecretaría de Minería 
Comisión Chilena de Energía Nuclear (CCHEN) 
Comisión Chilena del Cobre (COCHILCO) 
Comisión Nacional de Energía 
Servicio Nacional de Geología y Minería (SERNAGEOMIN) 

Ministerio de Planificación y Cooperación 
Subsecretaría de Panificación y Cooperación 
Corporación Nacional Desarrollo Indígena (CONADI) 
Fondo de Solidaridad e Inversión Social (FOSIS) 
Fondo Nacional de la Discapacidad (FONADIS) 
Instituto Nacional de la Juventud (INJUV) 
Agencia de Cooperación Internacional (AGCI) 

Ministerio de Educación 
Subsecretaría de Educación 
Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica (CONICYT) 
Dirección de Bibliotecas, Archivos Museos (DIBAM) 
Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (JUNAEB) 
Junta Nacional de Jardines Infantiles (JUNJI) 
Consejo Nacional del Libro y la Lectura 
Consejo de Calificación Cinematográfica 
Fondo de Desarrollo de las Artes y la Cultura (FONDART) 

Ministerio de Justicia 
Subsecretaría de Justicia 
Corporaciones de Asistencia Judicial 
Servicio Registro Civil e Identificación 
Fiscalía Nacional de Quiebras 
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Servicio Médico Legal 
Servicio Nacional de Menores (SENAME) 
Dirección Nacional de Gendarmería 

Ministerio de Trabajo y Previsión Social 
Subsecretaría del Trabajo 
Subsecretaría de Previsión Social 
Dirección del Trabajo 
Dirección General del Crédito Prendario 
Instituto de Normalización Previsional (INP) 
Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (SENCE) 
Superintendencia de Administradoras de Fondos de Pensiones 
Superintendencia de Seguridad Social 
Fondo Nacional de Pensiones Asistenciales 

Ministerio de Obras Públicas 
Subsecretaría de Obras Públicas 
Dirección General de Obras Públicas 

Administración y ejecución de Obras Públicas 
Administración de Servicios de Concesiones 
Dirección de Aeropuertos 
Dirección de Arquitectura 
Dirección Obras Portuarias 
Dirección de Planeamiento 
Dirección Obras Hidráulicas 
Dirección Vialidad 
Dirección Contabilidad y Finanzas 

Instituto Nacional de Hidráulica 
Superintendencia Servicios Sanitarios 

Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones 
Subsecretaría de Transportes 
Subsecretaría de Telecomunicaciones 
Junta Aeronáutica Civil 
Centro Control y Certificación Vehicular (3CV) 
Comisión Nacional de Seguridad de Tránsito (CONASET) 
Unidad Operativa Control de Tránsito (UOCT) 

Ministerio de Salud 
Subsecretaría de Salud 
Central Abastecimientos Sistema Nacional Servicios de Salud (CENABAST) 
Fondo Nacional de Salud (FONASA) 
Instituto de Salud Pública (ISP) 
Superintendencia de Isapres 
Servicio de Salud Arica 
Servicio de Salud Iquique 
Servicio de Salud Antofagasta 
Servicio de Salud Atacama 
Servicio de Salud Coquimbo 
Servicio de Salud Valparaíso-San Antonio 
Servicio de Salud Viña del Mar-Quillota 
Servicio de Salud Aconcagua 
Servicio de Salud Libertador General Bernardo O'Higgins 
Servicio de Salud Maule 
Servicio de Salud Ñuble 
Servicio de Salud Concepción 
Servicio de Salud Talcahuano 
Servicio de Salud Bío-Bío 
Servicio de Salud Arauco 
Servicio de Salud Araucanía Norte 
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Servicio de Salud Araucanía Sur 
Servicio de Salud Valdivia 
Servicio de Salud Osorno 
Servicio de Salud Llanquihue-Chiloé-Palena 
Servicio de Salud Aysén 
Servicio de Salud Magallanes 
Servicio de Salud Metropolitano Oriente 
Servicio de Salud Metropolitano Central 
Servicio de Salud Metropolitano Sur 
Servicio de Salud Metropolitano Norte 
Servicio de Salud Metropolitano Occidente 
Servicio de Salud Metropolitano Sur-Oriente 
Servicio de Salud Metropolitano del Ambiente 

Ministerio de la Vivienda y Urbanismo 
Subsecretaría de Vivienda 
Parque Metropolitano de Santiago 
Servicios Regionales de Vivienda y Urbanismo 

Ministerio de Bienes Nacionales 
Subsecretaría de Bienes Nacionales 

Ministerio de Agricultura 
Subsecretaría de Agricultura 
Comisión Nacional de Riego (CNR) 
Corporación Nacional Forestal (CONAF) 
Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP) 
Oficina de Estudios y Políticas Agrícolas (ODEPA) 
Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) 
Instituto Investigaciones Agropecuarias (INIA) 

Ministerio Servicio Nacional de la Mujer 
Subsecretaría Nacional de la Mujer 

Gobiernos Regionales 
Intendencia I Región 

Gobernación de Arica 
Gobernación de Parinacota 
Gobernación de Iquique 

Intendencia II Región 
Gobernación de Antofagasta 
Gobernación de El Loa 
Gobernación de Tocopilla 

Intendencia III Región 
Gobernación de Chañaral 
Gobernación de Copiapó 

Intendencia IV Región 
Gobernación de Huasco 
Gobernación de El Elqui 
Gobernación de Limarí 
Gobernación de Choapa 

Intendencia V Región 
Gobernación de Petorca 
Gobernación de Valparaíso 
Gobernación de San Felipe de Aconcagua 
Gobernación de Los Andes 
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Gobernación de Quillota 
Gobernación de San Antonio 
Gobernación de Isla de Pascua 

Intendencia VI Región 
Gobernación de Cachapoal 
Gobernación de Colchagua 
Gobernación de Cardenal Caro 

Intendencia VII Región 
Gobernación de Curicó 
Gobernación de Talca 
Gobernación de Linares 
Gobernación de Cauquenes 

Intendencia VIII Región 
Gobernación de Ñuble 
Gobernación de Bío-Bío 
Gobernación de Concepción 
Gobernación de Arauco 

Intendencia IX Región 
Gobernación de Malleco 
Gobernación de Cautín 

Intendencia X Región 
Gobernación de Valdivia 
Gobernación de Osorno 
Gobernación de Llanquihue 
Gobernación de Chiloé 
Gobernación de Palena 

Intendencia XI Región 
Gobernación de Coihaique 
Gobernación de Aysén 
Gobernación de General Carrera 

Intendencia XII Región 
Gobernación de Capitán Prat 
Gobernación de Ultima Esperanza 
Gobernación de Magallanes 
Gobernación de Tierra del Fuego 
Gobernación de Antártica Chilena 

Intendencia Región Metropolitana 
Gobernación de Chacabuco 
Gobernación de Cordillera 
Gobernación de Maipo 
Gobernación de Talagante 
Gobernación de Melipilla 
Gobernación de Santiago 

B. ÖVRIGA CENTRALA OFFENTLIGA UPPHANDLANDE ENHETER, INBEGRIPET DERAS 
REGIONALA OCH LOKALA UNDERAVDELNINGAR, UNDER FÖRUTSÄTTNING ATT DE INTE HAR 
INDUSTRIELL ELLER KOMMERSIELL KARAKTÄR. 
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Tillägg 2 

Upphandlande enheter på regional eller lokal nivå och organ som lyder under 
offentlig rätt 

