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II 

(Icke-lagstiftningsakter) 

INTERNATIONELLA AVTAL 

RÅDETS BESLUT 

av den 16 september 2010 

om undertecknande, på Europeiska unionens vägnar, och om provisorisk tillämpning av 
frihandelsavtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken 

Korea, å andra sidan 

(2011/265/EU) 

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT 

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktions
sätt, särskilt artiklarna 91, 100.2, 167.3 och 207 jämförda med 
artikel 218.5, 

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag, och 

av följande skäl: 

(1) Den 23 april 2007 bemyndigade rådet kommissionen att 
på Europeiska unionens och dess medlemsstaters vägnar 
förhandla fram ett frihandelsavtal med Republiken Korea 
(nedan kallad Korea). 

(2) De förhandlingarna har slutförts och frihandelsavtalet 
mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å 
ena sidan, och Republiken Korea, å andra sidan, (nedan 
kallat avtalet) paraferades den 15 oktober 2009. 

(3) Enligt artikel 15.10.5 i avtalet ska det tillämpas pro
visoriskt. 

(4) Avtalet bör undertecknas på unionens vägnar och till
lämpas provisoriskt i avvaktan på att de förfaranden 
som är nödvändiga för dess ingående avslutas. 

(5) Avtalet påverkar inte rätten för investerare i unionens 
medlemsstater att åtnjuta förmånligare behandling enligt 
de investeringsavtal som en medlemsstat eller Korea är 
parter i. 

(6) I enlighet med artikel 218.7 i fördraget bör rådet bemyn
diga kommissionen att godkänna vissa begränsade änd
ringar av avtalet. Kommissionen bör bemyndigas att se 
till att rätten till samproduktion enligt artikel 5 i pro
tokollet om kulturellt samarbete upphör att gälla, om 
inte kommissionen fastställer att rätten bör fortsätta att 
gälla och detta godkänns av rådet i enlighet med ett 
särskilt förfarande, som krävs både på grund av den 
känsliga karaktären hos denna del av avtalet och på 
grund av att avtalet ska ingås av unionen och dess med
lemsstater. Kommissionen bör dessutom bemyndigas att 
godkänna ändringar som ska antas av arbetsgruppen för 
geografiska beteckningar i enlighet med artikel 10.25 i 
avtalet. 

(7) Det är lämpligt att fastställa de förfaranden som ska gälla 
för geografiska beteckningar som skyddas i enlighet med 
avtalet. 

(8) Unionen bör aktivera de förfaranden som rör begräns
ningar av tullrestitution, skyddsåtgärder och tvistlösning 
när de villkor som fastställs i de relevanta bestämmel
serna är uppfyllda. De rättigheter som unionen har enligt 
artikel 14 (Restitution av eller befrielse från tullar) i pro
tokollet om definition av begreppet ”ursprungsprodukter” 
och metoder för administrativt samarbete till avtalet, bör 
utövas i enlighet med tillämpliga bestämmelser i Europa
parlamentets och rådets förordning om genomförande av 
den bilaterala skyddsklausulen i frihandelsavtalet mellan 
EU och Korea. 

(9) Den provisoriska tillämpning som avses i detta beslut 
påverkar inte fördelningen av behörighet mellan unionen 
och dess medlemsstater i enlighet med fördragen.

SV 14.5.2011 Europeiska unionens officiella tidning L 127/1
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HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE. 

Artikel 1 

Undertecknandet av frihandelsavtalet mellan Europeiska unio
nen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Korea, 
å andra sidan, godkänns härmed på unionens vägnar, med för
behåll för att avtalet ingås. 

Texten till avtalet åtföljer detta beslut. 

Artikel 2 

Rådets ordförande bemyndigas härmed att utse den eller de 
personer som ska ha rätt att underteckna avtalet på unionens 
vägnar, med förbehåll för att det ingås. 

Artikel 3 

1. Avtalet ska tillämpas provisoriskt av unionen i enlighet 
med artikel 15.10.5 i avtalet, i väntan på att förfarandena för 
avtalets ingående avslutas. Följande bestämmelser ska inte till
lämpas provisoriskt: 

— Artiklarna 10.54–10.61 (straffrättslig verkställighet av im
materiella rättigheter). 

— Artiklarna 4.3, 5.2, 6.1, 6.2, 6.4, 6.5, 8, 9 och 10 i pro
tokollet om kulturellt samarbete. 

2. För att fastställa dagen för den provisoriska tillämpningen 
ska rådet fastställa datum för översändande till Korea av den 
anmälan som avses i artikel 15.10.5 i avtalet. Anmälan ska 
innefatta hänvisningar till de bestämmelser som inte kan till
lämpas provisoriskt. 

Rådet ska samordna den faktiska tidpunkten för den pro
visoriska tillämpningen med dagen för ikraftträdande av Euro
paparlamentets och rådets förordning om genomförande av den 
bilaterala skyddsklausulen i frihandelsavtalet mellan EU och Ko
rea som är föreslagen. 

3. Dagen för avtalets ikraftträdande kommer att offentliggö
ras av rådets generalsekretariat i Europeiska unionens officiella tid
ning. 

Artikel 4 

1. Kommissionen ska underrätta Korea om unionens avsikt 
att inte förlänga perioden för rätt till samproduktion i enlighet 
med artikel 5 i protokollet om kulturellt samarbete enligt det 
förfarande som fastställs i artikel 5.8 i protokollet, såvida inte 

rådet på förslag av kommissionen fyra månader innan denna 
period med rätt till samproduktion löper ut fattar beslut om att 
förlänga rätten. Om rådet beslutar om att förlänga rätten ska 
denna bestämmelse åter börja gälla vid utgången av den för
nyade perioden för rätt till samproduktion. Vid det särskilda 
beslutet om förlängning av perioden med rätt till samproduk
tion ska rådet fatta beslut med enhällighet. 

2. Vid tillämpningen av artikel 10.25 i avtalet ska ändringar 
av avtalet genom beslut i arbetsgruppen för geografiska beteck
ningar godkännas av kommissionen på Europeiska unionens 
vägnar. Om berörda parter inte kan komma överens med an
ledning av invändningar som rör en geografisk beteckning ska 
kommissionen anta en sådan ståndpunkt i enlighet med för
farandet i artikel 15.2 i rådets förordning (EG) nr 510/2006 
av den 20 mars 2006 om skydd av geografiska beteckningar 
och ursprungsbeteckningar för jordbruksprodukter ( 1 ). Den tid 
som avses i artikel 5.6 i rådets beslut 1999/468/EG av den 
28 juni 1999 om de förfaranden som skall tillämpas vid ut
övandet av kommissionens genomförandebefogenheter ( 2 ) ska 
vara en månad. 

Artikel 5 

1. Ett skyddat namn i underavsnitt C ”Geografiska beteck
ningar” i kapitel tio i avtalet får användas av alla aktörer som 
saluför jordbruksprodukter, livsmedel, viner, aromatiserade viner 
eller spritdrycker som överensstämmer med motsvarande pro
duktspecifikation. 

2. Medlemsstaterna och unionsinstitutionerna ska säkerställa 
efterlevnaden av det skydd som föreskrivs i artiklarna 
10.18–10.23 i avtalet, inbegripet på begäran av en berörd part. 

Artikel 6 

Den ståndpunkt som unionen ska inta i kommittén för kul
turellt samarbete avseende beslut som får rättslig verkan ska 
fastställas av rådet i enlighet med fördraget. Unionens företrä
dare i kommittén för kulturellt samarbete ska bestå av högre 
tjänstemän från kommissionen och medlemsstaterna med sak
kunskap om och erfarenhet av kulturfrågor och kulturverksam
het, och de ska lägga fram unionens ståndpunkt i enlighet med 
fördraget. 

Artikel 7 

Tillämplig bestämmelse för antagandet av de genomförande
bestämmelser som behövs för tillämpningen av reglerna i bilaga 
II a till protokollet om definition av begreppet ursprungsprodukter 
och metoder för administrativt samarbete till avtalet, är 
artikel 247a i rådets förordning (EEG) nr 2913/92 av den 
12 oktober 1992 om inrättandet av en tullkodex för gemen
skapen ( 3 ).

SV L 127/2 Europeiska unionens officiella tidning 14.5.2011 
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Artikel 8 

Detta avtal ska inte tolkas så att det ger rättigheter eller medför skyldigheter som direkt kan åberopas inför 
unionens och medlemsstaternas domstolar. 

Artikel 9 

Detta beslut träder i kraft samma dag som det antas. 

Utfärdat i Bryssel den 16 september 2010. 

På rådets vägnar 

S. VANACKERE 
Ordförande

SV 14.5.2011 Europeiska unionens officiella tidning L 127/3
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Uttalanden från kommissionen 

1. Uttalande om ursprungsregler 

Kommissionen bekräftar den särskilda karaktären på undantagen för vissa textilprodukter och surimi i 
protokollet om ursprungsfrågor. Kommissionen bekräftar också att den står fast vid att EU:s normala 
preferentiella ursprungsregler ska vara utgångspunkt för andra förhandlingar om frihandelsavtal samt vikten 
av att även fortsatt i dess ursprungsregler kräva en lämplig grad av omvandling och bearbetning i ursprungs
landet av produkter för åtnjutande av förmånsbehandling. 

Kommissionen avser att i pågående och framtida förhandlingar om frihandelsavtal förespråka ett förbud mot 
tullrestitution. Om ändringar ska göras av denna ståndpunkt i fråga om ett visst frihandelsavtal kommer det 
att behöva föregås av en diskussion med medlemsstaterna. 

2. Uttalande om ingångspriser 

Kommissionen bekräftar undantagskaraktären av de bestämmelser i frihandelsavtalet om avskaffande av 
ingångspriser för vissa frukter och grönsaker som fastställdes tillsammans med Korea med hänsyn till 
särskilda omständigheter i de förhandlingarna och som inte utgör något prejudikat inför andra bilaterala 
eller multilaterala förhandlingar. 

3. Uttalande om protokollet om kulturellt samarbete 

Kommissionen erinrar om sitt djupa engagemang för principerna och föreskrifterna i Unescos konvention 
från 2005 om skydd för och främjande av mångfalden av kulturyttringar. Protokollet om kulturellt sam
arbete, som är fogat till frihandelsavtalet med Korea och vars föreskrifter i fråga om audiovisuella sam
produktioner kommer att ha en varaktighet som inledningsvis är begränsad till tre år, har direkt stöd av 
denna konvention och innebär inte en omprövning av Europeiska unionens politik enligt vilken handels
förhandlingarna på området kulturella och audiovisuella tjänster inte bör påverka unionens kulturella och 
språkliga mångfald negativt. 

Vid utarbetandet av protokollet har hänsyn tagits till Koreas specifika kulturpolitiska särdrag, i synnerhet i 
fråga om landets stöd till den audiovisuella sektorn. Detta utgör följaktligen inte något prejudikat inför 
framtida förhandlingar med andra partner. 

Kommissionen bekräftar på nytt sitt åtagande att uppmana till ratificering och genomförande av Unes
cokonventionen och att fastställa en global strategi för Europeiska unionen i fråga om extern kulturpolitik, i 
enlighet med rådets slutsatser av den 20 november 2008. 

4. Uttalande om tillämpningen av frihandelsavtalet 

Kommissionen stöder helhjärtat ett aktiverande av förfarandena som rör begränsningar av tullrestitution, 
skyddsåtgärder och tvistlösning när de villkor som fastställs i de relevanta bestämmelserna är uppfyllda. 

Följande åtgärder ska vidtas för att säkerställa en noggrann övervakning av Koreas åtaganden och samarbete 
mellan kommissionen och berörda parter i fråga om tillämpningen av frihandelsavtalet: 

— Kommissionen kommer regelbundet att till EU:s näringsliv, medlemsstater och utskottet för internatio
nell handel dela med sig av statistik om koreanska importer i känsliga sektorer samt import- och 
exportstatistik av relevans för åberopande av skyddsklausulen och den särskilda klausulen om tullresti
tution. Kommissionen kommer varannan månad, från och med dagen för provisorisk tillämpning av 
detta avtal, att dela med sig av statistik av relevans för bilar, hemelektronik och textilier. 

— För att underlätta framtagandet av bidrag till förberedelserna inför möten som avser frihandelsavtal, 
kommer kommissionen i början av året att skicka ut en preliminär dagordning för möten som avser 
frihandelsavtal till intressenter, medlemsstater och utskottet för internationell handel. 

— Kommissionen kommer noga att överväga alla underbyggda uppgifter som företagen inom EU anger 
som hinder för marknadstillträde. Kommissionen kommer att diskutera sådana uppgifter med företagen 
och hålla dem informerade om hur klagomål om marknadstillträde följs upp. De olika forum som redan 
inrättats inom ramen för marknadstillträdesstrategin i såväl Bryssel som Seoul kommer att användas för 
detta ändamål.

SV L 127/4 Europeiska unionens officiella tidning 14.5.2011
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Med sikte på att säkerställa korrekt tillämpning av kapitlet om handel och hållbar utveckling ska en inhemsk 
rådgivargrupp inrättas. Denna grupp ska bestå av lika många företrädare för näringslivet, fackförbunden 
respektive de icke-statliga organisationerna. Europeiska ekonomiska och sociala kommittén ska också vara 
representerad i lämplig utsträckning. Exakt hur gruppen ska arbeta kommer att fastställas tillsammans med 
de berörda parterna. 

5. Uttalande om särskilda bestämmelser om administrativt samarbete 

Kommissionen bekräftar undantagskaraktären av kompromissformuleringen i artikel 2.17 ”Särskilda bestäm
melser om administrativt samarbete”, som inte utgör något prejudikat inför andra bilaterala eller multi
laterala förhandlingar. 

Kommissionen avser att, i pågående och framtida förhandlingar om frihandelsavtal, förespråka bedrägeri
bekämpningsföreskrifter med syftet att se till att partnerlandet tillämpar förmånstullarna korrekt genom att 
göra det möjligt att tillfälligt upphäva handelsförmåner i händelse av bristande samarbete och/eller i 
händelse av bedrägerier/oegentligheter.

SV 14.5.2011 Europeiska unionens officiella tidning L 127/5
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FRIHANDELSAVTAL 

mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Korea, å andra 
sidan 

KONUNGARIKET BELGIEN, 

REPUBLIKEN BULGARIEN, 

REPUBLIKEN TJECKIEN, 

KONUNGARIKET DANMARK, 

FÖRBUNDSREPUBLIKEN TYSKLAND, 

REPUBLIKEN ESTLAND, 

IRLAND, 

REPUBLIKEN GREKLAND, 

KONUNGARIKET SPANIEN, 

REPUBLIKEN FRANKRIKE, 

REPUBLIKEN ITALIEN, 

REPUBLIKEN CYPERN, 

REPUBLIKEN LETTLAND, 

REPUBLIKEN LITAUEN, 

STORHERTIGDÖMET LUXEMBURG, 

REPUBLIKEN UNGERN, 

REPUBLIKEN MALTA, 

KONUNGARIKET NEDERLÄNDERNA, 

REPUBLIKEN ÖSTERRIKE, 

REPUBLIKEN POLEN, 

REPUBLIKEN PORTUGAL, 

RUMÄNIEN, 

REPUBLIKEN SLOVENIEN, 

REPUBLIKEN SLOVAKIEN, 

REPUBLIKEN FINLAND, 

KONUNGARIKET SVERIGE, och 

FÖRENADE KONUNGARIKET STORBRITANNIEN OCH NORDIRLAND,

SV L 127/6 Europeiska unionens officiella tidning 14.5.2011

1635 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 31 schwedischer Vertragstext (Normativer Teil)8 von 1432

www.parlament.gv.at



fördragsslutande parter i fördraget om Europeiska unionen och fördraget om Europeiska unionens funk
tionssätt, nedan kallade Europeiska unionens medlemsstater eller EU-medlemsstaterna, 

och 

EUROPEISKA UNIONEN, 

å ena sidan, och 

REPUBLIKEN KOREA, nedan kallad Korea, 

å andra sidan, 

SOM ERKÄNNER sitt långvariga och starka partnerskap, som bygger på de gemensamma principer och värden 
som återspeglas i ramavtalet, 

SOM ÖNSKAR ytterligare stärka sina nära ekonomiska förbindelser som ett led i och i överensstämmelse med 
sina allmänna förbindelser, och som är övertygade om att detta avtal kommer att skapa ett nytt klimat för 
utveckling av handeln och investeringarna mellan parterna, 

SOM ÄR ÖVERTYGADE OM att detta avtal kommer att skapa en utvidgad och säker marknad för varor och 
tjänster samt stabila och förutsägbara villkor för investeringar, och därigenom öka deras företags konkur
renskraft på världsmarknaderna, 

SOM BEKRÄFTAR sin bekännelse till Förenta nationernas stadga, undertecknad i San Francisco den 26 juni 
1945, och den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna, antagen av FN:s generalförsamling den 
10 december 1948, 

SOM BEKRÄFTAR sitt engagemang för hållbar utveckling och som är övertygade om den internationella 
handelns betydelse för hållbar utveckling i ekonomisk, social och miljömässig mening, inbegripet ekonomisk 
utveckling, fattigdomsminskning, full och produktiv sysselsättning samt anständigt arbete för alla liksom 
skydd och bevarande av miljö och naturresurser, 

SOM ERKÄNNER parternas rätt att vidta nödvändiga åtgärder för att uppnå legitima mål om allmän ordning 
på grundval av den skyddsnivå som de anser vara lämplig, förutsatt att sådana åtgärder inte utgör ett medel 
för oberättigad diskriminering eller en förtäckt inskränkning av den internationella handeln, såsom fastställs 
i detta avtal, 

SOM ÄR FAST BESLUTNA att främja öppenhet gentemot alla relevanta berörda parter, inbegripet den privata 
sektorn och det civila samhällets organisationer, 

SOM ÖNSKAR höja levnadsstandarden, främja ekonomisk tillväxt och stabilitet, skapa nya sysselsättnings
möjligheter och förbättra den allmänna välfärden genom att liberalisera och utöka handeln och investering
arna mellan dem, 

SOM STRÄVAR EFTER att fastställa tydliga och ömsesidigt fördelaktiga regler för sin handel och sina inve
steringar och att minska eller avskaffa hindren för handel och investeringar mellan dem, 

SOM ÄR FAST BESLUTNA att bidra till en harmonisk utveckling och utvidgning av världshandeln genom att 
med hjälp av detta avtal avlägsna handelshinder och att undvika att skapa nya hinder för handel eller 
investeringar mellan sina territorier som skulle kunna minska fördelarna med detta avtal, 

SOM ÖNSKAR stärka utvecklingen och genomförandet av lagstiftning och politik på arbetsmarknads- och 
miljöområdet, främja arbetstagarnas grundläggande rättigheter och hållbar utveckling samt genomföra detta 
avtal på ett sätt som stämmer överens med dessa mål, och 

SOM UTGÅR FRÅN sina respektive rättigheter och skyldigheter enligt Marrakechavtalet om upprättande av 
Världshandelsorganisationen av den 15 april 1994 (nedan kallat WTO-avtalet) och andra multilaterala, 
regionala och bilaterala avtal och överenskommelser i vilka de är part,

SV 14.5.2011 Europeiska unionens officiella tidning L 127/7
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HAR ENATS OM FÖLJANDE. 

KAPITEL ETT 

MÅL OCH ALLMÄNNA DEFINITIONER 

Artikel 1.1 

Mål 

1. Parterna upprättar härmed ett frihandelsområde för varor, 
tjänster och etablering med tillhörande regler i enlighet med 
detta avtal. 

2. Målen med detta avtal är att 

a) liberalisera och underlätta varuhandeln mellan parterna i 
överensstämmelse med artikel XXIV i allmänna tull- och 
handelsavtalet från 1994 (nedan kallat Gatt 1994), 

b) liberalisera tjänstehandeln och investeringarna mellan par
terna i överensstämmelse med artikel V i allmänna tjäns
tehandelsavtalet (nedan kallat Gats), 

c) främja konkurrens i parternas ekonomier, särskilt i fråga om 
de ekonomiska förbindelserna mellan parterna, 

d) ytterligare och ömsesidigt liberalisera parternas marknader 
för offentlig upphandling, 

e) på ett lämpligt och effektiv sätt skydda immateriella rättig
heter, 

f) bidra till en harmonisk utveckling och utvidgning av världs
handeln genom att avlägsna handelshinder och utveckla vill
kor som gynnar ökade investeringsflöden, 

g) i erkännande av att hållbar utveckling är ett överordnat mål, 
engagera sig i utvecklingen av den internationella handeln på 
ett sätt som bidrar till målet med hållbar utveckling och 
arbeta för att se till att detta mål integreras i och avspeglas 
på alla nivåer i parternas handelsförbindelser, och 

h) främja utländska direktinvesteringar utan att sänka eller för
svaga standarderna för miljö, arbetsrätt eller arbetsmiljö vid 
tillämpningen och genomförandet av parternas miljö- och 
arbetsmarknadslagstiftning. 

Artikel 1.2 

Allmänna definitioner 

I detta avtal avses med 

parterna: Europeiska unionen eller dess medlemsstater eller Eu
ropeiska unionen och dess medlemsstater inom deras respektive 
behörighetsområden såsom framgår av fördraget om Europeiska 
unionen och fördraget om Europeiska unionens funktionssätt 
(nedan kallad EU-parten), å ena sidan, och Korea, å andra sidan, 

ramavtalet: ramavtalet om handel och samarbete mellan Europe
iska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och 
Republiken Korea, å andra sidan, undertecknat i Luxemburg 
den 28 oktober 1996, eller varje avtal som uppdaterar, ändrar 
eller ersätter det, och 

tullavtalet: avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Republi
ken Korea om samarbete och ömsesidigt administrativt bistånd i 
tullfrågor, undertecknat i Bryssel den 10 april 1997. 

KAPITEL TVÅ 

NATIONELL BEHANDLING OCH MARKNADSTILLTRÄDE FÖR 
VAROR 

AVSNITT A 

Gemensamma bestämmelser 

Artikel 2.1 

Mål 

Parterna ska under en övergångsperiod som inleds när detta 
avtal träder i kraft gradvis och ömsesidigt liberalisera handeln 
med varor, i enlighet med detta avtal och i överensstämmelse 
med artikel XXIV i Gatt 1994. 

Artikel 2.2 

Tillämpningsområde och omfattning 

Detta kapitel ska gälla för handeln med varor ( 1 ) mellan par
terna. 

Artikel 2.3 

Tullar 

I detta kapitel avses med tullar varje form av tull eller annan 
pålaga som påförs vid eller i samband med import av en vara, 
inbegripet varje form av extraskatt eller extrapålaga i samband 
med sådan import ( 2 ). En tull inbegriper inte 

a) pålagor som motsvarar en intern skatt som i överensstäm
melse med artikel 2.8 påförs en likadan inhemsk vara eller 
en artikel av vilken den importerade varan helt eller delvis 
framställts eller tillverkats, 

b) tullar som påförs i enlighet med en parts lagstiftning i över
ensstämmelse med kapitel tre (Handelspolitiska åtgärder), 

c) avgifter och andra pålagor som påförs i enlighet med en 
parts lagstiftning i överensstämmelse med artikel 2.10, eller
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d) tullar som påförs i enlighet med en parts lagstiftning i över
ensstämmelse med artikel 5 i avtalet om jordbruk i bilaga 
1A till WTO-avtalet (nedan kallat jordbruksavtalet). 

Artikel 2.4 

Klassificering av varor 

Klassificeringen av varor i handeln mellan parterna ska vara den 
som anges i parternas respektive tulltaxenomenklatur, tolkad i 
överensstämmelse med Harmoniserade systemet (nedan kallat 
HS) i den internationella konventionen om systemet för harmo
niserad varubeskrivning och kodifiering, upprättad i Bryssel den 
14 juni 1983. 

AVSNITT B 

Avskaffande av tullar 

Artikel 2.5 

Avskaffande av tullar 

1. Om inte annat anges i detta avtal, ska parterna avskaffa 
sina tullar på ursprungsvaror från den andra parten i enlighet 
med planerna i bilaga 2-A. 

2. För varje vara ska den bastullsats på vilken de gradvisa 
sänkningarna ska tillämpas i enlighet med punkt 1 vara den 
som anges i planerna i bilaga 2-A. 

3. Om en part efter detta avtals ikraftträdande sänker sin 
mest gynnad nation-tullsats (nedan kallad MGN-tullsats), ska 
den tullsatsen tillämpas på handel som omfattas av detta avtal, 
om och så länge som den är lägre än den tullsats som beräknas 
i enlighet med planen i bilaga 2-A. 

4. Tre år efter detta avtals ikraftträdande ska parterna, på en 
parts begäran, samråda för att överväga ett påskyndande och en 
utvidgad omfattning av avskaffandet av tullar på handeln mellan 
dem. Efter ett sådant samråd ska ett beslut av parterna i han
delskommittén om påskyndande eller utvidgad omfattning av 
avskaffandet av en tull på en vara ersätta den tullsats eller 
kategori som fastställs i enlighet med planerna i bilaga 2-A 
för den varan. 

Artikel 2.6 

Frysningsklausul 

Om inte annat anges i detta avtal, inbegripet det som uttryck
ligen anges i parternas planer i bilaga 2-A, får ingen av parterna 
höja en befintlig tull eller införa en ny tull på en ursprungsvara 
från den andra parten. Detta ska inte utesluta att en part efter 
en ensidig sänkning kan höja en tull till den nivå som fastställs i 
planen i bilaga 2-A. 

Artikel 2.7 

Förvaltning och genomförande av tullkvoter 

1. Parterna ska förvalta och genomföra tullkvoterna i tillägg 
2-A-1 till planerna i bilaga 2-A i enlighet med artikel XIII i Gatt 
1994, inbegripet tolkningsanmärkningarna, och avtalet om im
portlicensförfaranden i bilaga 1A till WTO-avtalet. 

2. Parterna ska se till att 

a) deras förfaranden för förvaltning av tullkvoterna är öppna 
och tillgängliga för allmänheten, genomförs i god tid samt är 
icke-diskriminerande, anpassade till marknadsvillkoren och 
minimalt betungande för handeln samt att de återspeglar 
slutanvändarnas preferenser, 

b) alla personer från en part som uppfyller den importerande 
partens rättsliga och administrativa krav har rätt att ansöka 
om och komma i fråga för en tullkvotstilldelning av den 
parten; såvida inte parterna kommer överens om något an
nat genom ett beslut i kommittén för varuhandel, har varje 
bearbetningsföretag, detaljhandlare, restaurang, hotell, distri
butör av cateringtjänster eller institution, eller varje annan 
person, rätt att ansöka om och komma i fråga för en tullk
votstilldelning; eventuella avgifter för tjänster i samband med 
en ansökan om tullkvotstilldelning ska vara begränsade till 
de faktiska kostnaderna för de tillhandahållna tjänsterna, 

c) de inte tilldelar en producentsammanslutning någon del av 
en tullkvot, gör tillträdet till en tullkvotstilldelning avhängigt 
av köp av inhemsk produktion eller begränsar tillträdet till 
en tullkvotstilldelning till bearbetningsföretag, om inte annat 
anges i tillägg 2-A-1 till parternas planer i bilaga 2-A, och 

d) de tilldelar tullkvoter i ekonomiskt lönsamma transport
mängder och i största möjliga mån i de mängder som im
portörerna begär. Om inte annat anges i bestämmelserna för 
varje tullkvot och den tillämpliga tullpositionen i tillägg 2-A- 
1 till parternas planer i bilaga 2-A, ska varje tilldelning av en 
tullkvot gälla för alla artiklar eller blandningar av artiklar i en 
viss tullkvot, oavsett artiklarnas eller blandningarnas specifi
kation eller kvalitet, och ska inte vara avhängig av artiklarnas 
eller blandningarnas avsedda slutanvändning eller förpack
ningsstorlek. 

3. Parterna ska ange de organ som ansvarar för förvaltningen 
av deras tullkvoter. 

4. Parterna ska göra sitt yttersta för att förvalta sina tullk
voter på ett sätt som gör det möjligt för importörerna att fullt 
ut utnyttja kvotmängderna. 

5. Ingen av parterna får göra en ansökan om tilldelning av 
tullkvoter eller användning av tilldelade tullkvoter avhängig av 
att en vara återexporteras.
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6. På en parts skriftliga begäran ska parterna samråda om en 
parts förvaltning av sina tullkvoter. 

7. Om inte annat anges i tillägg 2-A-1 till parternas planer i 
bilaga 2-A, ska parterna göra hela mängden av tullkvoten enligt 
det tillägget tillgänglig för sökande från och med dagen för detta 
avtals ikraftträdande under första året, och på årsdagen för detta 
avtals ikraftträdande varje efterföljande år. Under loppet av varje 
år ska den importerande partens förvaltningsmyndighet snarast 
möjligt offentliggöra utnyttjandegrader och kvarstående mäng
der för varje tullkvot på sin för det ändamålet avsedda, allmänt 
tillgängliga webbplats. 

AVSNITT C 

Icke-tariffära åtgärder 

Artikel 2.8 

Nationell behandling 

Parterna ska medge nationell behandling för varor från den 
andra parten i enlighet med artikel III i Gatt 1994 med tolk
ningsanmärkningar. I detta syfte har artikel III i Gatt 1994 med 
tolkningsanmärkningar införlivats i detta avtal och utgör i till
lämpliga delar en integrerad del av det. 

Artikel 2.9 

Import- och exportrestriktioner 

Ingen av parterna får anta eller bibehålla förbud eller restriktio
ner, bortsett från tullar, skatter eller andra pålagor, vid import 
av en vara från den andra parten eller vid export eller försälj
ning för export av en vara avsedd för den andra partens terri
torium, i enlighet med artikel XI i Gatt 1994 med tolknings
anmärkningar. I detta syfte har artikel XI i Gatt 1994 med 
tolkningsanmärkningar införlivats i detta avtal och utgör i till
lämpliga delar en integrerad del av det. 

Artikel 2.10 

Avgifter och andra pålagor vid import 

Parterna ska se till att alla slags avgifter och pålagor (bortsett 
från tullar och de avgifter etc. som undantas från definitionen 
av tullar enligt artikel 2.3 a, b och d) som påförs vid eller i 
samband med import till sitt belopp begränsas till den ungefär
liga kostnaden för de tillhandahållna tjänsterna, inte beräknas 
utifrån värdet och inte utgör ett indirekt skydd för inhemska 
varor eller en beskattning av importen för fiskala ändamål. 

Artikel 2.11 

Tullar, skatter eller andra avgifter och pålagor vid export 

Ingen av parterna får bibehålla eller införa några tullar, skatter 
eller andra avgifter och pålagor som påförs vid eller i samband 
med export av varor till den andra parten eller några interna 
skatter, avgifter och pålagor på varor som exporteras till den 
andra parten som är högre än de som påförs likadana varor 
som är avsedda för inhemsk försäljning. 

Artikel 2.12 

Tullvärdeberäkning 

Avtalet om tillämpning av artikel VII i Gatt 1994 i bilaga 1A till 
WTO-avtalet (nedan kallat avtalet om tullvärdeberäkning) har in
förlivats i detta avtal och utgör i tillämpliga delar en integrerad 
del av det. De förbehåll och valmöjligheter som anges i 
artikel 20 i och punkterna 2–4 i bilaga III till avtalet om tull
värdeberäkning ska inte vara tillämpliga. 

Artikel 2.13 

Statliga handelsföretag 

1. Parterna bekräftar sina befintliga rättigheter och skyldighe
ter enligt artikel XVII i Gatt 1994, dess tolkningsanmärkningar 
och överenskommelsen om tolkningen av artikel XVII i Gatt 
1994 i bilaga 1A till WTO-avtalet, som har införlivats i detta 
avtal och i tillämpliga delar utgör en integrerad del av det. 

2. När en part begär upplysningar av den andra parten om 
enskilda statliga handelsföretag, deras verksamhetssätt och hur 
deras verksamhet påverkar den bilaterala handeln, ska den an
modade parten beakta behovet av att säkerställa största möjliga 
öppenhet, utan att det påverkar tillämpningen av artikel XVII.4 
d i Gatt 1994 om konfidentiella uppgifter. 

Artikel 2.14 

Avskaffande av sektorsspecifika icke-tariffära åtgärder 

1. Parterna ska genomföra sina åtaganden i fråga om sektors
specifika icke-tariffära åtgärder avseende varor i enlighet med 
åtagandena i bilagorna 2-B–2-E. 

2. Tre år efter detta avtals ikraftträdande ska parterna, på en 
parts begäran, samråda för att överväga att utvidga omfatt
ningen av sina åtaganden i fråga om sektorsspecifika icke-tarif
fära åtgärder avseende varor. 

AVSNITT D 

Särskilda undantag beträffande varor 

Artikel 2.15 

Allmänna undantag 

1. Parterna bekräftar att deras befintliga rättigheter och skyl
digheter enligt artikel XX i Gatt 1994 med tolkningsanmärk
ningar, som har införlivats i detta avtal och utgör en integrerad 
del av det, i tillämpliga delar ska gälla för handel med varor som 
omfattas av detta avtal. 

2. Parterna är överens om att innan en part vidtar åtgärder 
enligt artikel XX i och j i Gatt 1994 ska den parten förse den 
andra parten med alla relevanta upplysningar i syfte att nå en 
för båda parter godtagbar lösning. Parterna kan komma överens 
om de medel som är nödvändiga för att avhjälpa svårigheterna. 
Om ingen överenskommelse har nåtts inom 30 dagar efter
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lämnandet av sådana upplysningar, får parten vidta åtgärder 
enligt denna artikel beträffande varan i fråga. När särskilda 
och kritiska omständigheter som kräver ett omedelbart ingri
pande medför att upplysningar eller en undersökning i förväg 
inte är möjliga, får den part som avser att vidta åtgärderna 
genast tillämpa de försiktighetsåtgärder som är nödvändiga för 
att hantera situationen och ska i så fall omedelbart underrätta 
den andra parten om detta. 

AVSNITT E 

Institutionella bestämmelser 

Artikel 2.16 

Kommittén för varuhandel 

1. Den kommitté för varuhandel som inrättas enligt 
artikel 15.2.1 (Specialiserade kommittéer) ska sammanträda på 
begäran av en part eller av handelskommittén för att behandla 
frågor som uppkommer inom ramen för detta kapitel, och den 
ska bestå av företrädare för parterna. 

2. Kommittén ska bl.a. ha till uppgift att 

a) främja varuhandeln mellan parterna, inbegripet genom sam
råd om påskyndande och utvidgad omfattning av avskaffan
det av tullar och om utvidgad omfattning av åtagandena i 
fråga om icke-tariffära åtgärder enligt detta avtal samt om 
andra frågor vid behov, och 

b) behandla tariffära och icke-tariffära åtgärder beträffande va
ruhandeln mellan parterna och vid behov hänskjuta sådana 
ärenden till handelskommittén, 

om dessa uppgifter inte har anförtrotts de relevanta arbets
grupper som inrättas enligt artikel 15.3.1 (Arbetsgrupper). 

Artikel 2.17 

Särskilda bestämmelser om administrativt samarbete 

1. Parterna är överens om att administrativt samarbete är av 
största vikt för tillämpning och kontroll av den förmånliga tull
behandling som beviljas enligt detta kapitel och understryker sin 
beslutsamhet att bekämpa oegentligheter och bedrägeri i sam
band med tull och tullfrågor. 

2. Om en part på grundval av objektiva uppgifter konstaterar 
bristande administrativt samarbete och/eller oegentligheter eller 
bedrägeri, ska tullkommittén på begäran av den parten sam
manträda inom 20 dagar efter en sådan begäran för att så 
snabbt som möjligt finna en lösning. Samråden i tullkommittén 
ska anses ha samma funktion som samråd enligt artikel 14.3 
(Samråd). 

KAPITEL TRE 

HANDELSPOLITISKA ÅTGÄRDER 

AVSNITT A 

Bilaterala skyddsåtgärder 

Artikel 3.1 

Tillämpning av en bilateral skyddsåtgärd 

1. Om ursprungsvaror från en part till följd av sänkningen 
eller avskaffandet av en tull enligt detta avtal importeras till den 
andra partens territorium i sådana ökade mängder, i absoluta tal 
eller i förhållande till den inhemska produktionen, och under 
sådana omständigheter att det vållar eller hotar att vålla allvarlig 
skada för inhemska producenter av likadana eller direkt kon
kurrerande varor, får den importerande parten vidta åtgärder 
enligt punkt 2 i enlighet med villkoren och förfarandena i detta 
avsnitt. 

2. Den importerande parten får vidta en bilateral skydds
åtgärd som 

a) upphäver en ytterligare sänkning av tullsatsen för den be
rörda varan enligt detta avtal, eller 

b) höjer tullsatsen för varan till en nivå som inte överstiger den 
lägre av följande två tullsatser: 

i) Den MGN-tullsats som tillämpas på varan när åtgärden 
vidtas. 

ii) Den bastullsats som anges i planerna i bilaga 2-A (Av
skaffande av tullar) enligt artikel 2.5.2 (Avskaffande av 
tullar). 

Artikel 3.2 

Villkor och begränsningar 

1. En part ska skriftligen underrätta den andra parten om 
inledandet av en sådan undersökning som avses i punkt 2 
och samråda med den andra parten så långt i förväg som 
möjligt innan en bilateral skyddsåtgärd vidtas, i syfte att granska 
uppgifterna från undersökningen och utbyta synpunkter på åt
gärden. 

2. En part får enbart vidta en bilateral skyddsåtgärd efter en 
undersökning utförd av dess behöriga myndigheter i enlighet 
med artiklarna 3 och 4.2 c i avtalet om skyddsåtgärder i bilaga 
1A till WTO-avtalet (nedan kallat avtalet om skyddsåtgärder), och i 
detta syfte har artiklarna 3 och 4.2 c i avtalet om skyddsåtgär
der införlivats i detta avtal och utgör i tillämpliga delar en 
integrerad del av det. 

3. Vid en sådan undersökning som avses i punkt 2 ska 
parten uppfylla kraven i artikel 4.2 a i avtalet om skyddsåtgär
der, och i detta syfte har artikel 4.2 a i avtalet om skyddsåtgär
der införlivats i detta avtal och utgör i tillämpliga delar en 
integrerad del av det.
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4. Parterna ska se till att deras behöriga myndigheter slutför 
en sådan undersökning inom ett år från det att den inleds. 

5. Ingen av parterna får vidta en bilateral skyddsåtgärd 

a) i större utsträckning och under längre tid än vad som är 
nödvändigt för att förhindra eller avhjälpa allvarlig skada 
och för att underlätta anpassning, 

b) under mer två år, en period som dock får förlängas med upp 
till två år om den importerande partens behöriga myndighe
ter i enlighet med förfarandena i denna artikel fastställer att 
åtgärden fortfarande är nödvändig för att förhindra eller 
avhjälpa allvarlig skada och för att underlätta anpassning 
och att det finns belägg för att producenterna anpassar sig, 
förutsatt att den totala tillämpningstiden för en skyddsåtgärd, 
inbegripet den ursprungliga tillämpningstiden och en even
tuell förlängning av den, inte överstiger fyra år, eller 

c) efter det att övergångsperioden har löpt ut, såvida inte den 
andra parten har gett sitt samtycke. 

6. När en part upphäver en bilateral skyddsåtgärd, ska tull
satsen vara den sats som enligt planen i bilaga 2-A (Avskaffande 
av tullar) skulle ha tillämpats om åtgärden inte hade vidtagits. 

Artikel 3.3 

Provisoriska åtgärder 

Under kritiska omständigheter där ett dröjsmål skulle vålla 
skada som skulle vara svår att avhjälpa, får en part provisoriskt 
vidta en bilateral skyddsåtgärd sedan det preliminärt fastställts 
att det finns tydliga belägg för att importen av en ursprungsvara 
från den andra parten har ökat till följd av sänkningen eller 
avskaffandet av en tull enligt detta avtal och denna import vållar 
allvarlig skada eller hot om allvarlig skada för den inhemska 
industrin. Varaktigheten för en provisorisk åtgärd får inte över
stiga 200 dagar, och under denna tid ska parten uppfylla kraven 
i artikel 3.2.2 och 3.2.3. Parten ska skyndsamt betala tillbaka 
eventuella högre tullar om den undersökning som avses i 
artikel 3.2.2 inte visar att kraven i artikel 3.1 är uppfyllda. 
Varaktigheten för en provisorisk åtgärd ska räknas som en del 
av den period som fastställs i artikel 3.2.5 b. 

Artikel 3.4 

Kompensation 

1. En part som vidtar en bilateral skyddsåtgärd ska samråda 
med den andra parten i syfte att gemensamt enas om lämplig 
handelsliberaliserande kompensation i form av medgivanden 
som har väsentligen likvärdiga handelseffekter eller som mot
svarar värdet av den ytterligare tull som skyddsåtgärden förvän
tas orsaka. Parten ska ge tillfälle till sådant samråd senast 30 
dagar efter införandet av den bilaterala skyddsåtgärden. 

2. Om samrådet enligt punkt 1 inte leder till någon över
enskommelse om handelsliberaliserande kompensation inom 30 
dagar från det att samrådet inletts, får den part vars varor 
omfattas av skyddsåtgärden upphäva tillämpningen av väsentli
gen likvärdiga medgivanden på den part som vidtagit skydds
åtgärden. 

3. Rätten till upphävande enligt punkt 2 får inte utövas un
der de första 24 månader under vilka en bilateral skyddsåtgärd 
tillämpas, förutsatt att skyddsåtgärden överensstämmer med be
stämmelserna i detta avtal. 

Artikel 3.5 

Definitioner 

I detta avsnitt gäller följande definitioner: 

allvarlig skada och hot om allvarlig skada: förstås i enlighet med 
artikel 4.1 a och b i avtalet om skyddsåtgärder. I detta syfte har 
artikel 4.1 a och b införlivats i detta avtal och utgör i tillämpliga 
delar en integrerad del av det. 

övergångsperiod: en period för en vara som löper från och med 
dagen för detta avtals ikraftträdande till och med 10 år efter 
dagen för slutförandet av sänkningen eller avskaffandet av tul
len, alltefter vara. 

AVSNITT B 

Skyddsåtgärder på jordbruksområdet 

Artikel 3.6 

Skyddsåtgärder på jordbruksområdet 

1. En part får i enlighet med punkterna 2–8 tillämpa en 
åtgärd i form av en högre importtull på en jordbruksvara 
med ursprungsstatus som anges i planen i bilaga 3, om den 
sammanlagda importvolymen av den varan under ett givet år 
överstiger den tröskelnivå som anges i planen i bilaga 3. 

2. Tullen enligt punkt 1 får inte överskrida den lägsta av 
följande tullsatser: den gällande MGN-tullsatsen, den MGN-tull
sats som tillämpades dagen omedelbart före dagen för detta 
avtals ikraftträdande eller den tullsats som anges i partens 
plan i bilaga 3. 

3. De tullar som parterna tillämpar enligt punkt 1 ska fast
ställas i enlighet med deras respektive planer i bilaga 3. 

4. Ingen av parterna får tillämpa eller bibehålla en skydds
åtgärd på jordbruksområdet enligt denna artikel och för samma 
vara samtidigt tillämpa eller bibehålla
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a) en bilateral skyddsåtgärd i enlighet med artikel 3.1, 

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

c) en särskild skyddsåtgärd enligt artikel 5 i jordbruksavtalet. 

5. En part ska tillämpa skyddsåtgärder på jordbruksområdet 
på ett öppet sätt. Inom 60 dagar efter införandet av en skydds
åtgärd på jordbruksområdet ska den part som tillämpar åtgär
den skriftligen underrätta den andra parten om detta och ge den 
andra parten relevanta uppgifter om åtgärden. På skriftlig begä
ran av den exporterande parten ska parterna samråda om till
lämpningen av åtgärden. 

6. Genomförandet och tillämpningen av denna artikel kan 
tas upp för diskussion och översyn i den kommitté för varu
handel som avses i artikel 2.16 (Kommittén för varuhandel). 

7. Ingen av parterna får tillämpa eller bibehålla en skydds
åtgärd på jordbruksområdet avseende en jordbruksvara med 
ursprungsstatus 

a) om den period som anges i bestämmelserna om skyddsåtgär
der på jordbruksområdet i planen i bilaga 3 har löpt ut, eller 

b) om åtgärden ökar kvottullsatsen för en vara som omfattas av 
en tullkvot i tillägg 2-A-1 till planen i bilaga 2-A (Avskaf
fande av tullar). 

8. Eventuella leveranser av varan i fråga som var på väg i 
enlighet med ett kontrakt som slutits före införandet av till
läggstullen enligt punkterna 1–4 ska undantas från en sådan 
tilläggstull, förutsatt att de kan räknas in i importvolymen för 
varan i fråga under nästkommande år som grund för att till
lämpa bestämmelserna i punkt 1 det året. 

AVSNITT C 

Allmänna skyddsåtgärder 

Artikel 3.7 

Allmänna skyddsåtgärder 

1. Parterna behåller sina respektive rättigheter och skyldighe
ter enligt artikel XIX i Gatt 1994 och avtalet om skyddsåtgärder. 
Om inte annat anges i denna artikel, medför detta avtal inga 
ytterligare rättigheter eller skyldigheter för parterna i fråga om 
åtgärder som vidtas i enlighet med artikel XIX i Gatt 1994 och 
avtalet om skyddsåtgärder. 

2. På begäran av den andra parten och förutsatt att denna 
har ett väsentligt intresse av det, ska den part som avser att 
vidta skyddsåtgärder omedelbart lämna en särskild skriftlig un
derrättelse med alla relevanta upplysningar om inledandet av en 
skyddsåtgärdsundersökning samt de preliminära och slutgiltiga 
resultaten av undersökningen. 

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

4. Ingen av parterna får för samma vara samtidigt tillämpa 

a) en bilateral skyddsåtgärd enligt artikel 3.1, och 

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

5. Ingen av parterna får tillgripa kapitel fjorton (Tvistelös
ning) för frågor som uppkommer inom ramen för detta avsnitt. 

AVSNITT D 

Antidumpnings- och utjämningstullar 

Artikel 3.8 

Allmänna bestämmelser 

1. Om inte annat föreskrivs i detta kapitel, behåller parterna 
sina rättigheter och skyldigheter enligt artikel VI i Gatt 1994, 
avtalet om tillämpning av artikel VI i Gatt 1994 i bilaga 1A till 
WTO-avtalet (nedan kallat antidumpningsavtalet) och avtalet om 
subventioner och utjämningsåtgärder i bilaga 1A till WTO-av
talet (nedan kallat subventionsavtalet). 

2. Parterna är överens om att antidumpnings- och utjäm
ningstullar bör användas i full överensstämmelse med relevanta 
WTO-krav och bygga på ett rättvist och öppet system för för
faranden som påverkar varor med ursprung i den andra parten. 
I detta syfte ska parterna, omedelbart efter ett eventuellt infö
rande av provisoriska åtgärder och under alla omständigheter 
före det slutgiltiga avgörandet, säkerställa en fullständig och 
ändamålsenlig redogörelse för alla de viktigaste omständigheter 
och överväganden som ligger till grund för beslutet att vidta 
åtgärder, utan att det påverkar tillämpningen av artikel 6.5 i 
antidumpningsavtalet och artikel 12.4 i subventionsavtalet. Re
dogörelserna ska göras skriftligen, och berörda parter ska ges 
tillräcklig tid att lämna synpunkter. 

