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Rådets förordning (EU) nr 267/2012 om restriktiva åtgärder mot Iran, bilaga VIIB

[10098 BB]

Uppdaterad: 2016-11-11

BILAGA VIIB

Grafit och råmaterial, bearbetat, icke slutligt förädlade metaller som avses i artikel 15a
HS-nummer och beskrivning
1. Grafit i form av råmaterial eller halvfabrikat
2504

Naturlig grafit

3801

Konstgjord grafit; kolloidal och halvkolloidal grafit; preparat på basis av grafit eller annat kol,
i pastaform eller i form av block, plattor eller andra halvfabrikat

2. Korrosionsbeständigt höglegerat stål (kromhalt > 12 %) i skikt-, plåt-, rör- eller rullform
ex 72 19

Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av minst 600 mm

ex 72 20

Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av mindre än 600 mm

ex 72 21

Stång av rostfritt stål, varmvalsad, i oregelbundet upprullade ringar

ex 72 22

Annan stång av rostfritt stål; profiler av rostfritt stål

ex 72 25

Valsade platta produkter av annat legerat stål, med en bredd av minst 600 mm

ex 72 26

Valsade platta produkter av annat legerat stål, med en bredd av mindre än 600 mm

ex 72 27

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

ex 72 28

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

ex 73 04

Rör och ihåliga profiler, av järn (annat än gjutjärn) eller stål, sömlösa

ex 73 05

Andra rör av järn eller stål (t.ex. svetsade, nitade eller på liknande sätt förslutna) med ett runt
tvärsnitt och med en ytterdiameter av mer än 406,4 mm

ex 73 06

Andra rör och andra ihåliga profiler, av järn eller stål (t.ex. hopböjda utan fogning, svetsade eller
nitade)

ex 73 07

Rördelar (t.ex. kopplingar, knärör och muffar) av järn eller stål

3. Aluminium och aluminiumlegeringar i skikt-, plåt-, rör- eller rullform
ex 76 04

Stång och profiler av aluminium

ex 7604 10 10

– Av olegerat aluminium
– – Stång
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– Av aluminiumlegering
– – Ihåliga profiler
– – – Stång

7606

Plåt och band av aluminium, med en tjocklek av mer än 0,2 mm

7608

Rör av aluminium

7609

Rördelar (t.ex. kopplingar, knärör och muffar) av aluminium

4. Titan och titanlegeringar i skikt-, plåt-, rör- eller rullform
ex 8108 90

Titan och varor av titan, inbegripet avfall och skrot
– Andra slag

5. Nickel och nickellegeringar i skikt-, plåt-, rör- eller rullform
ex 75 05

Stång, profiler och tråd av nickel

ex 7505 11

Stång

ex 7505 12
7506
ex 75 07
7507 11

Plåt, band och folier av nickel
Rör och rördelar (t.ex. kopplingar, knärör och muffar) av nickel
– Rör
– – Av olegerad nickel

7507 12

– Rör
– – Av nickellegering

7507 20

– Rördelar

Förklarande anmärkning: Metallegeringarna i punkterna 2, 3, 4 och 5 är sådana som innehåller ett högre viktprocenttal
av den angivna metallen än av något annat grundämne.

Förordning 2016/1375.