Enheter som upphandlar i enlighet med bestämmelserna i denna avdelning 

VAROR 
 Tröskelvärden: 200 000 SDR (särskilda dragningsrätter) 
TJÄNSTER 

enligt tillägg 4 
  Tröskelvärden: 200 000 SDR 
BYGGENTREPRENADER 

enligt tillägg 5 
Tröskelvärden: 5 000 000 SDR 

A. FÖRTECKNING ÖVER UPPHANDLANDE ENHETER 
Municipalidad de Arica 
Municipalidad de Iquique 
Municipalidad de Pozo Almonte 
Municipalidad de Pica 
Municipalidad de Huara 
Municipalidad de Camarones 
Municipalidad de Putre 
Municipalidad de General Lagos 
Municipalidad de Camiña 
Municipalidad de Colchane 
Municipalidad de Tocopilla 
Municipalidad de Antofagasta 
Municipalidad de Mejillones 
Municipalidad de Taltal 
Municipalidad de Calama 
Municipalidad de Ollagüe 
Municipalidad de Maria Elena 
Municipalidad de San Pedro De Atacama 
Municipalidad de Sierra Gorda 
Municipalidad de Copiapó 
Municipalidad de Caldera 
Municipalidad de Tierra Amarilla 
Municipalidad de Chañaral 
Municipalidad de Diego De Almagro 
Municipalidad de Vallenar 
Municipalidad de Freirina 
Municipalidad de Huasco 
Municipalidad de Alto Del Carmen 
Municipalidad de La Serena 
Municipalidad de La Higuera 
Municipalidad de Vicuña 
Municipalidad de Paihuano 
Municipalidad de Coquimbo 
Municipalidad de Andacollo 
Municipalidad de Ovalle 
Municipalidad de Río Hurtado 
Municipalidad de Monte Patria 
Municipalidad de Punitaqui 
Municipalidad de Combarbalá 
Municipalidad de Illapel 
Municipalidad de Salamanca 
Municipalidad de Los Vilos 
Municipalidad de Canela 
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Municipalidad de Valparaíso 
Municipalidad de Viña Del Mar 
Municipalidad de Quilpue 
Municipalidad de Villa Alemana 
Municipalidad de Casablanca 
Municipalidad de Quintero 
Municipalidad de Puchuncaví 
Municipalidad de Quillota 
Municipalidad de La Calera 
Municipalidad de La Cruz 
Municipalidad de Hijuelas 
Municipalidad de Nogales 
Municipalidad de Limache 
Municipalidad de Olmué 
Municipalidad de Isla De Pascua 
Municipalidad de San Antonio 
Municipalidad de Santo Domingo 
Municipalidad de Cartagena 
Municipalidad de El Tabo 
Municipalidad de El Quisco 
Municipalidad de Algarrobo 
Municipalidad de San Felipe 
Municipalidad de Santa María 
Municipalidad de Putaendo 
Municipalidad de Catemu 
Municipalidad de Panquehue 
Municipalidad de Llay-Llay 
Municipalidad de Los Andes 
Municipalidad de San Esteban 
Municipalidad de Calle Larga 
Municipalidad de Rinconada 
Municipalidad de La Ligua 
Municipalidad de Cabildo 
Municipalidad de Petorca 
Municipalidad de Papudo 
Municipalidad de Zapallar 
Municipalidad de Juan Fernández 
Municipalidad de Con-Con 
Municipalidad de Buin 
Municipalidad de Calera De Tango 
Municipalidad de Colina 
Municipalidad de Curacaví 
Municipalidad de El Monte 
Municipalidad de Isla De Maipo 
Municipalidad de Pudahuel 
Municipalidad de La Cisterna 
Municipalidad de Las Condes 
Municipalidad de La Florida 
Municipalidad de La Granja 
Municipalidad de Lampa 
Municipalidad de Conchalí 
Municipalidad de La Reina 
Municipalidad de Maipú 
Municipalidad de Estación Central 
Municipalidad de Melipilla 
Municipalidad de Ñuñoa 
Municipalidad de Paine 
Municipalidad de Peñaflor 
Municipalidad de Pirque 
Municipalidad de Providencia 
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Municipalidad de Puente Alto 
Municipalidad de Quilicura 
Municipalidad de Quinta Normal 
Municipalidad de Renca 
Municipalidad de San Bernardo 
Municipalidad de San José De Maipo 
Municipalidad de San Miguel 
Municipalidad de Santiago 
Municipalidad de Talagante 
Municipalidad de Til Til 
Municipalidad de Alhué 
Municipalidad de San Pedro 
Municipalidad de Maria Pinto 
Municipalidad de San Ramón 
Municipalidad de La Pintana 
Municipalidad de Macul 
Municipalidad de Peñalolen 
Municipalidad de Lo Prado 
Municipalidad de Cerro Navia 
Municipalidad de San Joaquín 
Municipalidad de Cerrillos 
Municipalidad de El Bosque 
Municipalidad de Recoleta 
Municipalidad de Vitacura 
Municipalidad de Lo Espejo 
Municipalidad de Lo Barnechea 
Municipalidad de Independencia 
Municipalidad de Pedro Aguirre Cerda 
Municipalidad de Huechuraba 
Municipalidad de Padre Hurtado 
Municipalidad de Rancagua 
Municipalidad de Machalí 
Municipalidad de Graneros 
Municipalidad de Codegua 
Municipalidad de Mostazal 
Municipalidad de Peumo 
Municipalidad de Las Cabras 
Municipalidad de San Vicente 
Municipalidad de Pichidegua 
Municipalidad de Doñihue 
Municipalidad de Coltauco 
Municipalidad de Rengo 
Municipalidad de Quinta De Tilcoco 
Municipalidad de Requínoa 
Municipalidad de Olivar 
Municipalidad de Coinco 
Municipalidad de Malloa 
Municipalidad de San Fernando 
Municipalidad de Chimbarongo 
Municipalidad de Nancagua 
Municipalidad de Placilla 
Municipalidad de Santa Cruz 
Municipalidad de Lolol 
Municipalidad de Chépica 
Municipalidad de Pumanque 
Municipalidad de Paredones 
Municipalidad de Palmilla 
Municipalidad de Litueche 
Municipalidad de Pichilemu 
Municipalidad de Marchihue 
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Municipalidad de La Estrella 
Municipalidad de Navidad 
Municipalidad de Peralillo 
Municipalidad de Curicó 
Municipalidad de Romeral 
Municipalidad de Teno 
Municipalidad de Rauco 
Municipalidad de Licantén 
Municipalidad de Vichuquén 
Municipalidad de Hualañé 
Municipalidad de Molina 
Municipalidad de Sagrada Familia 
Municipalidad de Talca 
Municipalidad de San Clemente 
Municipalidad de Pelarco 
Municipalidad de Río Claro 
Municipalidad de Pencahue 
Municipalidad de Maule 
Municipalidad de Curepto 
Municipalidad de Constitución 
Municipalidad de Empedrado 
Municipalidad de San Javier 
Municipalidad de Linares 
Municipalidad de Yerbas Buenas 
Municipalidad de Colbún 
Municipalidad de Longaví 
Municipalidad de Parral 
Municipalidad de Retiro 
Municipalidad de Chanco 
Municipalidad de Cauquenes 
Municipalidad de Villa Alegre 
Municipalidad de Pelluhue 
Municipalidad de San Rafael 
Municipalidad de Chillán 
Municipalidad de Pinto 
Municipalidad de Coihueco 
Municipalidad de Ranquil 
Municipalidad de Coelemu 
Municipalidad de Quirihue 
Municipalidad de Ninhue 
Municipalidad de Portezuelo 
Municipalidad de Trehuaco 
Municipalidad de Cobquecura 
Municipalidad de San Carlos 
Municipalidad de Ñiquén 
Municipalidad de San Fabián 
Municipalidad de San Nicolás 
Municipalidad de Bulnes 
Municipalidad de San Ignacio 
Municipalidad de Quillón 
Municipalidad de Yungay 
Municipalidad de Pemuco 
Municipalidad de El Carmen 
Municipalidad de Concepción 
Municipalidad de Penco 
Municipalidad de Hualqui 
Municipalidad de Florida 
Municipalidad de Tomé 
Municipalidad de Talcahuano 
Municipalidad de Coronel 
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Municipalidad de Lota 
Municipalidad de Santa Juana 
Municipalidad de Lebu 
Municipalidad de Los Alamos 
Municipalidad de Arauco 
Municipalidad de Curanilahue 
Municipalidad de Cañete 
Municipalidad de Contulmo 
Municipalidad de Tirúa 
Municipalidad de Los Angeles 
Municipalidad de Santa Bárbara 
Municipalidad de Laja 
Municipalidad de Quilleco 
Municipalidad de Nacimiento 
Municipalidad de Negrete 
Municipalidad de Mulchén 
Municipalidad de Quilaco 
Municipalidad de Yumbel 
Municipalidad de Cabrero 
Municipalidad de San Rosendo 
Municipalidad de Tucapel 
Municipalidad de Antuco 
Municipalidad de Chillán Viejo 
Municipalidad de San Pedro De La Paz 
Municipalidad de Chiguayante 
Municipalidad de Angol 
Municipalidad de Purén 
Municipalidad de Los Sauces 
Municipalidad de Renaico 
Municipalidad de Collipulli 
Municipalidad de Ercilla 
Municipalidad de Traiguén 
Municipalidad de Lumaco 
Municipalidad de Victoria 
Municipalidad de Curacautín 
Municipalidad de Lonquimay 
Municipalidad de Temuco 
Municipalidad de Vilcún 
Municipalidad de Freire 
Municipalidad de Cunco 
Municipalidad de Lautaro 
Municipalidad de Perquenco 
Municipalidad de Galvarino 
Municipalidad de Nueva Imperial 
Municipalidad de Carahue 
Municipalidad de Saavedra 
Municipalidad de Pitrufquén 
Municipalidad de Gorbea 
Municipalidad de Toltén 
Municipalidad de Loncoche 
Municipalidad de Villarrica 
Municipalidad de Pucón 
Municipalidad de Melipeuco 
Municipalidad de Curarrehue 
Municipalidad de Teodoro Schmidt 
Municipalidad de Padre De Las Casas 
Municipalidad de Valdivia 
Municipalidad de Corral 
Municipalidad de Mariquina 
Municipalidad de Mafil 
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Municipalidad de Lanco 
Municipalidad de Los Lagos 
Municipalidad de Futrono 
Municipalidad de Panguipulli 
Municipalidad de La Unión 
Municipalidad de Paillaco 
Municipalidad de Río Bueno 
Municipalidad de Lago Ranco 
Municipalidad de Osorno 
Municipalidad de Puyehue 
Municipalidad de San Pablo 
Municipalidad de Puerto Octay 
Municipalidad de Río Negro 
Municipalidad de Purranque 
Municipalidad de Puerto Montt 
Municipalidad de Calbuco 
Municipalidad de Puerto Varas 
Municipalidad de Llanquihue 
Municipalidad de Fresia 
Municipalidad de Frutillar 
Municipalidad de Maullín 
Municipalidad de Los Muermos 
Municipalidad de Ancud 
Municipalidad de Quemchi 
Municipalidad de Dalcahue 
Municipalidad de Castro 
Municipalidad de Chonchi 
Municipalidad de Queilén 
Municipalidad de Quellón 
Municipalidad de Puqueldón 
Municipalidad de Quinchao 
Municipalidad de Curaco De Velez 
Municipalidad de Chaitén 
Municipalidad de Palena 
Municipalidad de Futaleufú 
Municipalidad de San Juan De La Costa 
Municipalidad de Cochamo 
Municipalidad de Hualaihue 
Municipalidad de Aysén 
Municipalidad de Cisnes 
Municipalidad de Coyhaique 
Municipalidad de Chile Chico 
Municipalidad de Cochrane 
Municipalidad de Lago Verde 
Municipalidad de Guaitecas 
Municipalidad de Río Ibañez 
Municipalidad de O'higgins 
Municipalidad de Tortel 
Municipalidad de Punta Arenas 
Municipalidad de Puerto Natales 
Municipalidad de Porvenir 
Municipalidad de Torres Del Paine 
Municipalidad de Rio Verde 
Municipalidad de Laguna Blanca 
Municipalidad de San Gregorio 
Municipalidad de Primavera 
Municipalidad de Timaukel 
Municipalidad de Navarino 
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B. Övriga offentliga upphandlande enheter på regional eller lokal nivå, inbegripet deras 
underavdelningar, och övriga upphandlande enheter med allmännyttig verksamhet som 
omfattas av faktisk administrativ eller finansiell kontroll av en offentlig enhet, under 
förutsättning att de inte har industriell eller kommersiell karaktär. 
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Tillägg 3 