3. För att säkerställa största möjliga effektivitet vid undersök
ningar avseende antidumpnings- eller utjämningstull, särskilt 
med hänsyn till en rimlig rätt att höras, ska parterna godta 
att handlingar som inges i samband med undersökningar avse
ende antidumpnings- eller utjämningstull är avfattade på eng
elska. Inget i denna punkt ska hindra Korea från att begära ett 
skriftligt klargörande på koreanska, om 

a) de koreanska undersökande myndigheterna anser att de ing
ivna handlingarnas innebörd inte är tillräckligt tydlig för att 
kunna användas vid undersökningen avseende antidump
nings- eller utjämningstull, och
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b) begäran är strikt begränsad till den del som inte är tillräckligt 
tydlig för att kunna användas vid undersökningen avseende 
antidumpnings- eller utjämningstull. 

4. Förutsatt att detta inte onödigtvis försenar genomförandet 
av undersökningen ska berörda parter ges möjlighet att höras, 
så att de kan lämna synpunkter under undersökningarna avse
ende antidumpnings- eller utjämningstull. 

Artikel 3.9 

Underrättelse 

1. Efter det att en parts behöriga myndigheter har tagit emot 
en väl underbyggd begäran om antidumpningsåtgärder beträf
fande import från den andra parten, ska parten senast 15 dagar 
innan den inleder en undersökning skriftligen underrätta den 
andra parten om mottagandet av begäran. 

2. Efter det att en parts behöriga myndigheter har tagit emot 
en väl underbyggd begäran om utjämningsåtgärder beträffande 
import från den andra parten, ska parten innan den inleder en 
undersökning skriftligen underrätta den andra parten om att 
den mottagit begäran och ge sitt samtycke till ett möte med 
den andra parten för att samråda med dennas behöriga myn
digheter om begäran. 

Artikel 3.10 

Beaktande av allmänintresset 

Parterna ska sträva efter att beakta allmänintresset innan de 
inför en antidumpnings- eller utjämningstull. 

Artikel 3.11 

Undersökning efter upphävande till följd av en översyn 

Parterna är överens om att med särskild omsorg granska en 
begäran om inledande av en antidumpningsundersökning avse
ende en vara med ursprung i den andra parten för vilken antid
umpningsåtgärder upphävts under de föregående 12 månaderna 
till följd av en översyn. Såvida inte denna granskning före inle
dandet visar att omständigheterna har ändrats ska undersök
ningen inte inledas. 

Artikel 3.12 

Kumulativ bedömning 

Om import från mer än ett land samtidigt omfattas av en 
undersökning avseende antidumpnings- eller utjämningstull, 
ska en part med särskild omsorg granska om en kumulativ 
bedömning av effekten av importen från den andra parten är 
lämplig med hänsyn till villkoren för inbördes konkurrens mel
lan de importerade varorna och villkoren för konkurrens mellan 
de importerade varorna och de likadana inhemska varorna. 

Artikel 3.13 

Minimistandard för översyn 

1. En åtgärd som är föremål för en översyn enligt artikel 11 i 
antidumpningsavtalet ska upphävas om det fastställs att den på 
nytt konstaterade dumpningsmarginalen förväntas bli lägre än 
miniminivån i artikel 5.8 i antidumpningsavtalet. 

2. När individuella marginaler fastställs i enlighet med 
artikel 9.5 i antidumpningsavtalet, ska ingen tull införas för 
exportörer eller producenter hos den exporterande parten för 
vilka det på grundval av representativ exportförsäljning konsta
teras att dumpningsmarginalen är lägre än miniminivån i 
artikel 5.8 i antidumpningsavtalet. 

Artikel 3.14 

Regel om lägsta tull 

Om en part beslutar att införa en antidumpnings- eller utjäm
ningstull, får storleken på denna tull inte överstiga dumpnings
marginalen eller de utjämningsbara subventionerna, och den bör 
vara lägre än marginalen om en sådan lägre tull är tillräcklig för 
att avhjälpa skadan för de inhemska producenterna. 

Artikel 3.15 

Tvistelösning 

Ingen av parterna får tillgripa kapitel fjorton (Tvistelösning) för 
frågor som uppkommer inom ramen för detta avsnitt. 

AVSNITT E 

Institutionella bestämmelser 

Artikel 3.16 

Arbetsgruppen för samarbete om handelspolitiska åtgärder 

1. Den arbetsgrupp för samarbete om handelspolitiska åtgär
der som inrättas enligt artikel 15.3.1 (Arbetsgrupper) är ett 
forum för dialog om samarbete om handelspolitiska åtgärder. 

2. Arbetsgruppen ska ha till uppgift att 

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

b) övervaka genomförandet av detta kapitel, 

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

d) utgöra ett forum där parterna kan utbyta information om 
frågor som rör antidumpning, subventioner och utjämnings
åtgärder samt skyddsåtgärder,
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e) utgöra ett forum där parterna kan diskutera andra relevanta 
ämnen av ömsesidigt intresse, t.ex. 

i) internationella frågor som rör handelspolitiska åtgärder, 
inbegripet frågor i samband med regelförhandlingarna i 
WTO:s Doharunda, och 

ii) parternas behöriga myndigheters praxis vid undersök
ningar avseende antidumpnings- och utjämningstull, t.ex. 
användning av ”tillgängliga uppgifter” och kontrollför
faranden, och 

f) samarbeta kring alla andra frågor som parterna anser vara 
nödvändiga. 

3. Arbetsgruppen ska normalt sammanträda en gång per år, 
och på begäran av en av parterna kan ytterligare möten anord
nas. 

KAPITEL FYRA 

TEKNISKA HANDELSHINDER 

Artikel 4.1 

Bekräftelse av avtalet om tekniska handelshinder 

Parterna bekräftar sina befintliga rättigheter och skyldigheter 
gentemot varandra enligt avtalet om tekniska handelshinder i 
bilaga 1A till WTO-avtalet (nedan kallat TBT-avtalet), som har 
införlivats i detta avtal och i tillämpliga delar utgör en integre
rad del av det. 

Artikel 4.2 

Tillämpningsområde och definitioner 

1. Detta kapitel gäller för utarbetande, fastställande och till
lämpning av standarder, tekniska föreskrifter och förfaranden 
för bedömning av överensstämmelse, enligt definitionerna i 
TBT-avtalet, som kan påverka varuhandeln mellan parterna. 

2. Trots vad som sägs i punkt 1 gäller detta kapitel inte för 

a) tekniska specifikationer som utarbetats av offentliga organ 
för sådana organs produktions- eller förbrukningskrav, eller 

b) sanitära och fytosanitära åtgärder enligt definitionen i bilaga 
A till avtalet om tillämpning av sanitära och fytosanitära åtgärder 
i bilaga 1A till WTO-avtalet (nedan kallat SPS-avtalet). 

3. I detta kapitel ska definitionerna i bilaga 1 till TBT-avtalet 
gälla. 

Artikel 4.3 

Samarbete 

1. Parterna ska stärka sitt samarbete på området för standar
der, tekniska föreskrifter och förfaranden för bedömning av 

överensstämmelse i syfte att öka den ömsesidiga förståelsen av 
sina respektive system och underlätta tillträdet till sina respek
tive marknader. I detta syfte kan de inleda dialoger om reglering 
på såväl övergripande som sektorsspecifik nivå. 

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

a) stärka regleringssamarbetet genom bl.a. utbyte av infor
mation, erfarenheter och data samt vetenskapligt och tek
niskt samarbete i syfte att förbättra kvaliteten och nivån på 
deras tekniska föreskrifter och utnyttja regleringsresurserna 
på ett effektivt sätt, 

b) när så är lämpligt, förenkla tekniska föreskrifter, standarder 
och förfaranden för bedömning av överensstämmelse, 

c) om parterna är överens och när så är lämpligt, t.ex. om det 
inte finns någon internationell standard, undvika onödiga 
skillnader i tillvägagångssättet när det gäller föreskrifter och 
förfaranden för bedömning av överensstämmelse, och arbeta 
mot möjligheten att konvergera eller anpassa tekniska krav, 
och 

d) främja och uppmuntra bilateralt samarbete mellan deras re
spektive offentliga eller privata organ som ansvarar för met
rologi, standardisering, provning, certifiering och ackredite
ring. 

3. På begäran ska en part vederbörligen beakta förslag från 
den andra parten om samarbete enligt villkoren i detta kapitel. 

Artikel 4.4 

Tekniska föreskrifter 

1. Parterna är överens om att på bästa sätt utnyttja god 
regleringspraxis i enlighet med TBT-avtalet. Parterna är i synner
het överens om att 

a) fullgöra sina förpliktelser avseende öppenhet enligt TBT-av
talet, 

b) använda relevanta internationella standarder som grund för 
tekniska föreskrifter, inbegripet förfaranden för bedömning 
av överensstämmelse, förutom när sådana internationella 
standarder inte skulle vara ett effektivt eller lämpligt medel 
för att uppnå de legitima mål som eftersträvas, och, när 
internationella standarder inte använts som grund, på begä
ran av den andra parten redogöra för skälen till att sådana 
standarder bedömts vara olämpliga eller ineffektiva för det 
eftersträvade målet,
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c) när en part fastställt eller avser att fastställa en teknisk fö
reskrift, på begäran ge den andra parten tillgängliga uppgifter 
om målet, den rättsliga grunden och motiveringen för den 
tekniska föreskriften, 

d) införa mekanismer för att ge den andra partens näringsidkare 
förbättrad information om tekniska föreskrifter (inbegripet 
genom en offentlig webbplats), och särskilt att på begäran 
och utan oskäligt dröjsmål lämna skriftliga upplysningar och, 
när så är lämpligt och sådan finns tillgänglig, skriftlig väg
ledning om uppfyllandet av deras tekniska föreskrifter till 
den andra parten eller dess näringsidkare, 

e) ta vederbörlig hänsyn till den andra partens synpunkter, när 
en del av förfarandet för utarbetande av en teknisk föreskrift 
är föremål för offentligt samråd, och att på begäran skriftli
gen besvara den andra partens anmärkningar, 

f) vid anmälningar enligt TBT-avtalet medge den andra parten 
en period på minst 60 dagar efter anmälan för att lämna 
skriftliga synpunkter på förslaget, och 

g) lämna tillräckligt lång tid mellan offentliggörandet av tek
niska föreskrifter och deras ikraftträdande för att närings
idkare från den andra parten ska kunna anpassa sig, förutom 
när överhängande problem rörande säkerhet, hälsa, miljös
kydd eller nationell säkerhet uppstår eller hotar att uppstå, 
och, när det är praktiskt möjligt, ta vederbörlig hänsyn till 
skäliga begäranden om förlängning av perioden för inläm
nande av synpunkter. 

2. Parterna ska se till att näringsidkare och andra berörda 
personer från den andra parten kan delta i formella offentliga 
samråd om utarbetandet av tekniska föreskrifter på villkor som 
inte är mindre gynnsamma är dem som gäller för partens egna 
juridiska eller fysiska personer. 

3. Parterna ska sträva efter att tillämpa tekniska föreskrifter 
på ett enhetligt och konsekvent sätt inom hela sitt territorium. 
Om Korea underrättar EU-parten om ett handelsrelaterat pro
blem som tycks bero på skillnader i lagstiftningen i Europeiska 
unionens medlemsstater vilka Korea anser vara oförenliga med 
fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, kommer EU- 
parten att göra sitt yttersta för att skyndsamt åtgärda problemet. 

Artikel 4.5 

Standarder 

1. Parterna bekräftar sina förpliktelser enligt artikel 4.1 i 
TBT-avtalet att se till att deras standardiserande organ ansluter 
sig till och följer uppförandekoden för utarbetande, fastställande 
och tillämpning av standarder i bilaga 3 till TBT-avtalet samt 
beaktar principerna i Decisions and Recommendations adopted by 
the Committee since 1 January 1995, G/TBT/1/rev.8, av den 
23 maj 2002, avsnitt IX (Decision of the Committee on Principles 
for the Development of International Standards, Guides and Recom
mendations with relation to Articles 2, 5 and Annex 3 of the Agree

ment), som utfärdats av WTO:s kommitté för tekniska handels
hinder. 

2. Parterna förpliktar sig att utbyta information om 

a) sin användning av standarder i samband med tekniska före
skrifter, 

b) sina respektive standardiseringsprocesser och om i vilken 
omfattning internationella standarder används som grund 
för de nationella och regionala standarderna, och 

c) samarbetsavtal som en av parterna genomför avseende stan
dardisering, t.ex. uppgifter om standardiseringsfrågor i fri
handelsavtal med tredje parter. 

Artikel 4.6 

Bedömning av överensstämmelse och ackreditering 

1. Parterna är medvetna om att det finns en lång rad meka
nismer för att underlätta godtagandet av resultaten av förfaran
den för bedömning av överensstämmelse som genomförts på 
den andra partens territorium, bl.a. 

a) avtal om ömsesidigt godtagande av resultaten av förfaranden 
för bedömning av överensstämmelse avseende specifika tek
niska föreskrifter som genomförts av organ etablerade på 
den andra partens territorium, 

b) ackrediteringsförfaranden för godkännande av organ för be
dömning av överensstämmelse etablerade på den andra par
tens territorium, 

c) offentliga myndigheters utnämnande av organ för bedöm
ning av överensstämmelse etablerade på den andra partens 
territorium, 

d) en parts erkännande av resultaten av förfaranden för bedöm
ning av överensstämmelse som genomförts på den andra 
partens territorium, 

e) frivilliga överenskommelser mellan organ för bedömning av 
överensstämmelse på vardera partens territorium, och 

f) den importerande partens godtagande av en leverantörsför
säkran om överensstämmelse. 

2. Med särskild hänsyn tagen till dessa överväganden förplik
tar sig parterna att 

a) intensifiera sitt utbyte av information om dessa och liknande 
mekanismer i syfte att underlätta godtagandet av resultat av 
bedömningar av överensstämmelse, 

b) utbyta information om förfaranden för bedömning av över
ensstämmelse, särskilt om de kriterier som används för att 
välja lämpliga förfaranden för bedömning av överensstäm
melse för specifika varor,
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c) utbyta information om ackrediteringspolicy och undersöka 
hur man på bästa sätt kan använda internationella standarder 
för ackreditering och internationella avtal som berör parter
nas ackrediteringsorgan, t.ex. genom mekanismerna i Inter
national Laboratory Accreditation Cooperation och Interna
tional Accreditation Forum, och 

d) i överensstämmelse med artikel 5.1.2 i TBT-avtalet kräva 
förfaranden för bedömning av överensstämmelse som inte 
är strängare än nödvändigt. 

3. De principer och förfaranden för utarbetande och faststäl
lande av tekniska föreskrifter som fastställs i artikel 4.4 i syfte 
att undvika onödiga handelshinder och säkerställa öppenhet och 
icke-diskriminering ska även gälla för obligatoriska förfaranden 
för bedömning av överensstämmelse. 

Artikel 4.7 

Marknadsövervakning 

Parterna förpliktar sig att utbyta synpunkter på marknadsöver
vaknings- och tillsynsverksamhet. 

Artikel 4.8 

Avgifter för bedömning av överensstämmelse 

Parterna bekräftar sin förpliktelse enligt artikel 5.2.5 i TBT-av
talet att avgifter för obligatorisk bedömning av överensstäm
melse för importerade varor ska vara skäliga i förhållande till 
de avgifter som tas ut bedömning av överensstämmelse för 
likadana varor med nationellt ursprung eller med ursprung i 
andra länder, med beaktande av kostnader för kommunikatio
ner, transporter och annat som följer av att sökanden och det 
organ som bedömer överensstämmelse är etablerade på olika 
platser, och förpliktar sig att tillämpa denna princip på de om
råden som omfattas av detta kapitel. 

Artikel 4.9 

Märkning och etikettering 

1. Parterna noterar bestämmelsen i punkt 1 i bilaga 1 till 
TBT-avtalet att en teknisk föreskrift kan omfatta eller enbart 
behandla märknings- eller etiketteringskrav, och är överens 
om att de, när deras tekniska föreskrifter omfattar obligatorisk 
märkning eller etikettering, kommer att följa principerna i 
artikel 2.2 i TBT-avtalet att tekniska föreskrifter inte ska utar
betas med avsikten eller verkan att skapa onödiga hinder för 
den internationella handeln och inte vara mer handelsbegrän
sande än vad som är nödvändigt för att uppnå ett legitimt mål. 

2. I synnerhet är parterna överens om följande när en part 
kräver obligatorisk märkning eller etikettering av varor: 

a) Parten ska sträva efter att minimera sina krav på annan 
märkning eller etikettering än sådan som är relevant för 
konsumenter eller användare av varan. När märkning för 
andra, t.ex. fiskala, ändamål, krävs ska detta krav utformas 
på ett sätt som inte är mer handelsbegränsande än vad som 
är nödvändigt för att uppnå ett legitimt mål. 

b) Parten får specificera etiketternas eller märkningens form, 
men får inte kräva förhandsgodkännande, registrering eller 
certifiering i detta sammanhang. Denna bestämmelse påver
kar inte partens rätt att kräva förhandsgodkännande av de 
särskilda uppgifter som ska anges på etiketten eller märk
ningen i enlighet med relevanta inhemska föreskrifter. 

c) Om parten kräver att näringsidkare använder ett unikt iden
tifieringsnummer, ska den utan oskäligt dröjsmål och på 
icke-diskriminerande grund utfärda sådana nummer till nä
ringsidkare från den andra parten. 

d) Det ska stå parten fritt att kräva att uppgifterna på märk
ningen eller etiketterna ska vara på ett angivet språk. Om 
parterna har godtagit ett internationellt nomenklatursystem, 
får även detta användas. Samtidig användning av andra språk 
ska inte vara förbjuden, förutsatt att de uppgifter som läm
nas på de andra språken är identiska med dem som lämnas 
på det angivna språket eller att de uppgifter som lämnas på 
det ytterligare språket inte utgör ett vilseledande påstående 
om varan. 

e) Parten ska när den anser att det inte äventyrar legitima mål 
enligt TBT-avtalet sträva efter att godta icke-permanenta eller 
avtagbara etiketter, eller märkning eller etikettering som 
anges i den åtföljande dokumentationen i stället för att 
vara fysiskt anbringad på varan. 

Artikel 4.10 

Samordningsmekanism 

1. Partena är eniga om att utse TBT-samordnare och att ge 
den andra parten lämpliga uppgifter när de byter TBT-samord
nare. TBT-samordnarna ska arbeta gemensamt för att underlätta 
genomförandet av detta kapitel och samarbetet mellan parterna 
i alla frågor som rör detta kapitel. 

2. Samordnaren ska bl.a. ha till uppgift att 

a) övervaka genomförandet och förvaltningen av detta kapitel, 
skyndsamt behandla alla frågor som någon av parterna tar 
upp och som rör utarbetande, fastställande, tillämpning och 
säkerställande av efterlevnaden av standarder, tekniska före
skrifter och förfaranden för bedömning av överensstämmelse 
samt på begäran av en av parterna genomföra samråd om 
frågor som uppkommer inom ramen för detta kapitel,
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b) stärka samarbetet i fråga om utarbetande och förbättring av 
standarder, tekniska föreskrifter och förfaranden för bedöm
ning av överensstämmelse, 

c) sörja för att det vid behov inleds dialoger om föreskrifter i 
enlighet med artikel 4.3, 

d) sörja för att det inrättas arbetsgrupper, som kan omfatta eller 
samråda med icke-statliga experter och berörda parter om 
parterna kommer överens om detta, 

e) utbyta information om utvecklingen i icke-statliga, regionala 
och multilaterala forum för standarder, tekniska föreskrifter 
och förfaranden för bedömning av överensstämmelse, och 

f) se över detta kapitel mot bakgrund av utvecklingen inom 
ramen för TBT-avtalet. 

3. Samordnarna ska kommunicera med varandra på ett över
enskommet sätt som är lämpligt för ett effektivt fullgörande av 
deras uppgifter. 

KAPITEL FEM 

SANITÄRA OCH FYTOSANITÄRA ÅTGÄRDER 

Artikel 5.1 

Mål 

1. Målet med detta kapitel är att minimera de negativa följ
derna för handeln av sanitära och fytosanitära åtgärder och 
samtidigt skydda människors, djurs och växters liv eller hälsa 
på parternas territorier. 

2. Detta kapitel syftar vidare till att stärka samarbetet mellan 
parterna i djurskyddsfrågor, med hänsyn till olika faktorer så
som villkoren i parternas animalieproduktion. 

Artikel 5.2 

Tillämpningsområde 

Detta kapitel gäller för alla sanitära och fytosanitära åtgärder 
som en part vidtar och som direkt eller indirekt kan påverka 
handeln mellan parterna. 

Artikel 5.3 

Definition 

I detta kapitel avses med sanitär eller fytosanitär åtgärd alla åtgär
der enligt definitionen i punkt 1 i bilaga A till SPS-avtalet. 

Artikel 5.4 

Rättigheter och skyldigheter 

Parterna bekräftar sina befintliga rättigheter och skyldigheter 
enligt SPS-avtalet. 

Artikel 5.5 

Öppenhet och utbyte av information 

Parterna ska 

a) eftersträva öppenhet när det gäller sanitära och fytosanitära 
åtgärder som är tillämpliga på handeln, 

b) öka den ömsesidiga förståelsen av sina respektive sanitära 
och fytosanitära åtgärder samt tillämpningen av dem, 

c) utbyta information om frågor som rör utveckling och till
lämpning av sanitära och fytosanitära åtgärder som påverkar 
eller kan påverka handeln mellan parterna, i syfte att mini
mera deras negativa följder för handeln, och 

d) på begäran av en part meddela de krav som gäller vid import 
av specifika varor. 

Artikel 5.6 

Internationella standarder 

Parterna ska 

a) på begäran av en part samarbeta för att nå en gemensam 
uppfattning om tillämpningen av internationella standarder 
på områden som påverkar eller kan påverka handeln mellan 
dem, i syfte att minimera de negativa följderna för denna 
handel, och 

b) samarbeta vid utarbetandet av internationella standarder, 
riktlinjer och rekommendationer. 

Artikel 5.7 

Importkrav 

1. En parts allmänna importkrav ska gälla för den andra 
partens hela territorium. 

2. Ytterligare särskilda importkrav får ställas på den expor
terande parten eller delar av denna på grundval av den djur
hälso- eller växtskyddsstatus i den exporterande parten eller 
delar av denna som den importerande parten fastställt i enlighet 
med riktlinjerna och standarderna i SPS-avtalet, Codex Alimen
tarius-kommissionen, Världsorganisationen för djurhälsa (nedan 
kallad OIE) och den internationella växtskyddskonventionen 
(nedan kallad IPPC).
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Artikel 5.8 

Åtgärder som avser djurhälsa och växtskydd 

1. Partena ska erkänna begreppen områden fria från skade
görare eller sjukdomar och områden med låg förekomst av 
skadegörare eller sjukdomar i enlighet med standarderna i 
SPS-avtalet, OIE och IPPC och inrätta ett lämpligt förfarande 
för erkännande av sådana områden, med hänsyn till relevanta 
internationella standarder, riktlinjer och rekommendationer. 

2. När sådana områden fastställs, ska parterna beakta fakto
rer såsom geografiskt läge, ekosystem, epidemiologisk övervak
ning och sanitära eller fytosanitära kontrollers effektivitet i dessa 
områden. 

3. Parterna ska etablera ett nära samarbete om fastställande 
av områden fria från skadegörare eller sjukdomar och områden 
med låg förekomst av skadegörare eller sjukdomar, i syfte att 
bygga upp förtroende för respektive parts förfaranden för fast
ställande av sådana områden. Parterna ska sträva efter att slut
föra denna förtroendeskapande verksamhet inom ca två år efter 
detta avtals ikraftträdande. Det framgångsrika slutförandet av 
det förtroendeskapande samarbetet ska bekräftas av den kom
mitté för sanitära och fytosanitära åtgärder som avses i 
artikel 5.10. 

4. När sådana områden fastställs, ska den importerande par
ten i princip grunda sitt eget fastställande av djurhälso- eller 
växtskyddsstatusen i den exporterande parten eller delar av 
denna på de uppgifter som den exporterande parten lämnat i 
enlighet med standarderna i SPS-avtalet, OIE och IPPC samt 
beakta den exporterande partens fastställande. Om en part i 
detta sammanhang inte godtar den andra partens fastställande, 
ska den part som inte godtar fastställandet redogöra för skälen 
till det och vara beredd att inleda samråd. 

5. Den exporterande parten ska lägga fram nödvändiga be
lägg för att objektivt bevisa för den importerande parten att 
sådana områden är och sannolikt kommer att förbli områden 
fria från skadegörare eller sjukdomar respektive områden med 
låg förekomst av skadegörare eller sjukdomar. För detta ända
mål ska den importerande parten på begäran beredas rimligt 
tillträde för inspektion, testning och andra relevanta förfaran
den. 

Artikel 5.9 

Samarbete om djurskydd 

Parterna ska 

a) utbyta information, sakkunskap och erfarenheter på djur
skyddsområdet samt anta en arbetsplan för sådan verksam
het, och 

b) samarbeta vid utarbetandet av djurskyddsstandarder i inter
nationella forum, särskilt när det gäller bedövning och slakt 
av djur. 

Artikel 5.10 

Kommittén för sanitära och fytosanitära åtgärder 

1. Den kommitté för sanitära och fytosanitära åtgärder som 
inrättas enligt artikel 15.2.1 (Specialiserade kommittéer) kan 

a) utarbeta nödvändiga förfaranden eller ordningar för genom
förandet av detta kapitel, 

b) övervaka framstegen i genomförandet av detta kapitel, 

c) bekräfta det framgångsrika slutförandet av det förtroendes
kapande samarbete som avses i artikel 5.8.3, 

d) utarbeta förfaranden för godkännande av anläggningar för 
varor av animaliskt ursprung och vid behov av produktions
anläggningar för varor av vegetabiliskt ursprung, och 

e) utgöra ett forum för att diskutera problem som uppstår i 
samband med tillämpningen av vissa sanitära eller fytosani
tära åtgärder, i syfte att finna för båda parter godtagbara 
alternativ. I detta sammanhang ska kommittén på begäran 
av en part sammankallas till ett brådskande möte för att 
hålla samråd. 

2. Kommittén ska bestå av företrädare för parterna och ska 
mötas en gång per år på ett datum som fastställs gemensamt. 
Även platsen för mötena ska fastställas gemensamt. Dagord
ningen ska fastställas före mötena. Ordförandeskapet ska inne
has växelvis av parterna. 

Artikel 5.11 

Tvistelösning 

Ingen av parterna får tillgripa kapitel fjorton (Tvistelösning) för 
frågor som uppkommer inom ramen för detta kapitel. 

KAPITEL SEX 

TULLAR OCH HANDELSLÄTTNADER 

Artikel 6.1 

Mål och principer 

I syfte att underlätta handeln och främja tullsamarbetet bilateralt 
och multilateralt, är parterna eniga om att samarbeta samt om 
att anta och tillämpa sina krav och förfaranden för import, 
export och transitering av varor på grundval av följande mål 
och principer: 

a) För att säkerställa att kraven och förfarandena för import, 
export och transitering av varor är effektiva och proportio
nerliga 

i) ska parterna anta eller bibehålla påskyndade tullförfaran
den, samtidigt som de upprätthåller lämpliga förfaranden 
för tullkontroll och urval,
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ii) får kraven och förfarandena för import, export och tran
sitering inte vara mer administrativt betungande eller 
handelsbegränsande än vad som är nödvändigt för att 
uppnå legitima mål, 

iii) ska parterna sörja för klarering av varor som kräver ett 
minimum av dokumentation och göra elektroniska sy
stem tillgängliga för dem som använder tullsystemet, 

iv) ska parterna använda sig av informationsteknik som på
skyndar förfarandena för frigörande av varor, 

v) ska parterna se till att deras respektive tullmyndigheter 
och organ som ägnar sig åt gränskontroll, inbegripet 
import-, export- och transiteringsfrågor, samarbetar och 
samordnar sin verksamhet, och 

vi) ska parterna föreskriva att användningen av tullombud är 
frivillig. 

b) Kraven och förfarandena för import, export och transitering 
ska bygga på internationella instrument och standarder på 
handels- och tullområdet som parterna godtagit. 

i) Där sådana finns, ska internationella instrument och stan
darder på handels- och tullområdet ligga till grund för 
kraven och förfarandena för import, export och transite
ring, förutom om sådana instrument och standarder inte 
skulle vara ett effektivt eller lämpligt medel för att uppnå 
de legitima mål som eftersträvas. 

ii) Uppgiftskrav och förfaranden ska användas och tillämpas 
gradvis i enlighet med Världstullorganisationens (nedan 
kallad WCO) modell för tulluppgifter och tillhörande re
kommendationer och riktlinjer från WCO. 

c) Kraven och förfarandena ska vara öppna och förutsebara för 
importörer, exportörer och andra berörda parter. 

d) Parterna ska i god tid samråda med företrädare för närings
livet och andra berörda parter, bl.a. i fråga om betydande 
nya eller ändrade krav och förfaranden, innan dessa antas. 

e) Principer eller förfaranden för riskhantering ska tillämpas så 
att insatserna för att kontrollera efterlevnaden koncentreras 
på transaktioner som kräver särskild uppmärksamhet. 

f) Parterna ska samarbeta och utbyta information i syfte att 
främja tillämpningen och efterlevnaden av de åtgärder för 
handelslättnader som fastställs i detta avtal. 

g) Åtgärderna för att underlätta handeln ska inte hindra upp
nåendet av legitima politiska mål, t.ex. skyddet av nationell 
säkerhet, hälsa och miljö. 

Artikel 6.2 

Frigörande av varor 

1. Parterna ska anta och tillämpa förenklade och effektiva 
krav och förfaranden för tullar och andra handelsrelaterade frå
gor för att underlätta handeln mellan sig. 

2. I enlighet med punkt 1 ska parterna se till att deras re
spektive tullmyndigheter, gränsmyndigheter eller andra behöriga 
myndigheter tillämpar krav och förfaranden som 

a) möjliggör frigörande av varor inom en period som inte är 
längre än vad som krävs för att säkerställa efterlevnaden av 
parternas respektive lagar och formaliteter avseende tullar 
och andra handelsrelaterade frågor; parterna ska sträva efter 
att ytterligare minska tiden för frigörande, 

b) möjliggör elektronisk förhandsinlämning och eventuellt be
handling av uppgifter före varornas fysiska ankomst, ”be
handling före ankomst”, så att varorna kan frigöras när de 
ankommer, 

c) ger importörerna möjlighet att få varor frigjorda före, och 
utan att det påverkar, tillmyndigheternas slutgiltiga faststäl
lande av de tillämpliga tullarna, skatterna och avgifterna ( 3 ), 
och 

d) tillåter att varor övergår till fri omsättning vid ankomstplat
sen, utan att de först måste överföras tillfälligt till lager eller 
andra anläggningar. 

Artikel 6.3 

Förenklat tullförfarande 

Parterna ska sträva efter att tillämpa förenklade import- och 
exportförfaranden på handlare eller näringsidkare som uppfyller 
särskilda krav som en part fastställt, för att i synnerhet möjlig
göra snabbare frigörande och klarering av varor, inbegripet elek
tronisk förhandsinlämning och behandling av uppgifter före 
sändningarnas fysiska ankomst, färre fysiska kontroller och han
delslättnader genom t.ex. förenklade deklarationer som kräver 
ett minimum av dokumentation.
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Artikel 6.4 

Riskhantering 

Parterna ska använda riskhanteringssystem för riskanalys och 
riskinriktning, om möjligt elektroniska, som gör det möjligt 
för tullmyndigheterna att koncentrera sin kontrollverksamhet 
på högriskvaror och som förenklar klareringen av och rörlighe
ten för lågriskvaror. Parterna ska stödja sig på den ändrade 
internationella konventionen om förenkling och harmonisering 
av tullförfaranden från 1999 (nedan kallad Kyotokonventionen) 
och WCO:s riktlinjer för riskhantering för sina riskhanterings
förfaranden. 

Artikel 6.5 

Öppenhet 

1. Parterna ska se till att deras respektive lagar, andra författ
ningar, allmänna administrativa förfaranden och andra krav, 
inbegripet avgifter och pålagor, avseende tullar och andra han
delsrelaterade frågor är lättillängliga för alla berörda parter via 
ett officiellt angivet medium och, om möjligt och lämpligt, en 
officiell webbplats. 

2. Parterna ska utse eller bibehålla ett eller flera infor
mationskontor dit berörda personer kan vända sig om de har 
frågor om tullar och andra handelsrelaterade ärenden. 

3. Parterna ska samråda med och lämna information till fö
reträdare för näringslivet och andra berörda parter. Sådana sam
råd och sådan information ska omfatta betydande nya eller 
ändrade krav och förfaranden, och synpunkter ska kunna läm
nas innan dessa antas. 

Artikel 6.6 

Förhandsbesked 

1. På handlares skriftliga begäran ska parterna genom sina 
tullmyndigheter ge skriftliga förhandsbesked om tullklassifice
ring, ursprung eller liknande frågor som parterna anser vara 
relevanta, innan en vara importeras till deras territorium i en
lighet med deras lagar och andra författningar. 

2. Med förbehåll för eventuella sekretesskrav i lagar och an
dra författningar ska vardera parten offentliggöra, t.ex. på Inter
net, sina förhandsbesked om tullklassificering och liknande frå
gor som den anser vara relevanta. 

3. I syfte att underlätta handeln ska parterna i sin bilaterala 
dialog inkludera regelbundna uppdateringar om ändringar i de
ras respektive lagstiftningar när det gäller de frågor som avses i 
punkterna 1 och 2. 

Artikel 6.7 

Överklagandeförfaranden 

1. Parterna ska se till att personer som berörs av deras av
göranden i tullärenden och andra krav och förfaranden för 

import, export och transitering har möjlighet att få dessa avgö
randen omprövade eller att överklaga dem. En part får kräva att 
ett överklagande först behandlas av samma myndighet, tillsyns
myndigheten för denna eller en rättslig myndighet, innan det 
prövas av en högre oberoende instans, som kan vara en rättslig 
myndighet eller en förvaltningsdomstol. 

2. Om överprövningsorganet begär det, får en producent 
eller exportör lämna uppgifter direkt till den part som gör 
den administrativa översynen. Den exportör eller producent 
som lämnar uppgifterna får begära att den part som gör den 
administrativa översynen ska behandla uppgifterna som kon
fidentiella i enlighet med sina lagar och andra författningar. 

Artikel 6.8 

Konfidentiell behandling 

1. Alla uppgifter som personer eller myndigheter från den 
ena parten lämnar till myndigheter från den andra parten i 
enlighet med detta kapitel, inbegripet uppgifter som begärts 
enligt artikel 6.7, ska behandlas som konfidentiella eller begrän
sade, beroende på de tillämpliga lagarna och andra författning
arna hos respektive part. Uppgifterna ska omfattas av sekretess 
och åtnjuta det skydd som gäller liknande uppgifter enligt till
lämpliga lagar och andra författningar hos den mottagande 
parten. 

2. Personuppgifter får endast utbytas under förutsättning att 
den part som mottar uppgifterna åtar sig att tillämpa en skydds
nivå som minst motsvarar den som i det särskilda fallet till
lämpas av den part som lämnar uppgifterna. Den person som 
lämnar uppgifterna får inte ställa strängare krav än dem som 
gäller inom den egna jurisdiktionen. 

3. De uppgifter som avses i punkt 1 får inte användas av 
myndigheterna i den mottagande parten för andra syften än för 
vilka de lämnats, utan uttryckligt tillstånd av den person eller 
myndighet som lämnat uppgifterna. 

4. Utan uttryckligt tillstånd av den person eller myndighet 
som lämnat dem, får de uppgifter som avses i punkt 1 inte 
offentliggöras eller på annat sätt lämnas ut till någon person, 
förutom om det krävs eller är tillåtet enligt den mottagande 
partens lagar och andra författningar i samband med rättsliga 
förfaranden. Den person eller myndighet som lämnat uppgif
terna ska, om möjligt i förväg, underrättas om att de kan 
komma att lämnas ut. 

5. När en myndighet från en part begär uppgifter i enlighet 
med detta kapitel, ska den underrätta de personer till vilka 
begäran riktas om att uppgifterna kan komma att lämnas ut i 
samband med rättsliga förfaranden.
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6. Om inte den person som lämnat uppgifterna samtycker 
till något annat, ska den begärande parten i förekommande fall 
vidta alla tillgängliga åtgärder enligt tillämpliga lagar och andra 
författningar hos den parten för att bevara uppgifternas kon
fidentialitet och skydda personuppgifter när en tredje part eller 
andra myndigheter ansöker om att få tillgång till de berörda 
uppgifterna. 

Artikel 6.9 

Avgifter och pålagor 

För alla slags avgifter och pålagor, bortsett från tullar och de 
avgifter etc. som undantas från definitionen av tullar enligt 
artikel 2.3 (Tullar), som påförs i samband med import eller 
export gäller följande: 

a) Avgifter och pålagor får endast tas ut för tjänster som till
handahålls i samband med den berörda importen eller ex
porten eller för formaliteter som krävs för sådan import eller 
export. 

b) Avgifter och pålagor får inte överstiga den ungefärliga kost
naden för den tillhandahållna tjänsten. 

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

d) Avgifter och pålagor får inte tas ut för konsulära tjänster. 

e) Informationen om avgifter och pålagor ska offentliggöras via 
ett officiellt angivet medium och, om möjligt och lämpligt, 
en officiell webbplats. Det ska av informationen framgå vilka 
skälen är till avgiften eller pålagan för den tillhandahålla 
tjänsten, vilken myndighet som är ansvarig, vilka avgifter 
och pålagor som kommer att tillämpas samt när och hur 
de ska betalas. 

f) Nya eller ändrade avgifter och pålagor får inte tas ut förrän 
information i enlighet med e har offentliggjorts och gjorts 
lättillgänglig. 

Artikel 6.10 

Kontroll före sändning 

Ingen av parterna ska kräva kontroller före sändning eller lik
nande. 

Artikel 6.11 

Revision efter klarering 

Parterna ska ge handlare möjlighet att omfattas av effektiva 
revisioner efter klarering. Tillämpningen av revisioner efter kla
rering ska inte medföra omotiverade eller onödiga krav eller 
belastningar för handlarna. 

Artikel 6.12 

Tullvärdeberäkning 

Avtalet om tullvärdeberäkning utan de förbehåll och valmöjlig
heter som anges i artikel 20 i och punkterna 2–4 i bilaga III till 
avtalet om tullvärdeberäkning ska införlivas i detta avtal och i 
tillämpliga delar utgöra en integrerad del av det. 

Artikel 6.13 

Tullsamarbete 

1. Parterna ska öka sitt samarbete i tullfrågor och därmed 
sammanhängande frågor. 

2. Parterna åtar sig att utveckla handelsfrämjande åtgärder på 
tullområdet med beaktande av internationella organisationers 
arbete på detta område. Detta kan omfatta prövning av nya 
tullförfaranden. 

3. Parterna bekräftar sitt åtagande att underlätta laglig be
fordran av varor och ska utbyta sakkunskap om åtgärder för 
att förbättra tullteknik och tullförfaranden samt om datoriserade 
system i enlighet med detta avtal. 

4. Parterna ska åta sig att 

a) i syfte att underlätta handelsflödet mellan dem, eftersträva en 
harmonisering i enlighet med internationella standarder av 
den dokumentation och de uppgifter som används i handeln, 
när det gäller tullrelaterade frågor i samband med import, 
export och transitering av varor, 

b) intensifiera samarbetet mellan sina respektive tullaboratorier 
och vetenskapliga avdelningar och sträva efter en harmoni
sering av tullaboratoriernas metoder, 

c) anordna utbyten för tullpersonal, 

d) gemensamt anordna fortbildningsprogram i tullrelaterade 
frågor för tjänstemän som deltar direkt i tullförfaranden, 

e) utveckla effektiva mekanismer för kommunikation med nä
ringslivet, 

f) i möjligaste mån bistå varandra vid tullklassificering, vär
deberäkning och ursprungsbestämning för förmånlig tull
behandling av importerade varor, 

g) främja ett starkt och effektivt säkerställande av skyddet för 
immateriella rättigheter från tullmyndigheternas sida i sam
band med import, export, återexport, transitering, omlast
ning och andra tullförfaranden, särskilt när det gäller varu
märkesförfalskade varor, och
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h) förbättra säkerheten, och samtidigt underlätta handeln, för 
sjöcontainersändningar och andra sändningar från hela värl
den som importeras till, omlastas i eller transiteras via par
terna. Parterna är överens om att målen med det intensifie
rade och utvidgade samarbetet omfattar, men inte är begrän
sade till, att 

i) samarbeta för att stärka de tullrelaterade aspekterna av 
säkrandet av den internationella handelns logistikkedja, 
och 

ii) i möjligaste mån samordna sina ståndpunkter i multilate
rala forum där det är lämpligt att ta upp och diskutera 
frågor som rör containersäkerhet. 

5. Parterna är medvetna om att tekniskt samarbete mellan 
dem är avgörande för att underlätta efterlevnaden av de förplik
telser som fastställs i detta avtal och för att uppnå en hög grad 
av handelslättnader. Parterna är överens om att genom sina 
tullförvaltningar utveckla ett program för tekniskt samarbete 
enligt gemensamt fastställda villkor när det gäller omfattningen 
av, tidpunkterna för och kostnaden för samarbetsåtgärder inom 
tullområdet och därmed sammanhängande områden. 

6. Genom sina respektive tullförvaltningar och andra gräns
myndigheter ska parterna se över relevanta internationella ini
tiativ för handelslättnader, bl.a. relevant arbete inom WTO och 
WCO, för att fastställa områden där ytterligare gemensamma 
åtgärder skulle underlätta handeln mellan parterna och främja 
gemensamma multilaterala mål. Parterna ska samarbeta för att 
när så är möjligt anta gemensamma ståndpunkter i internatio
nella organisationer på området för tullar och handelslättnader, 
särskilt i WTO och WCO. 

7. Parterna ska bistå varandra vid genomförandet och säker
ställandet av efterlevnaden av detta kapitel, protokollet om de
finition av begreppet ”ursprungsprodukter” och om metoder för 
administrativt samarbete samt sina respektive lagar och andra 
författningar på tullområdet. 

Artikel 6.14 

Ömsesidigt administrativt bistånd i tullfrågor 

1. Parterna ska ge varandra administrativt bistånd i tullfrågor 
i enlighet med bestämmelserna i protokollet om ömsesidigt 
administrativt bistånd i tullfrågor. 

2. Ingen av parterna får tillgripa kapitel fjorton (Tvistelös
ning) i detta avtal för frågor som omfattas av artikel 9.1 i 
protokollet om ömsesidigt administrativt bistånd i tullfrågor. 

Artikel 6.15 

Kontaktpunkter i tullfrågor 

1. Parterna ska utbyta förteckningar över utsedda kon
taktpunkter för frågor som uppkommer inom ramen för detta 
kapitel och protokollet om definition av begreppet ”ursprungs
produkter” och om metoder för administrativt samarbete. 

2. Kontaktpunkterna ska sträva efter genom att genom sam
råd lösa operativa problem som omfattas av detta kapitel. Om 
ett problem inte kan lösas av kontaktpunkterna, ska ärendet 
hänskjutas till den tullkommitté som avses i detta kapitel. 

Artikel 6.16 

Tullkommittén 

1. Den tullkommitté som inrättas enligt artikel 15.2.1 (Spe
cialiserade kommittéer) ska sörja för att detta kapitel, protokol
let om definition av begreppet ”ursprungsprodukter” och om 
metoder för administrativt samarbete samt protokollet om öm
sesidigt administrativt bistånd i tullfrågor fungerar effektivt samt 
pröva alla frågor som uppkommer i samband med tillämp
ningen av dem. För frågor som omfattas av detta avtal ska 
kommittén rapportera till den handelskommitté som inrättas 
enligt artikel 15.1.1 (Handelskommitté). 

2. Tullkommittén ska bestå av företrädare för parternas tull
myndigheter och andra behöriga myndigheter med ansvar för 
frågor som rör tullar och handelslättnader samt för förvalt
ningen av protokollet om definition av begreppet ursprungspro
dukter och om metoder för administrativt samarbete samt pro
tokollet om ömsesidigt administrativt bistånd i tullfrågor. 

3. Tullkommittén ska själv anta sin arbetsordning och sam
manträda en gång per år; parterna ska turas om att anordna 
sammanträdet. 

4. På begäran av en part ska tullkommittén sammanträda för 
att diskutera och försöka lösa eventuella meningsskiljaktigheter 
som kan uppstå mellan parterna i frågor som omfattas av detta 
kapitel, protokollet om definition av begreppet ”ursprungspro
dukter” och om metoder för administrativt samarbete samt pro
tokollet om ömsesidigt administrativt bistånd i tullfrågor, t.ex. 
handelslättnader, tullklassificering, varors ursprung och ömsesi
digt administrativt bistånd i tullfrågor, särskilt i samband med 
artiklarna 7 och 8 i protokollet om ömsesidigt administrativt 
bistånd i tullfrågor. 

5. Tullkommittén kan utarbeta resolutioner, rekommendatio
ner eller yttranden som den anser vara nödvändiga för att 
uppnå de gemensamma målen och för att säkerställa att de 
mekanismer som fastställs i detta kapitel, protokollet om defi
nition av begreppet ”ursprungsprodukter” och om metoder för 
administrativt samarbete samt protokollet om ömsesidigt admi
nistrativt bistånd i tullfrågor fungerar effektivt.
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KAPITEL SJU 

HANDEL MED TJÄNSTER, ETABLERING OCH ELEKTRONISK 
HANDEL 

AVSNITT A 

Allmänna bestämmelser 

Artikel 7.1 

Mål, tillämpningsområde och omfattning 

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

2. Inget i detta kapitel ska anses innebära några skyldigheter 
när det gäller offentlig upphandling. 

3. Detta kapitel ska inte gälla för subventioner eller bidrag 
som en part ger, inbegripet statsstödda lån, garantier och för
säkringar. 

4. I enlighet med detta kapitel behåller parterna rätten att 
reglera och att införa nya föreskrifter för att uppnå legitima 
politiska mål. 

5. Detta kapitel ska inte gälla för åtgärder som påverkar 
fysiska personer som söker tillträde till en parts arbetsmarknad, 
och inte heller för åtgärder som rör medborgarskap, bosättning 
eller fast anställning. 

6. Inget i detta kapitel ska hindra en part från att tillämpa 
åtgärder för att reglera fysiska personers inresa till eller tillfälliga 
vistelse på dess territorium, inbegripet sådana åtgärder som är 
nödvändiga för att skydda gränsernas integritet och se till att 
fysiska personers förflyttning över dessa sker i ordnade former, 
förutsatt att åtgärderna inte tillämpas på ett sådant sätt att de 
upphäver eller minskar de förmåner som tillkommer den andra 
parten enligt villkoren i ett särskilt åtagande i detta kapitel och 
bilagorna till det ( 4 ). 

Artikel 7.2 

Definitioner 

I detta kapitel gäller följande definitioner: 

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

b) åtgärder som införs eller bibehålls av en part: åtgärder vidtagna 
av 

i) centrala, regionala eller lokala politiska beslutsförsam
lingar eller myndigheter, och 

ii) icke-statliga organ vid utövandet av befogenheter som 
delegerats till den av centrala, regionala eller lokala poli
tiska beslutsförsamlingar eller myndigheter. 

c) person: antingen en fysisk person eller en juridisk person. 

d) fysisk person: en medborgare i Korea eller i en av Europeiska 
unionens medlemsstater i enlighet med respektive stats lags
tiftning. 

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 
offentlig ägo, inbegripet bolag, stiftelser, handelsbolag, sam
riskföretag, enskilda näringsidkare och föreningar. 

f) juridisk person från en part: 

i) en juridisk person som bildats i enlighet med lagstift
ningen i en av Europeiska unionens medlemsstater eller 
i Korea och som har sitt säte, sitt huvudkontor ( 5 ) eller sin 
huvudsakliga verksamhet på det territorium där fördraget 
om Europeiska unionen och fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt är tillämpliga eller på Koreas ter
ritorium; om den juridiska personen endast har sitt säte 
eller huvudkontor på det territorium där fördraget om 
Europeiska unionen och fördraget om Europeiska unio
nens funktionssätt är tillämpliga eller på Koreas territo
rium, ska den inte betraktas som en juridisk person från 
Europeiska unionen eller från Korea såvida den inte har 
en omfattande affärsverksamhet ( 6 ) på det territorium där 
fördraget om Europeiska unionen och fördraget om Eu
ropeiska unionens funktionssätt är tillämpliga eller på 
Koreas territorium, eller
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( 4 ) Enbart det faktum att visum krävs för fysiska personer från vissa 
länder, men inte från andra, ska inte anses upphäva eller minska 
förmåner enligt villkoren i ett särskilt åtagande i detta kapitel och 
bilagorna till det. 

( 5 ) Med huvudkontor avses det kontor där de slutgiltiga besluten fattas. 
( 6 ) I överensstämmelse med anmälan av fördraget om upprättandet av 

Europeiska gemenskapen till WTO (WT/REG39/1) betraktar EU-par
ten begreppet faktisk och fortlöpande anknytning till ekonomin i en 
medlemsstat i Europeiska unionen i enlighet med vad som föreskrivs 
i artikel 48 i fördraget som likvärdigt med begreppet omfattande 
affärsverksamhet i artikel V.6 i Gats. För en juridisk person som bild
ats i enlighet med lagstiftningen i Korea och som endast har sitt säte 
eller huvudkontor på Koreas territorium, ska EU-parten således en
dast medge förmånerna enligt detta avtal om denna juridiska person 
har en faktisk och fortlöpande anknytning till Koreas ekonomi.
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ii) i fråga om etablering i enlighet med artikel 7.9 a, en 
juridisk person som ägs eller kontrolleras av fysiska per
soner från EU-parten eller från Korea, eller av en juridisk 
person från Europeiska unionen eller från Korea enligt i 
ovan. 

En juridisk person 

i) ägs av personer från EU-parten eller från Korea om mer 
än 50 % av aktiekapitalet ägs av nyttjandeberättigade 
personer från EU-parten eller från Korea, 

ii) kontrolleras av personer från EU-parten eller från Korea 
om dessa personer har befogenhet att utse en majoritet 
av styrelseledamöterna eller på annat sätt lagenligt leda 
verksamheten, 

iii) är närstående till en annan person när den kontrollerar, 
eller kontrolleras av, den andra personen eller när den 
och den andra personen båda kontrolleras av samma 
person. 

g) Trots vad som sägs i led f ska rederier som är etablerade 
utanför EU-parten eller Korea och som kontrolleras av med
borgare i en av Europeiska unionens medlemsstater eller i 
Korea omfattas av detta avtal, om deras fartyg är registrerade 
i enlighet med lagstiftningen i den EU-medlemsstaten respek
tive i Korea och seglar under en EU-medlemsstats eller Ko
reas flagg ( 7 ). 

h) avtal om ekonomisk integration: ett avtal som avsevärt liberali
serar handel med tjänster och etablering i enlighet med 
WTO-avtalet, särskilt artiklarna V och V a i Gats. 

i) reparation och underhåll av flygplan: sådan verksamhet som 
utförs på ett flygplan eller en del av detta när flygplanet 
tagits ur drift och som alltså inte är fortlöpande underhåll 
(s.k. line maintenance). 

j) tjänster som rör databokningssystem (nedan kallade CRS): tjäns
ter som tillhandahålls av datoriserade system som innehåller 
information om flygbolagens tidtabeller, bokningsläget, bil
jettpriser och resevillkor och genom vilka reservationer kan 
göras eller biljetter utfärdas. 

k) försäljning och marknadsföring av luftfartstjänster: möjligheten 
för det berörda flygbolaget att sälja och fritt marknadsföra 
sina luftfartstjänster, inbegripet alla aspekter av marknads

föring, såsom marknadsundersökningar, reklam och distribu
tion. Denna verksamhet innefattar varken prissättning för 
luftfartstjänster eller tillämpliga villkor. 

l) tjänsteleverantör: en person som tillhandahåller eller ämnar 
tillhandahålla en tjänst, även i egenskap av investerare. 

Artikel 7.3 

Kommittén för handel med tjänster, etablering och 
elektronisk handel 

1. Den kommitté för handel med tjänster, etablering och 
elektronisk handel som inrättas enligt artikel 15.2.1 (Specialise
rade kommittéer) ska bestå av företrädare för parterna. Den 
främsta företrädaren för en part i kommittén ska vara en tjäns
teman vid den av partens myndigheter som ansvarar för genom
förandet av detta kapitel. 

2. Kommittén ska 

a) övervaka och bedöma genomförandet av detta kapitel, 

b) behandla frågor om detta kapitel som en part hänskjuter till 
kommittén, och 

c) ge berörda myndigheter tillfälle att utbyta information om 
åtgärder som vidtas av försiktighetsskäl i enlighet med 
artikel 7.46. 

AVSNITT B 

Gränsöverskridande tillhandahållande av tjänster 

Artikel 7.4 

Tillämpningsområde och definitioner 

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

a) audiovisuella tjänster ( 8 ), 

b) nationellt sjöfartscabotage, och 

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

ii) försäljning och marknadsföring av luftfartstjänster, 

iii) CRS-tjänster, och 

iv) andra kringtjänster för luftfart, t.ex. marktjänster på 
flygplatser, uthyrning av luftfartyg med besättning samt 
flygplatsledningstjänster. 

2. Åtgärder som påverkar det gränsöverskridande tillhanda
hållandet av tjänster omfattar åtgärder som påverkar 

a) produktionen, distributionen, marknadsföringen, försälj
ningen och leveransen av en tjänst, 

b) köpet, betalningen eller användningen av en tjänst, 

c) i samband med tillhandahållandet av en tjänst, tillgången till 
och användningen av nätverk eller tjänster som parterna 
kräver ska erbjudas allmänheten, och 

d) närvaron på den ena partens territorium av en tjänsteleve
rantör från den andra parten. 

3. I detta avsnitt gäller följande definitioner: 

a) gränsöverskridande tillhandahållande av tjänster: tillhandahål
lande av en tjänst 

i) från den ena partens territorium till den andra partens 
territorium, och 

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

b) tjänster: varje tjänst inom varje sektor, utom tjänster som 
tillhandahålls i samband med utövandet av statliga befogen
heter. 

c) tjänst som tillhandahålls i samband med utövandet av statliga 
befogenheter: varje tjänst som inte tillhandahålls vare sig på 
kommersiella grunder eller i konkurrens med en eller flera 
tjänsteleverantörer. 

Artikel 7.5 

Marknadstillträde 

1. I fråga om marknadstillträde genom gränsöverskridande 
tillhandahållande av tjänster ska parterna medge tjänster och 
tjänsteleverantörer från den andra parten en behandling som 
inte är mindre förmånlig än den som fastställs i de överens
komna villkoren och begränsningarna i de särskilda åtagandena 
i bilaga 7-A. 

2. Inom sektorer där åtaganden om marknadstillträde gjorts, 
definieras de åtgärder som en part inte får införa eller bibehålla, 
vare sig regionalt eller på hela sitt territorium, såvida inte annat 
anges i bilaga 7-A, enligt följande: 

a) Begränsningar av antalet tjänsteleverantörer genom nume
riska kvoter, monopol eller tjänsteleverantörer med ensam
rätt eller genom krav på prövning av det ekonomiska beho
vet ( 9 ). 

b) Begränsningar av det totala värdet av tjänstetransaktioner 
eller av tillgångar genom numeriska kvoter eller krav på 
prövning av det ekonomiska behovet. 

c) Begränsningar av det totala antalet tjänster som tillhandahålls 
eller av den totala kvantiteten tjänsteproduktion uttryckt i 
angivna numeriska enheter genom kvoter eller krav på pröv
ning av det ekonomiska behovet ( 10 ). 

Artikel 7.6 

Nationell behandling 

1. Inom de sektorer för vilka åtaganden om marknadstill
träde anges i bilaga 7-A och med iakttagande av de villkor 
och förbehåll som fastställs där, ska parterna, i fråga om alla 
åtgärder som påverkar det gränsöverskridande tillhandahållandet 
av tjänster, medge tjänster och tjänsteleverantörer från den an
dra parten en behandling som inte är mindre förmånlig än den 
som parterna medger sina egna tjänster och tjänsteleverantörer 
av samma slag. 

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 be
handling i förhållande till den som parten medger sina egna 
tjänster och tjänsteleverantörer av samma slag.

SV L 127/26 Europeiska unionens officiella tidning 14.5.2011 

( 9 ) Detta led omfattar åtgärder enligt vilka en tjänsteleverantör från den 
andra parten måste vara etablerad i den mening som avses i 
artikel 7.9 a eller hemmahörande på en parts territorium som ett 
villkor för gränsöverskridande tillhandahållande av tjänster. 

( 10 ) Detta led omfattar inte åtgärder som en part vidtar och som be
gränsar insatserna vid gränsöverskridande tillhandahållande av tjäns
ter.
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3. En till formen identisk eller en till formen olik behandling 
ska anses vara mindre förmånlig om den ändrar konkurrensvill
koren till förmån för tjänster eller tjänsteleverantörer från den 
ena parten i jämförelse med tjänster eller tjänsteleverantörer av 
samma slag från den andra parten. 

4. Särskilda åtaganden enligt denna artikel ska inte tolkas så 
att en part måste kompensera för inneboende konkurrensnack
delar som beror på de aktuella tjänsternas eller tjänsteleveran
törernas utländska natur. 

Artikel 7.7 

Förteckningar över åtaganden 

1. De sektorer som respektive part liberaliserar enligt detta 
avsnitt samt de begränsningar av marknadstillträde och nationell 
behandling som genom förbehåll gäller för tjänster och tjäns
televerantörer från den andra parten i dessa sektorer anges i 
förteckningarna över åtaganden i bilaga 7-A. 

2. Ingen av parterna får införa nya eller mer diskriminerande 
åtgärder avseende tjänster eller tjänsteleverantörer från den an
dra parten i förhållande till den behandling som medges enligt 
de särskilda åtagandena i enlighet med punkt 1. 

Artikel 7.8 

MGN-behandling ( 11 ) 

1. I fråga om åtgärder som omfattas av detta avsnitt och som 
påverkar det gränsöverskridande tillhandahållandet av tjänster, 
ska parterna, om inte annat anges i denna artikel, medge tjäns
ter och tjänsteleverantörer från den andra parten en behandling 
som inte är mindre förmånlig än den som respektive part med
ger tjänster och tjänsteleverantörer av samma slag från ett tred
jeland inom ramen för ett avtal om ekonomisk integration som 
undertecknas efter det att detta avtal trätt i kraft. 

2. En behandling som en av parterna medger tjänster och 
tjänsteleverantörer från en tredje part i enlighet med ett avtal 
om regional ekonomisk integration ska endast undantas från 
skyldigheten i punkt 1 om denna behandling medges enligt 
sektorsspecifika eller horisontella åtaganden för vilka det i av
talet om regional ekonomisk integration föreskrivs väsentligt 
mer vittgående skyldigheter än dem som görs inom ramen 
för detta avsnitt (se bilaga 7-B). 

3. Trots vad som sägs i punkt 2 ska de skyldigheter som 
följer av punkt 1 inte gälla för en behandling som medges 

a) enligt åtgärder för erkännande av kvalifikationer, licenser 
eller åtgärder som vidtas av försiktighetsskäl i enlighet med 
artikel VII i Gats eller tillhörande bilaga om finansiella tjäns
ter, 

b) enligt ett internationellt avtal eller en internationell ordning 
som helt eller huvudsakligen avser beskattning, eller 

c) enligt åtgärder som omfattas av MGN-undantagen i bilaga 7- 
C. 

4. Detta kapitel ska inte tolkas så att det hindrar en part från 
att tilldela eller medge närliggande länder förmåner för att un
derlätta utbyte mellan sammanhängande gränsområden av tjäns
ter som både produceras och konsumeras lokalt. 

AVSNITT C 

Etablering 

Artikel 7.9 

Definitioner 

I detta avsnitt gäller följande definitioner: 

a) etablering: 

i) bildande, förvärv eller upprätthållande av en juridisk per
son ( 12 ), eller 

ii) skapande eller upprätthållande av en filial eller ett repre
sentationskontor 

på en parts territorium i syfte att bedriva en näringsverk
samhet. 

b) investerare: varje person som ämnar bedriva eller bedriver en 
näringsverksamhet genom en etablering ( 13 ). 

c) näringsverksamhet: all verksamhet av ekonomisk karaktär, med 
undantag av verksamhet som bedrivs i samband med ut
övandet av statliga befogenheter, dvs. verksamhet som inte 
bedrivs vare sig i kommersiellt syfte eller i konkurrens med 
en eller flera näringsidkare. 

d) dotterbolag till en juridisk person från en part: en juridisk person 
som i praktiken kontrolleras av en annan juridisk person 
från den parten.

SV 14.5.2011 Europeiska unionens officiella tidning L 127/27 

( 11 ) Inget i denna artikel ska tolkas som att det utvidgar tillämpnings
området för detta avsnitt. 

( 12 ) Med termerna bildande och förvärv av en juridisk person avses även 
kapitalplacering i en juridisk person i syfte att upprätta eller vid
makthålla varaktiga ekonomiska förbindelser. 

( 13 ) Om näringsverksamheten inte bedrivs direkt av en juridisk person 
utan genom andra former av etablering, t.ex. en filial eller ett 
representationskontor, ska investeraren, inbegripet den juridiska 
personen, genom en sådan etablering ändå medges den behandling 
som investerare medges enligt detta avtal. En sådan behandling ska 
medges den etablering genom vilken näringsverksamheten bedrivs 
och behöver inte medges andra delar av investerarens verksamhet 
som är belägna utanför det territorium där näringsverksamheten 
bedrivs.
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e) filial till en juridisk person: en affärsverksamhet som inte är en 
juridisk person och som förefaller vara permanent, som t.ex. 
en del av moderbolaget, som har en ledning och som är 
materiellt så utrustad att den kan stå i affärsförbindelse 
med tredje parter på så sätt att sådana tredje parter, trots 
vetskapen om att det eventuellt uppkommer ett rättsligt för
hållande med moderbolaget, vars huvudkontor finns i utlan
det, inte behöver vända sig direkt till moderbolaget utan kan 
vända sig till filialen. 

Artikel 7.10 

Tillämpningsområde 

I syfte att förbättra investeringsklimatet, särskilt de etablerings
villkor som parterna tillämpar sinsemellan, gäller detta avsnitt 
för åtgärder som parterna vidtar och som påverkar etable
ring ( 14 ) inom all näringsverksamhet, med undantag av 

a) utvinning, framställning och bearbetning ( 15 ) av kärnmaterial, 

b) tillverkning av eller handel med vapen, ammunition och 
krigsmateriel ( 16 ), 

c) audiovisuella tjänster ( 17 ), 

d) nationellt sjöfartscabotage, och 

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

i) reparation och underhåll av flygplan, 

ii) försäljning och marknadsföring av luftfartstjänster, 

iii) CRS-tjänster, och 

iv) andra kringtjänster för luftfart, t.ex. marktjänster på 
flygplatser, uthyrning av luftfartyg med besättning samt 
flygplatsledningstjänster. 

Artikel 7.11 

Marknadstillträde 

1. I fråga om marknadstillträde genom etablering ska par
terna medge etableringar och investerare från den andra parten 

en behandling som inte är mindre förmånlig än den som fast
ställs i de överenskomna villkoren och begränsningarna i de 
särskilda åtagandena i bilaga 7-A. 

2. Inom sektorer där åtaganden om marknadstillträde gjorts, 
definieras de åtgärder som en part inte får införa eller bibehålla, 
vare sig regionalt eller på hela sitt territorium, såvida inte annat 
anges i bilaga 7-A, enligt följande: 

a) Begränsningar av antalet etableringar genom numeriska kvo
ter, monopol, ensamrätt eller andra krav på etablering, t.ex. 
prövning av det ekonomiska behovet. 

b) Begränsningar av det totala värdet av transaktioner eller till
gångar genom numeriska kvoter eller krav på prövning av 
det ekonomiska behovet. 

c) Begränsningar av det totala antalet transaktioner eller av den 
totala kvantiteten produktion uttryckt i angivna numeriska 
enheter genom kvoter eller krav på prövning av det ekono
miska behovet ( 18 ). 

d) Begränsningar av deltagandet av utländskt kapital genom 
fastställande av en högsta andel utländskt andelsägande eller 
en övre gräns för det totala värdet av enskilda eller samman
lagda utländska investeringar. 

e) Åtgärder som begränsar eller ställer krav på vissa typer av 
associationsformer eller samriskföretag genom vilka en inve
sterare från den andra parten får bedriva näringsverksamhet. 

f) Begränsningar, genom numeriska kvoter eller krav på pröv
ning av det ekonomiska behovet, av det totala antalet fysiska 
personer, förutom nyckelpersonal och praktikanter med aka
demisk examen enligt definitionerna i artikel 7.17, som får 
anställas i en viss sektor, eller som en investerare får anställa, 
och som är nödvändiga för och har direkt anknytning till 
utövandet av näringsverksamheten. 

Artikel 7.12 

Nationell behandling ( 19 ) 

1. Inom de sektorer som anges i bilaga 7-A och med iaktta
gande av de villkor och förbehåll som fastställs där, ska par
terna, i fråga om alla åtgärder som påverkar etablering, medge 
etableringar och investerare från den andra parten en behand
ling som inte är mindre förmånlig än den som parterna medger 
sina egna etableringar och investerare av samma slag.

SV L 127/28 Europeiska unionens officiella tidning 14.5.2011 

( 14 ) Annat investeringsskydd än den behandling som följer av 
artikel 7.12, inbegripet förfaranden för tvistelösning mellan investe
rare och stater, omfattas inte av detta kapitel. 

( 15 ) För tydlighetens skull omfattar bearbetning av kärnmaterial all verk
samhet som anges under kod 2330 i Förenta nationernas interna
tionella näringsgrensindelning (International Standard Industrial Clas
sification of all Economic Activities) enligt Förenta nationernas statistik
kontor (Statistical Office of the United Nations, Statistical Papers, Series 
M, N o 4, ISIC REV 3.1, 2002). 

( 16 ) Krigsmateriel begränsas till produkter som uteslutande är avsedda 
och tillverkade för militära ändamål i samband med krigföring eller 
försvar. 

( 17 ) Att audiovisuella tjänster inte omfattas av detta avsnitt påverkar inte 
rättigheterna och skyldigheterna enligt protokollet om kulturellt 
samarbete. 

( 18 ) Leden a–c omfattar inte åtgärder som vidtas för att begränsa pro
duktionen av en jordbruksprodukt. 

( 19 ) Denna artikel gäller för åtgärder som reglerar sammansättningen av 
styrelsen för en etablering, t.ex. krav på medborgarskap och bosätt
ning.
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2. En part kan uppfylla kravet i punkt 1 genom att medge 
etableringar och investerare från den andra parten antingen en 
till formen identisk behandling eller en till formen olik behand
ling jämfört med den som parten medger sina egna etableringar 
och investerare av samma slag. 

3. En till formen identisk eller en till formen olik behandling 
ska anses vara mindre förmånlig om den ändrar konkurrensvill
koren till förmån för etableringar eller investerare från den ena 
parten i jämförelse med etableringar eller investerare av samma 
slag från den andra parten. 

4. Särskilda åtaganden enligt denna artikel ska inte tolkas så 
att en part måste kompensera för inneboende konkurrensnack
delar som beror på de aktuella etableringarnas eller investerar
nas utländska natur. 

Artikel 7.13 

Förteckningar över åtaganden 

1. De sektorer som respektive part liberaliserar enligt detta 
avsnitt samt de begränsningar av marknadstillträde och nationell 
behandling som genom förbehåll gäller för etableringar och 
investerare från den andra parten i dessa sektorer anges i för
teckningarna över åtaganden i bilaga 7-A. 

2. Ingen av parterna får införa nya eller mer diskriminerande 
åtgärder avseende etableringar och investerare från den andra 
parten i förhållande till den behandling som medges enligt de 
särskilda åtagandena i enlighet med punkt 1. 

Artikel 7.14 

MGN-behandling ( 20 ) 

1. I fråga om åtgärder som omfattas av detta avsnitt och som 
påverkar etablering, ska parterna, om inte annat anges i denna 
artikel, medge etableringar och investerare från den andra par
ten en behandling som inte är mindre förmånlig än den som 
respektive part medger etableringar och investerare av samma 
slag från ett tredjeland inom ramen för ett avtal om ekonomisk 
integration som undertecknas efter det att detta avtal trätt i 
kraft ( 21 ). 

2. En behandling som en av parterna medger etableringar 
och investerare från en tredje part i enlighet med ett avtal om 
regional ekonomisk integration ska endast undantas från skyl
digheten i punkt 1 om denna behandling medges enligt sektors

specifika eller horisontella åtaganden för vilka det i avtalet om 
regional ekonomisk integration föreskrivs väsentligt mer vitt
gående skyldigheter än dem som görs inom ramen för detta 
avsnitt enligt bilaga 7-B. 

3. Trots vad som sägs i punkt 2 ska de skyldigheter som 
följer av punkt 1 inte gälla för en behandling som beviljas 

a) enligt åtgärder för erkännande av kvalifikationer, licenser 
eller åtgärder som vidtas av försiktighetsskäl i enlighet med 
artikel VII i Gats eller tillhörande bilaga om finansiella tjäns
ter, 

b) enligt ett internationellt avtal eller en internationell ordning 
som helt eller huvudsakligen avser beskattning, eller 

c) enligt åtgärder som omfattas av ett MGN-undantag i bilaga 
7-C. 

4. Detta kapitel ska inte tolkas så att det hindrar en part från 
att tilldela eller medge närliggande länder förmåner för att un
derlätta utbyte mellan sammanhängande gränsområden av tjäns
ter som både produceras och konsumeras lokalt. 

Artikel 7.15 

Andra avtal 

Inget i detta kapitel ska anses 

a) begränsa rätten för investerare från parterna att åtnjuta en 
förmånligare behandling som föreskrivs i något befintligt 
eller framtida internationellt avtal om investeringar i vilket 
en av Europeiska unionens medlemsstater och Korea är part, 
och 

b) inskränka parternas internationella rättsliga åtaganden enligt 
de avtal som ger investerare från parterna en behandling 
som är förmånligare än den som föreskrivs i detta avtal. 

Artikel 7.16 

Översyn av regelverket för investeringar 

1. I syfte att gradvis liberalisera investeringar ska parterna, i 
överensstämmelse med sina internationella åtaganden, senast tre 
år efter detta avtals ikraftträdande och därefter med jämna mel
lanrum se över regelverket för investeringar ( 22 ), investeringskli
matet och investeringsflödet mellan dem.

SV 14.5.2011 Europeiska unionens officiella tidning L 127/29 

( 20 ) Inget i denna artikel ska tolkas som att det utvidgar tillämpnings
området för detta avsnitt. 

( 21 ) Skyldigheten i denna punkt gäller inte sådana bestämmelser om 
investeringsskydd som inte omfattas av detta kapitel, inbegripet 
bestämmelser om förfaranden för tvistelösning mellan investerare 
och stater. ( 22 ) Detta omfattar detta kapitel samt bilagorna 7-A och 7-C.
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2. I samband med den översyn som avses i punkt 1 ska 
parterna bedöma de eventuella hinder för investeringar som 
upptäckts, och de ska förhandla om att åtgärda dessa hinder, 
i syfte att utvidga bestämmelserna i detta kapitel, bl.a. i fråga 
om allmänna principer för investeringsskydd. 

AVSNITT D 

Tillfällig närvaro av fysiska personer för affärsändamål 

Artikel 7.17 

Tillämpningsområde och definitioner 

1. Detta avsnitt gäller för åtgärder som parternas vidtar av
seende inresa till och tillfällig vistelse på deras territorium för 
nyckelpersonal, praktikanter med akademisk examen, säljare av 
företagstjänster, tjänsteleverantörer som tillhandahåller tjänster 
på kontraktsbasis och oberoende yrkesutövare (se artikel 7.1.5). 

2. I detta avsnitt gäller följande definitioner: 

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

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

ii) internt förflyttad personal: fysiska personer som har varit 
anställda hos eller delägare (dock inte majoritetsandelsä
gare) i en juridisk person från en part under minst ett år 
och som tillfälligt förflyttas till en etablering (inbegripet 
dotterbolag, närstående företag och filialer) på den andra 
partens territorium. Den fysiska personen i fråga måste 
vara något av följande: 

Chefer 

Fysiska personer i ledande ställning inom en juridisk person, 
som företrädesvis leder etableringens förvaltning och som hu
vudsakligen står under allmänt överinseende av och får instruk
tioner från styrelsen eller bolagets aktieägare eller motsvarande, 
och som bland annat 

A) leder etableringen eller en avdelning eller underavdelning av 
den, 

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

C) har behörighet att personligen anställa och säga upp eller 
tillstyrka anställning, uppsägning och andra personalåtgär
der. 

Specialister 

Fysiska personer som är anställda av en juridisk person och som 
har ovanliga kunskaper som är av väsentlig betydelse för eta
bleringens produktion, forskningsutrustning, metoder eller för
valtning. Vid bedömningen av sådana kunskaper beaktas inte 
endast kunskaper som är specifika för etableringen, utan även 
om personen har en hög kvalifikationsnivå för en typ av arbete 
eller en bransch som kräver särskild fackkunskap, inbegripet en 
officiellt godkänd yrkestillhörighet. 

b) praktikanter med akademisk examen: fysiska personer som har 
varit anställda hos en juridisk person från en part under 
minst ett år, som har en universitetsexamen och som till
fälligt förflyttas till en etablering på den andra partens ter
ritorium för karriärutvecklingsändamål eller för att få utbild
ning i affärsteknik eller affärsmetoder ( 23 ). 

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

d) tjänsteleverantörer som tillhandahåller tjänster på kontraktsbasis: 
fysiska personer som är anställda av en juridisk person från 
en part som inte har någon etablering på den andra partens 
territorium, och som i god tro har tecknat ett kontrakt för 
att tillhandahålla tjänster med en slutkonsument i den sist
nämnda parten, vilket kräver att de anställda tillfälligt up
pehåller sig i den parten för att fullgöra kontraktet om till
handahållande av tjänster ( 24 ).

SV L 127/30 Europeiska unionens officiella tidning 14.5.2011 

( 23 ) Den etablering som tar emot praktikanten kan åläggas att i förväg 
lämna in ett utbildningsprogram för hela vistelsen för godkännande; 
programmet ska visa att syftet med vistelsen är utbildning på en 
nivå som motsvarar en universitetsexamen. 

( 24 ) Det tjänstekontrakt som avses i detta led ska vara förenligt med 
lagar, andra författningar och krav i den part där avtalet genomförs.

1635 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 31 schwedischer Vertragstext (Normativer Teil)32 von 1432

www.parlament.gv.at



e) oberoende yrkesutövare: fysiska personer som medverkar vid 
tillhandahållandet av en tjänst, som är etablerade som egen
företagare på en parts territorium, som inte har någon eta
blering på den andra partens territorium och som i god tro 
har tecknat ett kontrakt för att tillhandahålla tjänster med en 
slutkonsument i den sistnämnda parten, vilket kräver att de 
tillfälligt uppehåller sig i den parten för att fullgöra kont
raktet om tillhandahållande av tjänster ( 25 ). 

Artikel 7.18 

Nyckelpersonal och praktikanter med akademisk examen 

1. För varje sektor som liberaliseras i enlighet med avsnitt C 
och med iakttagande av förbehållen i bilaga 7-A ska parterna 
tillåta att investerare från den andra parten förflyttar fysiska 
personer från denna part till sin etablering, under förutsättning 
att de anställda är nyckelpersonal eller praktikanter med aka
demisk examen enligt definitionerna i artikel 7.17. Inresa och 
tillfällig vistelse för nyckelpersonal och praktikanter med aka
demisk examen ska tillåtas för en period på högst tre år för 
internt förflyttad personal ( 26 ), 90 dagar under en tolvmånaders
period för affärsresenärer ( 27 ) och ett år för praktikanter med 
akademisk examen. 

2. För varje sektor som liberaliseras i enlighet med avsnitt C 
får en part inte införa eller bibehålla, såvida inte annat anges i 
bilaga 7-A, åtgärder som utgör begränsningar, genom nume
riska kvoter eller krav på prövning av det ekonomiska behovet, 
av det totala antal fysiska personer som en investerare får för
flytta som nyckelpersonal eller praktikanter med akademisk ex
amen inom en viss sektor, eller diskriminerande begräns
ningar ( 28 ). 

Artikel 7.19 

Säljare av företagstjänster 

För varje sektor som liberaliseras i enlighet med avsnitt B eller C 
och med iakttagande av förbehållen i bilaga 7-A ska parterna 
tillåta inresa och tillfällig vistelse för säljare av företagstjänster 
under en period på högst 90 dagar under en tolvmånaders
period ( 29 ). 

Artikel 7.20 

Tjänsteleverantörer som tillhandahåller tjänster på 
kontraktsbasis och oberoende yrkesutövare 

1. Parterna bekräftar sina respektive skyldigheter som följer 
av åtagandena enligt Gats i fråga om inresa och tillfällig vistelse 
för tjänsteleverantörer som tillhandahåller tjänster på kontrakts
basis och oberoende yrkesutövare. 

2. Senast två år efter avslutandet av förhandlingarna enligt 
artikel XIX i Gats och ministerdeklarationen från WTO:s minis
terkonferens, som antogs den 14 november 2001, ska handels
kommittén anta ett beslut med en förteckning över åtaganden 
beträffande tillträdet för tjänsteleverantörer som tillhandahåller 
tjänster på kontraktsbasis och oberoende yrkesutövare från den 
ena parten till den andra partens territorium. Med hänsyn till 
resultaten från dessa Gatsförhandlingar ska åtagandena vara öm
sesidigt fördelaktiga och handelsmässigt meningsfulla. 

AVSNITT E 

Regelverk 

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

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

Artikel 7.21 

Ömsesidigt erkännande 

1. Inget i detta kapitel ska hindra en part från att kräva att 
fysiska personer måste ha de kvalifikationer och/eller den yrkes
erfarenhet som krävs för näringsgrenen i fråga på det territo
rium där tjänsten tillhandahålls. 

2. Parterna ska uppmuntra de relevanta representativa yrkes
organisationerna inom sina respektive territorier att gemensamt 
utarbeta och lämna rekommendationer om ömsesidigt erkän
nande till handelskommittén, så att tjänsteleverantörer och in
vesterare inom tjänstesektorer helt eller delvis ska kunna upp
fylla de villkor som respektive part ställer när det gäller aukto
risation, licensiering, verksamhetsutövning och certifiering av 
tjänsteleverantörer och investerare inom tjänstesektorer, i syn
nerhet inom sektorn för professionella tjänster, inbegripet till
fällig licensiering. 

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

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

SV 14.5.2011 Europeiska unionens officiella tidning L 127/31 

( 25 ) Det tjänstekontrakt som avses i detta led ska vara förenligt med 
lagar, andra författningar och krav i den part där avtalet genomförs. 

( 26 ) En part får godkänna en förlängning av den tillåtna perioden i 
enlighet med de lagar och andra författningar som gäller på dess 
territorium. 

( 27 ) Denna punkt påverkar inte de rättigheter och skyldigheter som 
följer av bilaterala avtal om viseringsundantag mellan Korea och 
en av Europeiska unionens medlemsstater. 

( 28 ) Om inte annat anges i bilaga 7-A, får ingen av parterna kräva att en 
etablering ska tillsätta ledande befattningar med fysiska personer 
som har ett visst medborgarskap eller som är bosatta på dess 
territorium. 

( 29 ) Denna artikel påverkar inte de rättigheter och skyldigheter som 
följer av bilaterala avtal om viseringsundantag mellan Korea och 
en av Europeiska unionens medlemsstater.
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5. Ett sådant avtal ska vara förenligt med de relevanta be
stämmelserna i WTO-avtalet, särskilt med artikel VII i Gats. 

6. Den arbetsgrupp för avtal om ömsesidigt erkännande som 
inrättas enligt artikel 15.3.1 (Arbetsgrupper) ska vara underställd 
handelskommittén och bestå av företrädare för parterna. I syfte 
att underlätta de verksamheter som avses i punkt 2 ska arbets
gruppen sammanträda inom ett år efter detta avtals ikraftträ
dande, såvida inte parterna kommer överens om något annat. 

a) Arbetsgruppen ska överväga följande för tjänster i allmänhet 
och vid behov för enskilda tjänster: 

i) Förfaranden som kan uppmuntra de relevanta represen
tativa organisationerna inom deras respektive territorier 
att reflektera över sitt intresse för ömsesidigt erkännande. 

ii) Förfaranden som kan främja de relevanta representativa 
organisationernas utarbetande av rekommendationer om 
ömsesidigt erkännande. 

b) Arbetsgruppen ska fungera som kontaktpunkt för frågor om 
ömsesidigt erkännande som relevanta representativa organi
sationer från en av parterna tar upp. 

Artikel 7.22 

Öppenhet och konfidentiella uppgifter 

1. Parterna ska genom de mekanismer som införs enligt ka
pitel tolv (Öppenhet) skyndsamt tillmötesgå varje begäran från 
den andra parten om särskilda upplysningar om 

a) internationella avtal eller ordningar, inbegripet om ömsesi
digt erkännande, som hänför sig till eller påverkar frågor 
som omfattas av detta kapitel, och 

b) standarder och krav för licensiering och certifiering av tjäns
televerantörer, bl.a. uppgifter om det regleringsorgan e.d. dit 
man kan vända sig när det gäller sådana standarder och krav. 
Till dessa standarder och krav hör bl.a. krav på utbildning, 
examination, erfarenhet, uppförande och etik, fortbildning 
och omcertifiering, verksamhetsområde, lokalkunskap och 
konsumentskydd. 

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

3. Parternas tillsynsmyndigheter ska offentliggöra kraven på 
ansökningar om tillhandahållande av tjänster, bl.a. vilken doku
mentation som krävs. 

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

5. På begäran av en sökande vars ansökan avslagits ska den 
tillsynsmyndighet som avslagit ansökan i möjligaste mån under
rätta sökanden om skälen till avslaget. 

6. En parts tillsynsmyndighet ska inom 120 dagar fatta ett 
förvaltningsbeslut om en fullständig ansökan från en investerare 
eller en leverantör av gränsöverskridande tjänster från den andra 
parten rörande tillhandahållandet av en tjänst och ska skynd
samt underrätta sökanden om beslutet. En ansökan ska inte 
anses vara fullständig förrän alla relevanta utfrågningar har hål
lits och alla nödvändiga uppgifter har lämnats. Om ett beslut 
inte kan fattas inom 120 dagar, ska tillsynsmyndigheten utan 
oskäligt dröjsmål underrätta sökanden om detta och sträva efter 
att fatta beslut inom rimlig tid därefter. 

Artikel 7.23 

Nationella regleringar 

1. I de fall då auktorisering krävs för tillhandahållande av en 
tjänst eller för en etablering för vilken ett specifikt åtagande har 
gjorts, ska en parts behöriga myndigheter inom rimlig tid efter 
det att ansökan gjorts, förutsatt att ansökan kan anses överens
stämma med nationella lagar och andra författningar, underrätta 
sökanden om sitt beslut. På begäran av sökanden ska partens 
behöriga myndigheter utan oskäligt dröjsmål lämna information 
om hur långt handläggningen av ansökan fortskridit. 

2. Parterna ska inrätta eller upprätthålla allmänna domstolar, 
skiljedomstolar eller förvaltningsdomstolar eller motsvarande 
förfaranden som på en berörd investerares eller tjänsteleveran
törs begäran snabbt kan pröva och vid behov vidta åtgärder i 
fråga om förvaltningsbeslut som påverkar etablering, gränsöver
skridande tillhandahållande av tjänster eller fysiska personers 
tillfälliga närvaro för affärsändamål. I de fall där sådana förfaran
den inte är oberoende av den myndighet som svarar för förvalt
ningsbeslutet i fråga, ska parterna garantera att förfarandena 
verkligen säkerställer en objektiv och opartisk prövning. 

3. I syfte att säkerställa att åtgärder rörande kvalifikations
krav, kvalificeringsförfaranden, tekniska standarder och licensie
ringskrav inte utgör onödiga hinder för handeln med tjänster, 
samtidigt som man erkänner rätten att reglera och att införa 
nya föreskrifter om tillhandahållande av tjänster för att uppnå 
legitima politiska mål, ska parterna, i enlighet med enskilda 
sektorers behov, sträva efter att se till att sådana åtgärder

SV L 127/32 Europeiska unionens officiella tidning 14.5.2011
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a) grundas på objektiva och tydliga kriterier, såsom kompetens 
och förmåga att tillhandahålla tjänsten i fråga, och 

b) när det gäller licensieringsförfaranden, inte i sig utgör en 
inskränkning i tillhandahållandet av tjänsten. 

4. Denna artikel ska vi behov ändras efter samråd mellan 
parterna för att i detta avtal införliva resultaten från förhand
lingarna enligt artikel VI.4 i Gats eller från liknande förhand
lingar i andra multilaterala forum där båda parter deltar, så snart 
de börjar gälla. 

Artikel 7.24 

Styrning 

Parterna ska i möjligaste mån se till att internationellt överens
komna standarder för reglering och tillsyn inom sektorn för 
finansiella tjänster och för bekämpning av skatteundandragande 
och skatteflykt genomförs och tillämpas på deras territorier. 
Sådana internationellt överenskomna standarder är bl.a. Core 
Principles for Effective Banking Supervision från Baselkommittén 
för banktillsyn, Insurance Core Principles and Methodology, god
kända i Singapore den 3 oktober 2003, från den internationella 
organisationen för försäkringstillsynsmyndigheter, Objectives and 
Principles of Securities Regulation från den internationella organi
sationen för värdepapperstillsyn, avtalet om informationsutbyte 
i skattefrågor från Organisationen för ekonomiskt samarbete 
och utveckling (nedan kallad OECD), uttalandet om öppenhet 
och informationsutbyte i skatteärenden från G20 samt de 40 
rekommendationerna om penningtvätt och de nio särskilda re
kommendationerna om finansiering av terrorism från arbets
gruppen för finansiella åtgärder. 

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

D a t a t j ä n s t e r 

Artikel 7.25 

Datatjänster 

1. Vid liberalisering av handeln med datatjänster i enlighet 
med avsnitten B–D ansluter sig parterna till överenskommelsen i 
nedanstående punkter. 

2. CPC ( 30 ) 84, som är FN:s kod för att klassificera datatjäns
ter och tillhörande tjänster, omfattar de viktigaste inslagen i 

tillhandahållandet av alla datatjänster och tillhörande tjänster, 
bl.a. datorprogram, dvs. den uppsättning instruktioner som be
hövs för att få datorerna att fungera och att kommunicera 
(inklusive utveckling och tillämpning av programmen), databe
handling och datalagring, liksom tjänster med anknytning där
till, t.ex. konsulttjänster och utbildning av kunders personal. 
Den tekniska utvecklingen har medfört ett ökat utbud av dessa 
tjänster som en samling närliggande tjänster som kan omfatta 
några eller samtliga av dessa huvudsakliga inslag. Exempelvis 
består tjänster som webbhotell och domänhosting, datautvin
ningstjänster och gridteknik av en kombination av de viktigaste 
inslagen för datatjänster. 

3. Oberoende av om de tillhandahålls via ett nät, t.ex. Inter
net, eller inte, omfattar datatjänster och tillhörande tjänster alla 
tjänster som består av 

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

b) datorprogram plus rådgivning, strategi, analys, planering, be
hovsspecifikation, formgivning, utveckling, installation, till
lämpning, integrering, provning, avlusning, uppdatering, an
passning, underhåll, stöd, tekniskt bistånd, förvaltning eller 
användning av eller för datorprogram, 

c) databehandling, datalagring, datavärdskap och databastjäns
ter, 

d) underhåll och reparation av kontorsmaskiner och kontors
utrustning, inbegripet datorer, eller 

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

4. Datatjänster och tillhörande tjänster gör det möjligt att 
tillhandahålla andra tjänster, t.ex. banktjänster, på elektronisk 
och annan väg. Parterna erkänner att det är viktigt att skilja 
mellan stödtjänsten, t.ex. webbhotell och programvärdskap, 
och det innehåll eller den kärntjänst som tillhandahålls elektro
niskt, t.ex. banktjänster, och att innehållet eller kärntjänsten i 
sådana fall inte omfattas av CPC 84.

SV 14.5.2011 Europeiska unionens officiella tidning L 127/33 

( 30 ) CPC: den centrala produktindelningen (Central Products Classification) 
enligt Förenta nationernas statistikkontor (Statistical Office of the 
United Nations, Statistical Papers Series M, N O 77, CPC Prov, 1991).
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U n d e r a v s n i t t C 

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

Artikel 7.26 

Regleringsprinciper 

I syfte att säkerställa konkurrensen inom de post- och budtjäns
ter som inte förbehålls ett monopol i parterna, ska handelskom
mittén senast tre år efter detta avtals ikraftträdande fastställa 
principerna för regelverket avseende dessa tjänster. Syftet med 
dessa principer ska vara att behandla frågor såsom konkurrens
begränsande metoder, samhällsomfattande tjänster, individuella 
licenser och tillsynsmyndighetens karaktär ( 31 ). 

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

T e l e k o m m u n i k a t i o n s t j ä n s t e r 

Artikel 7.27 

Tillämpningsområde och definitioner 

1. I detta underavsnitt anges principerna för regelverket av
seende de grundläggande telekommunikationstjänster ( 32 ), utom 
radio- och tv-sändningar, som liberaliseras i enlighet med av
snitten B–D i detta kapitel. 

2. I detta underavsnitt gäller följande definitioner: 

a) telekommunikationstjänster: alla tjänster som består i vidarebe
fordran och mottagande av signaler på elektromagnetisk väg, 
men inte näringsverksamhet som består av tillhandahållande 
av innehåll som kräver telekommunikationstjänster för över
föring. 

b) allmän telekommunikationstjänst: varje telekommunikations
tjänst som en part uttryckligen eller i praktiken kräver ska 
erbjudas allmänheten. 

c) allmänt telekommunikationsnät: den allmänna telekommunika
tionsinfrastruktur som möjliggör telekommunikation mellan 
definierade nätanslutningspunkter. 

d) tillsynsmyndighet inom telekommunikationssektorn: det eller de 
organ som ansvarar för reglering av telekommunikationer 
enligt detta kapitel. 

e) nödvändiga funktioner: funktioner i allmänna telekommunika
tionsnät eller telekommunikationstjänster 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 ska kunna tillhandahållas. 

f) betydande leverantör inom telekommunikationssektorn: en leveran
tör som i väsentlig grad kan påverka villkoren för deltagande 
(med avseende på pris och utbud) på den aktuella mark
naden för telekommunikationstjänster till följd av sin kont
roll över nödvändiga funktioner eller sin ställning på mark
naden. 

g) samtrafik: sammankoppling med leverantörer som tillhanda
håller allmänna telekommunikationsnät eller telekommuni
kationstjänster 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, där särskilda åtaganden 
har gjorts. 

h) samhällsomfattande tjänster: en uppsättning tjänster som måste 
göras tillgängliga för alla användare på en parts territorium 
oberoende av geografiskt läge och till ett rimligt pris ( 33 ). 

i) slutanvändare: en slutkonsument av eller abonnent på en all
män telekommunikationstjänst, inbegripet en tjänsteleveran
tör som inte är en leverantör av allmänna telekommunika
tionstjänster. 

j) icke-diskriminerande: behandling som inte är mindre förmånlig 
än den som under samma omständigheter medges andra 
användare av allmänna telekommunikationsnät eller tele
kommunikationstjänster av samma slag. 

k) nummerportabilitet: möjligheten för slutanvändare av allmänna 
telekommunikationstjänster att på samma plats behålla 
samma telefonnummer utan försämring av kvalitet, tillförlit
lighet eller bekvämlighet när de byter mellan samma kategori 
av leverantörer av allmänna telekommunikationstjänster. 

Artikel 7.28 

Tillsynsmyndighet 

1. En tillsynsmyndighet för telekommunikationstjänster ska 
vara juridiskt fristående från och funktionellt oberoende av le
verantörer av telekommunikationstjänster. 

2. Tillsynsmyndigheten ska ha de befogenheter som krävs för 
att reglera sektorn för telekommunikationstjänster. Tillsynsmyn
dighetens uppgifter ska vara tydliga och lättillgängliga för all
mänheten, särskilt när uppgifterna utförs av fler än ett organ. 

3. Tillsynsmyndighetens beslut och de förfaranden som den 
tillämpar ska vara opartiska i förhållande till alla aktörer på 
marknaden.

SV L 127/34 Europeiska unionens officiella tidning 14.5.2011 

( 31 ) För tydlighetens skull ska inget i denna artikel tolkas som att av
sikten är att förändra regelverket för det befintliga regleringsorganet 
i Korea, som reglerar leverantörer av privata budtjänster, när detta 
avtal träder i kraft. 

( 32 ) Dessa omfattar de tjänster som anges i leden a–g i ”C. Telecommu
nication Services” under ”2. Communication Services” i dokumentet 
MTN/GNS/W/120. 

( 33 ) Omfattningen och genomförandet av samhällsomfattande tjänster 
ska respektive part själv bestämma.
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Artikel 7.29 

Tillstånd att tillhandahålla telekommunikationstjänster 

1. Tillhandahållande av tjänster ska i möjligaste mån tillåtas i 
enlighet med ett förenklat förfarande. 

2. En licens kan krävas för att reglera frågor om tilldelning 
av frekvenser, nummer och ledningsrätter. Villkoren för sådana 
licenser ska göras tillgängliga för allmänheten. 