Upphandlande enheter med verksamhet i den allmännyttiga sektorn  

VAROR 
Tröskelvärden: 400 000 SDR (särskilda dragningsrätter) 

TJÄNSTER 
nach enligt tillägg 4 

Tröskelvärden: 400 000 SDR 

BYGGENTREPRENADER 
enligt tillägg 5 

Tröskelvärden: 5 000 000 SDR 

A. FÖRTECKNING ÖVER UPPHANDLANDE ENHETER 
Empresa Portuaria Arica 
Empresa Portuaria Iquique 
Empresa Portuaria Antofagasta 
Empresa Portuaria Coquimbo 
Empresa Portuaria Valparaíso 
Empresa Portuaria San Antonio 
Empresa Portuaria San Vicente-Talcahuano 
Empresa Portuaria Puerto Montt 
Empresa Portuaria Chacabuco 
Empresa Portuaria Austral 
Statliga hamnar som lyder under Dirección de Aeronáutica Civil. 

B. Övriga offentliga företag enligt definitionen i artikel 138 c vilka bedriver någon av de 
verksamheter som nämns nedan eller en kombination av dessa: 

a) Tillhandahållande av flygplatser eller andra terminaler för lufttransporter.

b) Tillhandahållande av hamnar, även för inre vattenvägar, eller andra terminaler för
sjötransporter. 
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Tillägg 4 

Tjänster 

Inom ramen för denna avdelning och utan att det påverkar tillämpningen av artikel 137.2 
skall inga av tjänsterna i den allmänna förteckningen över tjänster uteslutas. 

Tillägg 5 

Byggentreprenader 

Inom ramen för denna avdelning och utan att det påverkar tillämpningen av artikel 137.2 
skall inga av byggentreprenaderna i den huvudgrupp av CPC (Central Product Classification) 
som rör byggverksamhet uteslutas. 
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Bilaga XIII 

Offentlig upphandling genomförande av vissa bestämmelser i del IV avdelning IV 

Tillägg 1 
(som avses i artiklarna 137.3 och 138 i) 

Koncessioner som avser byggentreprenader 

Regler för offentliga byggentreprenader 
1. Bestämmelserna om nationell behandling och icke-diskriminering skall tillämpas på de
upphandlande enheterna enligt denna avdelning vid tilldelning av koncessionskontrakt som 
avser offentliga byggentreprenader i enlighet med definitionen i artikel 138 i. De 
upphandlande enheterna skall i detta fall offentliggöra ett meddelande i enlighet med artikel 
147. 

2. Offentliggörande av ett sådant meddelande skall emellertid inte krävas om ett kontrakt
som gäller koncessioner avseende offentliga byggentreprenader uppfyller villkoren i artikel 
145. 

3. Utöver de bestämmelser som nämns i punkt 1 skall parternas inhemska lagstiftning
avseende koncessioner gälla. 

4. Täckningsområdet för de koncessioner avseende offentliga byggentreprenader som
beviljas av de av gemenskapens upphandlande enheter som anges i tillägg 3 till bilaga I skall 
omfattas av bestämmelserna i denna avdelning i enlighet med gemenskapens direktiv om 
offentlig upphandling. 
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Tillägg 2 

(som avses i artiklarna 147.11 och 142 ) 

Medel för offentliggörande 

1. GEMENSKAPEN
Europeiska gemenskapernas officiella tidning 
http://simap.eu.int 

Österrike 
Österreichisches Bundesgesetzblatt Amtsblatt zur Wiener Zeitung 
Sammlung von Entscheidungen des Verfassungsgerichtshofes 
Sammlung der Entscheidungen des Verwaltungsgerichtshofes — administrativrechtlicher und 
finanzrechtlicher Teil 
Amtliche Sammlung der Entscheidungen des OGH in Zivilsachen 

Belgien 
Lagar och andra författningar: Le Moniteur Belge 
Rättspraxis: Pasicrisie 

Danmark 
Lagar och andra författningar: Lovtidende 
Rättspraxis: Ugeskrift for Retsvaesen 
Administrativa utlåtanden och förfaranden: Ministerialtidende 
Utlåtanden från besvärsnämnden för offentlig upphandling: Konkurrencerådets 
Dokumentation 

Tyskland 
Lagar och andra författningar: Bundesanzeiger, Herausgeber: der Bundesminister der Justiz 
Rättspraxis: Entscheidungsammlungen des Bundesverfassungsgerichts, Bundesgerichtshofs, 
Bundesverwaltungsgerichts, 
Bundesfinanzhofs sowie der Oberlandesgerichte 

Spanien 
Lagstiftning: Boletín Oficial des Estado 
Rättspraxis: ingen officiell publikation 

Frankrike 
Lagstiftning: Journal Officiel de la République française 
Rättspraxis: Recueil des arrêts du Conseil d'Etat 
Revue des marchés publics 

Grekland 
Grekiska regeringens tidning: Eugleqßy sgy JtbeqmÞrexy sgy EkkgmijÞy Dglojqasßay 

Irland 
Lagar och andra författningar: Iris Oifigiúil (Irländska regeringens officiella tidning) 

Italien 
Lagstiftning: Gazetta Ufficiale 
Rättspraxis: ingen officiell publikation 

Luxemburg 
Lagstiftning: Mémorial 
Rättspraxis: Pasicrisie 

Nederländerna 
Lagstiftning: Nederlandse Staatscourant och Staatsblad 
Rättspraxis: ingen officiell publikation 
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Portugal 
Lagstiftning: Diário da República Portuguesa 1a Série A e 2a série 
Rättspraxis: Boletim do Ministério da Justiça 
Colectânea de Acordos do Supremo Tribunal Administrativo; 
Colectânea de Jurisprudência das Relações 

Finland 
Suomen Säädöskokoelma – Finlands Författningssamling 

Sverige 
Svensk Författningssamling 
Förenade kungariket 
Lagstiftning: HM Stationery Office 
Rättspraxis: Law Reports 
Myndigheter: HM Stationery Office 

2. CHILE
Diario Oficial de la República de Chile 
http://www.chilecompra.cl 

ESTLAND 
Europeiska unionens officiella tidning 

UNGERN 
Europeiska unionens officiella tidning 
Közbeszerzési Értesítő (Public Procurement Bulletin) 
Lapja (Public Procurement Bulletin — Official Journal of the Public Procurement Council) 

SLOVENIEN 
Official Journal of the Republic of Slovenia 
Official Gazette of the Republic of Slovenia 

TJECKIEN 
Official Journal of the Republic 
Centrální adresa (Central Address) 

CYPERN 
Europeiska unionens officiella tidning 
Official Gazette of the Republic 
Local Daily Press 

POLEN 
Europeiska unionens officiella tidning 
Biuletyn Zamówień Publicznych (Public Procurement Bulletin) 

MALTA 
Official Gazette of the Republic 
Government Gazette 

LITAUEN 
Official Journal of the Republic of Lithuania 
Information supplement ”Informaciniai pranešimai” to the Gazette (”Valstybės žinios”) of the 
Republic of Lithuania 

LETTLAND 
Official Gazette of the Republic of Latvia 
Latvijas vestnesis (official newspaper) 
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SLOVAKIEN 
Europeiska unionens officiella tidning 
Vestnik Verejneho Obstaravania (Public procurement journal) 

Beslut (2005/106/EG), EUT L 38, 2005. 

Bulgarien 
Meddelanden: 
— Europeiska unionens officiella tidning 
— Bulgariens officiella tidning (http://dv.parliament.bg) 
— Register över offentlig upphandling (www.aop.bg) 

Lagar och andra författningar: 
— Bulgariens officiella tidning 

Rättsliga avgöranden: 
— Högsta allmänna förvaltningsdomstolen (www.sac.government.bg) 

Administrativa utslag med allmän giltighet och förfaranden: 
— Byrån för offentlig upphandling (www.aop.bg) 
— Kommissionen för konkurrensskydd (www.cpc.bg) 

Beslut (2007/611/EG), EUT L 251, 2007. 

Rumänien 
— Europeiska unionens officiella tidning 
— Rumäniens officiella tidning 
— Elektroniskt system för offentlig upphandling (www.e-licitatie.ro) 

Beslut (2007/611/EG), EUT L 251, 2007. 
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Tillägg 3 

(som avses i artikel 150) 

Tidsfrister 

Allmän minimitidsfrist 
1. Om inte annat följer av punkterna 2 och 3 skall de upphandlande enheterna fastställa en
tidsfrist på minst 40 dagar mellan dagen för offentliggörandet av meddelandet om planerad 
upphandling och sista dagen för inlämnande av anbud. Rättelse EUT, L 332, 2003. 

Tidsfrister vid tillämpning av det selektiva förfarandet 

2. Om en upphandlande enhet kräver att leverantörerna skall vara kvalificerade för
deltagande i en upphandling skall den fastställa en tidsfrist på minst 25 dagar mellan dagen 
för offentliggörandet av meddelandet och sista dagen för ansökan om deltagande, och en 
tidsfrist på minst 40 dagar mellan dagen för offentliggörandet av anbudsinfordran och sista 
dagen för inlämnande av anbud. 