3. Om det krävs licens ska 

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

b) skälen för avslag på en licensansökan på begäran skriftligen 
delges sökanden, och 

c) de licensavgifter ( 34 ) som en part tar ut inte överskrida de 
normala administrativa kostnaderna för förvaltning, kontroll 
och upprätthållande av de gällande licenserna ( 35 ). 

Artikel 7.30 

Konkurrensskydd gentemot betydande leverantörer 

Lämpliga åtgärder ska vidtas för att förhindra att leverantörer, 
som på egen hand eller tillsammans med någon annan är en 
betydande leverantör, börjar tillämpa eller fortsätter att tillämpa 
konkurrensbegränsande metoder. Sådana konkurrensbegrän
sande metoder är bl.a. 

a) deltagande i konkurrensbegränsande korssubventione
ring ( 36 ), 

b) utnyttjande av upplysningar från konkurrenter, med konkur
rensbegränsning som följd, och 

c) underlåtenhet att i god tid tillhandahålla tekniska uppgifter 
om nödvändiga funktioner och kommersiellt relevanta upp
gifter som är nödvändiga för att andra tjänsteleverantörer ska 
kunna tillhandahålla sina tjänster. 

Artikel 7.31 

Samtrafik 

1. Parterna ska se till att leverantörer av allmänna telekom
munikationsnät eller telekommunikationstjänster på respektive 
territorium ger leverantörer av allmänna telekommunikationsnät 

eller telekommunikationstjänster från den andra parten möjlig
het att förhandla om samtrafik direkt eller indirekt inom samma 
territorium. Beslut om samtrafik ska i princip fattas enligt över
enskommelse efter förhandlingar mellan de berörda företagen. 

2. Tillsynsmyndigheterna ska se till att leverantörer som får 
information från ett annat företag under förhandlingarna om 
samtrafik endast använder denna information för det avsedda 
syftet och alltid respekterar de överlämnade eller lagrade upp
gifternas konfidentiella karaktär. 

3. Samtrafik med en betydande leverantör ska säkerställas på 
varje punkt i nätet där det är tekniskt möjligt. Sådan samtrafik 
ska erbjudas 

a) på icke-diskriminerande villkor (inbegripet tekniska standar
der och specifikationer) och taxor 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- 
närstående tjänsteleverantörer eller av dotterbolag eller andra 
närstående företag, 

b) i god tid samt på villkor (inbegripet tekniska standarder och 
specifikationer) och till kostnadsorienterade taxor som är 
tydliga, skäliga, med hänsyn till vad som är ekonomiskt 
möjligt, och tillräckligt separerade för att leverantören inte 
ska behöva betala för de delar av nätet eller de funktioner 
som den inte behöver för att tjänsten ska kunna tillhanda
hållas, och 

c) på begäran, i punkter förutom de nätanslutningspunkter som 
erbjuds majoriteten av användarna, mot kostnader som 
återspeglar kostnaderna för att upprätta nödvändiga ytterli
gare funktioner. 

4. Förfarandena för samtrafik med en betydande leverantör 
ska göras tillgängliga för allmänheten. 

5. Betydande leverantörer ska offentliggöra antingen sina av
tal om samtrafik eller sina referensanbud avseende samtrafik ( 37 ). 

Artikel 7.32 

Nummerportabilitet 

Parterna ska se till att leverantörer av allmänna telekommuni
kationstjänster på respektive territorium, förutom leverantörer 
av ip-telefonitjänster, i den mån det är tekniskt möjligt erbjuder 
nummerportabilitet på skäliga villkor.

SV 14.5.2011 Europeiska unionens officiella tidning L 127/35 

( 34 ) Licensavgifter omfattar inte betalningar vid auktioner, upphand
lingar eller andra icke-diskriminerande sätt att tilldela koncessioner 
eller obligatoriska bidrag till tillhandahållandet av samhällsomfat
tande tjänster. 

( 35 ) Detta led får verkan senast fem år efter detta avtals ikraftträdande. 
Parterna ska se till att licensavgifterna tas ut och tillämpas på ett 
icke-diskriminerande sätt när detta avtal träder i kraft. 

( 36 ) Eller marginalpress när det gäller EU-parten. 
( 37 ) Parterna ska genomföra detta åtagande i enlighet med sin respektive 

lagstiftning.
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Artikel 7.33 

Tilldelning och utnyttjande av knappa resurser 

1. Alla förfaranden för tilldelning och utnyttjande av knappa 
resurser, inbegripet frekvenser, nummer och ledningsrätter, ska i 
god tid genomföras på ett objektivt, öppet och icke-diskrimine
rande sätt. 

2. Den rådande situationen i fråga om tilldelade frekvens
band ska offentliggöras, men det krävs inga detaljerade angivel
ser om vilka frekvenser som tilldelats för särskilda statliga an
vändningsområden. 

Artikel 7.34 

Samhällsomfattande tjänster 

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

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

Artikel 7.35 

Sekretess 

Parterna ska garantera konfidentiell behandling av telekom
munikationsuppgifter och därmed förbundna trafikuppgifter ge
nom ett allmänt telekommunikationsnät och allmänt tillgängliga 
telekommunikationstjänster, utan att begränsa handeln med 
tjänster. 

Artikel 7.36 

Lösning av tvister på telekommunikationsområdet 

Talan 

1. Parterna ska se till att 

a) tjänsteleverantörer kan vända sig till en tillsynsmyndighet 
eller ett annat behörigt organ i respektive part för att lösa 
tvister mellan tjänsteleverantörer eller mellan tjänsteleve
rantörer och användare rörande frågor som omfattas av 
detta underavsnitt, och 

b) om det uppstår en tvist mellan leverantörer av allmänna 
telekommunikationsnät eller telekommunikationstjänster 
i samband med de rättigheter och skyldigheter som följer 
av detta underavsnitt, den berörda tillsynsmyndigheten på 
begäran av någon av parterna i tvisten avger ett bindande 
beslut så att tvisten kan lösas på kortast möjliga tid och 
under alla omständigheter inom rimlig tid. 

Överklagande och rättslig prövning 

2. En tjänsteleverantör vars rättsligt skyddade intressen påverkas 
negativt av ett avgörande eller ett beslut från en tillsynsmyn
dighet 

a) ska ha rätt att överklaga avgörandet eller beslutet till en 
överklagandeinstans ( 38 ); om överklagandeinstansen inte 
har domstolskaraktär, ska den alltid lämna en skriftlig 
motivering till sitt avgörande eller beslut, som dessutom 
ska prövas av en opartisk och oberoende rättslig myndig
het; avgöranden och beslut som fattats av överklagande
instanser ska verkställas effektivt, och 

b) kan få avgörandet eller beslutet prövat av en opartisk och 
oberoende rättslig myndighet i parten. Ingen av parterna 
får tillåta att en begäran om rättslig prövning föranleder 
att tillsynsmyndighetens avgörande eller beslut inte följs, 
såvida inte den behöriga rättsliga myndigheten inhiberar 
avgörandet eller beslutet. 

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

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

Artikel 7.37 

Tillämpningsområde och definitioner 

1. I detta underavsnitt anges principerna för regelverket av
seende alla finansiella tjänster som liberaliseras i enlighet med 
avsnitten B–D. 

2. I detta underavsnitt gäller följande definitioner: 

finansiell tjänst: varje tjänst av finansiell natur som erbjuds av en 
leverantör av finansiella tjänster från en part. Finansiella tjänster 
omfattar följande verksamhet: 

a) Försäkringstjänster och försäkringsrelaterade tjänster: 

i) Direkt försäkring (inklusive koassurans). 

A) Livförsäkring. 

B) Skadeförsäkring. 

ii) Återförsäkring och retrocession. 

iii) Försäkringsförmedling, såsom mäkleri och agenturverk
samhet. 

iv) Försäkringsrelaterade tjänster, såsom konsult-, aktuarie-, 
riskprövnings- och skaderegleringstjänster. 

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

i) Mottagande av insättningar och andra återbetalnings
pliktiga medel från allmänheten.

SV L 127/36 Europeiska unionens officiella tidning 14.5.2011 

( 38 ) För tvister mellan tjänsteleverantörer eller mellan tjänsteleverantörer 
och användare ska överklagandeinstansen vara oberoende av par
terna i tvisten.
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ii) Utlåning av alla slag, inbegripet konsumentkrediter, hy
potekslån, factoring och finansiering av affärstransaktio
ner. 

iii) Finansiell leasing. 

iv) Alla betalnings- och penningförmedlingstjänster, inbe
gripet betal- och kreditkort, resecheckar och bankväxlar. 

v) Borgensförbindelser och garantier. 

vi) Handel för egen eller annans räkning, på en börs, ge
nom direkthandel eller på annat sätt, med följande: 

A) Penningmarknadsinstrument (bl.a. checkar, växlar 
och bankcertifikat). 

B) Utländsk valuta. 

C) Derivatinstrument innefattande, men inte begrän
sade till, terminer och optioner. 

D) Valuta- och ränteinstrument, inbegripet sådana pro
dukter som swappar och ränteterminer. 

E) Överlåtbara värdepapper. 

F) Andra överlåtbara instrument och finansiella till
gångar, inklusive guld- och silvertackor. 

vii) Medverkan som utställare, garant eller emissionsinstitut 
vid utfärdandet av alla slags värdepapper, offentligt eller 
privat, samt andra tjänster med anknytning därtill. 

viii) Penninghandel. 

ix) Förvaltning av tillgångar, såsom medels- eller portfölj
förvaltning, alla former av fondförvaltning, pensions
fondsförvaltning samt förvarings- och notariattjänster. 

x) Clearing- och avvecklingstjänster rörande alla finansiella 
tillgångar, inbegripet värdepapper, derivatinstrument 
och andra överlåtbara instrument. 

xi) Tillhandahållande och överföring av finansiell infor
mation och bearbetning av finansiella data och till
hörande programvara. 

xii) Rådgivnings- och förmedlingstjänster och andra till fi
nansiella tjänster relaterade tjänster avseende all verk
samhet enligt leden i–xi, inbegripet kreditupplysning 
och kreditanalys, tillhandahållande av investeringsunder
lag, investeringsrådgivning samt rådgivning om före

tagsförvärv, omstrukturering av företag och affärsstra
tegi. 

leverantör av finansiella tjänster: en fysisk eller juridisk person från 
en part, dock inte en offentlig institution, som avser att till
handahålla eller tillhandahåller finansiella tjänster. 

offentlig institution 

a) en politisk beslutsförsamling, en centralbank eller en pen
ningpolitisk myndighet i en part, eller en institution som 
ägs eller kontrolleras av en part, vilken huvudsakligen har 
offentliga uppgifter eller bedriver verksamheter för offentliga 
ändamål, med undantag av institutioner som huvudsakligen 
arbetar med att tillhandahålla finansiella tjänster på kom
mersiella villkor, eller 

b) ett privat institut som utför uppgifter som vanligen utförs av 
en centralbank eller en penningpolitisk myndighet. 

ny finansiell tjänst: en 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 7.38 

Försiktighetsklausul ( 39 ) 

1. Parterna får införa eller bibehålla åtgärder av försiktighets
skäl ( 40 ), t.ex. för att 

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

b) säkra sitt finansiella systems integritet och stabilitet. 

2. Dessa åtgärder ska inte vara mer betungande än vad som 
är nödvändigt för att uppnå syftet med dem, och om de inte 
överensstämmer med övriga bestämmelser i detta avtal, får de 
inte användas som ett sätt att undvika respektive parts åtagan
den och skyldigheter enligt dessa bestämmelser. 

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

SV 14.5.2011 Europeiska unionens officiella tidning L 127/37 

( 39 ) Varje åtgärd som tillämpas på leverantörer av finansiella tjänster 
som är etablerade på en parts territorium och som inte regleras 
och övervakas av den partens finansiella tillsynsmyndighet skulle 
anses vara en åtgärd som vidtas av försiktighetsskäl i detta avtal. 
För tydlighetens skull ska sådana åtgärder vidtas i överensstämmelse 
med denna artikel. 

( 40 ) Parterna är överens om att begreppet försiktighetsskäl kan omfatta 
upprätthållande av säkerheten, soliditeten, integriteten och det eko
nomiska ansvaret hos enskilda leverantörer av finansiella tjänster.
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4. Utan att det påverkar andra former av tillsyn av gräns
överskridande handel med finansiella tjänster, kan en part kräva 
att leverantörer av gränsöverskridande finansiella tjänster från 
den andra parten och finansiella instrument ska registreras. 

Artikel 7.39 

Öppenhet 

Parterna är medvetna om att öppna föreskrifter och principer 
för verksamheten hos leverantörer av finansiella tjänster är vik
tiga för att underlätta tillträdet till varandras marknader för 
utländska leverantörer av finansiella tjänster och deras verksam
het på dessa marknader. Parterna förpliktar sig att främja öp
penhet i regleringen av finansiella tjänster. 

Artikel 7.40 

Självreglerande organisationer 

När en part kräver medlemskap eller deltagande i, eller tillgång 
till, självreglerande organisationer, börser eller marknader för 
värdepapper eller terminer, clearingorgan eller andra organisa
tioner eller sammanslutningar för att leverantörer av finansiella 
tjänster från den andra parten ska kunna tillhandahålla finansi
ella tjänster på lika villkor med partens leverantörer av finansi
ella tjänster, eller när parten direkt eller indirekt medger sådana 
organ privilegier eller fördelar vid tillhandahållandet av finansi
ella tjänster, ska parten se till dessa självreglerande organisatio
ner iakttar förpliktelserna i artiklarna 7.6, 7.8, 7.12 och 7.14. 

Artikel 7.41 

Betalnings- och clearingsystem 

Enligt de villkor som medger nationell behandling ska parterna 
ge leverantörer av finansiella tjänster från den andra parten som 
är etablerade på deras respektive territorium tillgång till betal
nings- och clearingsystem som drivs av offentliga institutioner 
och till officiella kredit- och återfinansieringstjänster som är 
tillgängliga i samband med normal affärsverksamhet. Denna 
artikel syftar inte till att ge tillgång till en parts möjligheter 
när det gäller långivare i sista instans. 

Artikel 7.42 

Nya finansiella tjänster 

Parterna ska tillåta en leverantör av finansiella tjänster från den 
andra parten som är etablerad på deras respektive territorium 
att tillhandahålla en ny finansiell tjänst som parterna under 
motsvarande omständigheter skulle tillåta sina egna leverantörer 
av finansiella tjänster att tillhandahålla enligt inhemsk lagstift
ning, förutsatt att införandet av den nya finansiella tjänsten inte 
kräver att ny lagstiftning antas eller att befintlig lagstiftning 
ändras. En part får fastställa i vilken institutionell och juridisk 
form tjänsten får tillhandahållas och får ställa krav på tillstånd 
för tillhandahållande av tjänsten. Om ett sådant tillstånd krävs, 

ska beslut fattas inom rimlig tid, och tillstånd får vägras endast 
av försiktighetsskäl. 

Artikel 7.43 

Databehandling 

Senast två år efter detta avtals ikraftträdande och under inga 
omständigheter senare än den dag då liknande åtaganden som 
följer av andra avtal om ekonomisk integration börjar gälla 

a) ska parterna tillåta en leverantör av finansiella tjänster från 
den andra parten som är etablerad på deras respektive terri
torium att i bearbetningssyfte överföra uppgifter i elektronisk 
eller annan form till eller från deras respektive territorium, 
om bearbetningen är en förutsättning för den normala affärs
verksamheten för denna leverantör av finansiella tjänster, och 

b) ska parterna, som bekräftar sitt åtagande ( 41 ) att skydda en
skildas grundläggande fri- och rättigheter, anta tillräckliga 
garantier för skydd av privatlivet, särskilt när det gäller över
föring av personuppgifter. 

Artikel 7.44 

Särskilda undantag 

1. Inget i detta kapitel ska tolkas som ett hinder för en part, 
inbegripet dess offentliga institutioner, att inom sitt territorium 
med ensamrätt bedriva eller tillhandahålla verksamhet eller 
tjänster som ingår i lagstadgade sociala trygghets- eller pensions
system, utom i de fall då denna verksamhet enligt de nationella 
bestämmelserna får bedrivas av leverantörer av finansiella tjäns
ter i konkurrens med offentliga eller privata institutioner. 

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

3. Inget i detta kapitel ska tolkas som ett hinder för en part, 
inbegripet dess offentliga institutioner, att inom sitt territorium 
med ensamrätt bedriva eller tillhandahålla verksamhet eller 
tjänster för partens och de offentliga institutionernas räkning, 
eller med partens och de offentliga institutionernas garanti eller 
med användande av partens eller de offentliga institutionernas 
egna medel, utom i de fall då denna verksamhet enligt de 
nationella bestämmelserna får bedrivas av leverantörer av finan
siella tjänster i konkurrens med offentliga eller privata institu
tioner.

SV L 127/38 Europeiska unionens officiella tidning 14.5.2011 

( 41 ) För tydlighetens skull avser detta åtagande de fri- och rättigheter 
som anges i den allmänna förklaringen om de mänskliga rättighe
terna, riktlinjerna för reglering av behandlingen av elektroniska 
dokument som innehåller personuppgifter (antagna genom FN:s 
generalförsamlings resolution 45/95 av den 14 december 1990) 
och OECD:s riktlinjer för integritetsskydd och gränsöverskridande 
flöden av personuppgifter (antagna av OECD-rådet den 
23 september 1980).
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Artikel 7.45 

Tvistelösning 

1. Kapitel fjorton (Tvistelösning) ska endast vara tillämpligt 
på lösning av tvister rörande finansiella tjänster som uppkom
mer inom ramen för detta kapitel, om inte annat anges i denna 
artikel. 

2. Handelskommittén ska senast sex månader efter det att 
detta avtal trätt i kraft sammanställa en förteckning över 15 
personer. Vardera parten ska föreslå fem personer, och parterna 
ska även utse fem personer som inte är medborgare i någon av 
parterna och som ska fungera som ordförande i skiljenämnden. 
Dessa personer ska ha sakkunskap eller erfarenhet när det gäller 
lagstiftning eller praxis inom området finansiella tjänster, vilket 
kan omfatta tillsyn av leverantörer av finansiella tjänster, och 
ska följa bilaga 14-C (Uppförandekod för ledamöter av skilje
nämnder och för medlare). 

3. När ledamöterna utses med hjälp av lottdragning i enlig
het med artiklarna 14.5.3 (Tillsättande av skiljenämnden), 
14.9.3 (Rimlig tidsperiod för att efterkomma avgörandet), 
14.10.3 (Översyn av åtgärder som har vidtagits för att följa 
skiljenämndens avgörande), 14.11.4 (Tillfällig kompensation 
om skiljenämndens avgörande inte följs) och 14.12.3 (Översyn 
av åtgärder som har vidtagits för att följa avgörandet efter det 
tillfälliga upphävandet av förpliktelser) samt artikel 6.1, 6.3 och 
6.4 (Ersättande) i bilaga 14-B (Arbetsordning för skiljeförfaran
den), ska detta ske på grundval av den förteckning som sam
manställts enligt punkt 2. 

4. Om en panel finner att en åtgärd strider mot detta avtal 
och den åtgärd som tvisten gäller påverkar sektorn för finansi
ella tjänster och någon annan sektor, får den klagande parten, 
utan hinder av artikel 14.11, upphäva förmåner inom sektorn 
för finansiella tjänster med en verkan motsvarande åtgärdens 
verkan inom dess sektor för finansiella tjänster. Om åtgärden 
enbart påverkar en annan sektor än sektorn för finansiella tjäns
ter, får den klagande parten inte upphäva förmåner inom sek
torn för finansiella tjänster. 

Artikel 7.46 

Godkännande 

1. En part kan godkänna den andra partens åtgärder som 
vidtagits av försiktighetsskäl när den bestämmer hur de egna 
åtgärderna rörande finansiella tjänster ska tillämpas. Ett sådant 
godkännande, vilket kan ske genom harmonisering eller på an
nat sätt, kan grundas på ett avtal eller arrangemang mellan 
parterna eller ges ensidigt. 

2. En part som, när detta avtal träder i kraft eller senare, är 
part i ett sådant avtal eller arrangemang som avses i punkt 1 
med en tredje part, ska ge den andra parten tillräckliga möjlig
heter att förhandla om anslutning till dessa avtal eller arrange
mang eller ingå jämförbara avtal eller arrangemang som leder 
till likvärdiga regleringar och en likvärdig nivå i fråga om tillsyn, 
tillämpning och, i förekommande fall, förfaranden för utbyte av 

information mellan parterna i avtalet eller arrangemanget. I de 
fall en part ensidigt ger sitt godkännande, ska den ge den andra 
parten tillräckliga möjligheter att visa att dessa omständigheter 
föreligger. 

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

I n t e r n a t i o n e l l a s j ö t r a n s p o r t t j ä n s t e r 

Artikel 7.47 

Tillämpningsområde, definitioner och principer 

1. I detta underavsnitt anges principerna för liberaliseringen 
av internationella sjötransporttjänster i enlighet med avsnitten 
B–D. 

2. I detta underavsnitt gäller följande definitioner: 

a) internationella sjötransporter: omfattar transporter från dörr till 
dörr, dvs. kombinerade godstransporter i vilka ett av trans
portsätten är sjötransport, som omfattas av ett enda trans
portdokument och som för detta ändamål inbegriper rätten 
att direkt teckna avtal med tillhandahållare av andra trans
portsätt. 

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

i) lastning och lossning av gods, 

ii) surrning av last, och 

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

c) tullklareringstjänster (eller tullombudstjänster): 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 huvudsak
liga verksamheten. 

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

e) agent- och mäklartjänster: verksamhet som utgörs av att en 
agent i ett visst geografiskt område företräder ett eller flera 
linjerederiers eller rederiers företagsintressen, i följande syf
ten: 

i) Att marknadsföra och sälja sjötransporttjänster och där
med förbundna tjänster, från lämnande av offerter till 
fakturering, utfärdande av konossement för företagens 
räkning, upphandling av nödvändiga stödtjänster, förbere
delser av dokumentation samt tillhandahållande av före
tagsinformation.

SV 14.5.2011 Europeiska unionens officiella tidning L 127/39
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ii) Att representera företagen när det gäller organisationen 
av fartygets hamnanlöp eller övertagandet av last vid be
hov. 

3. Med hänsyn till den liberalisering som parterna redan 
uppnått när det gäller internationell sjötransport ska följande 
gälla: 

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

b) Parterna ska medge fartyg som seglar under den andra par
tens flag eller som drivs av tjänsteleverantörer från den andra 
parten en behandling som inte är mindre förmånlig än den 
som medges de egna fartygen vad gäller bl.a. tillträde till 
hamnar, användning av hamnarnas infrastruktur och andra 
sjöfartstjänster, relaterade avgifter, tullfaciliteter, tilldelning av 
kajplatser och möjligheter till lastning och lossning. 

4. Vid tillämpningen av dessa principer ska parterna 

a) avstå från att införa bestämmelser om lastdelning i framtida 
bilaterala avtal med tredje parter om sjötransporttjänster, 
inbegripet tank- och torrlastsjöfart samt linjetrafik, och inte 
heller tillämpa sådana bestämmelser om lastdelning som 
finns i tidigare bilaterala avtal, och 

b) vid detta avtals ikraftträdande avskaffa och avstå från att 
införa ensidiga åtgärder, administrativa eller tekniska hinder 
och andra hinder som skulle kunna begränsa den fria och 
sunda konkurrensen, utgöra en förtäckt begränsning eller ha 
diskriminerande verkan på det fria tillhandahållandet av in
ternationella sjötransporttjänster. 

5. Parterna ska, i överensstämmelse med villkoren i förteck
ningen över åtaganden, tillåta leverantörer av internationella 
sjötransporttjänster från den andra parten att ha en etablering 
på deras respektive territorium på villkor för etablering och 
verksamhet som inte är mindre förmånliga än de villkor som 
parterna medger sina egna tjänsteleverantörer eller tjänsteleve
rantörer från en tredje part, om de villkoren är förmånligare. 

6. Parterna ska på rimliga och icke-diskriminerande villkor ge 
leverantörer av internationella sjötransporttjänster från den an
dra parten tillgång till följande hamntjänster: 

a) Lotsning. 

b) Bogsering. 

c) Proviantering. 

d) Påfyllning av bränsle och vatten. 

e) Sophämtning och hämtning av ballastavfall. 

f) Hamnkaptenens tjänster. 

g) Navigationshjälpmedel. 

h) Landbaserade operativa tjänster som är nödvändiga för sjö
fart, däribland kommunikationer, vatten- och elförsörjning, 
reparationsmöjligheter för nödsituationer samt ankrings-, 
kajplats- och förtöjningstjänster. 

AVSNITT F 

Elektronisk handel 

Artikel 7.48 

Mål och principer 

1. Parterna, som erkänner den ekonomiska tillväxt och de 
möjligheter till handel som den elektroniska handeln medför, 
vikten av att undvika hinder för dess användning och utveckling 
samt WTO-avtalets tillämplighet på åtgärder som påverkar elek
tronisk handel, är överens om att främja utvecklingen av elek
tronisk handel mellan sig, särskilt genom att samarbeta om de 
frågor rörande elektronisk handel som uppkommer inom ramen 
för detta kapitel. 

2. Parterna är överens om att utvecklingen av den elektro
niska handeln helt måste uppfylla internationella dataskydds
krav, så att användarna får förtroende för den elektroniska han
deln. 

3. Parterna är överens om att inte påföra tullar på leveranser 
på elektronisk väg ( 42 ). 

Artikel 7.49 

Samarbete i regleringsfrågor 

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

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

b) tjänsteleverantörers förmedlingsansvar vid överföring eller 
lagring av uppgifter, 

c) behandling av obeställd elektronisk marknadskommunika
tion, 

d) konsumentskydd vid elektronisk handel, 

e) utveckling av papperslös handel, och

SV L 127/40 Europeiska unionens officiella tidning 14.5.2011 

( 42 ) Att bestämmelserna om elektronisk handel ingår i detta kapitel 
påverkar inte Koreas ståndpunkt i frågan om huruvida leveranser 
på elektronisk väg ska betraktas som handel med tjänster eller med 
varor.
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f) övriga frågor som är relevanta för utvecklingen av den elek
troniska handeln. 

2. Dialogen kan omfatta utbyte av information om parternas 
respektive lagstiftning om dessa frågor och om genomförandet 
av denna lagstiftning. 

AVSNITT G 

Undantag 

Artikel 7.50 

Undantag 

Med iakttagande av kravet att sådana åtgärder inte tillämpas på 
ett sätt som skulle innebära ett medel för godtycklig eller obe
rättigad diskriminering mellan länder där likartade förhållanden 
råder eller en förtäckt inskränkning av etablering eller gräns
överskridande tillhandahållande av tjänster, ska inget i detta 
kapitel tolkas som ett hinder för någon av parterna att anta 
eller genomföra åtgärder 

a) som är nödvändiga för att skydda den allmänna säkerheten 
eller moralen eller för att upprätthålla allmän ordning ( 43 ), 

b) som är nödvändiga för att skydda människors, djurs eller 
växters liv eller hälsa, 

c) som avser bevarandet av uttömliga naturtillgångar, om så
dana åtgärder tillämpas i samband med begränsningar be
träffande inhemska investerare eller beträffande inhemskt till
handahållande eller konsumtion av tjänster, 

d) som är nödvändiga för att skydda 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 bestäm
melserna i detta kapitel, inbegripet sådana som gäller 

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

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

iii) säkerhet, 

f) som är oförenliga med artiklarna 7.6 och 7.12, förutsatt att 
olikheten i behandling syftar till att säkerställa en skälig eller 
effektiv ( 44 ) beskattning eller uppbörd av direkta skatter med 
avseende på näringsverksamhet, investerare eller tjänsteleve
rantörer från den andra parten. 

KAPITEL ÅTTA 

BETALNINGAR OCH KAPITALRÖRELSER 

Artikel 8.1 

Löpande betalningar 

Parterna förbinder sig att inte införa några restriktioner och att 
tillåta att alla betalningar och överföringar i bytesbalansen mel
lan personer som är bosatta i parternas territorier görs i fritt 
konvertibel valuta i enlighet med stadgan för Internationella 
valutafonden. 

Artikel 8.2 

Kapitalrörelser 

1. När det gäller transaktioner på kapitalkonton och finansi
ella konton i bytesbalansen, förbinder sig parterna att inte införa 
några restriktioner för den fria rörligheten för kapital i samband 
med direktinvesteringar i enlighet med värdlandets lagstiftning 
eller investeringar och andra transaktioner som liberaliserats i 
enlighet med kapitel sju (Handel med tjänster, etablering och 
elektronisk handel), och inte heller vid likvidation eller repatrie
ring av sådant investerat kapital och eventuell vinst därav. 

2. Utan att det påverkar tillämpningen av andra bestämmel
ser i detta avtal, ska parterna beträffande transaktioner som inte 
omfattas av punkt 1 på kapitalkonton och finansiella konton i 
bytesbalansen, i enlighet med värdlandets lagstiftning, garantera 
fri rörlighet för kapital för investerare från den andra parten i 
samband med bland annat

SV 14.5.2011 Europeiska unionens officiella tidning L 127/41 

( 43 ) Undantaget för allmän ordning får åberopas endast i de fall ett 
genuint och tillräckligt allvarligt hot mot samhällets fundamentala 
intressen föreligger. 

( 44 ) Åtgärder som syftar till att säkerställa en skälig eller effektiv beskatt
ning eller uppbörd av direkta skatter omfattar åtgärder som en part 
vidtar i enlighet med sitt skattesystem och som 
a) gäller icke-hemmahörande investerare och tjänsteleverantörer, ef

tersom deras skattskyldighet bestäms med hänsyn till vilka be
skattningsbara inkomster som härrör från partens territorium, 

b) gäller för att säkra beskattning av eller uppbörd av skatt från 
personer icke hemmahörande på partens territorium, 

c) gäller för icke-hemmahörande och hemmahörande personer för 
att förhindra skatteundandragande eller skatteflykt, inklusive in
drivningsåtgärder, 

d) gäller för konsumenter av tjänster som tillhandahålls i eller från 
den andra partens territorium för att säkerställa en beskattning av 
eller uppbörd av skatt från sådana konsumenter från källor inom 
partens territorium, 

e) särskiljer investerare och tjänsteleverantörer som är oinskränkt 
skattskyldiga från andra investerare och tjänsteleverantörer på 
grund av skillnaden i skattebas, eller 

f) fastställer, tilldelar eller fördelar inkomst, avkastning, vinst, för
lust, avdrag eller tillgodohavande vad avser hemmahörande per
soner eller filialer, eller mellan närstående personer eller filialer 
hos samma person, för att skydda partens skattebas. 

Skattetermer eller begrepp i detta led och i denna fotnot fastställs i 
enlighet med skattedefinitioner och begrepp, eller likvärdiga eller 
liknande definitioner och begrepp, enligt nationell lagstiftning i 
den part som vidtar åtgärden.
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a) krediter vid affärstransaktioner, däribland tillhandahållande 
av tjänster där någon som är bosatt på en parts territorium 
deltar, 

b) finansiella lån och krediter, eller 

c) kapitalplacering i en juridisk person utan avsikt att upprätta 
eller upprätthålla varaktiga ekonomiska förbindelser. 

3. Parterna får inte införa några nya restriktioner för kapital
rörelser mellan personer som är bosatta på parternas respektive 
territorier, och de får inte göra befintliga regler mer restriktiva; 
denna bestämmelse ska inte påverka tillämpningen av övriga 
bestämmelser i detta avtal. 

4. Parterna får samråda i syfte att ytterligare underlätta ka
pitalrörelser mellan sig för att främja målen i detta avtal. 

Artikel 8.3 

Undantag 

Med iakttagande av kravet att sådana åtgärder inte tillämpas på 
ett sätt som skulle innebära ett medel för godtycklig eller obe
rättigad diskriminering mellan länder där likartade förhållanden 
råder eller en förtäckt inskränkning av kapitalrörelser, ska ing
enting i detta kapitel tolkas som ett hinder för någon av par
terna att anta eller genomföra åtgärder 

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

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

i) förhindrandet av straffrättsliga brott, bedrägliga eller 
olagliga förfaranden eller för att åtgärda ett bristande 
fullgörande av avtalsförpliktelser (konkurs, insolvens 
och skydd av borgenärernas rättigheter), 

ii) åtgärder som vidtagits eller upprätthållits för säkerstäl
lande av integriteten och stabiliteten i en parts finansiella 
system, 

iii) emission av eller handel med värdepapper, optioner, ter
miner eller andra derivater, 

iv) ekonomisk rapportering eller redovisning av överföringar 
som behövs för att bistå de brottsbekämpande eller fi
nansövervakande myndigheterna, eller 

v) säkerställande av att förelägganden och domar utfärdade 
i rättsliga eller administrativa förfaranden iakttas. 

Artikel 8.4 

Skyddsåtgärder 

1. Om betalningar och kapitalrörelser mellan parterna under 
exceptionella omständigheter orsakar eller riskerar att orsaka 
allvarliga svårigheter för penning- eller valutapolitiken ( 45 ) i Ko
rea eller en eller flera av Europeiska unionens medlemsstater, får 
absolut nödvändiga skyddsåtgärder ( 46 ) beträffande kapitalrörel
ser vidtas av de berörda parterna ( 47 ) under högst sex måna
der ( 48 ). 

2. Handelskommittén ska omedelbart underrättas om even
tuella skyddsåtgärder och snarast möjligt om en tidsplan för 
åtgärdernas avskaffande. 

KAPITEL NIO 

OFFENTLIG UPPHANDLING 

Artikel 9.1 

Allmänna bestämmelser 

1. Parterna bekräftar sina befintliga rättigheter och skyldighe
ter enligt avtalet om offentlig upphandling i bilaga 4 till WTO- 
avtalet (nedan kallat GPA 1994) och deras intresse för att yt
terliga utvidga möjligheterna till bilateral handel på vardera 
parts marknad för offentlig upphandling. 

2. Parterna erkänner sitt gemensamma intresse av att främja 
en internationell liberalisering av marknaderna för offentlig upp
handling inom ramen för det regelbaserade internationella han
delssystemet. Parterna ska fortsätta att samarbeta i granskningen 
enligt artikel XXIV:7 i GPA 1994 och i andra lämpliga interna
tionella forum.

SV L 127/42 Europeiska unionens officiella tidning 14.5.2011 

( 45 ) Allvarliga svårigheter för penning- eller valutapolitiken ska omfatta, men 
inte vara begränsade till, allvarliga svårigheter avseende betalnings
balanssituationen och den externa finansiella situationen, och 
skyddsåtgärderna i enlighet med denna artikel ska inte gälla ut
ländska direktinvesteringar. 

( 46 ) Särskilt ska de skyddsåtgärder som föreskrivs i denna artikel till
lämpas så att de 
a) inte är konfiskatoriska, 
b) inte utgör ett dubbelt eller flerfaldigt förfarande för en växelkurs

mekanism, 
c) inte på annat sätt stör investerarnas förmåga att få marknads

avkastning i den parts territorium som vidtagit skyddsåtgärder 
mot bundna tillgångar, 

d) inte orsakar onödig skada för den andra partens kommersiella, 
ekonomiska eller finansiella intressen, 

e) är tillfälliga och gradvis upphör i takt med att den situation som 
ledde till att sådana åtgärder infördes förbättras, och 

f) omedelbart offentliggörs av de behöriga myndigheterna med an
svar för valutapolitiken. 

( 47 ) Europeiska unionens medlemsstater eller Korea. 
( 48 ) Så länge de omständigheter som rådde då skyddsåtgärderna ur

sprungligen infördes eller motsvarande omständigheter fortfarande 
råder, kan den berörda parten förlänga tillämpningen av skydds
åtgärder en gång i ytterligare sex månader. Men om ytterst excep
tionella omständigheter uppstår så att en part söker ytterligare för
längning av skyddsåtgärderna, ska den i förväg samordna tillämp
ningen av varje föreslagen förlängning med den andra parten.
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3. Ingenting i detta kapitel är avsett att kunna tolkas som ett 
avsteg från någondera partens rättigheter eller skyldigheter en
ligt GPA 1994 eller från ett avtal som ersätter det. 

4. För all upphandling som omfattas av detta kapitel ska 
parterna tillämpa den preliminärt överenskomna reviderade 
GPA-texten ( 49 ) (nedan kallad det reviderade GPA) med undantag 
av följande punkter: 

a) Varje annan parts behandling som mest gynnad nation när 
det gäller varor, tjänster och leverantörer (stycket 1.b och 
punkt 2 i artikel IV i det reviderade GPA). 

b) Särskild och differentierad behandling av utvecklingsländerna 
(artikel V i det reviderade GPA). 

c) Villkoren för deltagande (punkt 2 i artikel VIII i det revide
rade GPA) som ska ersättas med ”får inte som en förutsätt
ning för att en parts leverantör ska få delta i en upphandling 
eller tilldelas ett kontrakt ställa krav på att denne tidigare ska 
ha tilldelats ett eller flera kontrakt av en upphandlande enhet 
hos den andra parten eller att leverantören ska ha tidigare 
erfarenhet av arbete på den partens territorium, utom om 
tidigare arbete är en grundläggande förutsättning för att upp
handlingskraven ska kunna uppfyllas.” 

d) Institutioner (artikel XXI i det reviderade GPA). 

e) Slutbestämmelser (artikel XXII i det reviderade GPA). 

5. Vid tillämpningen av det reviderade GPA enligt punkt 4 
avses med 

a) avtal i det reviderade GPA: kapitel, utom att länder som inte är 
avtalsparter avser icke-parter och avtalspart avser part. 

b) andra parter i det reviderade GPA: den andra parten. 

c) kommittén i det reviderade GPA: arbetsgruppen. 

Artikel 9.2 

Tillämpningsområde och omfattning 

1. De upphandlingar som omfattas av detta kapitel ska vara 
alla upphandlingar som omfattas av vardera partens bilagor till 
GPA 1994 samt alla eventuella anmärkningar till dem, bland 
annat ändringar eller ersättningar av dem. 

2. I detta avtal ska kontrakt för projekt av typen bygga-driva- 
och-överlåta (nedan kallade BOT-kontrakt) och koncessioner av
seende byggentreprenader, enligt definitionerna i bilaga 9, om
fattas av bilaga 9. 

Artikel 9.3 

Arbetsgrupp för offentlig upphandling 

Den arbetsgrupp för offentlig upphandling som inrättas enligt 
artikel 15.3.1 (Arbetsgrupper) ska sammanträda enligt överens
kommelse eller på den ena partens begäran för att 

a) behandla frågor om offentlig upphandling och BOT-kontrakt 
eller koncessioner avseende byggentreprenader som en part 
hänskjuter till kommittén, 

b) utbyta information om offentlig upphandling och BOT-kont
rakt eller möjligheter till koncessioner avseende byggentre
prenader hos vardera parten, och 

c) diskutera alla frågor som är relevanta för tillämpningen av 
detta kapitel. 

KAPITEL TIO 

IMMATERIELLA RÄTTIGHETER 

AVSNITT A 

Allmänna bestämmelser 

Artikel 10.1 

Mål 

Målen med detta kapitel är att 

a) underlätta produktion och marknadsföring av innovativa och 
kreativa produkter mellan parterna, och 

b) få till stånd ett fullgott och effektivt skydd av immateriella 
rättigheter och se till att lagstiftningen på detta område efter
levs. 

Artikel 10.2 

Skyldigheternas art och omfattning 

1. Parterna ska se till att på ett tillfredsställande och effektivt 
sätt implementera de internationella avtal om immateriella rät
tigheter till vilka de är parter, inklusive avtalet om handelsrela
terade aspekter av immateriella rättigheter i bilaga 1C till avtalet 
om upprättande av Världshandelsorganisationen (nedan kallat 
Trips-avtalet). Bestämmelserna i detta kapitel ska komplettera 
och specificera parternas rättigheter och skyldigheter enligt 
Trips-avtalet. 

2. Vid tillämpningen av detta avtal ska immateriella rättighe
ter omfatta 

a) upphovsrätt, inbegripet upphovsrätt till dataprogram och 
databaser, och närstående rättigheter, 

b) patenträttigheter, 

c) varumärken, 

d) varumärken för tjänster,

SV 14.5.2011 Europeiska unionens officiella tidning L 127/43 

( 49 ) I WTO:s dokument negs 268(Job No[1].8274) av den 19 november 
2007.
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e) formgivningar, 

f) kretsmönster för halvledarprodukter (topografier), 

g) geografiska beteckningar, 

h) växtsorter, och 

i) skydd för företagshemligheter. 

3. Skyddet av immateriella rättigheter inbegriper skydd mot 
illojal konkurrens enligt artikel 10a i Pariskonventionen för 
skydd av den industriella äganderätten (1967) (nedan kallad 
Pariskonventionen). 

Artikel 10.3 

Tekniköverföring 

1. Parterna enas om att utbyta åsikter och information om 
sina metoder och sin politik som berör tekniköverföring, både 
inom sina respektive territorier och med tredje länder. Detta ska 
framför allt omfatta åtgärder för att underlätta informationsflö
den, partnerskap mellan företag, licensiering och underleveran
törskontrakt. Särskild uppmärksamhet ska ägnas åt de nödvän
diga villkoren för att skapa en gynnsam miljö för tekniköver
föring i värdländerna, t.ex. frågor som utveckling av humanka
pital och regelverk. 

2. Parterna ska vidta de åtgärder som krävs för att förhindra 
eller övervaka sådana rutiner för utfärdande av licenser eller 
sådana villkor som gäller immateriella rättigheter som kan få 
negativa effekter för den internationella tekniköverföringen och 
som utgör missbruk av immateriella rättigheter från rättighets
havarnas sida. 

Artikel 10.4 

Konsumtion 

Parterna har rätt att införa egna system för konsumtion av 
immateriella rättigheter. 

AVSNITT B 

Standarder för immateriella rättigheter 

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

U p p h o v s r ä t t o c h n ä r s t å e n d e r ä t t i g h e t e r 

Artikel 10.5 

Skydd 

Parterna ska efterleva 

a) artiklarna 1–22 i Internationella konventionen om skydd för 
utövande konstnärer, framställare av fonogram samt radio- 

och televisionsföretag (Rom, 1961) (nedan kallad Romkon
ventionen), 

b) artiklarna 1–18 i Bernkonventionen för skydd av litterära 
och konstnärliga verk (1971) (nedan kallad Bernkonventionen), 

c) artiklarna 1–14 i Wipo-fördraget om upphovsrätt (Världs
organisationen för den intellektuella äganderätten) (1996) 
(nedan kallat WTC), och 

d) artiklarna 1–23 i Wipo-fördraget om framföranden och fo
nogram (Genève, 1996) (nedan kallat WPPT). 

Artikel 10.6 

Upphovsrättens varaktighet 

Vardera parten ska föreskriva att när tiden för skydd av ett verk 
beräknas med utgångspunkt från en fysisk persons livslängd, ska 
skyddet gälla minst under upphovsmannens livstid och 70 år 
efter upphovsmannens död. 

Artikel 10.7 

Radio- och televisionsföretag 

1. Radio- och televisionsföretags rättigheter ska löpa ut minst 
femtio år efter det att utsändningen först överfördes via tråd 
eller trådlöst, inbegripet via kabel eller satellit. 

2. Ingendera parten får tillåta återutsändning av televisions
signaler (markbaserade eller via satellit eller kabel) via Internet 
utan godkännande från eventuella rättighetshavare till signalen 
eller signalinnehållet ( 50 ). 

Artikel 10.8 

Samarbete i fråga om kollektiv förvaltning av rättigheter 

Parterna ska försöka verka för att det fastställs förfaranden mel
lan deras respektive upphovsrättsorganisationer för att ömsesi
digt förbättra tillgången till och användningen av innehåll mel
lan parterna samt ömsesidigt överförande av royalties för an
vändning av parternas verk eller andra upphovsrättsskyddade 
alster. Parterna ska försöka uppnå en hög rationaliseringsnivå 
och förbättra öppenheten vad gäller deras respektive upphovs
rättsorganisationers utförande av uppgiften. 

Artikel 10.9 

Radio- och televisionsutsändning och återgivning för 
allmänheten 

1. I denna artikel avses med

SV L 127/44 Europeiska unionens officiella tidning 14.5.2011 

( 50 ) Vid tillämpningen av denna punkt utgör återutsändning inom en 
parts territorium i ett slutet och fastställt abonnentnät, som inte är 
tillgängligt utanför partens territorium, inte återutsändning via In
ternet.
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a) radio- och televisionsutsändning: trådlös utsändning av ljud eller 
av bilder och ljud eller av symboler för sådana för mottag
ning av allmänheten, sådan utsändning per satellit och, där 
hjälpmedel för avkodning tillhandahålls allmänheten av den 
utsändande organisationen eller med dess samtycke, utsänd
ning av kodade signaler, och 

b) återgivning för allmänheten: annan återgivning för allmänheten 
än genom utsändning till allmänheten, genom något annat 
medel än radio- och televisionsutsändning, av ljud från ett 
framförande eller ljud eller symboler för ljud upptagna på 
fonogram. I punkt 5 avses med återgivning för allmänheten 
även att göra ljud eller symboler för ljud på fonogram hör
bara för allmänheten. 

2. Parterna ska föreskriva att utövande konstnärer har en
samrätt att medge eller förbjuda trådlös radio- och televisions
utsändning och återgivning för allmänheten av sina framföran
den, utom när framförandet i sig självt sker vid en radio- eller 
televisionsutsändning eller härrör från en upptagning. 

3. Parterna ska föreskriva att utövande konstnärer och fram
ställare av fonogram har rätt till en skälig engångsersättning, när 
ett fonogram som har utgivits i kommersiellt syfte används i 
original eller kopia för trådlös utsändning eller eljest för åter
givning för allmänheten. 

4. Parterna ska i sin lagstiftning föreskriva att den utövande 
konstnären eller framställaren av ljudupptagningar eller båda ska 
avkräva användaren den skäliga engångsersättningen. Parterna 
kan anta nationell lagstiftning där, i avsaknad av en överens
kommelse mellan den utövande konstnären och framställaren 
av fonogram, villkor fastställs enligt vilka de utövande konst
närerna och fonogramframställarna ska dela den skäliga en
gångsersättningen. 

5. Parterna ska föreskriva att radio- och televisionsföretagen 
har ensamrätt att medge eller förbjuda 

a) trådlös återutsändning av deras radio- och televisionsutsänd
ningar, 

b) upptagning av deras radio- och televisionsutsändningar, och 

c) återgivning för allmänheten av televisionsutsändningar om 
dessa sker på platser till vilka allmänheten har tillträde mot 
erläggande av inträdesavgift. Villkoren för hur detta får ut
övas ska fastställas i den nationella lagstiftningen i den stat 
där skyddet av denna rättighet har begärts. 

Artikel 10.10 

Konstnärers följerätt till konstverk 

Parterna enas om att utbyta åsikter och information om sina 
metoder och sin politik som berör konstnärers följerätt. Inom 

två år från det att detta avtal har trätt i kraft ska parterna inleda 
samråd för en översyn av om det är önskvärt och genomförbart 
att införa konstnärers följerätt till konstverk i Korea. 

Artikel 10.11 

Begränsningar och undantag 

Parterna får i sin lagstiftning föreskriva undantag och inskränk
ningar i de rättigheter som tilldelats de rättighetshavare som 
avses i artiklarna 10.5–10.10 i vissa särskilda fall som inte 
strider mot ett normalt utnyttjande av verket och inte otillbör
ligt skadar rättighetshavarens rättmätiga intressen. 

Artikel 10.12 

Skydd av tekniska åtgärder 

1. Parterna ska ge tillfredsställande rättsligt skydd mot kring
gående av effektiva tekniska åtgärder som personen i fråga äg
nar sig åt, trots att personen i fråga känner till eller rimligen 
borde känna till, vad som är syftet. 

2. Parterna ska ge tillfredsställande rättsligt skydd mot till
verkning, import, spridning, försäljning, uthyrning, marknads
föring i försäljnings- eller uthyrningssyfte eller innehav i kom
mersiellt syfte av anordningar, produkter eller komponenter 
eller tillhandahållande av tjänster som 

a) marknadsförs eller utannonseras i syfte att kringgå, 

b) endast har ett begränsat kommersiellt intresse eller använd
ningsområde utöver att kringgå, eller 

c) huvudsakligen är utformade, konstruerade, anpassade eller 
framtagna i syfte att möjliggöra eller underlätta kringgående 
av 

en effektiv teknisk åtgärd. 

3. I detta avtal avses med teknisk åtgärd varje teknik, anord
ning eller komponent som har utformats för att vid normalt 
bruk förhindra eller begränsa handlingar, med avseende på verk 
eller andra alster, som inte har tillåtits av innehavaren av upp
hovsrätten eller till upphovsrätten närstående rättigheter enligt 
vardera partens lagstiftning. Tekniska åtgärder ska anses vara 
effektiva om användningen av ett skyddat verk eller annat alster 
kontrolleras av rättsinnehavarna genom en åtkomstkontroll eller 
skyddsprocess, t.ex. kryptering, kodning eller annan omvandling 
av verket eller alstret eller en kontrollmekanism för kopiering, 
som uppfyller skyddsändamålet. 

4. Parterna får föreskriva begränsningar av eller undantag 
från åtgärder för tillämpning av punkterna 1 och 2 i enlighet 
med sin lagstiftning och de relevanta internationella avtal som 
avses i artikel 10.5.

SV 14.5.2011 Europeiska unionens officiella tidning L 127/45
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Artikel 10.13 

Skydd av information om rättighetsförvaltning 

1. Parterna ska ge tillfredsställande rättsligt skydd mot hand
lingar som personer utför med vetskap om att detta sker utan 
tillstånd, såsom att de 

a) avlägsnar eller ändrar elektronisk information om rättighets
förvaltning, eller 

b) vad gäller verk eller andra alster, som är skyddade enligt 
detta avtal och från vilka information om rättighetsförvalt
ning har avlägsnats eller ändrats utan tillstånd, sprider, im
porterar i spridningssyfte, sänder ut i radio eller television, 
överför till eller gör dessa verk eller alster tillgängliga för 
allmänheten 

om personen i fråga vet, eller rimligen borde veta, att han 
därigenom orsakar, möjliggör, underlättar eller döljer intrång i 
upphovsrätten eller till upphovsrätten närstående rättigheter en
ligt den berörda partens lagstiftning. 

2. I detta avtal avses med information om rättighetsförvalt
ning all information som lämnas av en rättsinnehavare i syfte 
att identifiera att verk eller annat alster som avses i detta avtal, 
upphovsmannen eller annan rättsinnehavare, eller information 
om villkoren för användning av verket eller alstret liksom even
tuella nummer eller koder som innehåller sådana uppgifter. 

3. Punkt 2 ska gälla när någon av dessa uppgifter är kopplad 
till en kopia av, eller framträder i samband med överföring till 
allmänheten av ett verk eller annat alster som avses i detta avtal. 

Artikel 10.14 

Övergångsbestämmelse 

Korea ska fullt ut uppfylla skyldigheterna i artiklarna 10.6 och 
10.7 inom två år från den dag då detta avtal träder i kraft. 

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

V a r u m ä r k e n 

Artikel 10.15 

Registreringsförfarande 

Europeiska unionen och Korea ska sörja för att det inrättas ett 
system för varumärkesregistrering där varje avslag om varumär
kesregistrering ska motiveras och lämnas skriftligen till sökan
den, även elektroniskt, och där sökanden ska ha rätt att begära 
omprövning av ett avslag och att överklaga ett slutgiltigt avslag 
till domstol. Europeiska unionen och Korea ska även införa 
möjligheten för berörda parter att invända mot varumärkesan
sökningar. Europeiska unionen och Korea ska tillhandahålla en 

allmänt tillgänglig elektronisk databas över varumärkesansök
ningar och varumärkesregistreringar. 

Artikel 10.16 

Internationella avtal 

Europeiska unionen och Korea ska uppfylla kraven i fördraget 
om varumärkesrätt (Trademark Law Treaty,1994) och vidta alla 
rimliga åtgärder för att uppfylla kraven i Singapore Treaty on the 
Law of Trademarks (2006). 

Artikel 10.17 

Undantag i rättigheter knutna till ett varumärke 

Parterna ska sörja för ett rättvist bruk av beskrivande ord som 
begränsade undantag i de rättigheter som är knutna till ett 
varumärke, och kan besluta om andra begränsade undantag, 
förutsatt att begränsade undantag beaktar varumärkesinnehava
rens och tredje parters legitima intressen. 

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

G e o g r a f i s k a b e t e c k n i n g a r ( 51 ) ( 52 ) 

Artikel 10.18 

Erkännande av geografiska beteckningar för 
jordbruksprodukter, livsmedel och viner 

1. Efter att ha granskat Agricultural Products Quality Control 
Act och dess genomförandebestämmelser i den mån de avser 
registrering, kontroll och skydd av geografiska beteckningar för 
jordbruksprodukter och livsmedel i Korea, har Europeiska unio
nen kommit fram till att denna lagstiftning uppfyller kriterierna 
i punkt 6. 

2. Efter att ha granskat rådets förordning (EG) nr 510/2006 
och dess genomförandebestämmelser i den mån de avser regi
strering, kontroll och skydd av geografiska beteckningar för 
jordbruksprodukter och livsmedel i Europeiska gemenskapen 
och rådets förordning (EG) nr 1234/2007 om den gemen
samma organisationen av marknaden för vin, har Korea kommit 
fram till att denna lagstiftning uppfyller kriterierna i punkt 6.

SV L 127/46 Europeiska unionens officiella tidning 14.5.2011 

( 51 ) I detta underavsnitt avser geografisk beteckning 
a) geografiska beteckningar, ursprungsbeteckningar, kvalitetsviner 

från specificerade områden och bordsvin med geografisk beteck
ning enligt rådets förordning (EG) nr 510/2006 av den 20 mars 
2006, Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 
110/2008 av den 15 januari 2008, rådets förordning (EG) nr 
1601/1991 av den 10 juni 1991, rådets förordning (EG) nr 
1493/1999 av den 17 maj 1999, och rådets förordning (EG) 
nr 1234/2007 av den 22 oktober 2007, eller bestämmelser som 
ersätter dessa förordningar, och 

b) geografiska beteckningar som omfattas av Koreas Agricultural 
Products Quality Control Act (Act No. 9759, Jun. 9, 2009) och 
the Liquor Tax Act (Act No. 8852, Feb. 29, 2008). 

( 52 ) Skydd av geografiska beteckningar i detta underavsnitt påverkar inte 
tillämpningen av andra bestämmelser i detta avtal.
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3. Efter att ha granskat en sammanfattning av specifikatio
nerna av de jordbruksprodukter och livsmedel som motsvarar 
Koreas geografiska beteckningar som förtecknas i bilaga 10-A, 
som Korea registrerat enligt den lagstiftning som avses i punkt 
1, åtar sig Europeiska unionen att skydda Koreas geografiska 
beteckningar som förtecknas i bilaga 10-A i den utsträckning 
som fastställs i detta kapitel. 

4. Efter att ha granskat en sammanfattning av specifikatio
nerna av de jordbruksprodukter och livsmedel som motsvarar 
Europeiska unionens geografiska beteckningar som förtecknas i 
bilaga 10-A, som Europeiska unionen har registrerat enligt den 
lagstiftning som avses i punkt 2, åtar sig Korea att skydda 
Europeiska unionens geografiska beteckningar som förtecknas 
i bilaga 10-A i den utsträckning som fastställs i detta kapitel. 

5. Punkt 3 ska tillämpas på geografiska beteckningar för 
viner vad gäller de geografiska beteckningar som lagts till enligt 
artikel 10.24. 

6. Europeiska unionen och Korea är överens om att de ele
ment för registrering och kontroll av geografiska beteckningar 
som avses i punkterna 1 och 2 är följande: 

a) Ett register över geografiska beteckningar som skyddats på 
respektive territorium. 

b) Ett administrativt förfarande som verifierar att geografiska 
beteckningar anger att en vara har sitt ursprung i någondera 
partens territorium, eller i en region eller ort inom detta 
territorium, om varans kvalitet, anseende eller annan egen
skap i huvudsak kan hänföras till dess geografiska ursprung. 

c) Krav på att en registrerad beteckning ska motsvara en sär
skild produkt eller särskilda produkter för vilka en produkt
specifikation har fastställts som får ändras endast med veder
börliga förfaranden. 

d) Bestämmelser för kontroll som tillämpas på produktionen. 

e) Rättsliga bestämmelser som fastställer att registrerade beteck
ningar får användas av alla aktörer som saluför jordbruks
produkter eller livsmedel som överensstämmer med motsva
rande produktspecifikation. 

f) Ett invändningsförfarande som även kan ta hänsyn till rätt
mätiga intressen hos tidigare användare av namn, oavsett om 
namnen är en form av immateriell rättighet eller inte. 

Artikel 10.19 

Erkännande av särskilda geografiska beteckningar för 
viner ( 53 ), aromatiserade viner ( 54 ) och sprit ( 55 ) 

1. I Korea ska Europeiska unionens geografiska beteckningar 
som förtecknas i bilaga 10-B skyddas för de produkter som 
använder dessa geografiska beteckningar i enlighet med Europe
iska unionens relevanta lagstiftning om geografiska beteck
ningar. 

2. I Europeiska unionen ska Koreas geografiska beteckningar 
som förtecknas i bilaga 10-B skyddas för de produkter som 
använder dessa geografiska beteckningar i enlighet med Koreas 
relevanta lagstiftning om geografiska beteckningar. 

Artikel 10.20 

Nyttjanderätt 

En beteckning som skyddas enligt det här underavsnittet får 
användas av alla aktörer som saluför jordbruksprodukter, livs
medel, viner, aromatiserade viner eller sprit som överensstäm
mer med motsvarande produktspecifikation. 

Artikel 10.21 

Skyddets omfattning 

1. De geografiska beteckningar som avses i artiklarna 10.18 
och 10.19 ska skyddas mot

SV 14.5.2011 Europeiska unionens officiella tidning L 127/47 

( 53 ) Vin i den mening som avses i detta underavsnitt är produkter enligt 
HS-nummer 22.04 och som 
a) uppfyller villkoren i rådets förordning (EG) nr 1234/2007 av den 

22 oktober 2007, kommissionens förordning (EG) 606/2009 av 
den 10 juli 2009 och kommissionens förordning (EG) 607/2009 
av den 14 juli 2009, eller ersättande lagstiftning, eller 

b) uppfyller villkoren i Koreas Agricultural Products Quality Control 
Act (Act No. 9759, Jun. 9, 2009) och Liquor Tax Act (Act No. 
8852, Feb. 29, 2008). 

( 54 ) Aromatiserade viner i den mening som avses i detta underavsnitt är 
produkter enligt HS-nummer 22.05 och som 
a) uppfyller villkoren i rådets förordning (EG) nr 1601/91 av den 

10 juni 1991, eller ersättande lagstiftning, eller 
b) uppfyller villkoren i Koreas Agricultural Products Quality Control 

Act (Act No. 9759, Jun. 9, 2009) och Liquor Tax Act (Act No. 
8852, Feb. 29, 2008). 

( 55 ) Sprit i den mening som avses i detta underavsnitt är produkter 
enligt HS-nummer 22.08 och som 
a) uppfyller villkoren i Europaparlamentets och rådets förordning 

(EG) nr 110/2008 av den 15 januari 2008 och kommissionens 
förordning (EG) nr 1014/90 av den 24 april 1990, eller ersät
tande lagstiftning, eller 

b) uppfyller villkoren i Koreas Agricultural Products Quality Control 
Act (Act No. 9759, Jun. 9, 2009) och Liquor Tax Act (Act No. 
8852, Feb. 29, 2008).
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a) användning av något i en varas beteckning eller presentation 
som anger eller ger intryck av att varan i fråga har sitt 
ursprung i ett annat geografiskt område än det egentliga 
ursprungsområdet, på ett sätt som vilseleder allmänheten 
om varans geografiska ursprung, 

b) användning av en geografisk beteckning för att beteckna en 
produkt som en likadan produkt ( 56 ) som inte härrör från 
den plats som den berörda geografiska beteckningen anger, 
även om produktens verkliga ursprung anges eller den geo
grafiska beteckningen används i översatt text eller åtföljs av 
uttryck som art, typ, sort, kopia eller liknande, eller 

c) någon annan användning som utgör illojal konkurrens enligt 
artikel 10a i Pariskonventionen. 

2. Detta avtal ska inte på något sätt hindra en person att i 
näringsverksamhet använda sitt namn eller namnet på sin fö
reträdare i rörelsen, utom om användningen av ett sådant namn 
är ägnad att vilseleda konsumenterna. 

3. Om parternas geografiska beteckningar är homonyma, ska 
varje beteckning skyddas, förutsatt att den har använts i god tro. 
Arbetsgruppen för geografiska beteckningar ska fastställa de 
praktiska villkoren för hur homonyma geografiska beteckningar 
ska särskiljas från varandra, med beaktande av behovet av att se 
till att berörda producenter behandlas likvärdigt och att kon
sumenterna inte vilseleds. Om en geografisk beteckning som 
skyddas av detta avtal är homonym med en geografisk beteck
ning för ett tredjeland, ska parterna fastställa de praktiska vill
koren för hur homonyma geografiska beteckningar ska särskiljas 
från varandra, med beaktande av behovet av att se till att be
rörda producenter behandlas likvärdigt och att konsumenterna 
inte vilseleds. 

4. Ingenting i detta avtal förpliktar Europeiska unionen eller 
Korea att skydda en geografisk beteckning som inte är, eller har 
upphört att vara skyddat i ursprungslandet eller har kommit ur 
bruk i det landet. 

5. Skyddet av en geografisk beteckning enligt denna artikel 
påverkar inte fortsatt användning av ett varumärke för vilket en 
ansökan har lämnats in eller som har registrerats eller etablerats 
genom användning, om denna möjlighet fastställs i gällande 
lagstiftning, på en parts territorium före dagen för ansökan 

om skydd eller erkännande av den geografiska beteckningen, 
förutsatt att det inte finns några grunder i den berörda partens 
lagstiftning för att varumärket skulle ogiltigförklaras eller hävas. 
Datumet för tillämpningen av skyddet eller erkännandet av den 
geografiska beteckningen fastställs enligt artikel 10.23.2. 

Artikel 10.22 

Säkerställande av skydd 

Parterna ska säkerställa det skydd som föreskrivs i artiklarna 
10.18 och 10.23 genom att de egna myndigheterna på eget 
initiativ vidtar lämpliga åtgärder. De ska även säkerställa ett 
sådant skydd på begäran av en berörd part. 

Artikel 10.23 

Förhållande till varumärken 

1. Parterna ska avslå eller ogiltigförklara registrering av ett 
varumärke som motsvarar någon av de situationer som avses i 
artikel 10.21.1 vad gäller skydd av en geografisk beteckning för 
likadana produkter, förutsatt att ansökan om registrering av 
varumärket lämnades in efter ansökningsdatumet för skydd eller 
erkännande av den geografiska beteckningen på det berörda 
territoriet. 

2. För tillämpningen av punkt 1 gäller följande: 

a) För geografiska beteckningar som avses i artiklarna 10.18 
och 10.19 ska datumet för ansökan om skydd eller erkän
nande anses vara den dag när detta avtal träder i kraft. 

b) För geografiska beteckningar som avses i artikel 10.24 ska 
datumet för ansökan om skydd eller erkännande anses vara 
den dag då den ena parten mottar en ansökan från den 
andra parten om skydd eller erkännande av en geografisk 
beteckning. 

Artikel 10.24 

Tilläggande av geografiska beteckningar för skydd ( 57 ) 

1. Europeiska unionen och Korea enas om att lägga till geo
grafiska beteckningar som ska skyddas i bilagorna 10-A och 10- 
B enligt förfarandet i artikel 10.25.

SV L 127/48 Europeiska unionens officiella tidning 14.5.2011 

( 56 ) För alla produkter ska begreppet likadan produkt tolkas enligt 
artikel 23.1 i Trips-avtalet vad gäller en geografisk beteckning för 
vin som används för vin som inte har sitt ursprung på den plats 
som framgår av den aktuella geografiska beteckningen eller en geo
grafisk beteckning för sprit som används för sprit som inte har sitt 
ursprung på den plats som framgår av den aktuella geografiska 
beteckningen. 

( 57 ) Om ett förslag läggs fram av 
a) Korea för en ursprungsprodukt som omfattas av Europeiska 

unionens lagstiftning enligt artikel 10.18.2 och fotnoterna till 
artikel 10.19, eller 

b) Europeiska unionen för en ursprungsprodukt som omfattas av 
Koreas lagstiftning enligt artikel 10.18.1 och fotnoterna till 
artikel 10.19, 

för att lägga till ett ursprungsnamn till detta avtal, vilket erkänts av 
endera parten som en geografisk beteckning i den mening som 
avses i artikel 22.1 i Trips-avtalet genom endera partens lagstiftning 
annan än den som avses i artiklarna 10.18.1 och 10.18.2 och 
fotnoterna till artikel 10.19, är parterna överens om att granska 
om den geografiska beteckningen kan läggas till detta avtal i enlig
het med detta underavsnitt.
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2. Europeiska unionen och Korea enas om att utan otillbör
ligt dröjsmål behandla den andra partens ansökan om att lägga 
till geografiska beteckningar som ska skyddas i bilagorna. 

3. En beteckning får inte registreras som en geografisk be
teckning om den kommer i konflikt med namnet på en växt
sort, bland annat en druvsort, eller en djurras och därmed ris
kerar att vilseleda konsumenten om produktens verkliga ur
sprung. 

Artikel 10.25 

Arbetsgrupp för geografiska beteckningar 

1. Den arbetsgrupp för geografiska beteckningar som inrättas 
enligt artikel 15.3.1 (Arbetsgrupper) ska sammanträda enligt 
överenskommelse eller på den ena partens begäran för att öka 
samarbetet mellan parterna och förbättra dialogen om geogra
fiska beteckningar. Arbetsgruppen får utfärda rekommendatio
ner och anta beslut med enhällighet. 

2. Parterna ska turas om att anordna mötena på sina respek
tive territorier. Arbetsgruppen ska sammanträda vid en tidpunkt, 
på en plats och på ett sätt som kan inbegripa en videokonferens 
och som ska fastställas i samförstånd mellan parterna, dock 
senast 90 dagar från det att begäran ingavs. 

3. Arbetsgruppen får 

a) ändra bilagorna 10-A och 10-B för att lägga till Europeiska 
unionens och Koreas enskilda geografiska beteckningar som, 
efter att ha genomgått det förfarande som avses i artiklarna 
10.18.3 och 10.18.4, ska fastställas även av den andra par
ten som geografisk beteckning, och skyddas på den andra 
partens territorium, 

b) ändra ( 58 ) de bilagor som avses i a för att stryka enskilda 
geografiska beteckningar som upphör att vara skyddade i 
ursprungslandet ( 59 ) eller som, i enlighet med tillämplig lags
tiftning, inte längre uppfyller villkoren för geografisk beteck
ning hos den andra parten, och 

c) besluta om att en hänvisning till lagstiftning i detta avtal ska 
anses vara en hänvisning till den lagstiftning i sin ändrade 

lydelse som var i kraft vid en viss tidpunkt efter ikraftträ
dandet av detta avtal. 

4. Arbetsgruppen ska också se till att detta underavsnitt fun
gerar enligt intentionerna och behandla alla frågor som kan 
uppstå i samband med dess genomförande och användning. 
Den ska särskilt ansvara för att 

a) utbyta information om den lagstiftningsmässiga och politiska 
utvecklingen rörande geografiska beteckningar, 

b) utbyta information om enskilda geografiska beteckningar för 
att avgöra om de ska skyddas i enlighet med detta avtal, och 

c) utbyta information för att avtalet ska fungera optimalt. 

5. Arbetsgruppen får diskutera frågor av gemensamt intresse 
som gäller geografiska beteckningar. 

Artikel 10.26 

Enskilda ansökningar om skydd av geografiska 
beteckningar 

Bestämmelserna i detta underavsnitt påverkar inte tillämpningen 
av rätten att ansöka om erkännande och skydd av geografiska 
beteckningar enligt relevant lagstiftning i Europeiska unionen 
eller Korea. 

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

F o r m g i v n i n g 

Artikel 10.27 

Skydd av registrerad formgivning 

1. Europeiska unionen och Korea ska skydda självständigt 
skapad formgivning som är ny och nyskapande eller särpräg
lad ( 60 ). 

2. Skyddet ska tillhandahållas genom registrering och ska ge 
ensamrätt till innehavarna enligt bestämmelserna i detta under
avsnitt.
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( 58 ) Här avses ändring av den geografiska beteckningen i sig, inbegripet 
namn och produktkategori. Ändringar av specifikationer enligt ar
tiklarna 10.18.3 och 10.18.4 eller ändringar av ansvariga kontroll
organ enligt artikel 10.8.6 d får fortfarande enbart göras av den 
part på vars territorium den geografiska beteckningen återfinns. 
Sådana ändringar får meddelas i informationssyfte. 

( 59 ) Endast den part på vars territorium den geografiska beteckningen 
återfinns får fatta beslut om att skyddet för en geografisk beteck
ning ska upphöra. 

( 60 ) Korea anser att en formgivning inte är ny om en identisk eller 
liknande formgivning har varit allmänt känd eller allmänt bearbetats 
före en ansökan om registrering av en formgivning har lämnats in. 
Korea anser att formgivning inte är nyskapande om den enkelt har 
kunnat skapas genom att kombinera formgivning som varit allmänt 
känd eller allmänt bearbetats före en ansökan om registrering av 
formgivningen har lämnats in. Europeiska unionen anser att en 
formgivning inte är ny om en identisk formgivning har varit till
gänglig för allmänheten före ingivningsdagen av en ansökan om 
registrering av formgivningen eller före den dag då en oregistrerad 
formgivning offentliggörs. Europeiska unionen anser att en form
givning inte ska anses ha en individuell karaktär om det helhets
intryck som en kunnig användare får av formgivningen inte skiljer 
sig från det helhetsintryck en sådan användare får av en formgiv
ning som har gjorts tillgänglig för allmänheten.
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Artikel 10.28 

Rättigheter som ges genom registrering 

Innehavaren av en skyddad formgivning ska ha rätt att hindra 
tredje man som inte har innehavarens medgivande från att 
framställa, erbjuda, sälja, importera, exportera eller använda va
ror som försetts med eller omfattar den skyddade formgiv
ningen, om en sådan handling har kommersiellt syfte, otillbör
ligt strider mot ett normalt utnyttjande av formgivningen eller 
är oförenliga med god affärssed. 

Artikel 10.29 

Skydd av oregistrerat utseende 

Europeiska unionen och Korea ska tillhandahålla rättsliga för
faranden för att förhindra användningen av en produkts ore
gistrerade utseende endast om den omtvistade användningen är 
en följd av efterbildning av en sådan produkts oregistrerade 
utseende ( 61 ). En sådan användning ska minst omfatta presenta
tion ( 62 ), import eller export av produkter. 

Artikel 10.30 

Skyddets varaktighet 

1. Skyddets varaktighet i parterna ska efter registreringen 
uppgå till minst femton år. 

2. Skyddets varaktighet i Europeiska unionen och Korea för 
oregistrerat utseende ska uppgå till minst tre år. 

Artikel 10.31 

Undantag 

1. Europeiska unionen och Korea kan besluta om begränsade 
undantag för formgivningsskydd, förutsatt att sådana undantag 
inte otillbörligt strider mot ett normalt utnyttjande av skyddad 
formgivning och inte otillbörligt skadar de legitima intressen 

som innehavaren av den skyddade formgivningen har, med 
beaktande av tredje mans legitima intressen. 

2. Skyddet ska inte utsträckas till formgivning som huvud
sakligen är av teknisk eller funktionell karaktär. 

3. Formskydd kan inte erhållas för en formgivning som står i 
strid med allmän ordning eller allmän moral. 

Artikel 10.32 

Förhållande till upphovsrätt 

En formgivning som är skyddad genom formskydd som regi
strerats i Europeiska unionen eller Korea i enlighet med detta 
underavsnitt ska även kunna skyddas enligt upphovsrättslagstift
ningen inom parternas territorier från den dag då formgiv
ningen skapades eller fastställdes på något sätt ( 63 ). 

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

P a t e n t 

Artikel 10.33 

Internationellt avtal 

Parterna ska vidta alla rimliga åtgärder för att uppfylla kraven i 
artiklarna 1–16 i Patenträttskonventionen (2000). 

Artikel 10.34 

Patent och folkhälsa 

1. Parterna erkänner betydelsen av förklaringen om Trips- 
avtalet och folkhälsa, som WTO:s ministerkonferens antog 
den 14 november 2001 (nedan kallad Dohaförklaringen). Vid 
tolkning och tillämpning av rättigheterna och skyldigheterna i 
detta underavsnitt har parterna rätt att stödja sig på Dohaför
klaringen. 

2. Parterna ska både bidra till tillämpningen av och följa 
WTO:s allmänna råds beslut av den 30 augusti 2003 om punkt 
6 i Dohaförklaringen samt protokollet om ändring av Trips- 
avtalet, undertecknat i Genève den 6 december 2005.

SV L 127/50 Europeiska unionens officiella tidning 14.5.2011 

( 61 ) I denna artikel anser Europeiska unionen och Korea att oregistrerad 
formgivning och oregistrerat utseende har liknande betydelse. Villkoren 
för skydd av oregistrerad formgivning och oregistrerat utseende före
skrivs 
a) av Korea genom Unfair Competition Prevention and Trade Secret 

Protection Act (Act No. 8767, Dec. 21, 2007), och 
b) av Europeiska unionen genom rådets förordning (EG) nr 6/2002 

av den 12 december 2001 om gemenskapsformgivning, senast 
ändrad genom rådets förordning (EG) nr 1891/2006 av den 
18 december 2006. 

( 62 ) I denna artikel anser Europeiska unionen att presentation motsvarar 
bjuda ut eller släppa ut på marknaden, och Korea anser att presentation 
är anvisa, leasa eller ställa ut för anvisning eller leasing. 

( 63 ) En formgivning skyddas inte automatiskt av lagstiftning om upp
hovsrätt, utan bara om formgivningen uppfyller villkoren för skydd 
enligt lagstiftningen om upphovsrätt.
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Artikel 10.35 

Förlängning av giltighetstiden för rättigheter knutna till ett 
patent 

1. Parterna erkänner att läkemedel ( 64 ) och växtskydds
medel ( 65 ) som skyddas av patent på deras respektive territorier 
ska genomgå ett administrativt förfarande för godkännande eller 
registrering innan de får släppas ut på parternas marknader. 

2. Parterna ska, på patenthavarens begäran, föreskriva en 
förlängning av giltighetstiden för de rättigheter som är knutna 
till ett patent som kompensation till patenthavaren för en kor
tare effektiv giltighetstid för patentet på grund av det första 
godkännandet för utsläppande av produkten på respektive 
marknader. Giltighetstiden för de rättigheter som är knutna 
till ett patent får inte förlängas med mer än fem år ( 66 ). 

Artikel 10.36 

Skydd av uppgifter som lämnats in för att få ett 
godkännande för försäljning av läkemedel ( 67 ) 

1. Parterna ska garantera att uppgifter som lämnats in för att 
få ett godkännande för utsläppande av läkemedel på marknaden 
behandlas konfidentiellt, inte röjs eller används. 

2. I detta syfte ska parterna i sin lagstiftning säkerställa att de 
uppgifter som avses i artikel 39 i Trips-avtalet avseende säkerhet 
och effektivitet och som en sökande lämnat in för första gången 
för att få ett godkännande för försäljning av ett nytt läkemedel 
på marknaderna i respektive parters territorium, inte används 
för att bevilja ett annat godkännande för försäljning av ett 
läkemedel, utom om man kan lägga fram bevis för att inneha
varen av godkännandet för försäljning uttryckligen har lämnat 
sitt medgivande till att dessa uppgifter får användas. 

3. Perioden för uppgiftsskydd ska vara minst fem år från den 
dag då det första godkännandet för försäljning erhölls för re
spektive parts territorium. 

Artikel 10.37 

Skydd av uppgifter som lämnats in för ett godkännande för 
försäljning av växtskyddsmedel 

1. Parterna ska fastställa krav på säkerhet och effektivitet före 
godkännande av utsläppande av växtskyddsmedel på deras re
spektive marknader. 

2. Parterna ska se till att tester, försöksrapporter eller infor
mation som en sökande lämnat in för första gången för att få 
ett godkännande för försäljning av växtskyddsmedel inte an
vänds av tredje parter eller berörda myndigheter till förmån 
för någon annan person som försöker få ett godkännande för 
försäljning av ett växtskyddsmedel, utom om man kan lägga 
fram bevis för att den första sökanden uttryckligen har lämnat 
sitt medgivande till att dessa uppgifter får användas. Detta skydd 
kallas nedan uppgiftsskydd. 

3. Perioden för uppgiftsskydd ska vara minst tio år från 
dagen för det första godkännandet för försäljning på respektive 
parts territorium. 

Artikel 10.38 

Tillämpning 

Parterna ska vidta nödvändiga åtgärder för att se till att det 
skydd som avses i detta underavsnitt tillämpas effektivt och 
de ska aktivt samarbeta och föra en konstruktiv dialog i detta 
hänseende. 

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

Ö v r i g a b e s t ä m m e l s e r 

Artikel 10.39 

Växtsorter 

Parterna ska skydda växtsorter och följa den internationella 
konventionen för skydd av växtförädlingsprodukter (1991). 

Artikel 10.40 

Genetiska resurser, traditionell kunskap och folklore 

1. Med förbehåll för sin nationella lagstiftning ska vardera 
parten respektera, bevara och bibehålla kunskaper, innovationer 
och sedvänjor hos ursprungsbefolkningar och lokalsamhällen 
med traditionella livssätt som är relevanta för bevarande och 
hållbart nyttjande av biologisk mångfald och främja en bredare 
tillämpning av dessa, med godkännande och deltagande av dem 
som besitter sådana kunskaper, innovationer och sedvänjor, 
samt främja rättvis fördelning av de vinster som uppkommer 
vid utnyttjandet av sådana kunskaper, innovationer och sedvän
jor. 

2. Parterna är överens om att regelbundet utbyta synpunkter 
och information om relevanta multilaterala diskussioner

SV 14.5.2011 Europeiska unionens officiella tidning L 127/51 

( 64 ) Enligt bilaga 2-D (Läkemedel och medicintekniska produkter). 
( 65 ) Växtskyddsmedel i den form som de tillhandahålls användaren, som 

består av eller innehåller verksamma ämnen, skyddsämnen eller 
synergister och vars användningsområden är något av följande: 
a) att skydda växter eller växtprodukter mot alla skadegörare eller 

förhindra angrepp av sådana, såvida inte huvudsyftet med dessa 
produkter anses ha att göra med hygien snarare än skydd av 
växter eller växtprodukter; 

b) att påverka växternas livsprocesser, t.ex. ämnen som påverkar 
deras tillväxt på ett annat sätt än ett näringsämne; 

c) att bevara växtprodukter, i den mån ämnena eller produkterna 
inte omfattas av Europeiska unionens särskilda bestämmelser om 
konserveringsmedel; 

d) att utrota oönskade växter eller växtdelar utom alger, såvida inte 
produkterna används på mark eller i vatten för att skydda växter; 
eller 

e) att hålla tillbaka eller förhindra oönskad tillväxt av växter utom 
alger, såvida inte produkterna används på mark eller i vatten för 
att skydda växter. 

( 66 ) Detta påverkar inte en eventuell förlängning för pediatrisk använd
ning, om parterna har en sådan möjlighet. 

( 67 ) Enligt bilaga 2-D (Läkemedel och medicintekniska produkter).
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a) i WIPO om de frågor som behandlas inom ramen för den 
mellanstatliga kommittén för genetiska resurser, traditionell 
kunskap och folklore, 

b) i WTO om de frågor som rör förhållandet mellan Trips- 
avtalet och konventionen om biologisk mångfald (nedan 
kallad CBD) och skyddet av traditionell kunskap och folk
lore, samt 

c) i CBD om frågor som gäller ett internationellt system för 
tillgång till genetiska resurser och vinstdelning. 

3. Efter det att de relevanta multilaterala diskussioner som 
avses i punkt 2 avslutats, ska parterna enas om att på begäran 
av en part se över denna artikel i handelskommittén mot bak
grund av resultatet och slutsatserna av dessa multilaterala dis
kussioner. Handelskommittén får anta alla beslut som krävs för 
att ge verkan åt resultatet av översynen. 

AVSNITT C 

Säkerställande av skydd för immateriella rättigheter 

Artikel 10.41 

Allmänna skyldigheter 

1. Parterna bekräftar sina åtaganden enligt Trips-avtalet, sär
skilt del III i avtalet, och ska se till att följande kompletterande 
åtgärder, förfaranden och sanktioner är tillgängliga i deras lags
tiftning för att göra det möjligt att vidta effektiva åtgärder mot 
alla former av intrång i de immateriella rättigheter ( 68 ) som 
omfattas av detta avtal. 

2. Åtgärderna, förfarandena och sanktionerna ska 

a) inbegripa snabba åtgärder för att förhindra intrång och sank
tioner som avskräcker från ytterligare intrång, 

b) vara rättvisa och skäliga, 

c) inte vara onödigt komplicerade eller kostsamma eller med
föra oskäliga tidsfrister eller omotiverade dröjsmål, och 

d) vara effektiva, proportionella och avskräckande och ska till
lämpas så att hinder för lagenlig handel inte uppkommer 
och så att missbruk inte sker. 

Artikel 10.42 

Berättigade sökande 

Parterna ska tillerkänna följande personer och organ rätten att 
ansöka om tillämpning av de åtgärder, förfaranden och sank
tioner som avses i detta avsnitt och i del III i Trips-avtalet: 

a) innehavare av immateriella rättigheter, i överensstämmelse 
med bestämmelserna i tillämplig lagstiftning; 

b) alla andra personer som har tillåtelse att utnyttja dessa rät
tigheter, i synnerhet licenstagare, i den mån detta tillåts i och 
överensstämmer med bestämmelserna i tillämplig lagstift
ning; 

c) organ som förvaltar kollektiva immateriella rättigheter och 
som regelmässigt anses ha rätt att företräda innehavare av 
immateriella rättigheter, i den mån detta tillåts i och över
ensstämmer med bestämmelserna i tillämplig lagstiftning; 

d) en sammanslutning eller förening med rättslig kapacitet att 
inneha sådana rättigheter och begära tillämpning av dem, i 
den mån detta tillåts i och överensstämmer med bestämmel
serna i tillämplig lagstiftning. 

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

C i v i l r ä t t s l i g a å t g ä r d e r , f ö r f a r a n d e n o c h 
s a n k t i o n e r 

Artikel 10.43 

Bevisning 

Parterna ska, när det gäller intrång i de immateriella rättighe
terna som begås i kommersiell skala, vidta nödvändiga åtgärder 
för att göra det möjligt för de behöriga rättsliga myndigheterna 
att, där så är lämpligt och på begäran av en part, besluta att 
bank-, finans- eller affärshandlingar som motparten förfogar 
över ska läggas fram, förutsatt att sekretessbelagd och annan 
konfidentiell information skyddas. 

Artikel 10.44 

Provisoriska åtgärder för att skydda bevisning 

1. Parterna ska se till att de behöriga rättsliga myndigheterna, 
redan innan prövningen av sakfrågan inletts och på begäran av 
en part som har lagt fram skälig bevisning till stöd för sina 
påståenden att det har skett ett intrång i en immateriell rättighet 
eller att ett sådant är omedelbart förestående, får besluta om 
omedelbara och effektiva interimistiska åtgärder för att säkra 
relevant bevisning om det påstådda intrånget, förutsatt att sek
retessbelagd och annan konfidentiell information skyddas. 

2. Parterna får föreskriva att sådana åtgärder kan inbegripa 
en detaljerad beskrivning av de intrångsgörande varorna, med 
eller utan uttagande av provexemplar, eller beslag av varorna 
och, där så är lämpligt, det material och de verktyg som använts 
för produktionen och/eller distributionen av dessa varor samt 
tillhörande handlingar. Åtgärderna ska om nödvändigt vidtas 
utan att motparten hörs, särskilt om ett dröjsmål kan antas 
medföra irreparabel skada för rättighetshavaren eller om det 
finns en uppenbar risk för att bevisningen kan komma att förs
töras.

SV L 127/52 Europeiska unionens officiella tidning 14.5.2011 

( 68 ) Enligt artikel 10.2.2 a–h.
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Artikel 10.45 

Rätt till information 

1. Parterna ska se till att de behöriga rättsliga myndigheterna, 
i samband med en civilrättslig rättegång om intrång i en im
materiell rättighet, och som svar på en berättigad och propor
tionell begäran av käranden, får besluta att information om 
ursprung och distributionsnät för de intrångsgörande varorna 
eller tjänsterna ska lämnas av den person som gjort intrånget 
och/eller annan person som är part eller vittne i tvisten. 

a) Med annan person avses i denna punkt en person som 

i) har befunnits förfoga över de intrångsgörande varorna i 
kommersiell skala, 

ii) har befunnits använda de intrångsgörande tjänsterna i 
kommersiell skala, 

iii) har befunnits tillhandahålla i kommersiell skala de tjäns
ter som använts i den intrångsgörande verksamheten, 
eller 

iv) har pekats ut av en person som avses i detta stycke 
såsom delaktig i produktion, tillverkning eller distribu
tion av varorna eller tillhandahållandet av tjänsterna. 

b) Informationen ska, om lämpligt, omfatta 

i) namn på och adress till producenter, tillverkare, distribu
törer, leverantörer och andra som tidigare innehaft, re
spektive använt, varorna eller tjänsterna, samt tilltänkta 
grossister och detaljister, eller 

ii) uppgifter om hur mycket som producerats, tillverkats, 
levererats, mottagits eller beställts samt om erhållet pris 
på varorna eller tjänsterna. 

2. Denna artikel ska inte påverka tillämpningen av andra 
rättsliga bestämmelser som 

a) ger rättighetshavaren rätt till ytterligare information, 

b) reglerar hur information som lämnas enligt denna artikel får 
användas i civilrättsliga eller straffrättsliga förfaranden, 

c) reglerar ansvar för missbruk av rätten till information, 

d) gör det möjligt att vägra att lämna sådan information som 
skulle tvinga den person som avses i punkt 1 att medge egen 
eller nära anhörigs medverkan i ett intrång i en immateriell 
rättighet, eller 

e) reglerar sekretesskydd för informationskällor eller behandling 
av personuppgifter. 

Artikel 10.46 

Provisoriska åtgärder och säkerhetsåtgärder 

1. Parterna ska se till att de rättsliga myndigheterna på be
gäran av sökanden får utfärda ett interimistiskt föreläggande i 
syfte att hindra ett omedelbart förestående intrång i en imma
teriell rättighet eller tillfälligt förbjuda, vid behov förenat med 
vite om så föreskrivs i nationell lagstiftning, en fortsättning av 
det påstådda intrånget eller göra en fortsättning avhängig av att 
det ställs säkerhet för ersättning till rättighetshavaren. Ett inte
rimistiskt föreläggande får också utfärdas mot en mellan
hand ( 69 ) vars tjänster utnyttjas av en tredje man för att göra 
intrång i upphovsrätt, närstående rättigheter, varumärken eller 
geografiska beteckningar. 

2. Ett interimistiskt beslut får även meddelas i syfte att be
sluta om beslag av varor som misstänks göra intrång i en 
immateriell rättighet för att förhindra att de införs eller omsätts 
på marknaden. 

3. När det gäller intrång som begås i kommersiell skala, ska 
parterna se till att de behöriga rättsliga myndigheterna, om 
sökanden påvisar omständigheter som kan äventyra indriv
ningen av skadestånd, får belägga fast och rörlig egendom 
som tillhör den person som påstås ha gjort intrånget med kvar
stad, inbegripet frysning av dennes bankkonton och andra till
gångar. 

Artikel 10.47 

Korrigeringsåtgärder 

1. Parterna ska se till att de behöriga rättsliga myndigheterna 
på begäran av sökanden, utan att det påverkar det skadestånd 
som kan utgå till rättighetshavaren på grund av intrånget och 
utan att någon form av ersättning utgår, får besluta att varor 
som har konstaterats göra intrång i en immateriell rättighet ska 
förstöras eller på annat sätt slutgiltigt avlägsnas från marknaden. 
Om så är lämpligt, får de behöriga rättsliga myndigheterna även 
besluta att material och verktyg som huvudsakligen har använts 
för att skapa eller tillverka dessa varor ska förstöras. 

2. De rättsliga myndigheterna ska förordna om att dessa 
åtgärder ska bekostas av den person som gjort intrånget, såvida 
det inte åberopas särskilda skäl mot detta.

SV 14.5.2011 Europeiska unionens officiella tidning L 127/53 

( 69 ) Såvitt gäller denna punkt bestäms den närmare innebörden av mel
lanhand i vardera partens lagstiftning, men begreppet ska omfatta 
dem som levererar eller distribuerar intrångsgörande varor och 
även, där så är lämpligt, omfatta leverantörer av onlinetjänster.
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3. Vid prövningen av en begäran om korrigeringsåtgärder 
ska beaktas dels att de beslutade åtgärderna ska stå i rimlig 
proportion till intrånget, dels tredje mans intressen. 

Artikel 10.48 

Förelägganden 

1. Parterna ska se till att de behöriga rättsliga myndigheterna, 
när de har fastställt att ett intrång har begåtts i en immateriell 
rättighet, får utfärda ett föreläggande mot den person som gjort 
intrånget med förbud att fortsätta intrånget. 

2. Om så föreskrivs i lagstiftningen, ska föreläggandet, där så 
är lämpligt, förenas med vite för att säkerställa efterlevnad. 
Parterna ska även se till att rättsinnehavare har möjlighet att 
begära ett föreläggande gentemot mellanhänder ( 70 ) vars tjänster 
utnyttjas av en tredje part för att begå intrång i upphovsrätt, 
närstående rättigheter, varumärken eller geografiska beteck
ningar. 

Artikel 10.49 

Alternativa åtgärder 

Parterna får föreskriva att de behöriga rättsliga myndigheterna, 
när detta är lämpligt och på begäran av den person som kan bli 
föremål för sådana åtgärder som föreskrivs i artikel 10.47 eller 
10.48, får besluta att ekonomisk ersättning istället för de åtgär
der som föreskrivs i artikel 10.47 eller 10.48, ska utgå till den 
skadelidande parten, om personen i fråga varken har handlat 
uppsåtligt eller oaktsamt, om ett verkställande av åtgärderna i 
fråga skulle orsaka denne oproportionerligt stor skada och om 
ekonomisk ersättning till den skadelidande parten framstår som 
rimligt tillfredsställande. 

Artikel 10.50 

Skadestånd 

1. Parterna ska se till att de rättsliga myndigheterna när de 
fastställer skadestånd 

a) ska beakta alla relevanta omständigheter, såsom de negativa 
ekonomiska konsekvenserna, däribland utebliven vinst, för 
den skadelidande parten, den otillbörliga vinst som den per
son som gjort intrånget har gjort och, där så är lämpligt, 
omständigheter av annan än rent ekonomisk karaktär, såsom 
ideell skada som rättighetshavaren har förorsakats genom 
intrånget, eller 

b) som ett alternativ till a, där så är lämpligt, får fastställa 
skadeståndet till ett engångsbelopp på grundval av sådana 
faktorer som åtminstone det belopp som skulle ha betalats 
i royalty eller avgift om den person som gjorde intrånget 
hade begärt tillstånd att nyttja den immateriella rättigheten i 
fråga. 

2. För de fall då en person som gjort intrång i en immateriell 
rättighet utan att ha vetat eller utan att rimligen borde ha vetat 
det, får parterna föreskriva att de rättsliga myndigheterna får 
förordna om återbetalning av vinst eller betalning av ett skades
tånd som kan vara fastställt i förväg. 

3. I civilrättsliga förfaranden får parterna, åtminstone med 
avseende på verk, fonogram och föreställningar som skyddas 
av upphovsrätt eller närstående rättigheter, och vid varumärkes
förfalskning, fastställa eller bibehålla ett på förhand bestämt 
skadestånd, som rättighetshavaren ska kunna välja. 

Artikel 10.51 

Kostnader för förfarandet 

Parterna ska se till att rimliga och proportionerliga kostnader 
för förfarandet och andra kostnader som har åsamkats den 
vinnande parten, i allmänhet ersätts av den förlorande parten 
om detta inte är oskäligt. 

Artikel 10.52 

Offentliggörande av domstolsavgöranden 

Parterna ska se till att de rättsliga myndigheterna, i mål om 
intrång i de immateriella rättigheterna, på begäran av sökanden 
och på bekostnad av den person som gjorde intrånget, får för
ordna om lämpliga åtgärder för att sprida information om av
görandet, innefattande att avgörandet ska anslås och offentlig
göras helt eller delvis. Parterna får även föreskriva ytterligare 
lämpliga åtgärder för offentliggörande som är anpassade till 
speciella förhållanden, inbegripet väl synlig annonsering. 

Artikel 10.53 

Presumtion om innehav av upphovsrätt eller närstående 
rättighet 

I civilrättsliga förfaranden som gäller upphovsrätt eller närs
tående rättigheter ska parterna sörja för att det föreligger en 
presumtion för att den person eller enhet som på sedvanligt 
sätt anges på verket eller alstret som upphovsman eller inneha
vare av en närstående rättighet till verket eller alstret är inne
havare av denna rättighet, såvida inte motsatsen bevisas. 