Möjligheter att minska de allmänna tidsfristerna 

3. De upphandlande enheterna får under följande omständigheter fastställa kortare tidsfrister
än de som anges i punkterna 1 och 2, förutsatt att tidsfristerna är tillräckligt långa för att 
leverantörerna skall hinna bereda och inge väl underbyggda anbud och förutsatt att 
tidsfristerna under inga omständigheter fastställs till mindre än 10 dagar före den sista dagen 
för inlämnande av anbud: 

a) Om ett meddelande om planerad upphandling har offentliggjorts minst 40 dagar och högst
12 månader i förväg. 

b) Om det rör sig om det andra eller senare offentliggörandet av ett återkommande kontrakt.

c) Om den upphandlande enheten förvärvar varor eller tjänster som finns i handeln (varor
eller tjänster med samma tekniska specifikationer som de varor eller tjänster som säljs eller 
erbjuds, och vanligtvis köps av, ickestatliga köpare för icke-statliga ändamål). Om den 
upphandlande enheten kräver att leverantörerna skall vara kvalificerade för att delta i 
upphandlingen innan de inger anbuden skall den inte minska tidsfristen av detta skäl. 

d) Om ett av den upphandlande enheten vederbörligen styrkt undantagstillstånd gör att de
tidsfrister som anges i punkterna 1 och 2 inte kan tillämpas. 

e) Om, för upphandling genom de enheter som anges i tillägg 3 till bilagorna XI respektive
XII, den tidsfrist för inlämnande av anbud som anges i punkt 2 fastställs genom 
överenskommelse mellan den upphandlande enheten och de utvalda leverantörerna. Om det 
inte finns någon sådan överenskommelse får den upphandlande enheten fastställa tidsfrister 
som är tillräckligt långa för att det skall vara möjligt att inge väl underbyggda anbud. 

f) Om en upphandlande enhet offentliggör ett meddelande om planerad upphandling enligt
artikel 147 i ett av de elektroniska medier som anges i tillägg 2 till denna bilaga och hela 
anbudsunderlaget görs tillgängligt på elektronisk väg vid offentliggörandet av meddelandet. 
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Tillägg 4 

(som avses i artikel 158) 

Statistiska rapporter 

1. Om villkoren i artikel 158 är uppfyllda skall de statistiska rapporterna innehålla följande
upplysningar: 

a) När det gäller de upphandlande enheterna enligt tillägg 1 till bilagorna XI respektive XII,
statistik över det beräknade värdet – såväl övergripande som per enhet – på de beviljade 
kontrakten. När det gäller de upphandlande enheterna enligt tillägg 2–3 till bilagorna XI 
respektive XII, statistik över det beräknade värdet – såväl övergripande som per kategori av 
enhet – på de beviljade kontrakten. 

b) När det gäller de upphandlande enheterna enligt tillägg 1 till bilagorna XI respektive XII,
statistik över antalet beviljade kontrakt och det sammanlagda värdet på de beviljade 
kontrakten – per enhet och per kategori av produkt eller tjänst – i enlighet med enhetliga 
klassifikationssystem. När det gäller de upphandlande enheterna enligt tillägg 2–3 till 
bilagorna XI respektive XII, statistik över det beräknade värdet på de beviljade kontrakten 
per kategori av enhet och per kategori av produkt eller tjänst. 

c) När det gäller de upphandlande enheterna enligt tillägg 1 till bilagorna XI respektive XII,
statistik – per enhet och per kategori av produkt eller tjänst – över antalet beviljade kontrakt 
och det sammanlagda värdet på de beviljade kontrakten i samtliga fall där andra förfaranden 
än det öppna eller det selektiva anbudsförfarandet tillämpas. När det gäller de kategorier av 
upphandlande enheter som anges i tillägg 2–3 till bilagorna XI respektive XII, statistik över 
det sammanlagda värdet på de beviljade kontrakt som överstiger tröskelvärdet i samtliga fall 
där andra förfaranden än det öppna eller det selektiva anbudsförfarandet tillämpas. 

2. Om någondera parten anser att de statistiska uppgifter som den lämnar är ofullständiga
skall den också göra bästa möjliga uppskattning av det verkliga antalet eller värdet när det 
gäller de uppgifter som krävs enligt artikel 147.11. 

3. Associeringskommittén skall regelbundet bedöma huruvida denna bestämmelse behöver
ses över. 
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Tillägg 5 

Tröskelvärden 

Vardera parten skall offentliggöra tröskelvärdena inom ramen för denna avdelning, uttryckta i 
euro eller i motsvarande nationell valuta. 

För gemenskapens del skall beräkningen av dessa värden ske på grundval de särskilda 
dragningsrätternas genomsnittliga dagsvärden, omräknade till euro enligt gällande växelkurs, 
och på grundval av de nationella valutornas genomsnittliga dagsvärden, uttryckta i euro, över 
de 24 månader som avslutas sista dagen i augusti före den revision som träder i kraft den 1 
januari. De reviderade tröskelvärdena skall, om nödvändigt, avrundas nedåt till närmaste 
tusental euro. 

För Chiles del skall beräkningen av dessa värden ske på grundval av de särskilda 
dragningsrätternas genomsnittliga dagsvärden, omräknade till chilenska pesos enligt gällande 
växelkurs, över de 24 månader som avslutas sista dagen i augusti före den revision som 
träder i kraft den 1 januari. De reviderade tröskelvärdena skall, om nödvändigt, avrundas 
nedåt till närmaste tiotusental chilenska pesos. 
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Bilaga XIV 

(som avses i artiklarna 164 och 165) 

Löpande betalningar och kapitalrörelser 

Med avseende på sina skyldigheter enligt artiklarna 164 och 165 i detta avtal förbehåller sig 
Chile följande rättigheter: 

1. Rätten att, utan att det påverkar tillämpningen av punkt 3 i denna bilaga, bibehålla det
gällande kravet att överföringar från Chile av intäkter från försäljning, helt eller delvis, av en 
investering som gjorts av en investerare från gemenskapen eller av intäkter från likvidering, 
helt eller delvis, av investeringen inte får ske förrän efter en period som inte får överskrida 

i) ett år räknat från dagen för överföringen till Chile, om det gäller en investering som
omfattas av lagdekret 600 om utländska investeringar (Decreto Ley 600, Estatuto de la 
Inversion Extranjera), eller 

ii) fem år räknat från dagen för överföringen till Chile, om det gäller en investering som
omfattas av lag 18 657om investeringsfond för utländskt kapital (Ley 18.657, Ley Sobre 
Fondo de Inversiones de Capitales Extranjeros). 

2. Rätten att anta åtgärder i överensstämmelse med artiklarna 164 och 165 samt denna
bilaga för att inrätta kommande frivilliga specialprogram för investeringar vid sidan av den 
allmänna ordningen för utländska investeringar i Chile, dock med det undantaget att sådana 
åtgärder får begränsa överföringar från Chile av intäkter från försäljning, helt eller delvis, av 
en investering som gjorts av en investerare från gemenskapen eller av intäkter från 
likvidering, helt eller delvis, av investeringen under en period som inte får överskrida fem år 
räknat från dagen för överföringen till Chile. 

3. Rätten för Chiles centralbank att bibehålla eller anta åtgärder i överensstämmelse med
lagen om Chiles centralbank (Ley Orgánica Constitucional del Banco Central de Chile, Ley 
18.840) (nedan kallad ”lag 18.840”) eller annan lagstiftning i syfte att trygga valutastabilitet 
och normalt fungerande inhemska och utländska betalningar. I detta syfte har Chiles 
centralbank rätt att reglera penningmängden och kredittillgången samt internationella kredit- 
och valutatransaktioner. Chiles centralbank har även rätt att utfärda föreskrifter som rör 
penning-, kredit-, finans- och valutafrågor. Sådana åtgärder inbegriper bland annat 
införandet av begränsningar avseende löpande betalningar och överföringar (kapitalrörelser) 
till eller från Chile och därmed sammanhängande transaktioner, till exempel krav på en 
reserv (encaje) för insättningar, investeringar eller krediter från eller till utlandet. 

Utan hinder av ovanstående får det krav på en reserv som Chiles centralbank kan ställa i 
enlighet med artikel 49 nr 2 i lag 18.840 inte överstiga 30 % av det belopp som överförts och 
får inte tillämpas under en längre period än två år. 

4. Vid tillämpning av åtgärder enligt denna bilaga får Chile, såsom anges i landets
lagstiftning, inte göra någon åtskillnad mellan gemenskapen och tredjeland när det gäller 
transaktioner av samma slag. 
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Bilaga XV 

(som avses i artikel 189.2) 

Modell för förfaranderegler för förlikningsnämnder 

Allmänna bestämmelser 
1. I dessa regler avses med
rådgivare: en person som engagerats av en part för att ge råd till eller biträda den parten i 
samband med förlikningsnämndsförfarandet, 

klagande part: den part som i enlighet med artikel 184 i detta avtal begär att en 
förlikningsnämnd skall tillsättas, 

förlikningsnämnd: en förlikningsnämnd som tillsatts i enlighet med artikel 185 i 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 

dag: kalenderdag. 

2. Den svarande parten skall ansvara för administreringen av tvistlösningsförfarandet i
organisatoriskt hänseende, särskilt anordnande av förhandlingar, om inget annat 
överenskommits. 

Skriftliga handlingar 
3. Alla framställningar, meddelanden, skriftliga inlagor eller andra handlingar skall av
parterna eller av förlikningsnämnden överlämnas 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 skall tillhandahålla den andra parten och var och en av förlikningsmännen
en kopia av alla sina skriftliga inlagor. En kopia av handlingarna skall också tillhandahållas i 
elektronisk form. 

5. Alla skriftliga handlingar skall ställas till och överlämnas till Chile respektive gemenskapen.

6. Rättelse av smärre skrivfel i en framställan, ett meddelande, en skriftlig inlaga eller annan
handling med anknytning till förlikningsnämndsförfarandet får ske genom ingivande av en ny 
handling i vilken ändringarna tydligt anges. 

7. Om sista dagen för ingivande av en handling infaller på en officiell helgdag i Chile eller
gemenskapen, får handlingen inges nästa arbetsdag. 

Inledning av ett förlikningsförfarande 
8. Om parterna inte kommer överens om något annat skall de inom sju dagar från dagen för
tillsättandet av förlikningsnämnden sammanträffa med nämnden för att besluta om sådana 
frågor som parterna eller förlikningsnämnden anser lämpliga, bland annat arvode och 
kostnadsersättning, normalt enligt Världshandelsorganisationens (WTO) normer, som skall 
utgå till förlikningsmännen. 

9. a) Om parterna inte kommer överens om något annat skall förlikningsnämnden ha följande 
mandat: 

”Att mot bakgrund av relevanta bestämmelser i avtalet pröva den fråga som underställts 
associeringskommittén och avgöra huruvida den ifrågasatta åtgärden är förenlig med del IV i 
avtalet och att avkunna det utslag som avses i artikel 187 i avtalet.” 



Rådets beslut (2002/979/EG), EGT L 352, 2002 1613

b) Förlikningsnämnden skall tolka bestämmelserna i detta avtal i enlighet med sedvanliga
tolkningsregler inom folkrätten, med beaktande av att parterna skall genomföra detta avtal i 
god tro och inte får kringgå sina skyldigheter. 

c) Parterna skall så snart som möjligt översända det mandat de eventuellt kommer överens
om till förlikningsnämnden. 

Inledande skriftliga inlagor 
10. Den klagande parten skall inge sin inledande skriftliga inlaga senast 20 dagar efter det
att förlikningsnämnden tillsatts. Den svarande parten skall inge sitt skriftliga genmäle senast 
20 dagar efter det att den inledande skriftliga inlagan ingivits. 

Förlikningsnämndens arbete 
11. Förlikningsnämndens ordförande skall leda nämndens samtliga sammanträden.
Förlikningsnämnden får delegera rätten att fatta beslut i administrativa frågor och 
procedurfrågor till ordföranden. 

12. Om inte annat föreskrivs i dessa regler, får förlikningsnämnden använda vilka hjälpmedel
den vill för fullgörandet av sin uppgift, inbegripet telefon, telefax eller datorkommunikation. 

13. Endast förlikningsmännen har rätt att delta i förlikningsnämndens överläggningar, men
nämnden kan medge att deras biträden är närvarande vid överläggningarna. 

14. Förlikningsnämnden skall ensam vara behörig att formulera beslut och utslag.

15. Om det uppkommer en procedurfråga som inte täcks av dessa regler, får
förlikningsnämnden besluta om ett lämpligt förfarande som inte är oförenligt med del IV i 
detta avtal. 

16. Om förlikningsnämnden anser att en tidsfrist som är tillämplig i förfarandet behöver
ändras eller att någon annan ändring behöver göras i förfarandet i processuellt eller 
administrativt hänseende, skall den skriftligen underrätta parterna om skälen till ändringen 
eller anpassningen och ange vilken tidsfrist respektive anpassning som är nödvändig. 

Förhandlingar 
17. Ordföranden skall fastställa dag och tid för förhandlingen i samråd med parterna och
övriga ledamöter av förlikningsnämnden. Ordföranden skall skriftligen underrätta parterna 
om dag, tid och plats för förhandlingen. Om förhandlingen är öppen för allmänheten skall den 
part som ansvarar för administreringen av förfarandet i organisatoriskt hänseende göra dessa 
uppgifter tillgängliga för allmänheten. Förutsatt att parterna inte motsätter sig det, får 
förlikningsnämnden besluta att inte anordna någon förhandling. 

18. Om parterna inte kommer överens om något annat skall förhandlingen äga rum i Bryssel,
om Chile är klagande part, och i Santiago, om gemenskapen eller gemenskapen och dess 
medlemsstater är klagande part. 

19. Förlikningsnämnden får anordna ytterligare förhandlingar om parterna är överens om
detta. 

20. Samtliga förlikningsmän skall närvara vid en förhandling.

21. Följande personer har rätt att närvara vid en förhandling, oavsett om förfarandet är
öppet för allmänheten eller ej: 

a) Företrädare för parterna.

b) Rådgivare till parterna.

c) Administrativ personal, tolkar, översättare och protokollförare.
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d) Biträden till förlikningsmännen.

Endast företrädare för eller rådgivare till parterna får yttra sig inför förlikningsnämnden. 

22. Senast fem dagar före förhandlingen skall parterna överlämna en förteckning som upptar
namnen på de personer som på deras vägnar muntligen kommer att framföra synpunkter 
eller göra en föredragning vid förhandlingen, liksom namnen på andra företrädare eller 
rådgivare som kommer att närvara. 

23. Förlikningsnämndens förhandlingar skall inte vara öppna för allmänheten, om parterna
inte beslutar något annat. Om parterna beslutar att en förhandling skall vara öppen för 
allmänheten, kan en del av förhandlingen dock hållas inom stängda dörrar om 
förlikningsnämnden på parternas begäran beslutar detta av synnerliga skäl. 
Förlikningsnämnden skall sammanträda inom stängda dörrar i synnerhet när en parts inlagor 
och framställning innehåller affärshemligheter. 

24. Förlikningsnämnden skall leda förhandlingen på följande sätt, varvid den klagande parten
och den svarande parten skall tilldelas lika lång tid: 

Framställning 
a) Den klagande partens framställning.

b) Den svarande partens framställning.