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

S t r a f f r ä t t s l i g a å t g ä r d e r 

Artikel 10.54 

Tillämpningsområde för straffrättsliga åtgärder 

Parterna ska säkerställa att brottmålsförfaranden och straffrätts
liga påföljder tillämpas åtminstone vid uppsåtlig varumärkesför
falskning och piratkopiering av verk som skyddas av upphovs
rätt eller en närstående rättighet när detta sker i kommersiell 
skala ( 71 ).

SV L 127/54 Europeiska unionens officiella tidning 14.5.2011 

( 70 ) Såvitt gäller denna punkt bestäms den närmare innebörden av mel
lanhand i vardera partens lagstiftning, men begreppet ska omfatta 
dem som levererar eller distribuerar intrångsgörande varor och 
även, där så är lämpligt, omfatta leverantörer av onlinetjänster. 

( 71 ) Begreppet närstående rättigheter definieras av parterna i enlighet med 
deras respektive internationella åtaganden.
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Artikel 10.55 

Förfalskning av geografiska beteckningar och formgivning 

Parterna ska, i enlighet med sina nationella lagar och andra 
författningar, överväga att vidta åtgärder för att införa straff
rättsligt ansvar för förfalskning av geografiska beteckningar 
och formgivning. 

Artikel 10.56 

Juridiska personers ansvar 

1. Parterna ska, i enlighet med grundsatserna i sin nationella 
lagstiftning, vidta de åtgärder som kan vara nödvändiga för att 
juridiska personer ska kunna ställas till ansvar för sådana brott 
som avses i artikel 10.54. 

2. Detta ansvar ska inte inverka på det straffrättsliga ansvar 
som de fysiska personer har som har begått brottet. 

Artikel 10.57 

Medhjälp 

Bestämmelserna i detta underavsnitt ska gälla vid medhjälp till 
de brott som avses i artikel 10.54. 

Artikel 10.58 

Beslag 

När det gäller sådana brott som avses i artikel 10.54 ska par
terna sörja för att de behöriga myndigheterna har befogenhet att 
besluta om beslag av varor som misstänks vara varumärkesför
falskade eller upphovsrättsligt piratkopierade, av material och 
verktyg som huvudsakligen har använts när det påstådda brottet 
begicks, av skriftlig bevisning som är av betydelse för det på
stådda brottet och av tillgångar som härrör från, eller som 
erhållits direkt eller indirekt genom, den intrångsgörande verk
samheten. 

Artikel 10.59 

Påföljder 

För de brott som avses i artikel 10.54 ska parterna föreskriva 
påföljder som inbegriper fängelsestraff och/eller bötesstraff som 
är effektiva, proportionella och avskräckande. 

Artikel 10.60 

Förverkande 

1. Vid de brott som avses i artikel 10.54 ska parterna sörja 
för att de behöriga myndigheterna har befogenhet att besluta 
om förverkande och/eller förstöring av alla varumärkesförfals
kade varor eller upphovsrättsligt piratkopierade varor, av mate
rial och verktyg som huvudsakligen har använts för att tillverka 
sådana varumärkesförfalskade eller upphovsrättsligt piratkopie
rade varor, och av tillgångar som härrör från, eller som erhållits 
direkt eller indirekt genom, den intrångsgörande verksamheten. 

2. Parterna ska se till att de varumärkesförfalskade varor eller 
upphovsrättsligt piratkopierade varor som förverkats enligt 
denna artikel, om de inte förstörs, avlägsnas från marknaden, 
under förutsättning att varorna inte är farliga för människors 
hälsa och säkerhet. 

3. Parterna ska vidare se till att förverkande och förstörelse 
enligt denna artikel sker utan någon form av ersättning till 
svaranden. 

4. Parterna får föreskriva att de rättsliga myndigheterna har 
befogenhet att besluta om förverkande av tillgångar till ett värde 
som motsvarar värdet på de tillgångar som härrör från, eller 
som direkt eller indirekt har erhållits genom, den intrångs
görande verksamheten. 

Artikel 10.61 

Tredje mans rättigheter 

Parterna ska se till att tredje mans rättigheter vederbörligen 
skyddas och garanteras. 

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

O n l i n e t j ä n s t e l e v e r a n t ö r e r s a n s v a r 

Artikel 10.62 

Onlinetjänsteleverantörers ansvar ( 72 ) 

Parterna inser att tredje man kan komma att använda mellan
händers tjänster för intrångsgörande verksamhet. För att säker
ställa fri rörlighet för informationstjänster och samtidigt säker
ställa skydd för immateriella rättigheter i en digital miljö, ska 
parterna föreskriva åtgärderna i artiklarna 10.63–10.66 för 
tjänstelevererande mellanhänder när dessa på intet sätt har nå
got att göra med den vidarebefordrade informationen. 

Artikel 10.63 

Onlinetjänsteleverantörers ansvar: Enbart vidarebefordran 
(”mere conduit”) 

1. Parterna ska se till att en tjänsteleverantör som levererar 
en informationssamhällestjänst bestående av överföring i ett 
kommunikationsnät av information som lämnats av tjänstemot
tagaren, eller tillhandahållande av tillgång till ett kommunika
tionsnät, inte ska vara ansvarig för den överförda informationen 
under förutsättning att tjänsteleverantören 

a) inte initierar överföringen, 

b) inte valt ut mottagaren av den överförda informationen, och

SV 14.5.2011 Europeiska unionens officiella tidning L 127/55 

( 72 ) I artikel 10.63 avses med tjänsteleverantör en leverantör av över
föring, routing eller anslutning för digital kommunikation online 
utan ändring av innehållet mellan eller bland de punkter som spe
cificerats av användaren för material efter användarens val, och i 
artiklarna 10.64 och 10.65 avses med tjänsteleverantör en leverantör 
av eller operatör för onlinetjänster eller nätåtkomst.
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c) inte valt ut eller ändrat den information som överförts. 

2. Överföringen och tillhandahållandet av sådan tillgång som 
avses i punkt 1 omfattar automatisk, mellanliggande och till
fällig lagring av den vidarebefordrade informationen, i den mån 
lagringen enbart görs för att utföra överföringen i kommunika
tionsnätet och under förutsättning att informationen inte lagras 
längre än vad som rimligtvis krävs för överföringen. 

3. Denna artikel ska inte påverka möjligheten för en rättslig 
eller administrativ myndighet att i enlighet med partens rätts
system kräva att tjänsteleverantören upphör med eller förhind
rar en överträdelse. 

Artikel 10.64 

Onlinetjänsteleverantörers ansvar: Cachning 

1. Parterna ska se till att en tjänsteleverantör som levererar 
en informationssamhällestjänst bestående av överföring av infor
mation som tillhandahållits av tjänstemottagaren på ett kom
munikationsnät inte ska vara ansvarig för den automatiska, 
mellanliggande och tillfälliga lagring av informationen som ägt 
rum enbart för att effektivisera vidare överföring av informatio
nen till andra tjänstemottagare på deras begäran, under för
utsättning att tjänsteleverantören 

a) inte ändrar informationen, 

b) uppfyller villkoren för tillgång till informationen, 

c) följer regler för uppdatering av informationen, vilka fast
ställts på ett sätt som är allmänt vedertaget och använt 
inom branschen, 

d) inte ingriper i den lagliga användningen av den teknik som 
är allmänt vedertagen och som används inom branschen för 
att få fram data om hur informationen används, och 

e) handlar utan dröjsmål för att avlägsna den information han 
har lagrat eller göra den oåtkomlig så snart han fått kän
nedom om att den information som ursprungligen överför
des har avlägsnats från nätet eller gjorts oåtkomlig, eller att 
en rättslig eller administrativ myndighet har bestämt att den 
ska avlägsnas eller göras oåtkomlig. 

2. Denna artikel ska inte påverka möjligheten för en rättslig 
eller administrativ myndighet att i enlighet med parternas re
spektive rättssystem kräva att tjänsteleverantören upphör med 
eller förhindrar en överträdelse. 

Artikel 10.65 

Onlinetjänsteleverantörers ansvar: Värdtjänster 

1. Parterna ska se till att en tjänsteleverantör som levererar 
en informationssamhällestjänst bestående av lagring av infor
mation som tillhandahållits av tjänstemottagaren inte ska vara 
ansvarig för information som lagrats på begäran av en tjäns
temottagare av tjänsten, under förutsättning att tjänsteleveran
tören 

a) inte hade kännedom om förekomsten av olaglig verksamhet 
eller olaglig information och, beträffande skadestånds
anspråk, inte var medveten om fakta eller omständigheter 
som gjort förekomsten av den olagliga verksamheten eller 
den olagliga informationen uppenbar, eller 

b) så snart han fått sådan kännedom eller blivit medveten om 
detta handlat utan dröjsmål för att avlägsna informationen 
eller göra den oåtkomlig. 

2. Punkt 1 är inte tillämplig om tjänstemottagaren handlar 
under tjänsteleverantörens ledning eller överinseende. 

3. Denna artikel ska inte påverka möjligheten för en rättslig 
eller administrativ myndighet att i enlighet med partens rätts
system kräva att tjänsteleverantören upphör med eller förhind
rar en överträdelse, inte heller ska den påverka parternas möj
lighet att inrätta förfaranden för att avlägsna information eller 
göra den oåtkomlig. 

Artikel 10.66 

Avsaknad av allmän övervakningsskyldighet 

1. Parterna får inte ålägga tjänsteleverantörerna en allmän 
skyldighet att, i samband med tillhandahållande av sådana tjäns
ter som avses i artiklarna 10.63–10.65, övervaka den infor
mation de överför eller lagrar, och inte heller någon allmän 
skyldighet att aktivt efterforska fakta eller omständigheter som 
kan tyda på olaglig verksamhet. 

2. Parterna kan fastställa skyldigheter för leverantörer av in
formationssamhällestjänster att omedelbart informera de behö
riga myndigheterna om påstådda olagliga verksamheter som 
utförts eller olaglig information som tillhandahållits av motta
garna av deras tjänster eller att till behöriga myndigheter på 
deras begäran lämna information som gör det möjligt att iden
tifiera de tjänstemottagare med vilka de ingått lagringsavtal.

SV L 127/56 Europeiska unionens officiella tidning 14.5.2011

1635 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 31 schwedischer Vertragstext (Normativer Teil)58 von 1432

www.parlament.gv.at



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

Ö v r i g a b e s t ä m m e l s e r 

Artikel 10.67 

Gränsåtgärder 

1. Parterna ska, om inte annat följer av detta avsnitt, införa 
förfaranden ( 73 ) som gör det möjligt för en rättighetshavare, som 
har giltiga skäl att misstänka att import, export, återexport, 
transitering, omlastning, överföring till en frizon ( 74 ), hän
förande till ett suspensivt arrangemang ( 75 ) eller lagring i tullager 
av varor som gör intrång i en immateriell rättighet ( 76 ) kan 
komma att äga rum, att lämna in en skriftlig begäran till behö
riga administrativa eller rättsliga myndigheter om att tullmyn
digheterna ska skjuta upp frigörandet av sådana varor eller hålla 
kvar dem. 

2. Parterna ska föreskriva att om det vid tullmyndigheternas 
tjänsteutövande, innan rättighetshavaren har lämnat in en an
sökan eller fått den godkänd, framkommer att det finns till
räckliga skäl att misstänka att varorna kränker en immateriell 
rättighet, får de skjuta upp frigörandet av varorna eller kvarhålla 
dem så att rättighetshavaren kan lämna in en ansökan om 
ingripande enligt punkt 1. 

3. Alla rättigheter eller skyldigheter som skapats vid genom
förandet av avsnitt 4 del III i Trips-avtalet och som rör impor

tören ska även gälla för exportören eller vid behov innehava
ren ( 77 ) av varorna. 

4. Korea ska fullt ut genomföra skyldigheterna i punkterna 1 
och 2 vad gäller leden c i och c iii i fotnot 27 senast två år från 
det att detta avtal trätt i kraft. 

Artikel 10.68 

Uppförandekoder 

Parterna ska uppmuntra 

a) branschorganisationer eller branschsammanslutningar att ut
arbeta uppförandekoder som ska bidra till att säkerställa 
skyddet för immateriella rättigheter, bland annat genom att 
förorda att optiska skivor förses med koder som gör det 
möjligt att fastställa var de har tillverkats, och 

b) att utkast till uppförandekoder lämnas till parternas behöriga 
myndigheter tillsammans med eventuella utvärderingar av 
tillämpningen av dessa uppförandekoder. 

Artikel 10.69 

Samarbete 

1. Parterna är överens om att samarbeta för att stödja ge
nomförandet av åtagandena och skyldigheterna enligt detta ka
pitel. Samarbetet omfattar, men inte är begränsat till 

a) informationsutbyte om den rättsliga ramen för immateriella 
rättigheter samt relevanta bestämmelser för skydd och säker
ställande av skydd för dem, utbyte av erfarenheter av fram
steg på lagstiftningsområdet, 

b) utbyte av erfarenheter när det gäller att säkerställa skyddet 
för immateriella rättigheter, 

c) utbyte av erfarenheter av genomförandet på central och un
derordnad nivå inom tull och polis samt administrativa och 
rättsliga organ, samordning för att hindra export av förfals
kade varor, även med andra länder, 

d) kapacitetsuppbyggnad, och 

e) främjande och spridning av information om immateriella 
rättigheter, bland annat i näringslivet och det civila samhäl
let, främjande av den allmänna medvetenheten hos kon
sumenter och rättighetshavare.

SV 14.5.2011 Europeiska unionens officiella tidning L 127/57 

( 73 ) Det ska inte finnas någon skyldighet att tillämpa sådana förfaranden 
på import av varor som har släppts ut på marknaden i ett annat 
land av rättighetshavaren eller med dennes samtycke. 

( 74 ) Tulltransitering, omlastning och överföring till frizon enligt definitionen i 
Kyotokonventionen. 

( 75 ) För Korea inkluderar hänföras till ett suspensivt arrangemang tillfällig 
import och fabrik under tullbevakning. För Europeiska unionen 
inkluderar hänföras till ett suspensivt arrangemang tillfällig import, 
aktiv förädling samt bearbetning under tullkontroll. 

( 76 ) I denna artikel avses med varor som gör intrång i immateriella 
rättigheter 
a) varumärkesförfalskade varor: 

i) varor, inbegripet emballage, som utan tillstånd har försetts 
med ett varumärke som är identiskt med det giltigt registre
rade varumärket för varor av samma slag eller som i väsent
liga drag inte kan skiljas från ett sådant varumärke och som 
därigenom gör intrång i varumärkesinnehavarens rättigheter, 

ii) varje varumärkessymbol (logotyp, etikett, klistermärke, bro
schyr, bruksanvisning eller garantihandling), även om den fö
religger separat, under samma omständigheter som de varor 
som avses i led a i, eller 

iii) emballagematerial som är försett med varumärken för varu
märkesförfalskade varor och som föreligger separat, under 
samma omständigheter som de varor som avses i led a i, 

b) upphovsrättsligt piratkopierade varor: varor som är eller innehåller 
kopior som tillverkats utan medgivande från innehavaren av upp
hovsrätten eller en närstående rättighet, eller från en person i 
tillverkningslandet som har vederbörligt tillstånd av rättighets
havaren, oavsett om den är registrerad enligt parternas lagstift
ning eller inte, eller 

c) varor som enligt lagstiftningen hos den part där ansökan om 
tullmyndigheternas ingripande lämnas in gör intrång i 

i) ett patent, 
ii) en växtförädlarrätt, 

iii) en registrerad formgivning, eller 
iv) en geografisk beteckning. 

( 77 ) Inbegriper åtminstone den person som äger varorna eller den per
son som har en liknande förfoganderätt över dem.
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2. Utan att det påverkar tillämpningen av punkt 1 och som 
ett komplement till den punkten enas Europeiska unionen och 
Korea om att inleda och bibehålla en effektiv dialog om imma
teriella rättigheter för att behandla frågor av betydelse för skydd 
och säkerställande av skydd för de immateriella rättigheter som 
omfattas av detta kapitel, och även alla andra relevanta frågor. 

KAPITEL ELVA 

KONKURRENS 

AVSNITT A 

Konkurrensfrågor 

Artikel 11.1 

Principer 

1. Parterna erkänner vikten av fri och rättvis konkurrens i 
sina handelsförbindelser. Parterna åtar sig att tillämpa sina re
spektive konkurrenslagar i syfte att hindra att de fördelar som 
härrör från liberaliseringen av varor, tjänster och etablering un
danröjs eller elimineras genom konkurrensbegränsande affärs
metoder eller konkurrensbegränsande transaktioner. 

2. Parterna ska på sina respektive territorier bibehålla omfat
tande konkurrenslagar som effektivt tar itu med begränsande 
avtal, samordnade förfaranden ( 78 ) och missbruk av en domine
rande ställning från en eller flera företags sida, och som effektivt 
kontrollerar företagskoncentrationer mellan företag. 

3. Parterna är eniga om att följande konkurrensbegränsande 
verksamhet är oförenlig med avtalet, i den mån den kan komma 
att påverka handeln mellan parterna: 

a) Alla avtal mellan företag, beslut av företagssammanslutningar 
och samordnade förfaranden mellan företag som har till 
syfte eller får den effekten att de hindrar, begränsar eller 
snedvrider konkurrensen på någondera partens hela territo
rium eller en väsentlig del av detta. 

b) Ett eller flera företags missbruk av en dominerande ställning 
inom någondera partens hela territorium eller en väsentlig 
del av detta. 

c) Företagskoncentrationer mellan företag som lägger väsentliga 
hinder i vägen för konkurrensen, särskilt genom att upprätta 
eller förstärka en dominerande ställning inom en parts hela 
territorium eller en väsentlig del av detta. 

Artikel 11.2 

Definitioner 

I detta avsnitt avses med konkurrenslagstiftning 

a) när det gäller Europeiska unionen, artiklarna 101, 102 och 
106 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, rå
dets förordning (EEG) nr 139/2004 om kontroll av företags
koncentrationer, samt tillämpningsförordningar till och änd
ringar av dessa, 

b) när det gäller Korea, lagen om kontroll av monopol och om 
rättvis handel jämte tillämpningsföreskrifter samt alla änd
ringar av dessa, och 

c) alla ändringar av instrumenten i denna artikel som kan 
komma att vidtas efter det att detta avtal har trätt i kraft. 

Artikel 11.3 

Tillämpning 

1. Parterna ska upprätthålla en myndighet eller myndigheter 
som har ansvar för och är lämpligt utrustade för tillämpningen 
av konkurrenslagstiftningen i artikel 11.2. 

2. Parterna erkänner vikten av att tillämpa konkurrenslags
tiftningen på ett öppet, objektivt och icke-diskriminerande sätt 
med respekt för principerna för rättvisa förfaranden och berörda 
parters rätt att höras. 

3. På en parts begäran ska den andra parten till den begä
rande parten tillhandahålla offentliga uppgifter som rör verk
samhet för tillsyn av konkurrenslagstiftningen och lagstiftningen 
om de skyldigheter som omfattas av detta avsnitt. 

Artikel 11.4 

Offentliga företag och företag med särskilda rättigheter ( 79 ) 
eller exklusiva rättigheter 

1. Med avseende på offentliga företag och företag med sär
skilda eller exklusiva rättigheter 

a) ska ingendera parten anta eller bibehålla några åtgärder som 
strider mot principerna i artikel 11.1, och 

b) ska parterna se till att dessa företag omfattas av konkurren
slagstiftningen i artikel 11.2

SV L 127/58 Europeiska unionens officiella tidning 14.5.2011 

( 78 ) Tillämpningen av denna artikel vad gäller samordnade förfaranden 
beror på respektive parts konkurrenslagstiftning. 

( 79 ) En part beviljar särskilda rättigheter när den utser eller begränsar 
antalet företag till två eller flera som har tillstånd att tillhandahålla 
varor eller tjänster, utom om det sker enligt objektiva, proportio
nella och icke-diskriminerande kriterier, eller ger företag lagstift
ningsfördelar som i väsentlig grad påverkar andra företags möjlig
heter att tillhandahålla samma varor eller tjänster.
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i den mån som tillämpningen av dessa principer och konkur
renslagstiftningen inte, rättsligt eller faktiskt, hindrar dem från 
att utföra de särskilda uppgifter som ålagts dem. 

2. Inget i denna artikel ska tolkas så att det hindrar en part 
från att upprätta eller bibehålla offentliga företag, och från att ge 
företag särskilda eller exklusiva rättigheter eller från att bibehålla 
dessa rättigheter. 

Artikel 11.5 

Statliga monopol 

1. Parterna ska se till att statliga handelsmonopol anpassas 
på sådant sätt att ingen diskriminering ( 80 ) med avseende på 
anskaffnings- och saluföringsvillkor föreligger mellan fysiska el
ler juridiska personer i parterna. 

2. Inget i denna artikel ska tolkas så att det hindrar en part 
från att upprätta eller bibehålla ett statligt handelsmonopol. 

3. Denna artikel påverkar inte de rättigheter och skyldigheter 
som fastställs i kapitel nio (Offentlig upphandling). 

Artikel 11.6 

Samarbete 

1. Parterna erkänner vikten av samarbete och samordning 
mellan respektive konkurrensmyndigheter för att ytterligare 
stärka en effektiv tillsyn av konkurrenslagstiftningen och upp
fylla målen i detta avtal genom främjande av konkurrens och 
begränsning av konkurrensbegränsande affärsmetoder eller kon
kurrensbegränsande transaktioner. 

2. Parterna ska samarbeta vid genomförandet av respektive 
tillsynspolitik och tillämpningen av sina respektive konkurren
slagstiftningar, bland annat genom tillämpning av samarbete, 
anmälningar, samråd, utbyte av icke-konfidentiell information 
enligt Avtalet mellan Europeiska unionen och Republiken Ko
reas regering om samarbete i fråga om konkurrensbegränsande 
verksamhet som undertecknades den 23 maj 2009. 

Artikel 11.7 

Samråd 

1. Om närmare bestämmelser inte finns i det avtal som avses 
i artikel 11.6.2, ska en part på den andra partens begäran inleda 
samråd angående framställningar från den andra parten för att 
främja ömsesidig förståelse eller för att behandla särskilda frågor 
i anslutning till detta avsnitt. I sin begäran ska den andra parten, 

i tillämpliga fall, ange hur frågan kan påverka handeln mellan 
parterna. 

2. Parterna ska på en parts begäran utan dröjsmål diskutera 
alla frågor som uppkommer i samband med tolkningen eller 
tillämpningen av detta avsnitt. 

3. För att underlätta diskussionen av den fråga som är före
mål för samrådet ska vardera parten försöka ställa icke-kon
fidentiella uppgifter till den andra partens förfogande. 

Artikel 11.8 

Tvistelösning 

Ingen av parterna får tillgripa kapitel fjorton (Tvistelösning) för 
frågor som uppkommer inom ramen för detta avsnitt. 

AVSNITT B 

Subventioner 

Artikel 11.9 

Principer 

Parterna är överens om att göra sitt yttersta för att avhjälpa eller 
avlägsna, genom att tillämpa sina konkurrenslagar eller på annat 
sätt, snedvridning av konkurrensen som beror på subventioner i 
den mån de påverkar den internationella handeln, och att för
hindra att sådana situationer uppstår. 

Artikel 11.10 

Definitioner av subventioner och specificitet 

1. subvention: en åtgärd som uppfyller villkoren i artikel 1.1. i 
subventionsavtalet. 

2. En subvention är specifik om den faller under bestämmel
serna i artikel 2 i subventionsavtalet. En subvention ska omfat
tas av detta avsnitt endast om den är specifik enligt artikel 2 i 
subventionsavtalet. 

Artikel 11.11 

Förbjudna subventioner ( 81 ) ( 82 ) 

Följande subventioner ska anses vara specifika enligt villkoren i 
artikel 2 i subventionsavtalet och ska vara förbjudna vid till
lämpningen av detta avtal om de inverkar negativt på parternas 
internationella handel ( 83 ):

SV 14.5.2011 Europeiska unionens officiella tidning L 127/59 

( 80 ) Diskriminering avser en åtgärd som är oförenlig med nationell be
handling enligt relevanta bestämmelser i detta avtal, inbegripet be
stämmelser och villkor i relevanta bilagor till detta avtal. 

( 81 ) Parterna enas härmed om att denna artikel endast gäller subventio
ner som mottagits efter den dag då detta avtal träder i kraft. 

( 82 ) Subventioner för små och medelstora företag som beviljas enligt 
objektiva kriterier eller villkor enligt artikel 2.1 b och fotnot 2 i den 
artikeln i subventionsavtalet omfattas inte av denna artikel. 

( 83 ) Parternas internationella handel omfattar både den inhemska mark
naden och exportmarknaden.
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a) Subventioner som beviljats enligt rättsligt bindande arrange
mang genom vilka en regering eller offentligt organ ansvarar 
för att täcka vissa företags skulder eller betalningsansvar i 
den mening som avses i artikel 2.1 i subventionsavtalet, utan 
begränsningar, rättsligt eller faktiskt, vad gäller omfattningen 
av dessa skulder och betalningsansvar eller tidsperioden för 
detta ansvar. 

b) Subventioner (såsom lån och garantier, kontantbidrag, kapi
taltillskott, tillhandahållande av tillgångar under marknads
priserna eller befrielse från skatt) till insolventa företag eller 
företag som befinner sig i svårigheter, utan en trovärdig 
omstruktureringsplan som bygger på realistiska antaganden 
att man kan se till att det insolventa företaget eller företaget 
med svårigheter inom en rimlig tid åter kan bli långsiktigt 
lönsamt och utan att företaget i betydande grad själv bidrar 
till kostnaderna för omstruktureringen. Detta hindrar inte 
parterna från att bevilja subventioner genom tillfälligt stöd 
för att täcka behovet av likvida medel i form av lånegarantier 
eller lån som begränsas till det belopp som behövs för att 
hålla ett företag i svårigheter igång till dess att en omstruk
tureringsplan eller en likvidationsplan är klar. 

Detta stycke är inte tillämpligt på subventioner som beviljas 
som ersättning för skyldighet att tillhandahålla allmänna 
tjänster eller till kolindustrin. 

Artikel 11.12 

Öppenhet 

1. Parterna ska sörja för öppenhet vad gäller subventioner. I 
detta syfte ska parterna årligen underrätta den andra parten om 
det totala beloppet, typ och sektoriell fördelning av subventio
ner som är specifika och kan påverka den internationella han
deln. Meddelandena ska innehålla information om mål, form, 
belopp eller budget och, om möjligt, vem som är mottagare av 
den offentliga subventionen. 

2. Ett sådant meddelande ska anses ha lämnats om det har 
sänts till den andra parten eller om relevanta uppgifter gjorts 
tillgängliga på en webbplats senast den 31 december påföljande 
kalenderår. 

3. På den ena partens begäran ska den andra parten lämna 
närmare upplysningar om alla subventionssystem, särskilt om 
enskilda fall av specifika subventioner. Parterna ska utbyta infor
mation med beaktande av de begränsningar som följer av tyst
nadsplikten och skyddet för företagshemligheter. 

Artikel 11.13 

Förhållande till WTO-avtalet 

Bestämmelserna i detta avsnitt inskränker inte en parts rättig
heter enligt relevanta bestämmelser i WTO-avtalet att vidta han
delspolitiska åtgärder eller inleda ett tvistelösningsförfarande el
ler andra lämpliga åtgärder mot en subvention som den andra 
parten beviljat. 

Artikel 11.14 

Övervakning och översyn 

Parterna ska fortlöpande granska alla frågor som avses i detta 
avsnitt. Vardera parten kan hänskjuta sådana ärenden till han
delskommittén. Parterna är överens om att se över de framsteg 
som har gjorts vid tillämpningen av detta avsnitt vartannat år 
efter det att detta avtal trätt ikraft, såvida parterna inte kommer 
överens om något annat. 

Artikel 11.15 

Tillämpningsområde 

1. Bestämmelserna i artiklarna 11.9–11.14 ska gälla för sub
ventioner för varor med undantag av fiskerisubventioner, sub
ventioner för produkter som omfattas av bilaga 1 till jordbruks
avtalet och andra subventioner som omfattas av jordbruksavta
let. 

2. Parterna ska sträva efter att utarbeta regler som gäller för 
subventioner för tjänster med hänsyn till utvecklingen på multi
lateral nivå och att utbyta information på begäran av en part. 
Parterna är överens om att ha en första diskussion om subven
tioner för tjänster inom tre år från det att detta avtal träder i 
kraft. 

KAPITEL TOLV 

ÖPPENHET 

Artikel 12.1 

Definitioner 

I detta kapitel avses med 

åtgärd med allmän tillämpning: allmän eller abstrakt rättsakt, för
farande, tolkning eller annat krav, inbegripet icke-bindande åt
gärder. Den omfattar inte ett avgörande som gäller en enskild 
person, och 

berörd person: en fysisk eller juridisk person som kan ha alla 
rättigheter eller skyldigheter enligt åtgärder med allmän tillämp
ning enligt artikel 12.2. 

Artikel 12.2 

Syfte och tillämpningsområde 

Parterna erkänner den betydelse deras respektive regelverk kan 
ha för handeln mellan dem, och strävar efter en effektiv och 
förutsägbar lagstiftning för ekonomiska aktörer, särskilt små 
företag som bedriver affärsverksamhet inom deras territorier. 
Parterna bekräftar än en gång sina åtaganden inom ramen för 
WTO-avtalet, och fastställer härmed förtydliganden och förbätt
rade system för öppenhet, samråd och bättre förvaltning vad 
gäller allmänt tillämpliga åtgärder, i den mån det har kon
sekvenser för någon fråga i detta avtal.
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Artikel 12.3 

Offentliggörande 

1. Parterna ska se till att allmänt tillämpliga åtgärder som 
kan ha konsekvenser för någon fråga i detta avtal 

a) är lättillgängliga för berörda personer på ett icke-diskrimine
rande sätt, via ett officiellt angivet medium och, om möjligt 
och lämpligt, elektroniskt och på ett sätt som gör det möjligt 
för berörda personer och den andra parten att sätta sig in i 
dem, 

b) innehåller en förklaring av målet för och motiveringen till 
sådana åtgärder, och 

c) medger tillräcklig tid mellan offentliggörandet av sådana åt
gärder och deras ikraftträdande, med vederbörlig hänsyn till 
rättssäkerhet, berättigade förväntningar och proportionalitet. 

2. Parterna ska 

a) sträva efter att i förväg offentliggöra alla allmänt tillämpliga 
åtgärder som de avser att anta eller ändra, inbegripet en 
förklaring av målet för och motiveringen till förslaget, 

b) ge berörda personer tillfälle att framföra synpunkter på så
dana föreslagna åtgärder, och i så god tid att de berörda 
personerna hinner lämna sådana synpunkter, och 

c) försöka ta hänsyn till kommentarer från berörda personer 
om sådana föreslagna åtgärder. 

Artikel 12.4 

Förfrågningar och kontaktpunkter 

1. Parterna ska införa eller upprätthålla lämpliga mekanismer 
för att svara på förfrågningar från berörda parter vad gäller 
åtgärder med allmän tillämpning som kan ha konsekvenser 
för frågor som omfattas av detta avtal och som har föreslagits 
eller trätt i kraft, och hur de ska tillämpas. Förfrågningar kan 
riktas till informationskontor eller kontaktpunkter som inrättas 
enligt detta avtal eller till andra mekanismer, beroende på vad 
som är tillämpligt. 

2. Parterna enas om att sådana svar som föreskrivs i punkt 1 
inte är definitiva eller rättsligt bindande, utan att de ges endast 
upplysningsvis, om inte annat föreskrivs i parternas lagar och 
andra författningar. 

3. På begäran av en part, ska den andra parten omedelbart 
lämna information och svara på frågor som gäller en aktuell 
eller föreslagen åtgärd med allmän tillämpning som den begä
rande parten anser kan påverka detta avtals funktion, oavsett 

om den begärande parten tidigare underrättats om åtgärden eller 
inte. 

4. Parterna ska försöka utse eller inrätta informationskontor 
eller kontaktpunkter för de berörda personerna i den andra 
parten med uppgift att effektivt försöka lösa problem som 
kan följa av tillämpningen av åtgärder med allmän tillämpning. 
Sådana processer bör vara lättillgängliga, tidsbundna, resultat
orienterade och öppna. De ska inte påverkar verkställighets- och 
överklagandeförfaranden som parterna inleder eller driver. De 
ska inte heller påverka parternas rättigheter eller skyldigheter 
enligt kapitel fjorton (Tvistelösning) och bilaga 14-A (Medlings
mekanism för icke-tariffära åtgärder). 

Artikel 12.5 

Administrativa förfaranden 

För att på ett enhetligt, opartiskt och skäligt sätt förvalta alla 
allmänt tillämpliga åtgärder som kan ha konsekvenser på de 
områden som omfattas av detta avtal, ska parterna vid tillämp
ningen av sådana åtgärder på särskilda personer, varor eller 
tjänster från den andra parten i specifika fall 

a) sträva efter att till de personer i den andra parten som direkt 
berörs av ett förfarande, med rimlig varsel och enligt sina 
egna förfaranden meddela när ett förfarande inleds, lämna en 
beskrivning av förfarandets art, ett uttalande om den rättsliga 
grunden enligt vilket förfarandet inletts och en allmän be
skrivning av tvistefrågorna, 

b) bereda skälig möjlighet för sådana berörda personer att lägga 
fram fakta och argument till stöd för sin ståndpunkt före 
någon slutlig administrativ åtgärd vidtas i den mån förfaran
dets längd och art samt det allmänna intresset tillåter det, 
och 

c) se till att förfarandena grundar på och överensstämmer med 
landets lagstiftning. 

Artikel 12.6 

Omprövning eller överklagande 

1. Parterna ska inrätta eller upprätthålla domstolar, domstols
liknande rättsinstanser, förvaltningsdomstolar eller motsvarande 
förfaranden som snabbt kan pröva och vid behov vidta korri
gerande åtgärder i frågor som omfattas av detta avtal. Dessa 
domstolar ska vara opartiska och oberoende av den instans eller 
myndighet som svarar för den administrativa tillsynen och får 
inte ha ett väsentligt intresse i ärendets utgång. 

2. Parterna ska säkerställa att parterna i målet i alla sådana 
domstolar eller förfaranden har rätt till följande:
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a) En rimlig möjlighet att stöda eller försvara sin ställning. 

b) Ett beslut som bygger på bevis eller inlämnade uppgifter 
eller, när så krävs i lagen, uppgifter som den administrativa 
myndigheten sammanställt. 

3. Parterna ska se till att sådana beslut som kan överklagas 
eller granskas enligt landets lagstiftning tillämpas eller regleras 
av den instans eller myndighet som ansvarar för den administ
rativa åtgärden i fråga. 

Artikel 12.7 

Lagstiftningens kvalitet och effektivitet samt god 
förvaltningssed 

1. Parterna är överens om att samarbeta för att främja god 
kvalitet och effektivitet i lagstiftningen, bland annat genom in
formationsutbyte och bästa praxis i deras respektive lagstift
ningsreformer och konsekvensanalyser av lagstiftningen. 

2. Parterna följer principerna för god förvaltningssed och 
enas om att samarbeta för att främja dem, bland annat genom 
informationsutbyte och bästa praxis. 

Artikel 12.8 

Icke-diskriminering 

Parterna ska när det gäller den andra partens berörda personer 
tillämpa normer för öppenhet på villkor som inte är mindre 
gynnsamma är dem som medges för deras egna berörda perso
ner, berörda personer i tredjeländer, eller tredjeländer, beroende 
på vilka normer som är gynnsammast. 

KAPITEL TRETTON 

HANDEL OCH HÅLLBAR UTVECKLING 

Artikel 13.1 

Bakgrund och mål 

1. Parterna erinrar om Agenda 21 om miljö och utveckling 
från 1992, genomförandeplanen från Johannesburg om hållbar 
utveckling från 2002 och FN:s ekonomiska och sociala råds 
ministerdeklaration från 2006 och bekräftar sina åtaganden 
att främja utvecklingen av den internationella handeln på ett 
sätt som bidrar till målet med hållbar utveckling och arbeta 
för att se till att detta mål integreras i och avspeglas på alla 
nivåer i parternas handelsförbindelser. 

2. Parterna erkänner att ekonomisk och social utveckling och 
miljöskydd är avhängiga av varandra och förstärker insatserna 

för hållbar utveckling. Parterna framhäver fördelen av samarbete 
i handelsrelaterade arbetsmarknads- och miljöfrågor som en del 
av en övergripande strategi för handel och hållbar utveckling. 

3. Parterna erkänner att det inte är deras avsikt att i detta 
kapitel harmonisera parternas arbetsmarknads- eller miljönor
mer, utan att avsikten är att förstärka handelsrelationer och 
samarbete så att det främjar hållbar utveckling inom ramen 
för punkterna 1 och 2. 

Artikel 13.2 

Tillämpningsområde 

1. Om inte annat anges i detta kapitel, ska detta kapitel gälla 
åtgärder som parterna antar eller bibehåller och som har kon
sekvenser för handelsrelaterade aspekter av arbetsmarknads- ( 84 ) 
och miljöfrågor inom ramen för artiklarna 13.1.1 och 13.1.2. 

2. Parterna betonar att miljö- och arbetsmarknadsnormer 
inte bör användas i handelsprotektionistiskt syfte. Parterna kon
staterar att deras komparativa fördel på inget sätt får ifrågas
ättas. 

Artikel 13.3 

Rätt att reglera och skyddsnivåer 

Parterna erkänner vardera partens rätt att fastställa sina egna 
nationella nivåer för miljö- och arbetarskydd och att anta eller 
ändra sina relevanta lagar och sin politik och strävar efter att 
garantera att de egna lagarna och den egna politiken inom 
miljöskydd och arbetarskydd ska säkra och främja ett högt 
miljö- och arbetarskydd i enlighet med de internationellt er
kända normer och avtal som avses i artiklarna 13.4 och 13.5. 
De strävar också efter att fortsätta att förbättra rättsliga och 
politiska åtgärder inom detta område. 

Artikel 13.4 

Multilaterala arbetsnormer och avtal 

1. Parterna erkänner värdet av internationellt samarbete och 
internationella avtal om sysselsättning och arbetsmarknadsfrågor 
som det internationella samfundets svar på de ekonomiska, sys
selsättningsrelaterade och sociala utmaningar och möjligheter 
som följer av globaliseringen. De åtar sig att vid behov samråda 
och samarbeta i handelsrelaterade arbetsmarknads- och syssel
sättningsfrågor av gemensamt intresse.
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( 84 ) Hänvisningar till arbete i detta kapitel inbegriper frågor av betydelse 
i agendan för anständigt arbete enligt överenskommelse i Interna
tionella arbetsorganisationen (ned kallad ILO) och FN:s ekonomiska 
och sociala råds ministerdeklaration från 2006 om full sysselsätt
ning och anständiga arbetsvillkor.
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2. Parterna bekräftar att de sluter upp bakom FN:s ekono
miska och sociala råds ministerdeklaration från 2006 om full 
sysselsättning och anständiga arbetsvillkor och erkänner att full 
och produktiv sysselsättning och anständiga arbetsvillkor för 
alla är centrala element i en hållbar utveckling för alla länder 
och ett prioriterat mål för internationellt samarbete och främ
jande av utvecklingen av internationell handel på ett sätt som 
leder till full och produktiv sysselsättning och anständiga arbets
villkor för alla, dvs. män, kvinnor och ungdomar. 

3. Parterna åtar sig, i enlighet med de skyldigheter som följer 
av medlemskap i ILO och ILO:s förklaring om grundläggande 
principer och rättigheter i arbetslivet och uppföljningen av 
denna som antogs vid internationella arbetskonferensens åttios
jätte möte 1998, att respektera, främja och i sina lagar och 
förfaranden införa principerna för de grundläggande rättighe
terna, nämligen 

a) föreningsfrihet och erkännande av rätten till kollektiva för
handlingar, 

b) avskaffande av alla former av tvångsarbete eller obligatoriskt 
arbete, 

c) avskaffande av barnarbete, och 

d) avskaffande av diskriminering i fråga om anställning och 
förvärvsarbete. 

Parterna bekräftar sina åtaganden att tillämpa de ILO-konven
tioner som Korea respektive Europeiska unionens medlemsstater 
har ratificerat. Parterna kommer att fortsätta sina ansträngningar 
för att uppnå en ratificering av både de grundläggande ILO- 
konventionerna och övriga konventioner som ILO klassificerat 
som uppdaterade. 

Artikel 13.5 

Multilaterala miljöavtal 

1. Parterna erkänner värdet av internationella miljöinsatser 
och miljöavtal som det internationella samfundets svar på glo
bala och regionala miljöproblem, och de åtar sig att vid behov 
samråda och samarbeta i förhandlingar om handelsrelaterade 
miljöfrågor av gemensamt intresse. 

2. Parterna bekräftar på nytt sina åtaganden om effektivt 
införlivande i sina lagar och förfaranden av multilaterala miljö
avtal i vilka de är parter. 

3. Parterna bekräftar sina åtaganden att uppnå slutmålet i 
FN:s ramkonvention om klimatförändringen och Kyotopro

tokollet. De åtar sig att samarbeta vid utarbetandet av framtida 
internationella ramverk om klimatförändringen enligt handlings
planen från Bali ( 85 ). 

Artikel 13.6 

Handel som främjar hållbar utveckling 

1. Parterna bekräftar att handel bör främja hållbar utveckling 
i alla dess dimensioner. Parterna erkänner den betydelse som 
grundläggande arbetsmarknadsnormer och anständiga arbetsvill
kor kan ha för ekonomisk effektivitet, innovation och produk
tivitet. De betonar också värdet av större politisk samstämmig
het mellan handelspolitiken å ena sidan och sysselsättnings- och 
arbetsmarknadspolitiken å den andra. 

2. Parterna ska sträva efter att underlätta och främja handel 
och utländska direktinvesteringar i miljövaror och miljötjänster, 
bland annat miljöteknik, hållbara och förnybara energikällor, 
energieffektiva varor och tjänster samt miljömärkta varor, bl.a. 
genom att ta itu med icke-tariffära handelshinder. Parterna ska 
sträva efter att underlätta och främja handel med varor som 
bidrar till hållbar utveckling, bland annat varor som ingår i 
system för till exempel rättvis och etisk handel och företagens 
sociala ansvar och åtaganden. 

Artikel 13.7 

Upprätthållande av skyddsnivåer vid tillämpning och 
efterlevnad av lagar, andra författningar och normer 

1. En part får inte underlåta att på ett effektivt sätt efterleva 
sina miljölagar och arbetsmarknadslagar genom att kontinuerligt 
eller återkommande handla eller försumma att handla på ett sätt 
som har konsekvenser för handeln eller investeringar mellan 
parterna. 

2. En part får inte försvaga eller minska det miljö- eller 
arbetarskydd som föreskrivs i landets lagar för att främja handel 
eller investeringar genom att avstå eller på annat sätt bevilja 
undantag från, eller erbjuda sig att avstå eller bevilja undantag 
från, landets lagar, andra författningar eller normer på ett sätt 
som påverkar handeln eller investeringarna mellan parterna. 

Artikel 13.8 

Vetenskaplig information 

Parterna anser att det är viktigt att man vid utformningen och 
genomförandet av skyddet av miljön och sociala förhållanden 
som påverkar handeln mellan parterna tar hänsyn till veten
skaplig och teknisk information, relevanta internationella nor
mer, riktlinjer eller rekommendationer.
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Artikel 13.9 

Öppenhet 

Parterna är eniga om att, enligt sina respektive nationella lagar, 
på ett öppet sätt utarbeta, införa och tillämpa åtgärder för skydd 
av miljön och arbetsförhållanden som påverkar handeln mellan 
parterna. De ska meddela åtgärderna i förväg och hålla ett 
offentligt samråd samt snarast meddela och samråda med 
icke-statliga aktörer, även inom den privata sektorn. 

Artikel 13.10 

Översyn av hållbarhetseffekter 

Parterna förbinder sig att följa upp, se över och bedöma vilka 
effekterna blir av tillämpningen av detta avtal för en hållbar 
utveckling, inbegripet främjande av anständiga arbetsvillkor, ge
nom sina respektive förfaranden och institutioner för medinfly
tande, liksom dem som inrättas genom detta avtal, till exempel 
genom handelsrelaterade konsekvensanalyser i fråga om hållbar 
utveckling. 

Artikel 13.11 

Samarbete 

Parterna erkänner vikten av samarbete i handelsrelaterade aspek
ter av socialpolitik och miljöpolitik för att målen i detta avtal 
ska kunna uppnås och åtar sig att inleda samarbete enligt bilaga 
13. 

Artikel 13.12 

Institutionella mekanismer 

1. Parterna ska utse ett kontor inom sin förvaltning som ska 
tjäna som kontaktpunkt med den andra parten vid tillämp
ningen av detta kapitel. 

2. Den kommitté för handel och hållbar utveckling som 
inrättas enligt artikel 15.2.1 (Specialiserade kommittéer) ska be
stå av högre tjänstemän från parternas förvaltningar. 

3. Kommittén ska sammanträda inom ett år från det att det 
här avtalet har trätt i kraft, och därefter vid behov, för att 
övervaka genomförandet av detta kapitel, bland annat samarbe
tet enligt bilaga 13. 

4. Parterna ska inrätta en nationell rådgivande grupp/natio
nella rådgivande grupper för hållbar utveckling (miljö och ar
bete) som ska ha till uppgift att ge råd i frågor som gäller 
genomförandet av detta kapitel. 

5. Den nationella rådgivande gruppen/de nationella rådgi
vande grupperna ska bestå av oberoende representativa organi
sationer för det civila samhället i en balanserad fördelning mel
lan miljöintressen, arbetsmarknadsorganisationer och andra be
rörda parter. 

Artikel 13.13 

Mekanism för dialog med det civila samhället 

1. Medlemmarna i parternas nationella rådgivande grupper 
ska sammanträda vid ett forum för det civila samhället för att 
föra en dialog om olika aspekter av hållbar utveckling i sam
band med handelsrelationerna mellan parterna. Forumet för det 
civila samhället ska sammanträda en gång per år, om parterna 
inte kommer överens om något annat. Parterna ska genom 
beslut i kommittén för handel och hållbar utveckling enas om 
verksamheten i forumet för det civila samhället senast ett år 
efter det att detta avtal har trätt i kraft. 

2. Den nationella rådgivande gruppen/de nationella rådgi
vande grupperna ska välja sina företrädare bland sina medlem
mar i en balanserad fördelning mellan berörda parter enligt 
artikel 13.12.5. 

3. Parterna kan lägga fram en uppdatering av tillämpningen 
av detta kapitel inför forumet för det civila samhället. Synpunk
ter, åsikter och resultat från forumet för det civila samhället kan 
lämnas till parterna direkt eller via de nationella rådgivande 
grupperna. 

Artikel 13.14 

Samråd på myndighetsnivå 

1. En part får begära samråd med den andra parten i alla 
frågor som kan uppkomma inom ramen för detta kapitel, dä
ribland de meddelanden från de nationella rådgivande grup
perna som avses i artikel 13.12, genom att sända en skriftlig 
begäran till den andra partens kontaktpunkt. Samråd ska äga 
rum genast efter det att en part lämnat en begäran om samråd. 

2. Parterna ska göra sitt yttersta för att nå en ömsesidigt 
tillfredsställande lösning i frågan. Parterna ska se till att reso
lutionen återspeglar ILO:s eller relevanta multilaterala miljöorga
nisationers eller -organs verksamhet för främjande av ökat sam
arbete och samstämmighet i arbetet mellan parterna och dessa 
organisationer. I tillämpliga fall kan parterna enligt överenskom
melse dem emellan rådfråga dessa organisationer eller organ. 

3. Om en part anser att en fråga behöver diskuteras närmare, 
kan den parten, genom att sända en skriftlig begäran till den 
andra partens kontaktpunkt, begära att kommittén för handel 
och hållbar utveckling sammankallas för att behandla frågan. 
Kommittén ska genast sammanträda och försöka komma fram 
till en lösning i frågan. Kommitténs resolution ska offentliggöras 
om kommittén inte beslutar något annat. 

4. Kommittén kan rådfråga antingen den ena nationella råd
givande gruppen eller båda, och vardera parten kan på eget 
initiativ rådfråga sin egen nationella rådgivande grupp. En parts 
nationella rådgivande grupp får också på eget initiativ lämna 
meddelanden till parten eller kommittén.
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Artikel 13.15 

Expertpanel 

1. Om parterna inte kommer överens om något annat, får en 
part, inom 90 dagar från det att begäran om samråd ingivits 
enligt artikel 13.14.1 begära att en expertpanel sammankallas 
för att undersöka den fråga som inte har lösts på ett tillfreds
ställande sätt genom samråd på myndighetsnivå. Parterna kan 
komma med inlagor till expertpanelen. Expertpanelen kan vid 
behov begära information och råd av endera parten, den natio
nella rådgivande gruppen/de nationella rådgivande grupperna 
eller de internationella organisationer som avses i 
artikel 13.14. Expertpanelen ska sammankallas inom två måna
der från det att en part begärt det. 

2. Den expertpanel som utses enligt förfarandena i punkt 3 
ska ställa sin sakkunskap till förfogande vid tillämpningen av 
detta kapitel. Om parterna inte kommer överens om något 
annat, ska expertpanelen, inom 90 dagar från det att den sista 
experten utsetts, lägga fram en rapport för parterna. Parterna 
ska vid tillämpningen av detta kapitel göra sitt yttersta för att ta 
hänsyn till expertpanelens råd och rekommendationer. Inför
livandet av expertpanelens rekommendationer ska övervakas 
av kommittén för handel och hållbar utveckling. Expertpanelens 
rapport ska ställas till förfogande för parternas nationella rådgi
vande grupper. Vad gäller konfidentiell information ska princi
perna i bilaga 14-B (Arbetsordning för skiljeförfaranden) till
lämpas. 

3. När detta avtal träder i kraft, ska parterna komma överens 
om en förteckning över minst 15 personer med sakkunskap om 
frågorna i detta kapitel, varav minst fem ska vara icke-medbor
gare i den part som innehar ordförandeskapet i expertpanelen. 
Experterna ska vara oberoende och inte ha anknytning till eller 
ta emot instruktioner från någondera parten eller organisationer 
som är företrädda i en nationell rådgivande grupp/de nationella 
rådgivande grupperna. Vardera parten ska utse en expert från 
förteckningen över experter inom 30 dagar från den dag då 
begäran om tillsättande av expertpanelen mottogs. Om en 
part inte kan utse sin expert inom utsatt tid, ska den andra 
parten från förteckningen över experter utse en medborgare 
från den part som inte kunnat utse en expert. De två utsedda 
experterna ska fatta beslut om ordförandeskapet, som inte får 
vara en medborgare från någondera parten. 

Artikel 13.16 

Tvistelösning 

För alla frågor som uppkommer inom ramen för detta kapitel 
ska parterna endast kunna tillgripa de tvistelösningsförfaranden 
som föreskrivs i artiklarna 13.14 och 13.15. 

KAPITEL FJORTON 

TVISTELÖSNING 

AVSNITT A 

Syfte och tillämpningsområde 

Artikel 14.1 

Mål 

Syftet med detta kapitel är att förebygga och lösa eventuella 
tvister mellan parterna vad gäller tillämpningen av detta avtal 
i god tro, och att i möjligaste mån finna en ömsesidigt godtag
bar lösning. 

Artikel 14.2 

Tillämpningsområde 

Detta kapitel ska tillämpas på alla tvister rörande tolkning och 
tillämpning av bestämmelserna i detta avtal om inte något an
nat anges ( 86 ). 

AVSNITT B 

Samråd 

Artikel 14.3 

Samråd 

1. Parterna ska sträva efter att lösa alla tvister när det gäller 
tolkningen och tillämpningen av de bestämmelser som avses i 
artikel 14.2 genom att inleda samråd i en förtroendefull anda i 
syfte att gemensamt komma överens om en lösning. 

2. Samråd ska inledas genom att en part sänder en skriftlig 
begäran till den andra parten. Av begäran ska det framgå vilken 
åtgärd det rör sig om och vilka bestämmelser i avtalet som 
parten anser är tillämpliga. En kopia av begäran om samråd 
ska sändas till handelskommittén. 

3. Samråden ska hållas inom 30 dagar från det att begäran 
har lämnats och ska, om parterna inte kommer överens om 
något annat, hållas på den svarande partens territorium. Sam
råden ska anses ha avslutats inom 30 dagar från det att begäran 
om samråd lämnades, om inte båda parterna är överens om att 
fortsätta samrådet. All information som lämnas ut under sam
rådet ska förbli konfidentiell. 

4. Samråd om brådskande ärenden, bl.a. frågor som gäller 
lättfördärvliga varor eller säsongvaror ( 87 ), ska genomföras inom 
15 dagar från den dag då begäran om samråd lämnades och 
anses vara avslutade senast 15 dagar från det att begäran om 
samråd lämnades.

SV 14.5.2011 Europeiska unionens officiella tidning L 127/65 
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5. Om samråden inte genomförs inom de tidsfrister som 
fastställs i punkterna 3 och 4, eller om samråden har avslutats 
men ingen ömsesidigt godtagbar lösning har nåtts, får den kla
gande parten begära att en skiljenämnd tillsätts i enlighet med 
artikel 14.4. 

AVSNITT C 

Tvistelösningsförfaranden 

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

S k i l j e f ö r f a r a n d e 

Artikel 14.4 

Inledande av skiljeförfarandet 

1. Om parterna inte har lyckats lösa tvisten genom samråd, i 
enlighet med artikel 14.3, får den klagande parten begära att det 
tillsätts en skiljenämnd. 

2. Begäran om tillsättande av en skiljenämnd ska lämnas in 
skriftligen till den svarande parten och till handelskommittén. 
Den klagande parten ska i sin begäran ange den särskilda åtgärd 
klagomålet gäller och förklara hur denna åtgärd kan anses strida 
mot de bestämmelser som det hänvisas till i artikel 14.2. 

Artikel 14.5 

Tillsättande av skiljenämnden 

1. En skiljenämnd ska bestå av tre skiljemän. 

2. Inom tio dagar från det att begäran om tillsättande av en 
skiljenämnd har ingetts till handelskommittén, ska parterna 
samråda för att enas om nämndens sammansättning. 

3. Om parterna inte kan enas om skiljenämndens samman
sättning inom den tidsfrist som fastställs i punkt 2, kan endera 
parten begära att ordföranden för handelskommittén eller den
nes ställföreträdare utser alla tre ledamöterna genom lottning 
bland de personer som är upptagna på den förteckning som 
avses i artikel 14.18 enligt följande: en bland de personer som 
den klagande parten föreslagit, en bland de personer som den 
svarande parten föreslagit och en bland de personer som av 
parterna valts för att fungera som ordförande. Om parterna är 
eniga om valet av en eller flera av ledamöterna i skiljenämnden, 
ska de övriga ledamöterna utses genom samma förfarande. 

4. Skiljenämnden ska anses ha tillsatts den dag då de tre 
skiljemännen utses. 

Artikel 14.6 

Interimsrapport från nämnden 

1. Senast 90 dagar efter det att skiljenämnden tillsattes ska 
nämnden för parterna lägga fram en interimsrapport som ska 
innehålla en redogörelse för sakförhållandena, tillämpligheten av 
de relevanta bestämmelserna samt de viktigaste skälen till 
nämndens undersökningsresultat och rekommendationer. Om 

skiljenämnden anser att denna tidsfrist inte kan hållas, ska 
nämndens ordförande skriftligen meddela detta till parterna 
och till handelskommittén och ange skälen till förseningen 
samt det datum då nämnden planerar att ha avslutat sitt arbete. 
I inget fall får interimsrapporten läggas fram senare än 120 
dagar efter den dag då skiljenämnden tillsattes. 

2. Parterna får inom 14 dagar från det att interimsrapporten 
lagts fram lämna in en skriftlig begäran till skiljenämnden om 
att den ska ompröva särskilda aspekter i rapporten. 

3. I brådskande fall, inbegripet fall som gäller lättfördärvliga 
varor eller säsongvaror, ska skiljenämnden göra sitt yttersta för 
att överlämna sin interimsrapport och parterna får inom de 
tidsfrister som fastställs i punkterna 1 och 2 lämna in en skrift
lig begäran till skiljenämnden om att den ska ompröva särskilda 
aspekter i rapporten. 

4. Efter att ha övervägt parternas skriftliga synpunkter på 
interimsrapporten, får skiljenämnden ändra sin rapport och fö
reta ytterligare utredningar som den anser motiverade. Skilje
nämndens slutliga avgörande ska innehålla en redogörelse för de 
argument som förts fram i samband med interimsöversynen. 

Artikel 14.7 

Skiljenämndens avgörande 

1. Skiljenämnden ska överlämna sitt avgörande till parterna 
och till handelskommittén senast 120 dagar efter den dag då 
nämnden tillsattes. Om skiljenämnden anser att denna tidsfrist 
inte kan hållas, ska nämndens ordförande skriftligen meddela 
detta till parterna och till handelskommittén och ange skälen till 
förseningen samt det datum då nämnden planerar att meddela 
sitt avgörande. Under inga omständigheter får avgörandet med
delas senare än 150 dagar efter den dag då skiljenämnden till
sattes. 

2. I brådskande fall, bl.a. fall som gäller lättfördärvliga varor 
och säsongvaror, ska skiljenämnden göra sitt yttersta för att 
lämna sitt avgörande inom 60 dagar från den dag då den till
sattes. Under inga omständigheter får avgörandet meddelas se
nare än 75 dagar efter den dag då nämnden tillsattes. Skilje
nämnden får inom tio dagar från den dag då den tillsattes 
lämna ett preliminärt avgörande i frågan om huruvida den anser 
att fallet är brådskande. 

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

Ö v e r e n s s t ä m m e l s e 

Artikel 14.8 

Åtgärder för att följa skiljenämndens avgörande 

Vardera parten ska i god tro vidta de åtgärder som är nödvän
diga för att följa skiljenämndens avgörande, och parterna ska 
sträva efter att nå enighet om hur lång tid som krävs för att 
följa avgörandet.
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Artikel 14.9 

Rimlig tidsperiod för att följa avgörandet 

1. Den svarande parten ska inom 30 dagar från den dag då 
skiljenämndens avgörande överlämnades till parterna till den 
klagande parten och handelskommittén anmäla den tidsperiod 
som den kommer att behöva för att följa avgörandet. 

2. Om parterna inte kan enas om vilken tidsperiod som är 
rimlig för att följa skiljenämndens avgörande, ska den klagande 
parten inom 20 dagar från den svarande partens anmälan enligt 
punkt 1 skriftligen begära att den ursprungliga skiljenämnden 
fastställer den rimliga tidsperiodens längd. En sådan begäran ska 
anmälas till den andra parten och till handelskommittén. Skil
jenämnden ska överlämna sitt avgörande till parterna och till 
handelskommittén senast 20 dagar efter den dag då begäran 
ingavs. 

3. Om en ledamot i den ursprungliga skiljenämnden inte 
längre är tillgänglig, ska förfarandena i artikel 14.5 tillämpas. 
Tidsfristen för att meddela avgörandet ska vara 35 dagar från 
den dag då den begäran som avses i punkt 2 ingavs. 

4. Den svarande parten ska skriftligen meddela den klagande 
parten om de åtgärder som har vidtagits för att följa skiljenämn
dens avgörande minst en månad före den rimliga tidsperioden 
har löpt ut. 

5. Den rimliga tidsperioden kan förlängas efter överenskom
melse mellan parterna. 

Artikel 14.10 

Översyn av åtgärder som har vidtagits för att följa 
skiljenämndens avgörande 

1. Den svarande parten ska före utgången av den rimliga 
tidsperioden till den klagande parten och handelskommittén 
anmäla vilka åtgärder den har vidtagit för att följa skiljenämn
dens avgörande. 

2. Om det råder oenighet mellan parterna om huruvida en 
åtgärd, så som den anmälts enligt punkt 1, har vidtagits eller är 
förenlig med bestämmelserna som det hänvisas till i 
artikel 14.2, får den klagande parten skriftligen begära att frågan 
hänskjuts till den ursprungliga skiljenämnden för avgörande. 
Den klagande parten ska i sin begäran ange vilken särskild 
åtgärd klagomålet gäller och förklara varför denna åtgärd kan 
anses strida mot bestämmelserna som det hänvisas till i 
artikel 14.2. Skiljenämnden ska meddela sitt avgörande inom 
45 dagar från den dag då begäran ingavs. 

3. Om en ledamot i den ursprungliga skiljenämnden inte 
längre är tillgänglig, ska förfarandena i artikel 14.5 tillämpas. 
Tidsfristen för att meddela avgörandet ska vara 60 dagar från 
den dag då den begäran som avses i punkt 2 ingavs. 

Artikel 14.11 

Tillfällig kompensation om skiljenämndens avgörande inte 
följs 

1. Om den svarande parten inte anmäler de åtgärder som har 
vidtagits för att följa skiljenämndens avgörande innan den rim
liga tidsperioden har löpt ut, eller om skiljenämnden fastställer 
att ingen åtgärd vidtagits för att följa avgörandet eller att de 
åtgärder som anmälts enligt artikel 14.10.1 inte är förenliga 
med den partens förpliktelser enligt bestämmelserna i 
artikel 14.2, ska den svarande parten, om den klagande parten 
begär detta, erbjuda provisorisk kompensation. 

2. Om ingen överenskommelse om kompensation har kun
nat träffas inom 30 dagar från utgången av den rimliga tids
perioden eller från skiljenämndens avgörande enligt 
artikel 14.10 att ingen åtgärd vidtagits för att följa avgörandet 
eller att den åtgärd som anmälts enligt artikel 14.10.1 är oför
enlig med de bestämmelser som avses i artikel 14.2, ska den 
klagande parten ha rätt att genom anmälan till den svarande 
parten och till handelskommittén tillfälligt upphäva de förplik
telser som följer av bestämmelserna i artikel 14.2 i en omfatt
ning som motsvarar de upphävda eller minskade förpliktelser 
som orsakats av den bristande efterlevnaden. I anmälan ska det 
anges omfattningen av de förpliktelser som den klagande parten 
avser att upphäva. Den klagande parten får börja tillämpa upp
hävandet tio dagar efter den dag då anmälan gjordes, såvida inte 
den svarande parten har begärt skiljeförfarande enligt punkt 4. 

3. Om förpliktelser upphävs eller minskas, kan den klagande 
parten välja att höja sina tullsatser till samma nivå som gäller 
för andra WTO-medlemmar på en handelsvolym som fastställs 
så att handelsvolymen multiplicerad med ökningen av tullsat
serna motsvarar värdet på de upphävda eller minskade förplik
telser som orsakats av den bristande efterlevnaden. 

4. Om den svarande parten anser att omfattningen av de 
upphävda eller minskade förpliktelserna inte motsvarar de upp
hävda eller minskade förpliktelser som orsakats av den bristande 
efterlevnaden, får parten inge en skriftlig begäran om att den 
ursprungliga skiljenämnden ska avgöra frågan. En sådan begäran 
ska anmälas till den klagande parten och till handelskommittén 
inom 10 arbetsdagar från utgången av den period som det 
hänvisas till i punkt 2. Den ursprungliga skiljenämnden ska 
meddela sitt avgörande till parterna och handelskommittén be
träffande nivån på de upphävda skyldigheterna inom 30 dagar 
från den dag då begäran ingavs. Förpliktelserna får inte upp
hävas förrän den ursprungliga skiljenämnden har meddelat sitt 
avgörande, och det tillfälliga upphävandet ska vara förenligt 
med skiljenämndens avgörande. 

5. Om en ledamot i den ursprungliga skiljenämnden inte 
längre är tillgänglig, ska förfarandena i artikel 14.5 tillämpas. 
Tidsfristen för att meddela avgörandet ska vara 45 dagar från 
den dag då den begäran som avses i punkt 4 ingavs.
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6. Upphävandet av förpliktelserna ska vara tillfälligt och till
lämpas endast till dess att den åtgärd som konstaterats strida 
mot bestämmelserna som det hänvisas till i artikel 14.2 har 
undanröjts eller ändrats på ett sådant sätt att den blir förenlig 
med de bestämmelserna i enlighet med artikel 14.12 eller till 
dess att parterna har enats om en lösning av tvisten. 

Artikel 14.12 

Översyn av åtgärder som har vidtagits för att följa 
avgörandet efter det tillfälliga upphävandet av förpliktelser 

1. Den svarande parten ska underrätta den klagande parten 
och handelskommittén om alla åtgärder som den har vidtagit 
för att följa skiljenämndens avgörande och om sin begäran om 
att det tillfälliga upphävandet av förpliktelser som tillämpas av 
den klagande parten ska upphöra. 

2. Om parterna inte når en överenskommelse om den an
mälda åtgärdens förenlighet med bestämmelserna enligt 
artikel 14.2 inom 30 dagar från det att anmälan ingavs, ska 
den klagande parten skriftligen begära att frågan hänskjuts till 
den ursprungliga skiljenämnden för avgörande. En sådan begä
ran ska anmälas till den svarande parten och till handelskom
mittén. Skiljenämndens avgörande ska meddelas parterna och 
handelskommittén senast 45 dagar efter den dag då begäran 
ingavs. Om skiljenämnden fastställer att en vidtagen åtgärd är 
förenlig med de bestämmelser som det hänvisas till i 
artikel 14.2, ska upphävandet av förpliktelser upphöra att till
lämpas. 

3. Om en ledamot i den ursprungliga skiljenämnden inte 
längre är tillgänglig, ska förfarandena i artikel 14.5 tillämpas. 
Tidsfristen för att meddela avgörandet ska vara 60 dagar från 
den dag då den begäran som avses i punkt 2 ingavs. 

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

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

Artikel 14.13 

Ömsesidigt godtagbar lösning 

Parterna får när som helst nå en ömsesidigt godtagbar lösning 
på tvister som omfattas av detta kapitel. De ska anmäla alla 
sådana lösningar till handelskommittén. När en ömsesidigt god
tagbar lösning har anmälts, ska förfarandet avslutas. 

Artikel 14.14 

Arbetsordning 

1. Tvistelösningsförfarandena enligt detta kapitel i denna av
delning ska styras av bilaga 14-B. 

2. Utfrågningarna i skiljenämnden ska vara öppna för all
mänheten i enlighet med bilaga 14-B. 

Artikel 14.15 

Upplysningar samt råd i sakfrågor 

På begäran av en part eller på eget initiativ får skiljenämnden 
inhämta upplysningar för förfarandet i skiljenämnden från alla 
källor som den finner lämpliga, bl.a. från de parter som deltar i 
tvisten. Nämnden ska också ha rätt att begära expertutlåtanden 
om den finner det lämpligt. Alla upplysningar som inhämtas på 
detta sätt ska delges båda parterna som har möjlighet att lämna 
synpunkter på detta. Berörda fysiska eller juridiska personer på 
parternas territorium har rätt att i egenskap av sakkunniga 
(amicus curiae) informera nämnden i enlighet med bilaga 14-B. 

Artikel 14.16 

Tolkningsregler 

Skiljenämnden ska tolka bestämmelserna som det hänvisas till i 
artikel 14.2 i enlighet med sedvanliga folkrättsliga tolknings
regler, inklusive de regler som fastställs i Wienkonventionen 
om traktaträtten. Om en skyldighet enligt detta avtal är identisk 
med en skyldighet enligt WTO-avtalet, ska skiljenämnde anta en 
tolkning som är förenlig med relevanta beslut av WTO:s tvis
telösningsorgan (nedan kallat DSB:s tvistelösningsorgan). Skilje
nämndens avgöranden kan inte utvidga eller begränsa de rättig
heter och skyldigheter som följer av de bestämmelser som det 
hänvisas till i artikel 14.2. 

Artikel 14.17 

Skiljenämndens beslut och avgöranden 

1. Skiljenämnden ska göra sitt yttersta för att fatta beslut 
enhälligt. Om det inte går att uppnå enhällighet, ska frågan 
avgöras genom enkel majoritet. Skiljemännens avvikande me
ningar ska aldrig offentliggöras. 

2. Skiljenämndens avgöranden ska vara bindande för par
terna och får inte ge upphov till några rättigheter eller förplik
telser för fysiska eller juridiska personer. Skiljenämnden ska i sitt 
avgörande redovisa sakförhållandena, de relevanta avtalsbestäm
melsernas tillämplighet samt de viktigaste skälen till nämndens 
undersökningsresultat och slutsatser. Handelskommittén ska of
fentliggöra skiljenämndens avgöranden i sin helhet, såvida den 
inte beslutat att inte offentliggöra dem. 

AVSNITT D 

Allmänna bestämmelser 

Artikel 14.18 

Förteckning över skiljemän 

1. Handelskommittén ska senast sex månader efter det att 
detta avtal trätt i kraft sammanställa en förteckning över 15 
personer som är villiga och har möjlighet att tjänstgöra som 
skiljemän. Parterna ska föreslå fem personer vardera som kan 
fungera som skiljemän. Parterna ska också välja fem personer 
som inte är medborgare i någon av parterna och som ska 
fungera som ordförande för skiljenämnden. Handelskommittén 
ska se till att det alltid finns 15 personer i förteckningen.
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2. Skiljemännen ska ha specialkunskaper eller erfarenhet 
inom juridik och internationell handel. De ska vara oberoende, 
uppträda i egenskap av enskilda individer och inte ta emot 
instruktioner från någon organisation eller regering vad gäller 
frågor med anknytning till tvisten, eller ha anknytning till någon 
av parternas regeringar, samt följa bilaga 14-C. 

Artikel 14.19 

Förhållande till skyldigheterna enligt WTO 

1. Tillämpningen av bestämmelserna i detta kapitel om tvis
telösning ska inte utgöra något hinder för eventuella åtgärder 
inom ramen för WTO, inklusive tvistelösningsåtgärder. 

2. Om en part emellertid har inlett ett tvistelösningsför
farande avseende en viss åtgärd, antingen enligt detta kapitel 
eller enligt WTO-avtalet, får den inte inleda ett tvistelösnings
förfarande avseende samma åtgärd i något annat forum förrän 
det första förfarandet har avslutats. När det gäller en förpliktelse 
som är densamma enligt detta avtal och enligt WTO-avtalet, får 
en part inte heller hävda sina rättigheter i båda dessa forum. När 
ett tvistelösningsförfarande väl har inletts, får parten inte hävda 
sina rättigheter i det andra forumet när det gäller samma för
pliktelse enligt det andra avtalet, såvida inte det valda forumet 
av skäl som rör förfarandet eller juridisk behörighet misslyckas 
med att få fram ett undersökningsresultat för de rättigheter som 
hävdas enligt den förpliktelsen. 

3. För tillämpningen av punkt 2 gäller följande: 

a) Tvistelösningsförfarandet enligt WTO-avtalet anses ha inletts 
genom att en part begär att en nämnd ska tillsättas enligt 
artikel 6 i WTO-överenskommelsen om regler och förfaran
den för tvistelösning i bilaga 2 i WTO-avtalet, och anses ha 
avslutats när tvistelösningsorganet antar nämndens rapport 
eller, i vissa fall, överprövningsorganets rapport, enligt 
artikel 16 och 17.4 i WTO-överenskommelsen om regler 
och förfaranden för tvistelösning. 

b) Tvistelösningsförfarandet enligt detta kapitel anses ha inletts 
genom att en part begär att en nämnd ska tillsättas enligt 
artikel 14.4.1 och anses ha avslutats när skiljenämnden en
ligt artikel 14.7 har meddelat parterna och handelskommit
tén sitt avgörande. 

4. Ingenting i detta avtal ska hindra en part från att genom
föra ett sådant upphävande av skyldigheter som godkänts av 
DSB:s tvistelösningsorgan. WTO-avtalet får inte åberopas för 
att hindra en part från att upphäva sina förpliktelser enligt detta 
kapitel. 

Artikel 14.20 

Tidsfrister 

1. Alla tidsfrister som fastställs i detta kapitel, inklusive skil
jenämndens tidsfrister för att meddela sina avgöranden, ska 
räknas i kalenderdagar från och med dagen efter den dag då 
den åtgärd eller händelse de avser inträffade. 

2. Alla tidsfrister som anges i detta kapitel får förlängas ge
nom överenskommelse mellan parterna. 

KAPITEL FEMTON 

INSTITUTIONELLA OCH ALLMÄNNA BESTÄMMELSER SAMT 
SLUTBESTÄMMELSER 

Artikel 15.1 

Handelskommitté 

1. Härmed inrättas en handelskommitté ( 88 ), bestående av 
företrädare för EU-parten, och företrädare för Korea. 

2. Handelskommittén ska sammanträda en gång per år, väx
elvis i Bryssel och i Söul, eller om någon av parterna begär 
detta. Ordförandeskapet i handelskommittén ska innehas ge
mensamt av Koreas handelsminister och ledamoten av Europe
iska kommissionen med ansvar för handel, eller deras respektive 
utsedda företrädare. Handelskommittén ska komma överens om 
sammanträdesschemat och fastställa dagordningen. 

3. Handelskommittén ska 

a) se till att detta avtal fungerar väl, 

b) övervaka och främja tillämpningen och genomförandet av 
detta avtal och främja dess allmänna syften, 

c) övervaka arbetet i samtliga specialiserade kommittéer, arbets
grupper och andra organ som inrättas enligt detta avtal, 

d) överväga hur handelsrelationerna mellan parterna kan för
bättras ytterligare, 

e) utan att påverka de rättigheter som följer av kapitel fjorton 
(Tvistelösning) och bilaga 14-A (Medlingsmekanism för icke- 
tariffära åtgärder), söka efter lämpliga sätt och metoder för 
att avvärja sådana problem som kan uppkomma på de om
råden som omfattas av avtalet, eller lösa tvister som kan 
uppstå rörande tolkningen eller tillämpningen av detta avtal,
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f) granska utvecklingen av handeln mellan parterna, och 

g) behandla alla övriga relevanta frågor som rör ett område 
som omfattas av detta avtal. 

4. Handelskommittén får 

a) besluta om att inrätta och delegera uppgifter till specialise
rade kommittéer, arbetsgrupper och andra organ, 

b) upprätthålla kontakten med alla berörda parter, inbegripet 
den privata sektorn och det civila samhällets organisationer, 

c) överväga ändringar av detta avtal eller ändra bestämmelser i 
detta avtal i de fall som särskilt föreskrivs i detta avtal, 

d) anta tolkningar av bestämmelserna i detta avtal, 

e) utfärda rekommendationer och anta beslut enligt detta avtal, 

f) fastställa sin egen arbetsordning, och 

g) vidta sådana andra åtgärder i samband med utövandet av 
sina uppgifter som parterna kommit överens om. 

5. Handelskommittén ska rapportera till gemensamma kom
mittén om sin egen och de specialiserade kommittéernas, ar
betsgruppernas och andra organs verksamhet vid varje regelbun
det möte i gemensamma kommittén. 

6. Utan att det påverkar de rättigheter som följer av kapitel 
fjorton (Tvistelösning) och bilaga 14-A (Medlingsmekanism för 
icke-tariffära åtgärder) får parterna hänskjuta alla frågor om 
avtalets tillämpning eller tolkning till handelskommittén. 

7. Om en part överlämnar uppgifter som betraktas som kon
fidentiella enligt dess lagar och andra författningar till handels
kommittén, specialiserade kommittéer, arbetsgrupper och andra 
organ, ska den andra parten iaktta sekretess beträffande dessa 
uppgifter. 

8. Parterna erkänner betydelsen av insyn och öppenhet och 
bekräftar sin respektive praxis för att ta hänsyn till allmänhetens 
synpunkter så att så många olika perspektiv som möjligt kan 
integreras vid tillämpningen av detta avtal. 

Artikel 15.2 

Specialiserade kommittéer 

1. Följande specialiserade kommittéer inrättas härmed under 
ledning av handelskommittén: 

a) Den kommitté för varuhandel som avses i artikel 2.16 (Kom
mittén för varuhandel). 

b) Den kommitté för sanitära och fytosanitära åtgärder som 
avses i artikel 5.10 (Kommittén för sanitära och fytosanitära 
åtgärder). 

c) Den tullkommitté som avses i artikel 6.16 (Tullkommittén). I 
frågor som uteslutande omfattas av tullavtalet verkar tull
kommittén som den gemensamma tullsamarbetskommitté 
som inrättas genom det avtalet. 

d) Den kommitté för handel med tjänster, etablering och elek
tronisk handel som avses i artikel 7.3 (Kommittén för handel 
med tjänster, etablering och elektronisk handel). 

e) Den kommitté för handel och hållbar utveckling som avses i 
artikel 13.12 (Institutionella mekanismer). 

f) Den kommitté för zoner för passiv förädling på Koreahalvön 
som avses i bilaga IV i protokollet om definition av begrep
pet ursprungsprodukter och metoder för administrativt sam
arbete. 

De specialiserade kommittéernas uppdrag och uppgifter fast
ställs i relevanta kapitel och protokoll i detta avtal. 

2. Handelskommittén kan besluta att inrätta andra speciali
serade kommittéer som kan bistå den i dess arbete. Handels
kommittén ska fastställa sammansättningen av och uppgifterna 
och arbetssättet för de specialiserade kommittéer som inrättas 
enligt denna artikel. 

3. Om inte annat anges i detta avtal, ska de specialiserade 
kommittéerna vanligtvis sammanträda en gång per år, växelvis i 
Bryssel och Söul, eller om någon av parterna eller handelskom
mittén begär detta, och ha en företrädare för Korea och en för 
Europeiska unionen som ordförande. De specialiserade kommit
téerna ska komma överens om sammanträdesschemat och fast
ställa dagordningen. 

4. De specialiserade kommittéerna ska underrätta handels
kommittén om sammanträdesschemat och dagordningen i till
räckligt god tid före sammanträdena. De ska rapportera till 
handelskommittén om sin verksamhet vid varje reguljärt sam
manträde i handelskommittén. Inrättandet eller förekomsten av 
en specialiserad kommitté ska inte utgöra ett hinder för en part 
att ta upp en fråga direkt med handelskommittén. 

5. Handelskommittén kan besluta att ändra eller åta sig den 
uppgift som givits till en specialiserad kommitté eller att upp
lösa en specialiserad kommitté. 

Artikel 15.3 

Arbetsgrupper 

1. Följande arbetsgrupper inrättas härmed under ledning av 
handelskommittén: 

a) Den arbetsgrupp för motorfordon och delar som avses i 
artikel 9.2 (Arbetsgruppen för motorfordon och delar) i bi
laga 2-C (Motorfordon och delar).

SV L 127/70 Europeiska unionens officiella tidning 14.5.2011

1635 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 31 schwedischer Vertragstext (Normativer Teil)72 von 1432

www.parlament.gv.at



b) Den arbetsgrupp för läkemedel och medicintekniska produk
ter som avses i artikel 5.3 (Samarbete i lagstiftningsfrågor) i 
bilaga 2-D (Läkemedel och medicintekniska produkter). 

c) Den arbetsgrupp för kemikalier som avses i punkt 4 i bilaga 
2-E (Kemikalier). 

d) Den arbetsgruppen för samarbete om handelspolitiska åtgär
der som avses i artikel 3.6.1 (Arbetsgruppen för samarbete 
om handelspolitiska åtgärder). 

e) Den arbetsgrupp för avtal om ömsesidigt erkännande som 
avses i artikel 7.21.5 (Ömsesidigt erkännande). 

f) Den arbetsgrupp för offentlig upphandling som avses i 
artikel 9.3 (Arbetsgruppen för offentlig upphandling). 

g) Den arbetsgrupp för geografiska beteckningar som avses i 
artikel 10.25 (Arbetsgrupp för geografiska beteckningar). 

2. Handelskommittén kan besluta att inrätta andra arbets
grupper för särskilda uppgifter eller ämnen. Handelskommittén 
ska fastställa arbetsgruppernas sammansättning, uppgifter och 
arbetssätt. Alla reguljära och extra sammanträden mellan par
terna som syftar till att behandla frågor som omfattas av detta 
avtal ska betraktas som arbetsgrupper i den mening som avses i 
denna artikel. 

3. Om inte något annat anges i detta avtal, ska arbetsgrup
perna sammanträda på lämplig nivå när omständigheterna så 
kräver, eller på begäran av en part eller handelskommittén. De 
ska ha en företrädare för Korea och en för Europeiska unionen 
som ordförande. Arbetsgrupperna ska komma överens om sam
manträdesschemat och fastställa dagordningen. 

4. Arbetsgrupperna ska underrätta handelskommittén om 
sammanträdesschemat och dagordningen i tillräckligt god tid 
före sammanträdena. De ska rapportera till handelskommittén 
om sin verksamhet vid varje reguljärt sammanträde i handels
kommittén. Inrättandet eller förekomsten av en arbetsgrupp ska 
inte utgöra ett hinder för en part att ta upp en fråga direkt med 
handelskommittén. 

5. Handelskommittén kan besluta att ändra eller åta sig den 
uppgift som givits till en arbetsgrupp eller att upplösa en arbets
grupp. 

Artikel 15.4 

Beslutsfattande 

1. Handelskommittén ska i syfte att uppnå målen i detta 
avtal ha befogenhet att fatta beslut i alla frågor i de fall som 
föreskrivs i detta avtal. 

2. De beslut som fattas ska vara bindande för parterna, som 
ska vidta de åtgärder som är nödvändiga för att genomföra 
dem. Handelskommittén får vid behov också utfärda rekom
mendationer. 

3. Handelskommittén ska utarbeta sina beslut och rekom
mendationer genom överenskommelse mellan parterna. 

Artikel 15.5 

Ändringar 

1. Parterna kan skriftligen komma överens om att göra änd
ringar i detta avtal. En ändring ska träda i kraft efter det att 
parterna till varandra skriftligen intygat att de har uppfyllt och 
slutfört alla sina respektive tillämpliga rättsliga krav och för
faranden den dag som parterna enats om. 

2. Trots vad som sägs i punkt 1, får handelskommittén be
sluta att ändra bilagorna, tilläggen, protokollen och anmärk
ningarna till detta avtal. Parterna får anta beslutet i enlighet 
med sina respektive tillämpliga rättsliga krav och förfaranden. 

Artikel 15.6 

Kontaktpunkter 

1. När detta avtal träder i kraft ska parterna utse varsin sam
ordnare i syfte att underlätta kontakterna och garantera ett 
effektivt genomförande av detta avtal. Samordnarna utses utan 
att detta påverkar det särskilda urvalet av behöriga myndigheter 
enligt särskilda kapitel i detta avtal. 

2. En parts samordnare ska på den andra partens begäran 
ange vilket organ eller vilken tjänsteman som ansvarar för frå
gor som gäller genomförandet av detta avtal samt lämna det 
stöd som behövs för att underlätta kontakterna med den begä
rande parten. 

3. En part ska på den andra partens begäran och så långt det 
enligt partens egna lagstiftning är möjligt lämna upplysningar 
via sina samordnare till den andra parten och omedelbart be
svara alla frågor från den andra parten med anknytning till en 
befintlig eller föreslagen åtgärd som skulle kunna påverka han
deln mellan parterna. 

Artikel 15.7 

Skatter 

1. Detta avtal ska gälla skatteåtgärder endast om det är en 
förutsättning för att bestämmelserna i detta avtal kan tillämpas.
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2. Inget i detta avtal ska påverka parternas rättigheter och 
skyldigheter enligt skattekonventioner mellan Korea och respek
tive medlemsstat i Europeiska unionen. Vid bristande överens
stämmelse mellan detta avtal och en sådan skattekonvention 
gäller konventionens bestämmelser. Om det finns en skattekon
vention mellan Korea och en medlemsstat i Europeiska unionen, 
ska de behöriga myndigheterna enligt konventionen bära hela 
ansvaret för att gemensamt fastställa om det råder bristande 
överensstämmelse mellan detta avtal och den konventionen. 

3. Ingen bestämmelse i detta avtal får tolkas så att den hind
rar parterna från att vid tillämpning av relevanta bestämmelser i 
sin skattelagstiftning skilja mellan skattebetalare med skilda om
ständigheter, särskilt vad gäller bosättningsort eller den plats där 
kapitalet är investerat. 

4. Inget i detta avtal får tolkas så, att det hindrar parterna 
från att anta eller sätta i kraft åtgärder som syftar till att för
hindra att skatt undviks eller kringgås i enlighet med skatte
bestämmelserna i avtal om undvikande av dubbelbeskattning 
eller med andra skattearrangemang eller inhemsk skattelagstift
ning. 

Artikel 15.8 

Undantag av hänsyn till betalningsbalansen 

1. Om en part har allvarliga betalningsbalansproblem eller 
allvarliga externa finansiella svårigheter, eller om sådana pro
blem eller svårigheter riskerar att uppkomma, får parten införa 
eller upprätthålla begränsningar för handeln med varor och 
tjänster och för etablering. 

2. Parterna ska försöka undvika att tillämpa de begränsningar 
som avses i punkt 1. 

De begränsningar som införs eller upprätthålls enligt denna 
artikel ska vara icke-diskriminerande, tidsbegränsade och får 
inte gå utöver vad som är nödvändigt för att avhjälpa betal
ningsbalanssituationen eller den externa finansiella situationen. 
De måste uppfylla villkoren i WTO-avtalen och i tillämpliga fall 
vara förenliga med Internationella valutafondens stadga. 

3. Den part som upprätthåller eller inför begränsningar, eller 
ändrar begränsningarna, ska omedelbart anmäla detta till den 
andra parten och snarast möjligt redovisa en tidsplan för deras 
upphävande. 

4. Om begränsningar införs eller upprätthålls, ska samråd 
omgående äga rum i handelskommittén. Vid detta samråd ska 
den berörda partens betalningsbalanssituation och de begräns
ningar som införts eller upprätthållits med stöd av denna artikel 
bedömas, varvid bland annat följande faktorer ska beaktas: 

a) Betalningsbalansproblemens eller de externa finansiella svå
righeternas art och omfattning. 

b) Den externa ekonomiska situationen och handelssituationen. 

c) Alternativa korrigerande åtgärder som kan användas. 

Vid samrådet ska frågan om huruvida begränsningarna är för
enliga med punkterna 3 och 4 tas upp. Alla uppgifter av sta
tistisk natur och andra faktauppgifter från Internationella valu
tafonden som gäller valutor, valutareserver och betalningsbalans 
ska godtas, och slutsatserna ska grundas på den internationella 
valutafondens bedömning av den berörda partens betalnings
balans och externa finansiella situation. 

Artikel 15.9 

Undantag i säkerhetssyfte 

Inget i detta avtal ska tolkas som 

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

b) Ett hinder för en part att vidta åtgärder som den anser 
nödvändiga för att skydda väsentliga säkerhetsintressen där 
sådana åtgärder 

i) avser produktion av eller handel med vapen, ammunition 
eller krigsmateriel eller ekonomisk verksamhet som di
rekt eller indirekt äger rum i syfte att tillgodose militära 
behov, 

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

iii) vidtas i krigstid eller i andra kritiska lägen i de interna
tionella relationerna, eller 

c) hindrar parterna från att vidta åtgärder för att fullgöra sina 
internationella skyldigheter i syfte att bevara internationell 
fred och säkerhet. 

Artikel 15.10 

Ikraftträdande 

1. Detta avtal ska godkännas av de avtalsslutande parterna 
enligt deras egna förfaranden. 

2. Detta avtal ska träda i kraft 60 dagar efter den dag då 
parterna utbyter skriftliga anmälningar om att de uppfyller sina 
respektive tillämpliga rättsliga krav och har slutfört alla rättsliga 
förfaranden på den dag som parterna enats om.
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3. Trots vad som sägs i punkterna 1 och 2, ska parterna 
tillämpa protokollet om kulturellt samarbete från den första 
dagen i den tredje månaden efter den dag då Korea deponerat 
sitt instrument för ratifikation av Unesco-konventionen om 
skydd för och främjande av mångfalden av kulturyttringar, 
som antogs i Paris den 20 oktober 2005 (nedan kallad 
Unesco-konventionen) hos Unescos sekretariat i Paris, såvida Korea 
inte deponerat sitt instrument för ratifikation av Unesco-kon
ventionen före det utbyte av anmälningar som avses i punkter 2 
eller 5. 

4. Anmälningarna ska göras till Europeiska unionens råds 
generalsekreterare och till Koreas utrikes- och handelsminister 
eller dennes efterträdare. 

5. a) Detta avtal ska tillämpas provisoriskt från den första da
gen i den månad som följer på den dag då EU-parten och 
Korea har anmält till varandra att de förfaranden som är 
nödvändiga för avtalets ikraftträdande har slutförts. 

b) Om vissa bestämmelser i detta avtal inte kan tillämpas 
provisoriskt, ska den part som inte kan vidta åtgärder för 
provisorisk tillämpning underrätta den andra parten om 
de bestämmelser som inte kan tillämpas provisoriskt. 
Utan hinder av led a och under förutsättning att den 
andra parten har avslutat de nödvändiga förfarandena 
och inte motsätter sig en provisorisk tillämpning inom 
10 dagar från anmälan om att vissa bestämmelser inte 
kan tillämpas provisoriskt, ska de bestämmelser i detta 
avtal som inte har anmälts tillämpas provisoriskt första 
dagen i den månad som följer efter anmälan. 

c) Var och en av parterna får säga upp den provisoriska 
tillämpningen genom skriftlig anmälan till den andra par
ten. Uppsägningen träder i kraft den första dagen i den 
månad som följer på meddelandet. 

d) När detta avtal eller vissa bestämmelser i det tillämpas 
provisoriskt ska begreppet ikraftträdande av detta avtal förs
tås som den dag då avtalet börjar tillämpas provisoriskt. 

Artikel 15.11 

Giltighetstid 

1. Detta avtal ska ingås på obestämd tid. 

2. En part får säga upp detta avtal genom att skriftligen 
anmäla det till den andra parten. 

3. Avtalet ska upphöra att gälla sex månader efter dagen för 
anmälan enligt punkt 2. 

Artikel 15.12 

Fullgörande av skyldigheter 

1. Parterna ska vidta alla allmänna eller särskilda åtgärder 
som krävs för fullgörandet av skyldigheterna enligt detta avtal. 
De ska se till att de mål som anges i detta avtal uppnås. 

2. En part får omedelbart vidta lämpliga åtgärder i enlighet 
med folkrättens regler om detta avtal sägs upp på ett sätt som 
inte överensstämmer med allmänna folkrättsliga regler. 

Artikel 15.13 

Bilagor, tillägg, protokoll och anmärkningar 

Bilagorna, tilläggen, protokollen och anmärkningarna till detta 
avtal ska utgöra en integrerad del av detta avtal. 

Artikel 15.14 

Förhållande till andra avtal 

1. Om inte annat anges, ersätts eller avslutas inte tidigare 
avtal mellan Europeiska unionens medlemsstater och/eller Euro
peiska gemenskapen och Korea genom detta avtal. 

2. Detta avtal ska utgöra en integrerad del av de övergri
pande bilaterala relationer som styrs av ramavtalet. Det utgör 
ett särskilt avtal vilket ger verkan åt handelsbestämmelserna i 
den mening som avses i ramavtalet. 

3. Protokollet om ömsesidigt administrativt bistånd i tullfrå
gor ersätter tullavtalet vad gäller bestämmelserna om ömsesidigt 
bistånd mellan administrativa myndigheter. 

4. Parterna är eniga om att inget i detta avtal kräver att de 
handlar på ett sätt som är oförenligt med deras skyldigheter 
inom ramen för WTO. 

Artikel 15.15 

Territoriell tillämpning 

1. Detta avtal ska omfatta dels de territorier inom vilka för
draget om Europeiska unionen och fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt tillämpas, på de villkor som fastställs i 
de fördragen, dels Sydkoreas territorium. Hänvisningar till terri
torium ska i detta avtal tolkas på detta sätt om inte något annat 
uttryckligen anges. 

2. Vad gäller bestämmelserna om tullbehandling av varor, 
gäller detta avtal även de områden inom Europeiska unionens 
tullområde som inte omfattas av punkt 1. 

Artikel 15.16 

Giltiga texter 

Detta avtal är upprättat i två exemplar på bulgariska, danska, 
engelska, estniska, finska, franska, grekiska, italienska, lettiska, 
litauiska, maltesiska, nederländska, polska, portugisiska, ru
mänska, slovakiska, slovenska, spanska, svenska, tjeckiska, tyska, 
ungerska och koreanska, vilka alla texter är lika giltiga.
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Съставено в Брюксел на шести октомври две хиляди и десета година. 

Hecho en Bruselas, el seis de octubre de dos mil diez. 

V Bruselu dne šestého října dva tisíce deset. 

Udfærdiget i Bruxelles den sjette oktober to tusind og ti. 

Geschehen zu Brüssel am sechsten Oktober zweitausendzehn. 

Kahe tuhande kümnenda aasta oktoobrikuu kuuendal päeval Brüsselis. 

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις έξι Οκτωβρίου δύο χιλιάδες δέκα. 

Done at Brussels on the sixth day of October in the year two thousand and ten. 

Fait à Bruxelles, le six octobre deux mille dix. 

Fatto a Bruxelles, addì sei ottobre duemiladieci. 

Briselē, divi tūkstoši desmitā gada sestajā oktobrī. 

Priimta du tūkstančiai dešimtų metų spalio šeštą dieną Briuselyje. 

Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizedik év október hatodik napján. 

Magħmul fi Brussell, fis-sitt jum ta' Ottubru tas-sena elfejn u għaxra. 

Gedaan te Brussel, de zesde oktober tweeduizend tien. 

Sporządzono w Brukseli dnia szóstego października roku dwa tysiące dziesiątego. 

Feito em Bruxelas, em seis de Outubro de dois mil e dez. 

Întocmit la Bruxelles, la șase octombrie două mii zece. 

V Bruseli dňa šiesteho októbra dvetisícdesať. 

V Bruslju, dne šestega oktobra leta dva tisoč deset. 

Tehty Brysselissä kuudentena päivänä lokakuuta vuonna kaksituhattakymmenen. 

Som skedde i Bryssel den sjätte oktober tjugohundratio.
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Voor het Koninkrijk België 
Pour le Royaume de Belgique 
Für das Königreich Belgien 

Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige 
Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 

Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté 
germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale. 