Genmäle 
a) Den klagande partens genmäle.

b) Den svarande partens replik på genmälet.

25. Förlikningsnämnden får när som helst under förhandlingen ställa frågor till parterna.

26. Förlikningsnämnden skall sörja för att det görs en utskrift av förhandlingen och för att
parterna snarast möjligt får en kopia av denna. 

27. Parterna får inom tio dagar från dagen för förhandlingen inge en kompletterande skriftlig
inlaga rörande frågor som tagits upp under förhandlingen. 

Skriftliga frågor 
28. Förlikningsnämnden får när som helst under ett förfarande ställa skriftliga frågor till en av
eller båda parterna. Förlikningsnämnden skall överlämna de skriftliga frågorna till den eller de 
parter som frågorna är ställda till. 

29. Den part till vilken förlikningsnämnden ställt en skriftlig fråga skall till den andra parten
och till förlikningsnämnden inge ett exemplar av sitt skriftliga svar. Parterna skall ges tillfälle 
att skriftligen lämna synpunkter på svaret inom fem dagar efter dagen för ingivandet. 

Sekretess 
30. Parterna skall vidmakthålla sekretessen beträffande nämndens förhandlingar när dessa
hålls inom stängda dörrar enligt regel 23. Parterna skall iaktta sekretess beträffande alla 
uppgifter som den andra parten lämnar till förlikningsnämnden och som enligt den parten är 
konfidentiella. Om en av parterna i en tvist till förlikningsnämnden inger en konfidentiell 
version av sin egen skriftliga inlaga, skall den 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 senare, lämna ett icke-konfidentiellt sammandrag av 
uppgifterna i inlagan vilket kan lämnas ut till allmänheten. Dessa regler skall inte hindra en 
part från att underrätta allmänheten om sin egen ståndpunkt. 
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Ensidiga kontakter 
31. Förlikningsnämnden får inte sammanträffa med eller kontakta någon av parterna i den
andra partens frånvaro. 

32. En förlikningsman får inte diskutera en viss aspekt av den fråga förfarandet gäller med
någon av eller båda parterna i de andra förlikningsmännens frånvaro. 

Experter 
33. På begäran av en part eller på eget initiativ får förlikningsnämnden inhämta upplysningar
eller råd i sakfrågor från de personer eller organ som den finner lämpliga. Alla upplysningar 
som inhämtas på detta sätt skall överlämnas till parterna för synpunkter. 

34. Om en expert ombeds att avge en skriftlig rapport, skall alla tidsfrister som är tillämpliga
i förlikningsnämndsförfarandet upphöra att löpa från och med den dag då rapporten beställs 
till och med den dag då den överlämnas till förlikningsnämnden. 

Amicus curiae-inlagor 
35. Om parterna inte kommer överens om något annat inom tre dagar räknat från dagen för
tillsättandet av förlikningsnämnden, får förlikningsnämnden ta emot skriftliga inlagor som 
den inte begärt, förutsatt att de inges inom tio dagar räknat från dagen för tillsättandet av 
förlikningsnämnden, att de är kortfattade (under inga omständigheter längre än 15 
maskinskrivna sidor, eventuella bilagor inbegripna) och att de har direkt relevans för de 
sakfrågor och rättsliga frågor som prövas av förlikningsnämnden. 

36. Inlagan skall inbegripa en beskrivning av den fysiska eller juridiska person som inger
inlagan, inbegripet av arten av dennes verksamhet och dennes finansieringskällor, med 
angivande av på vilket sätt personen berörs av förlikningsförfarandet. Inlagan skall inges på 
de språk som parterna valt i enlighet med regel 39. 

37. Förlikningsnämnden skall i sitt utslag förteckna samtliga inlagor den tagit emot som
överensstämmer med bestämmelserna i föregående regel. Förlikningsnämnden skall inte vara 
skyldig att i sitt utslag kommentera den sakliga eller rättsliga argumenteringen i sådana 
inlagor. Alla inlagor som förlikningsnämnden tar emot enligt denna regel skall överlämnas till 
parterna för synpunkter. 

Brådskande fall 
38. I sådana brådskande fall som avses i artikel 187.5 i avtalet skall förlikningsnämnden på
lämpligt sätt anpassa de tidsfrister som anges i dessa regler. 

Översättning och tolkning 
39. Var och en av parterna skall, inom rimlig tid innan de inger sina inledande skriftliga
inlagor i ett förlikningsnämndsförfarande, underrätta den andra parten om vilket språk den 
kommer att använda i sina skriftliga inlagor och muntliga framställningar. 

40. Var och en av parterna skall ombesörja och bekosta översättning av sina skriftliga inlagor
till det språk som den andra parten valt. 

41. Den svarande parten skall ombesörja tolkning av muntliga framställningar till det språk
som den andra parten valt. 

42. Förlikningsnämndens utslag skall föreligga på det eller de språk som parterna valt.

43. Kostnaderna för översättning av förlikningsnämndens utslag skall bäras lika av parterna.

44. Parterna får lämna synpunkter på en översatt version av en handling som upprättats i
enlighet med dessa regler. 
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Tidsberäkning 
45. Om det i detta avtal eller i dessa regler föreskrivs, eller om förlikningsnämnden kräver,
att något skall ske inom ett visst antal dagar efter, före eller på en bestämd dag eller efter, 
före eller på dagen för en bestämd händelse, skall den angivna dagen eller den dag då den 
angivna händelsen inträffar inte beaktas vid beräkningen av antalet dagar. 

46. Om en part till följd av tillämpning av regel 7 mottar en handling en annan dag än den
dag då den andra parten mottar samma handling, skall eventuella tidsfrister som fastställs på 
grundval av mottagandet börja löpa från och med den senare av dessa dagar. 

Övriga förfaranden 
47. Dessa regler skall gälla för de förfaranden som fastställs i artikel 188.4, 188.5, 188.8 och
188.10 i detta avtal, dock med följande undantag: 

a) En part som inger en begäran enligt artikel 188.4 skall inge sin inledande skriftliga inlaga
inom tio dagar efter dagen för ingivandet av begäran, och den svarande parten skall inge sitt 
skriftliga genmäle inom tio dagar efter dagen för ingivandet av den inledande skriftliga 
inlagan. 

b) En part som inger en begäran enligt artikel 188.5 skall inge sin inledande skriftliga inlaga
inom tio dagar efter dagen för ingivandet av begäran, och den svarande parten skall inge sitt 
skriftliga genmäle inom tio dagar efter dagen för ingivandet av den inledande skriftliga 
inlagan. 

c) En part som inger en begäran enligt artikel 188.8 skall inge sin inledande skriftliga inlaga
inom tio dagar efter dagen för ingivandet av begäran, och den svarande parten skall inge sitt 
skriftliga genmäle inom tio dagar efter dagen för ingivandet av den inledande skriftliga 
inlagan. 

d) En part som inger en begäran enligt artikel 188.10 skall inge sin inledande skriftliga inlaga
inom tio dagar efter dagen för ingivandet av begäran, och den svarande parten skall inge sitt 
skriftliga genmäle inom tio dagar efter dagen för ingivandet av den inledande skriftliga 
inlagan. 

48. Om det behövs skall förlikningsnämnden fastställa en tidsfrist för ingivande av eventuella
ytterligare skriftliga inlagor, inbegripet skriftliga genmälen, så att parterna får möjlighet att, 
inom de tidsfrister för ett förlikningsnämndsförfarande som fastställs i artikel 188 i detta 
avtal och i dessa regler, vardera inge lika många skriftliga inlagor. 
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Bilaga XVI 

(som avses i artiklarna 185 och 189) 

Uppförandekod för ledamöter av en förlikningsnämnd 

Definitioner 
1. I denna uppförandekod avses med

a) ledamot: en medlem av en förlikningsnämnd som tillsatts i enlighet med artikel 185 i detta
avtal, 

b) kandidat: en enskild person vars namn finns upptaget i den förteckning över
förlikningsmän som avses i artikel 185.2 i detta avtal och som man överväger att utse till 
ledamot av en förlikningsnämnd i enlighet med artikel 185.3 i detta avtal, 

c) biträde: en person som, inom ramen för en ledamots mandat, utför utredningsarbete för
ledamotens räkning eller biträder denne, 

d) förfarande: ett förlikningsnämndsförfarande i enlighet med avdelning VIII kapitel III i
detta avtal, om inte annat anges, 

e) personal: i förhållande till en ledamot, sådana personer, andra än biträden, som står under
ledamotens ledning och överinseende. 

I. Skyldigheter inom ramen för förfarandet 
2. Alla kandidater och ledamöter skall undvika oegentligheter och sådant som kan ge intryck
av oegentligheter, skall vara oberoende och opartiska, skall undvika direkta och indirekta 
intressekonflikter och skall i sitt uppträdande iaktta stränga normer så att integriteten och 
objektiviteten i tvistlösningsförfarandet bibehålls. Före detta ledamöter skall fullgöra de 
skyldigheter som fastställs i delarna V och VI i denna uppförandekod. 

II. Skyldighet att lämna uppgifter
3. En kandidat skall, före bekräftelsen av att han eller hon i enlighet med artikel 185 i detta
avtal har utsetts till ledamot av en förlikningsnämnd, uppge sådana intressen, förbindelser 
eller andra omständigheter som är ägnade att påverka hans eller hennes oberoende eller 
opartiskhet eller som rimligen kan ge upphov till ett intryck av oegentligheter eller partiskhet 
i förfarandet. Kandidaten skall i detta syfte vidta alla rimliga åtgärder för att söka utröna om 
sådana intressen, förbindelser eller andra omständigheter föreligger. 

4. En kandidat som utsetts till ledamot skall även fortsättningsvis vidta alla rimliga åtgärder
för att söka utröna om sådana intressen, förbindelser eller andra omständigheter som avses i 
regel 3 föreligger och i så fall uppge dessa. En ledamot skall vara fortsatt bunden av denna 
skyldighet att uppge intressen, förbindelser och andra omständigheter som uppstår under 
något skede i förfarandet. Ledamoten skall skriftligen uppge sådana intressen, förbindelser 
eller andra omständigheter till den gemensamma kommittén, så att parterna kan ta ställning 
till dem. 

III. Kandidaters och ledamöters fullgörande av sina uppgifter
5. En kandidat som accepterar att utses till ledamot skall vara beredd att, och skall, utföra
uppdraget som ledamot samvetsgrant och med erforderlig skyndsamhet under hela 
förfarandet. 

6. En ledamot skall utföra sitt uppdrag med ärlighet och omsorg.

7. En ledamot skall iaktta denna uppförandekod.

8. En ledamot skall inte hindra andra ledamöter från att delta i någon del av förfarandet.
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9. En ledamot skall ta ställning endast till de frågor som uppkommer inom ramen för
förfarandet och som är av betydelse för tvistens avgörande och får inte delegera sina 
beslutsbefogenheter till någon annan. 

10. En ledamot skall vidta alla rimliga åtgärder för att säkerställa att hans eller hennes
biträde och personal följer bestämmelserna i delarna I, II och VI i denna uppförandekod. 

11. En ledamot får inte ha några ensidiga kontakter som rör förfarandet.

12. En kandidat eller ledamot får inte lämna ut uppgifter som rör faktiska eller möjliga
överträdelser av denna uppförandekod utom till associeringskommittén eller om det är 
nödvändigt för att avgöra om en kandidat eller ledamot har överträtt eller kan komma att 
överträda uppförandekoden. 

IV. Ledamöters oberoende och opartiskhet
13. En ledamot skall vara oberoende och opartisk. En ledamot skall uppträda rättvist och
undvika att ge upphov till ett intryck av oegentligheter eller partiskhet. 

14. En ledamot skall inte låta sig påverkas av egna intressen, påtryckningar från
utomstående, politiska överväganden, den allmänna opinionen, lojalitet i förhållande till en 
part eller fruktan för kritik. 

15. En ledamot får varken direkt eller indirekt påta sig skyldigheter eller acceptera förmåner
som på något sätt skulle kunna inkräkta, eller synas inkräkta, på ledamotens utövande av sitt 
uppdrag. 

16. En ledamot får inte utnyttja sin ställning som medlem av skiljenämnden för att främja
egna intressen. En ledamot skall undvika åtgärder som kan skapa ett intryck av att andra 
skulle ha särskilda möjligheter att påverka honom eller henne. En ledamot skall vidta alla 
åtgärder för att förebygga eller förhindra att andra utger sig för att ha sådana möjligheter. 

17. En ledamot skall inte låta tidigare eller existerande förbindelser eller åligganden avseende
hans eller hennes ekonomi, affärsverksamhet, yrkesliv, familj eller sociala umgänge påverka 
hans eller hennes uppträdande eller omdöme.  

18. En ledamot skall undvika att inleda förbindelser eller förvärva ekonomiska intressen som
är ägnade att påverka hans eller hennes opartiskhet eller som rimligen skulle kunna skapa 
ett intryck av oegentligheter eller partiskhet. 

V. Åligganden i vissa situationer 
19. En ledamot eller före detta ledamot skall undvika åtgärder som kan ge intrycket att han
eller hon varit partisk vid fullgörandet av sitt uppdrag som ledamot eller gagnats av 
förlikningsnämndens beslut. 

VI. Sekretess
20. En ledamot eller före detta ledamot får inte vid något tillfälle, för några andra ändamål än
de som rör förfarandet, utlämna eller använda icke-offentliga uppgifter som rör förfarandet 
eller som han eller hon fått kännedom om under förfarandet och får under inga förhållanden 
utlämna eller använda sådana uppgifter för att uppnå fördelar för sig själv eller andra eller 
för att skada andras intressen. 

21. En ledamot får inte lämna ut en förlikningsnämnds utslag innan det offentliggörs.

22. En ledamot eller före detta ledamot får inte vid något tillfälle utlämna vad som
framkommit vid överläggningarna i förlikningsnämnden eller vad någon enskild ledamot 
yttrat. 
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VII. Skyldigheter för biträden och personal
23. Delarna I (Skyldigheter inom ramen för förfarandet), II (Skyldighet att lämna uppgifter)
och VI (Upprätthållande av konfidentialiteten) i denna uppförandekod gäller också biträden 
och personal. 
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Bilaga XVII 

(som avses i artikel 193.4) 

Genomförande av vissa beslut inom ramen för del IV 

Beslut som avses i artikel 193.4 i detta avtal skall genomföras i enlighet med följande 
förfarande: 

a) För Chiles del, i överensstämmelse med bestämmelserna i artikel 50 nr 1 punkt 2 i
Republiken Chiles konstitution. 

b) För gemenskapens och dess medlemsstaters del, i överensstämmelse med tillämpliga
interna förfaranden. 
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