Diese Unterschrift bindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die 
Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Haupt
stadt. 

За Релублика Ъьлгария 

Za Českou republiku 

På Kongeriget Danmarks vegne
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Für die Bundesrepublik Deutschland 

Eesti Vabariigi nimel 

Thar cheann Na hÉireann 
For Ireland 

Για την Ελληνική Δημοκρατία 

Por el Reino de España 

Pour la République française
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Per la Repubblica italiana 

Για την Κυπριακή Δημοκρατία 

Latvijas Republikas vārdā – 

Lietuvos Respublikos vardu 

Pour le Grand-Duché de Luxembourg
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A Magyar Köztársaság részéről 

Gћal Malta 

Voor het Koninkrijk der Nederlanden 

Für die Republik Österreich 

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej 

Pela República Portuguesa
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Pentru România 

Za Republiko Slovenijo 

Za Slovenskú republiku 

Suomen tasavallan puolesta 
För Republiken Finland 

För Konungariket Sverige 

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

Bilaga 1 till kapitel ett Medvetet lämnad blank 

Bilaga 2-A till kapitel två Avskaffande av tullar 

Bilaga 2-B till kapitel två Elektronik 

Bilaga 2-C till kapitel två Motorfordon och delar 

Bilaga 2-D till kapitel två Läkemedel och medicintekniska produkter 

Bilaga 2-E till kapitel två Kemikalier 

Bilaga 3 till kapitel tre Skyddsåtgärder på jordbruksområdet 

Bilaga 4 till kapitel fyra TBT-samordnare 

Bilaga 5 till kapitel fem Medvetet lämnad blank 

Bilaga 6 till kapitel sex Medvetet lämnad blank 

Bilaga 7-A till kapitel sju Förteckning över åtaganden 

Bilaga 7-B till kapitel sju Undantag från behandling som mest gynnad nation 

Bilaga 7-C till kapitel sju Förteckning över undantag från behandling som mest gyn
nad nation 

Bilaga 7-D till kapitel sju Ytterligare åtagande rörande finansiella tjänster 

Bilaga 8 till kapitel åtta Medvetet lämnad blank 

Bilaga 9 till kapitel nio BOT-kontrakt (Bygga-förvalta-överlåta) och koncessioner 
avseende byggentreprenader 

Bilaga 10-A till kapitel tio Geografiska beteckningar för jordbruksprodukter och livs
medel 

Bilaga 10-B till kapitel tio Geografiska beteckningar för viner, aromatiserade viner och 
spritdrycker 

Bilaga 11 till kapitel elva Medvetet lämnad blank 

Bilaga 12 till kapitel tolv Medvetet lämnad blank 

Bilaga 13 till kapitel tretton Samarbete om handel och hållbar utveckling 

Bilaga 14-A till kapitel fjorton Medlingsmekanism för icke-tariffära åtgärder 

Bilaga 14-B till kapitel fjorton Arbetsordning för skiljeförfaranden 

Bilaga 14-C till kapitel fjorton Uppförandekod för ledamöter av skiljenämnder och för 
medlare 

Bilaga 15 till kapitel femton Medvetet lämnad blank
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BILAGA 1 

Blank sida
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BILAGA 2-A 

AVSKAFFANDE AV TULLAR 

1. Om inte annat sägs i en parts tullplan i denna bilaga ska följande kategorier tillämpas vid vardera partens avskaffande 
av tullar i enlighet med artikel 2.5.1: 

a) Tullar på ursprungsvaror enligt posterna i kategori ”0” i en parts tullplan ska avskaffas helt och sådana varor ska 
vara tullfria den dag då detta avtal träder i kraft. 

b) Tullar på ursprungsvaror enligt posterna i kategori ”2” i en parts tullplan ska avskaffas i tre lika stora årliga 
etapper med början den dag då detta avtal träder i kraft, och sådana varor ska därefter vara tullfria. 

c) Tullar på ursprungsvaror enligt posterna i kategori ”3” i en parts tullplan ska avskaffas i fyra lika stora årliga 
etapper med början den dag då detta avtal träder i kraft, och sådana varor ska därefter vara tullfria ( 1 ). 

d) Tullar på ursprungsvaror enligt posterna i kategori ”5” i en parts tullplan ska avskaffas i sex lika stora årliga 
etapper med början den dag då detta avtal träder i kraft, och sådana varor ska därefter vara tullfria. 

e) Tullar på ursprungsvaror enligt posterna i kategori ”6” i en parts tullplan ska avskaffas i sju lika stora årliga 
etapper med början den dag då detta avtal träder i kraft, och sådana varor ska därefter vara tullfria. 

f) Tullar på ursprungsvaror enligt posterna i kategori ”7” i en parts tullplan ska avskaffas i åtta lika stora årliga 
etapper med början den dag då detta avtal träder i kraft, och sådana varor ska därefter vara tullfria. 

g) Tullar på ursprungsvaror enligt posterna i kategori ”10” i en parts tullplan ska avskaffas i elva lika stora årliga 
etapper med början den dag då detta avtal träder i kraft, och sådana varor ska därefter vara tullfria. 

h) Tullar på ursprungsvaror enligt posterna i kategori ”12” i en parts tullplan ska avskaffas i 13 lika stora årliga 
etapper med början den dag då detta avtal träder i kraft, och sådana varor ska därefter vara tullfria. 

i) Tullar på ursprungsvaror enligt posterna i kategori ”13” i en parts tullplan ska avskaffas i 14 lika stora årliga 
etapper med början den dag då detta avtal träder i kraft, och sådana varor ska därefter vara tullfria. 

j) Tullar på ursprungsvaror enligt posterna i kategori ”15” i en parts tullplan ska avskaffas i 16 lika stora årliga 
etapper med början den dag då detta avtal träder i kraft, och sådana varor ska därefter vara tullfria. 

k) Tullar på ursprungsvaror enligt posterna i kategori ”18” i en parts tullplan ska avskaffas i 19 lika stora årliga 
etapper med början den dag då detta avtal träder i kraft, och sådana varor ska därefter vara tullfria. 

l) Tullar på ursprungsvaror enligt posterna i kategori ”20” i en parts tullplan ska avskaffas i 21 lika stora årliga 
etapper med början den dag då detta avtal träder i kraft, och sådana varor ska därefter vara tullfria.
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m) Tullar på ursprungsvaror enligt posterna i kategori ”10-A” i en parts tullplan ska nedsättas med fem procent av 
bastullsatsen den dag då detta avtal träder i kraft. Tullarna ska nedsättas med ytterligare fem procent av bastull
satsen den första dagen i år tre, med ytterligare sju procent av bastullsatsen den första dagen i år fyra och med 
ytterligare sju procent av bastullsatsen varje år därefter till och med år sex. Tullarna ska nedsättas med ytterligare 
tio procent av bastullsatsen den första dagen i år sju och med ytterligare tio procent av bastullsatsen den första 
dagen i år åtta. Tullarna ska nedsättas med ytterligare tolv procent den första dagen i år nio, med ytterligare 17 
procent av bastullsatsen den första dagen i år tio, med ytterligare 20 procent av bastullsatsen den första dagen i år 
elva, och sådana varor ska därefter vara tullfria. 

n) Tullar på ursprungsvaror enligt posterna i kategori ”10-B” i en parts tullplan ska nedsättas till 20 procent beräknat 
på värdet den dag då detta avtal träder i kraft och förbli vid 20 procent beräknat på värdet under år två. Med 
början den första dagen i år tre ska tullarna avskaffas i nio lika stora årliga etapper, och sådana varor ska därefter 
vara tullfria. 

o) Tullar på ursprungsvaror enligt posterna i kategori ”12-A” i en parts tullplan ska förbli vid bastullsatsen under 
åren ett till och med nio. Med början den första dagen i år tio ska tullarna avskaffas i fyra lika stora årliga etapper, 
och sådana varor ska därefter vara tullfria. 

p) Tullar på ursprungsvaror enligt posterna i kategori ”16-A” i en parts tullplan ska nedsättas till 30 procent beräknat 
på värdet i 16 lika stora årliga etapper med början den dag då detta avtal träder i kraft, och sådana varor ska vara 
tullfria med verkan den första dagen i år 17 och därefter. 

q) På tullar på ursprungsvaror enligt posterna i kategori ”S-A” ska följande bestämmelser tillämpas: 

i) För varor som införs i Korea från och med den 1 maj till och med den 15 oktober ska tullarna avskaffas i 18 
lika stora årliga etapper med början den dag då detta avtal träder i kraft, och sådana varor ska därefter vara 
tullfria. 

ii) För varor som införs i Korea från och med den 16 oktober till och med den 30 april ska tullarna nedsättas till 
24 procent beräknat på värdet den dag då detta avtal träder i kraft och förbli vid 24 procent beräknat på 
värdet under år två. Med början den första dagen i år tre ska tullarna avskaffas i fyra lika stora årliga etapper, 
och sådana varor ska därefter vara tullfria. 

r) På tullar på ursprungsvaror enligt posterna i kategori ”S-B” ska följande bestämmelser tillämpas: 

i) För varor som införs i Korea från och med den 1 september till och med slutet av februari ska tullarna förbli 
vid bastullsatsen. 

ii) För varor som införs i Korea från och med den 1 mars till och med den 31 augusti ska tullarna nedsättas till 
30 procent beräknat på värdet den dag då detta avtal träder i kraft och förbli vid 30 procent beräknat på 
värdet under år två. Med början den första dagen i år tre ska tullarna avskaffas i sex lika stora årliga etapper, 
och sådana varor ska därefter vara tullfria. 

s) Tullar på ursprungsvaror enligt posterna i kategori ”E” ska förbli vid bastullsatsen. 

t) Inga skyldigheter rörande tullar i detta avtal ska tillämpas på poster i kategori ”X”. Ingenting i detta avtal ska 
påverka Koreas rättigheter och skyldigheter med avseende på dess genomförande av åtagandena i WTO-doku
mentet WT/Let/492 (Certification of Modifications and Rectifications to Schedule LX-Republic of Korea) av den 
13 april 2005 och alla ändringar av detta. 

2. Bastullsatsen och kategorin för bestämning av interimistisk tullsats under varje etapp av nedsättningen för en viss post 
anges för posten i vardera partens tullplan. 

3. Tullsatser under interimsetapperna ska avrundas nedåt, åtminstone till närmaste tiondels procentenhet, eller om tull
satsen är uttryckt i valuta åtminstone till närmaste tiondels eurocent för EU-parten och närmaste koreanska won för 
Korea. 

4. I denna bilaga och i en parts tullplan ska varje årlig nedsättning träda i kraft den första dagen i det aktuella året, enligt 
definitionen i punkt 5.
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5. I denna bilaga och i tillägg 2-A-1 avses med 

a) år ett: den tolvmånadersperiod som inleds den dag då detta avtal träder i kraft, 

b) år två: den tolvmånadersperiod som inleds den första årsdagen av detta avtals ikraftträdande, 

c) år tre: den tolvmånadersperiod som inleds den andra årsdagen av detta avtals ikraftträdande, 

d) år fyra: den tolvmånadersperiod som inleds den tredje årsdagen av detta avtals ikraftträdande, 

e) år fem: den tolvmånadersperiod som inleds den fjärde årsdagen av detta avtals ikraftträdande, 

f) år sex: den tolvmånadersperiod som inleds den femte årsdagen av detta avtals ikraftträdande, 

g) år sju: den tolvmånadersperiod som inleds den sjätte årsdagen av detta avtals ikraftträdande, 

h) år åtta: den tolvmånadersperiod som inleds den sjunde årsdagen av detta avtals ikraftträdande, 

i) år nio: den tolvmånadersperiod som inleds den åttonde årsdagen av detta avtals ikraftträdande, 

j) år tio: den tolvmånadersperiod som inleds den nionde årsdagen av detta avtals ikraftträdande, 

k) år elva: den tolvmånadersperiod som inleds den tionde årsdagen av detta avtals ikraftträdande, 

l) år tolv: den tolvmånadersperiod som inleds den elfte årsdagen av detta avtals ikraftträdande, 

m) år 13: den tolvmånadersperiod som inleds den tolfte årsdagen av detta avtals ikraftträdande, 

n) år 14: den tolvmånadersperiod som inleds den trettonde årsdagen av detta avtals ikraftträdande, 

o) år 15: den tolvmånadersperiod som inleds den fjortonde årsdagen av detta avtals ikraftträdande, 

p) år 16: den tolvmånadersperiod som inleds den femtonde årsdagen av detta avtals ikraftträdande, 

q) år 17: den tolvmånadersperiod som inleds den sextonde årsdagen av detta avtals ikraftträdande, 

r) år 18: den tolvmånadersperiod som inleds den sjuttonde årsdagen av detta avtals ikraftträdande, 

s) år 19: den tolvmånadersperiod som inleds den artonde årsdagen av detta avtals ikraftträdande, 

t) år 20: den tolvmånadersperiod som inleds den nittonde årsdagen av detta avtals ikraftträdande, och 

u) år 21: den tolvmånadersperiod som inleds den tjugonde årsdagen av detta avtals ikraftträdande. 

KOREAS TULLPLAN 

Allmänna anmärkningar 

1. Förhållande till Koreas harmoniserade tulltaxa (HSK). Bestämmelserna i denna plan är i allmänhet uttrycka i enlighet 
med HSK, och bestämmelserna i denna plan, inbegripet omfattningen av varuslagen i planens underrubriker, ska tolkas 
i enlighet med HSK:s allmänna anmärkningar, anmärkningar till avdelningar och anmärkningar till kapitel. Om 
bestämmelserna i denna plan är identiska med motsvarande bestämmelser i HSK ska bestämmelserna i denna plan 
ha samma innebörd som motsvarande bestämmelser i HSK. 

2. Bastullsatser. Bastullsatserna i denna plan återspeglar de koreanska tullsatser för mest gynnad nation som gällde den 
6 maj 2007.
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Koreas tullplan 

HSK 2007 Varuslag Bastullsats Kategori Skyddsåtgärd 

0101101000 Hästar (för avel i jordbruket) 0 0 

0101109000 Andra 8 5 

0101901010 Kapplöpningshästar 8 5 

0101901090 Andra 8 5 

0101909000 Andra 8 10 

0102101000 Mjölkkor 89,1 0 

0102102000 Köttboskap 89,1 0 

0102109000 Andra 89,1 0 

0102901000 Mjölkkor 40 15 

0102902000 Köttboskap 40 15 

0102909000 Andra 0 0 

0103100000 Renrasiga avelsdjur 18 0 

0103910000 Med en vikt av mindre än 50 kg 18 10 

0103920000 Med en vikt av 50 kg eller mer 18 10 

0104101000 Renrasiga avelsdjur 0 0 

0104109000 Andra 8 0 

0104201000 Mjölkgetter 8 10 

0104209000 Andra 8 0 

0105111000 Renrasiga avelsdjur 9 0 

0105119000 Andra 9 0 

0105120000 Kalkoner 9 0 

0105191010 Renrasiga avelsdjur 0 0 

0105191090 Andra 18 0 

0105199000 Andra 9 0 

0105941000 Renrasiga avelsdjur 9 0 

0105949000 Andra 9 3 

0105991010 Renrasiga avelsdjur 0 0 

0105991090 Andra 18 0 

0105992000 Kalkoner 9 0 

0105999000 Andra 9 0
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HSK 2007 Varuslag Bastullsats Kategori Skyddsåtgärd 

0106110000 Primater 8 0 

0106120000 Valar, delfiner och tumlare (däggdjur av ordningen Cetacea); 
manater och dugonger (däggdjur av ordningen Sirenia) 

8 0 

0106191000 Hundar 8 3 

0106192010 Renrasiga avelsdjur 0 0 

0106192090 Andra 8 0 

0106193000 Hjortar 8 10 

0106194000 Björnar 8 0 

0106195010 Renrasiga avelsdjur 0 0 

0106195090 Andra 8 0 

0106196010 Renrasiga avelsdjur 0 0 

0106196090 Andra 8 0 

0106199000 Andra 8 0 

0106201000 Ormar 8 0 

0106202000 Sötvattenssköldpaddor 8 3 

0106203000 Havssköldpaddor 8 0 

0106209000 Andra 8 0 

0106310000 Rovfåglar 8 5 

0106320000 Papegojfåglar (inbegripet papegojor, parakiter, arapapegojor 
och kakaduor) 

8 5 

0106390000 Andra 8 0 

0106901000 Groddjur 8 0 

0106902010 Honungsbin 8 5 

0106902090 Andra 8 0 

0106903010 Sandmaskar 8 0 

0106903020 Daggmaskar för agn 8 0 

0106903090 Andra 8 0 

0106909000 Andra 8 3 

0201100000 Hela eller halva slaktkroppar 40 15 Se bilaga 3 

0201200000 Andra styckningsdelar med ben 40 15 Se bilaga 3 

0201300000 Benfritt kött 40 15 Se bilaga 3
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HSK 2007 Varuslag Bastullsats Kategori Skyddsåtgärd 

0202100000 Hela eller halva slaktkroppar 40 15 Se bilaga 3 

0202200000 Andra styckningsdelar med ben 40 15 Se bilaga 3 

0202300000 Benfritt kött 40 15 Se bilaga 3 

0203110000 Hela eller halva slaktkroppar 22,5 5 

0203120000 Skinka och bog samt delar därav, med ben 22,5 5 

0203191000 Randigt svinkött 22,5 10 Se bilaga 3 

0203199000 Andra 22,5 10 Se bilaga 3 

0203210000 Hela eller halva slaktkroppar 25 5 

0203220000 Skinka och bog samt delar därav, med ben 25 5 

0203291000 Randigt svinkött 25 10 

0203299000 Andra 25 5 

0204100000 Hela eller halva slaktkroppar av lamm, färska eller kylda 22,5 10 

0204210000 Hela eller halva slaktkroppar 22,5 10 

0204220000 Andra styckningsdelar, med ben 22,5 10 

0204230000 Benfritt kött 22,5 10 

0204300000 Hela eller halva slaktkroppar av lamm, frysta 22,5 10 

0204410000 Hela eller halva slaktkroppar 22,5 10 

0204420000 Andra styckningsdelar, med ben 22,5 10 

0204430000 Benfritt kött 22,5 10 

0204501000 Färska eller kylda 22,5 10 

0204502000 Frysta 22,5 10 

0205001000 Färska eller kylda 27 10 

0205002000 Frysta 27 10 

0206100000 Av nötkreatur eller andra oxdjur, färska eller kylda 18 15 

0206210000 Tunga 18 15 

0206220000 Lever 18 15 

0206291000 Svans 18 15 

0206292000 Fötter 18 15 

0206299000 Andra 18 15
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HSK 2007 Varuslag Bastullsats Kategori Skyddsåtgärd 

0206300000 Av svin, färska eller kylda 18 7 

0206410000 Lever 18 5 

0206491000 Fötter 18 6 

0206499000 Andra 18 5 

0206800000 Andra, färska eller kylda 18 15 

0206900000 Andra, frysta 18 15 

0207111000 Med en vikt av högst 550 g 18 12 

0207119000 Andra 18 12 

0207121000 Med en vikt av högst 550 g 20 12 

0207129000 Andra 20 10 

0207131010 Klubbor 18 10 

0207131020 Bröst 18 10 

0207131030 Vingar 18 10 

0207131090 Andra 18 10 

0207132010 Lever 22,5 10 

0207132090 Andra 27 10 

0207141010 Klubbor 20 10 

0207141020 Bröst 20 13 

0207141030 Vingar 20 13 

0207141090 Andra 20 10 

0207142010 Lever 22,5 10 

0207142090 Andra 27 10 

0207240000 Ostyckat, färskt eller kylt 18 10 

0207250000 Ostyckat, fryst 18 7 

0207261000 Styckningsdelar 18 10 

0207262010 Lever 22,5 10 

0207262090 Andra 27 10 

0207271000 Styckningsdelar 18 7 

0207272010 Lever 22,5 10 

0207272090 Andra 27 10 

0207320000 Ostyckat, färskt eller kylt 18 10
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HSK 2007 Varuslag Bastullsats Kategori Skyddsåtgärd 

0207330000 Ostyckat, fryst 18 13 

0207340000 Fetlever, färsk eller kyld 22,5 10 

0207351000 Styckningsdelar 18 10 

0207352010 Lever 22,5 10 

0207352090 Andra 27 10 

0207361000 Styckningsdelar 18 13 

0207362010 Lever 22,5 7 

0207362090 Andra slag 27 10 

0208100000 Av kanin eller hare 22,5 10 

0208300000 Av primater 18 5 

0208400000 Av valar, delfiner och tumlare (däggdjur av ordningen Ceta
cea); av manater och dugonger (däggdjur av ordningen Sire
nia) 

30 3 

0208500000 Av reptiler (inbegripet ormar och sköldpaddor) 18 0 

0208901000 Av hjort 27 10 

0208909010 Av havslevande djur 30 3 

0208909090 Andra 18 10 

0209001000 Svinfett 3 0 

0209002000 Fjäderfäfett 3 0 

0210110000 Skinka och bog samt delar därav, med ben 25 5 

0210120000 Sida (randig) och delar därav 30 5 

0210190000 Andra 25 5 

0210201000 Torkade eller rökta 27 15 

0210209000 Andra 27 15 

0210910000 Av primater 22,5 10 

0210920000 Av valar, delfiner och tumlare (däggdjur av ordningen Ceta
cea); av manater och dugonger (däggdjur av ordningen Sire
nia) 

22,5 10 

0210930000 Av reptiler (inbegripet ormar och sköldpaddor) 22,5 10 

0210991010 Av nötkreatur eller andra oxdjur 22,5 15 

0210991020 Av svin 22,5 5
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HSK 2007 Varuslag Bastullsats Kategori Skyddsåtgärd 

0210991030 Av fjäderfä 22,5 10 

0210991090 Andra 22,5 10 

0210999010 Kött av får eller get 22,5 10 

0210999020 Fjäderfäkött 22,5 10 

0210999090 Andra 22,5 10 

0301101000 Guldfisk 10 0 

0301102000 Tropiska fiskar 10 3 

0301109000 Andra 10 3 

0301911000 Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, 
Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae 

10 7 

0301912000 Oncorhynchus apache och Oncorhynchus chrysogaster 10 7 

0301921000 Glasål (för vattenbruk) 0 0 

0301929000 Andra Det högre av 30 % 
eller 1 908 won/kg 

10 

0301930000 Karp 10 0 

0301940000 Blåfenad tonfisk (Thunnus thynnus) 10 3 

0301950000 Sydlig tonfisk (Thunnus maccoyii) 10 3 

0301992000 Japansk seriola 10 3 

0301994010 Yngel (för vattenbruk) 0 0 

0301994090 Andra Det högre av 40 % 
eller 2 781 won/kg 

10 

0301995000 Havsål 10 5 

0301996000 Gäddmuräna 10 5 

0301997000 Salladsål (Eptatretus burger) 10 3 

0301998000 Plattfisk 10 10 

0301999010 Äkta havsabborre 10 3 

0301999020 Blåsfiskar 10 5 

0301999030 Tilapia 10 0 

0301999040 Stenfisk (inbegripet stillahavskungsfisk ) 10 5
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HSK 2007 Varuslag Bastullsats Kategori Skyddsåtgärd 

0301999051 Yngel (för vattenbruk) 0 0 

0301999059 Andra 38 5 

0301999060 Multar 10 5 

0301999070 Nissögon 10 3 

0301999080 Kattfisk 10 3 

0301999091 Klippöring (Hexagrammos spp., Agrammus spp.) 10 3 

0301999092 Ruda 10 3 

0301999093 Lax 10 5 

0301999094 Gräskarp 10 0 

0301999095 Havsgösfiskar 36 10 

0301999099 Andra 10 10 

0302111000 Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, 
Oncorhynchus aquabonita, Oncorhynchus gilae 

20 10 

0302112000 Oncorhynchus apache och Oncorhynchus chrysogaster 20 10 

0302120000 Stillahavslax (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, 
Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhyn
chus kisutch, Oncorhynchus masou och Oncorhynchus rho
durus), atlantlax (Salmo salar) samt donaulax (Hucho hucho) 

20 5 

0302190000 Andra 20 5 

0302210000 Hälleflundra (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hip
poglossus, Hippoglossus stenolepis) 

20 10 

0302220000 Rödspätta (Pleuronectes platessa) 20 10 

0302230000 Sjötunga (Solea spp.) 20 10 

0302290000 Andra 20 10 

0302310000 Albacor eller långfenad tonfisk (Thunnus alalunga) 20 3 

0302320000 Gulfenad tonfisk (Thunnus albacares) 20 3 

0302330000 Bonit 20 3 

0302340000 Storögd tonfisk (Thunnus obesus) 20 3 

0302350000 Blåfenad tonfisk (Thunnus thynnus) 20 0
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HSK 2007 Varuslag Bastullsats Kategori Skyddsåtgärd 

0302360000 Sydlig tonfisk (Thunnus maccoyii) 20 0 

0302390000 Andra 20 3 

0302400000 Sill (Clupea harengus, Clupea pallasii), utom lever och rom 20 5 

0302500000 Torsk (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus), 
utom lever och rom 

20 10 

0302610000 Sardin (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), sardinella (Sardi
nella spp.), skarpsill (Sprattus sprattus) 

20 5 

0302620000 Kolja (Melanogrammus aeglefinus) 20 5 

0302630000 Gråsej (Pollachius virens) 20 0 

0302640000 Makrill (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber 
japonicus) 

20 10 

0302650000 Pigghaj och andra hajar 20 3 

0302660000 Ål (Anguilla spp.) 20 10 

0302670000 Svärdfisk (Xiphias gladius) 20 3 

0302680000 Tandnoting (Dissostichus spp.) 20 5 

0302691000 Alaskapollack 20 10 

0302692000 Japansk seriola 20 5 

0302693000 Hårstjärtfiskar 20 10 

0302694000 Havsruda 20 10 

0302695000 Havsål 20 10 

0302696000 Gäddmuräna 20 5 

0302697000 Taggmakrill 20 10 

0302698000 Makrillgädda 20 0 

0302699010 Stillahavsmakrill 20 10 

0302699020 Blåsfiskar 20 7 

0302699030 Smörfisk 20 5 

0302699040 Marulk 20 10 

0302699090 Andra 20 10 

0302701000 Lever 20 3 

0302702000 Rom 20 3
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HSK 2007 Varuslag Bastullsats Kategori Skyddsåtgärd 

0303110000 Sockeyelax (Oncorhynchus nerka) 10 5 

0303190000 Andra 10 5 

0303210000 Öring (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus 
clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncor
hynchus apache och Oncorhynchus chrysogaster) 

10 10 

0303220000 Atlantlax (Salmo salar) och donaulax (Hucho hucho) 10 5 

0303290000 Andra 10 5 

0303310000 Hälleflundra (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hip
poglossus, Hippoglossus stenolepis) 

10 10 

0303320000 Rödspätta (Pleuronectes platessa) 10 10 

0303330000 Sjötunga (Solea spp.) 10 10 

0303390000 Andra 10 Se punkt 5 i tillägg 
2-A-1 

0303410000 Albacor eller långfenad tonfisk (Thunnus alalunga) 10 3 

0303420000 Gulfenad tonfisk (Thunnus albacares) 10 3 

0303430000 Bonit 10 3 

0303440000 Storögd tonfisk (Thunnus obesus) 10 3 

0303450000 Blåfenad tonfisk (Thunnus thynnus) 10 0 

0303460000 Sydlig tonfisk (Thunnus maccoyii) 10 3 

0303490000 Andra 10 3 

0303510000 Sill (Clupea harengus, Clupea pallasii) 10 7 

0303520000 Torsk (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) 10 10 

0303610000 Svärdfisk (Xiphias gladius) 10 3 

0303620000 Tandnoting (Dissostichus spp.) 10 3 

0303710000 Sardin (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), sardinella (Sardi
nella spp.), skarpsill (Sprattus sprattus) 

10 10 

0303720000 Kolja (Melanogrammus aeglefinus) 10 5 

0303730000 Gråsej (Pollachius virens) 10 0
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0303740000 Makrill (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber 
japonicus) 

10 12-A 

0303750000 Pigghaj och andra hajar 10 5 

0303760000 Ål (Anguilla spp.) 10 10 

0303770000 Havsabborre (Dicentrarchus labrax, Dicentrarchus punctatus) 10 10 

0303780000 Kummelfiskar (Merluccius spp., Urophycis spp.) 10 10 

0303791000 Alaskapollack 30 E 

0303792000 Kolfisk 10 5 

0303793000 Hårstjärtfiskar 10 10 

0303794010 Red horsehead fish (Branchiostegus japonicus) 10 5 

0303794090 Andra 10 10 

0303795000 Havsål 10 10 

0303796000 Manchurisk kväkare 10 10 

0303797000 Taggmakrill 10 10 

0303798000 Makrillgädda 34 10 

0303799010 Stillahavsmakrill 10 10 

0303799020 Blåsfisk 10 10 

0303799030 Vit havsnors (s.k. White sea smelt) 10 5 

0303799040 Thorny head (Sebastolobus) 10 0 

0303799050 Sanktpersfisk 10 3 

0303799060 Atkagrönlånga 10 3 

0303799070 Stenfisk (inbegripet stillahavskungsfisk) 10 10-A 

0303799080 Hoki 10 7 

0303799091 Marulk 10 10 

0303799092 Pirål (stillahavs-, atlant-) 10 7 

0303799093 Rocka 10 10 

0303799094 Mjölkfisk 10 0 

0303799095 Havsgösfiskar 57 E 

0303799096 Manta 10 10 

0303799097 Tobisfiskar 10 10
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0303799098 Tandnotingar, andra än Dissostichus spp. 10 3 

0303799099 Andra 10 10 

0303801000 Lever 10 5 

0303802010 Av alaskapollack 10 5 

0303802090 Andra 10 5 

0304111000 Filéer 20 3 

0304112000 Fisksurimi 20 3 

0304119000 Andra 20 3 

0304121000 Filéer 20 5 

0304122000 Fisksurimi 20 5 

0304129000 Andra 20 5 

0304191010 Filéer 20 10 

0304191020 Fisksurimi 20 5 

0304191090 Andra 20 5 

0304192010 Filéer 20 10 

0304192020 Fisksurimi 20 3 

0304192090 Andra 20 3 

0304193010 Filéer 20 0 

0304193020 Fisksurimi 20 3 

0304193090 Andra 20 3 

0304199010 Filéer 20 5 

0304199020 Fisksurimi 20 5 

0304199090 Andra 20 5 

0304210000 Svärdfisk (Xiphias gladius) 10 3 

0304220000 Tandnotingar (Dissostichus spp.) 10 3 

0304291000 Av alaskapollack 10 10 

0304292000 Av havsål 10 10 

0304293000 Av torsk 10 10 

0304294000 Av rödspätta 10 10 

0304295000 Av blåfenad tonfisk 10 3
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0304296000 Av tandnotingar, andra än Dissostichus spp. 10 3 

0304297000 Av tilapia 10 0 

0304298000 Av file fish 10 3 

0304299000 Andra 10 5 

0304911000 Fryst fisksurimi 10 3 

0304919000 Andra 10 3 

0304921000 Fryst fisksurimi 10 5 

0304929000 Andra 10 5 

0304991010 Fryst fisksurimi 10 3 

0304991090 Andra 10 3 

0304999010 Fryst fisksurimi 10 5 

0304999090 Andra 10 5 

0305100000 Mjöl och pelletar av fisk, lämpliga som livsmedel 20 3 

0305201000 Lever 20 3 

0305202000 Rom, torkad 20 3 

0305203000 Rom, rökt 20 3 

0305204010 Av alaskapollack 20 5 

0305204020 Av manchurisk kväkare 20 3 

0305204030 Av sill 20 5 

0305204090 Andra 20 3 

0305301000 Torkat 20 3 

0305302000 Saltat eller i saltlake 20 3 

0305410000 Stillahavslax (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, 
Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhyn
chus kisutch, Oncorhynchus masou och Oncorhynchus rho
durus), atlantlax (Salmo salar) samt donaulax (Hucho hucho) 

20 5 

0305420000 Strömming (Clupea harengus, Clupea pallasii) 20 3 

0305491000 Ansjovis 20 5 

0305492000 Alaskapollack 20 3
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0305499000 Andra 20 3 

0305510000 Torsk (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) 20 10 

0305591000 Hajfenor 20 5 

0305592000 Ansjovis 20 10 

0305593000 Alaskapollack 20 3 

0305594000 Manchurisk kväkare 20 10 

0305595000 Blåsfiskar 20 0 

0305596000 Gäddmuräna 20 3 

0305597000 Tobisfiskar 20 5 

0305598000 Slemfisk (Enedrias nebulosus), inbegripet yngel för agn 20 0 

0305599000 Andra 20 5 

0305610000 Sill (Clupea harengus, Clupea pallasii) 20 3 

0305620000 Torsk (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) 20 5 

0305631000 Salt jäst ansjovis 20 10 

0305639000 Andra 20 5 

0305691000 Lax 20 5 

0305692000 Öring 20 10 

0305693000 Hårstjärtfiskar 20 5 

0305694000 Sardiner 20 3 

0305695000 Makrill 20 10 

0305696000 Manchurisk kväkare 20 10 

0305697000 Taggmakrill 20 10 

0305698000 Makrillgädda 20 0 

0305699000 Andra 20 3 

0306110000 Languster och andra havslevande kräftdjur (Palinurus spp., 
Panulirus spp., Jasus spp.) 

20 3 

0306120000 Hummer (Homarus spp.) 20 3 

0306131000 Skalad 20 5 

0306139000 Andra 20 10
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0306141000 Krabbkött 20 10 

0306142000 Japansk trollkrabba 20 3 

0306143000 Blå krabba 14 10 

0306149000 Andra 14 10 

0306190000 Andra, inbegripet mjöl och pelletar av kräftdjur, lämpliga som 
livsmedel 

20 10 

0306210000 Languster och andra havslevande kräftdjur (Palinurus spp., 
Panulirus spp., Jasus spp.) 

20 3 

0306220000 Hummer (Homarus spp.) 20 3 

0306231000 Levande, färska eller kylda 20 3 

0306232000 Torkade 20 3 

0306233000 Saltade eller i saltlake Det högre av 50 % 
eller 363 won/kg 

10 

0306241010 Blå krabba 20 10 

0306241020 Maskeringskrabba 20 10 

0306241090 Andra 20 10 

0306242000 Torkade 20 5 

0306243000 Saltade eller i saltlake 20 10 

0306291000 Levande, färska eller kylda 20 10 

0306292000 Torkade 20 10 

0306293000 Saltade eller i saltlake 20 5 

0307101011 För uppfödning 0 0 

0307101019 Andra 5 3 

0307101090 Andra 20 5 

0307102000 Frysta 20 5 

0307103000 Torkade 20 5 

0307104000 Saltade eller i saltlake 20 3 

0307210000 Levande, färska eller kylda 20 10 

0307291000 Frysta 20 10 

0307292000 Torkade 20 10
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0307293000 Saltade eller i saltlake 20 3 

0307310000 Levande, färska eller kylda 20 7 

0307391000 Frysta 20 10 

0307392000 Torkade 20 10 

0307399000 Andra 20 5 

0307411000 Tioarmad bläckfisk 10 5 

0307412000 Tioarmad bläckfisk 10 10 

0307491010 Tioarmad bläckfisk 10 10 

0307491020 Tioarmad bläckfisk 22 E 

0307492000 Saltad eller i saltlake 10 10 

0307493000 Torkad 10 10 

0307511000 Åttaarmad bläckfisk 20 7 

0307512000 Åttaarmad bläckfisk, webfoot 20 10 

0307519000 Andra 20 10 

0307591010 Åttaarmad bläckfisk 20 10 

0307591020 Åttaarmad bläckfisk 20 10 

0307591030 Åttaarmad bläckfisk, webfoot 20 10 

0307591090 Andra 20 3 

0307592000 Torkad 20 10 

0307599000 Andra 20 5 

0307600000 Sniglar, andra än havssniglar 20 0 

0307911110 Venusmussla 20 3 

0307911190 Andra 20 5 

0307911200 Havsöron 20 7 

0307911300 Batillus cornutus 20 10 

0307911410 För uppfödning 0 0 

0307911490 Andra 20 3 

0307911510 För uppfödning 0 0 

0307911590 Andra 20 7 

0307911600 Hjärtmusslor 20 10
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0307911700 Adduktorer från skaldjur 20 10 

0307911800 S.k. baby clams 20 10 

0307911910 S.k. marsh clams (Corbiculidae) 20 3 

0307911990 Andra 20 10 

0307919010 Sjöborrar 20 5 

0307919020 Sjögurkor 20 3 

0307919031 För uppfödning 0 0 

0307919039 Andra 20 5 

0307919040 Maneter 20 5 

0307919090 Andra 20 10 

0307991110 Hjärtmusslor 20 10 

0307991120 S.k. hen clams (Spisula solidissima) 20 10 

0307991130 S.k. baby clams 20 10 

0307991140 Adduktorer från skaldjur 20 10 

0307991150 S.k. ark shells (Arcidae) 20 7 

0307991160 Batillus cornutus (frysta) 20 10 

0307991190 Andra 20 10 

0307991910 Sjögurkor 20 3 

0307991920 Sjöpungar 20 7 

0307991990 Andra 20 10 

0307992110 S.k. hen clams (Spisula solidissima) 20 10 

0307992120 Adduktorer från skaldjur 20 10 

0307992130 S.k. baby clams 20 10 

0307992190 Andra 20 7 

0307992920 Sjögurkor 20 3 

0307992930 Sjöpungar 20 5 

0307992990 Andra 20 5 

0307993110 S.k. hen clams (Spisula solidissima) 20 5 

0307993120 S.k. baby clams 20 10
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0307993130 Batillus cornutus (saltade eller i saltlake) 20 3 

0307993190 Andra 20 10 

0307993910 Sjöborrar 20 3 

0307993920 Sjögurkor 20 3 

0307993930 Maneter 20 0 

0307993990 Andra 20 5 

0401100000 Med en fetthalt av högst 1 viktprocent 36 15 

0401200000 Med en fetthalt av mer än 1 viktprocent men högst 6 vikt
procent 

36 15 

0401301000 Fryst grädde 36 10 

0401309000 Andra 36 13 

0402101010 Skummjölkspulver 176 Se punkt 6 i tillägg 
2-A-1 

0402101090 Andra 176 Se punkt 6 i tillägg 
2-A-1 

0402109000 Andra 176 Se punkt 6 i tillägg 
2-A-1 

0402211000 Standardmjölkspulver 176 Se punkt 6 i tillägg 
2-A-1 

0402219000 Andra 176 Se punkt 6 i tillägg 
2-A-1 

0402290000 Andra 176 Se punkt 6 i tillägg 
2-A-1 

0402911000 Evaporerad mjölk 89 Se punkt 6 i tillägg 
2-A-1 

0402919000 Andra 89 Se punkt 6 i tillägg 
2-A-1 

0402991000 Sötad evaporerad mjölk 89 Se punkt 6 i tillägg 
2-A-1 

0402999000 Andra 89 Se punkt 6 i tillägg 
2-A-1 

0403101000 Flytande 36 10 

0403102000 Fryst 36 10 

0403109000 Andra 36 10 

0403901000 Kärnmjölk 89 Se punkt 6 i tillägg 
2-A-1 

0403902000 Filmjölk och gräddfil 36 10
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0403903000 Kefir 36 10 

0403909000 Annan fermenterad eller syrad mjölk eller grädde 36 10 

0404101010 Vasslepulver 49,5 

– Till foder 49,5 0 

– Andra slag 49,5 Se punkt 7 i tillägg 
2-A-1 

0404101090 Andra slag 49,5 

– Till foder 49,5 0 

– Andra slag 49,5 Se punkt 7 i tillägg 
2-A-1 

0404102110 Med laktos avlägsnad 49,5 

– Till foder 49,5 0 

– Andra slag 49,5 Se punkt 7 i tillägg 
2-A-1 

0404102120 Demineraliserad 49,5 

– Till foder 49,5 0 

– Andra slag 49,5 Se punkt 7 i tillägg 
2-A-1 

0404102130 Koncentrat av vassleprotein 49,5 

– Till foder 49,5 0 

– Andra slag 49,5 Se punkt 7 i tillägg 
2-A-1 

0404102190 Andra slag 49,5 

– Till foder 49,5 0 

– Andra slag 49,5 Se punkt 7 i tillägg 
2-A-1 

0404102900 Andra slag 49,5 

– Till foder 49,5 0 

– Andra slag 49,5 Se punkt 7 i tillägg 
2-A-1 

0404900000 Andra slag 36 10 

0405100000 Smör 89 Se punkt 8 i tillägg 
2-A-1 

0405200000 Bredbara smörfettsprodukter 8 0 

0405900000 Andra slag 89 Se punkt 8 i tillägg 
2-A-1
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0406101000 Färsk ost 36 Se punkt 9 i tillägg 
2-A-1 

0406102000 Ostmassa 36 10 

0406200000 Riven eller pulveriserad ost av alla slag 36 Se punkt 9 i tillägg 
2-A-1 

0406300000 Smältost, inte riven eller pulveriserad 36 Se punkt 9 i tillägg 
2-A-1 

0406400000 Blåmögelost och annan ost med marmoreringar vilka fram
ställts genom användning av Penicillium roqueforti 

36 10 

0406900000 Annan ost 36 

– Cheddar 36 Se punkt 9 i tillägg 
2-A-1 

– Andra slag 36 Se punkt 9 i tillägg 
2-A-1 

0407001010 Renrasiga ägg för avel 27 10 

0407001090 Andra 27 15 

0407009000 Andra 27 10 

0408110000 Torkade 27 13 

0408190000 Andra 27 13 

0408910000 Torkade 27 10 

0408991000 Av fjäderfä av arten Gallus domesticus 41,6 15 

0408999000 Andra 27 10 

0409000000 Naturlig honung Det högre av 
243 % eller 1 864 

won/kg 

Se punkt 10 i till
lägg 2-A-1 

0410001000 Sköldpaddsägg 8 0 

0410002000 Fågelbon 8 0 

0410003000 Bidrottningsgelé 8 10 

0410009000 Andra 8 0 

0501000000 Människohår, obearbetat, även tvättat eller avfettat; avfall av 
människohår 

3 0 

0502100000 Borst och andra hår av svin; avfall av sådana borst och hår 3 0 

0502902000 Gethår 3 0 

0502909000 Andra 3 0
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0504001010 Av nötkreatur och andra oxdjur 27 15 

0504001090 Andra 27 13 

0504002000 Blåsor 27 10 

0504003000 Magar 27 15 

0505100000 Fjädrar av sådana slag som används för stoppningsändamål; 
dun 

3 5 

0505901000 Mjöl av fjädrar 5 0 

0505909000 Andra 5 5 

0506100000 Ossein samt ben behandlade med syra 3 0 

0506901010 Av tiger 3 0 

0506901020 Av nötkreatur och andra oxdjur 9 0 

0506901090 Andra 3 0 

0506902000 Benmjöl 25,6 10 

0506909000 Andra 3 0 

0507101000 Elfenben 8 0 

0507102000 Noshörningshorn 8 0 

0507109000 Andra 8 0 

0507901110 Obearbetade 20 15 

0507901190 Andra 20 15 

0507901200 Horn 20 15 

0507902010 Sköldpadd 8 0 

0507902020 Valben och valhår//whalebone hair// 8 0 

0507902030 Skal och fjäll från myrkott 8 0 

0507902040 Hovar och klor (inbegripet naglar) 8 0 

0507902090 Andra 8 0 

0508001000 Korall 8 0 

0508002010 Pärlemorskal 8 0 

0508002020 Skal av havsöron 8 0 

0508002030 Ostronskal 8 0 

0508002040 Snigelskal 8 0 

0508002050 Trocusskal 8 0 

0508002060 Agayaskal 8 0
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0508002070 Skal från sötvattensdjur (Megalonaiasnervosa, Amblemaplicata, 
Quadrula quadeula spp.) 

8 0 

0508002090 Andra 8 0 

0508009000 Andra 8 0 

0510001000 Ambra 8 0 

0510002000 Bävergäll 8 0 

0510003000 Mysk 8 0 

0510004000 Gallstenar 8 0 

0510005000 Pteropi faeces 8 0 

0510009010 Pankreas 8 0 

0510009020 Galla 8 0 

0510009030 Gecko 8 0 

0510009090 Andra 8 0 

0511100000 Sperma av nötkreatur och andra oxdjur 0 0 

0511911010 Ägg av saltkräfta 8 0 

0511911090 Andra 8 0 

0511912000 Fiskavfall 5 3 

0511919000 Andra 8 5 

0511991000 Djurblod 8 0 

0511992010 Svinsperma 0 0 

0511992090 Andra 0 0 

0511993010 Av nötkreatur och andra oxdjur 18 0 

0511993020 Av svin 18 0 

0511993090 Andra 0 0 

0511994000 Senor 18 10 

0511995011 Bearbetade 3 0 

0511995019 Andra 3 0 

0511995020 Tagelavfall 3 0 

0511996000 Naturlig tvättsvamp av animaliskt ursprung 8 0 

0511999010 Ägg av silkesmask 18 0 

0511999020 Puppor av silkesmask 8 0
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0511999030 Döda djur, andra än produkter av döda djur enligt kapitel 3 8 0 

0511999040 Avklipp och liknande avfall av oberedda hudar och skinn 8 0 

0511999090 Andra 8 0 

0601101000 Av tulpaner 8 0 

0601102000 Av liljor 4 0 

0601103000 Av dahlior 8 0 

0601104000 Av hyacinter 8 0 

0601105000 Av gladiolus 8 0 

0601106000 Av iris 8 0 

0601107000 Av freesia 8 0 

0601108000 Av narcisser 8 0 

0601109000 Andra 8 0 

0601201000 Av tulpaner 8 0 

0601202000 Av liljor 8 0 

0601203000 Av dahlior 8 0 

0601204000 Av hyacinter 8 0 

0601205000 Av gladiolus 8 0 

0601206000 Plantor och rötter av cikoriaarter 8 0 

0601207000 Av iris 8 0 

0601208000 Av freesia 8 0 

0601209010 Av narcisser 8 0 

0601209090 Andra 8 0 

0602101000 Av fruktträd 8 0 

0602109000 Andra 8 5 

0602201000 Äppelträd 18 0 

0602202000 Päronträd 18 0 

0602203000 Persikoträd 18 0 

0602204000 Vinrankor 8 0 

0602205000 Persimonträd 8 0 

0602206000 Citrusträd 18 0
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0602207010 Kastanjeträd 8 10 

0602207020 Valnötsträd 8 10 

0602207030 Koreansk tall 8 10 

0602209000 Andra 8 10 

0602300000 Rhododendron och azalea, även ympade 8 10 

0602400000 Rosor, även ympade 8 0 

0602901010 Orkidéer 8 0 

0602901020 Nejlikor 8 0 

0602901030 Juvelblommor 8 0 

0602901040 Gypsophila 8 0 

0602901050 Krysantemum 8 0 

0602901060 Kaktus 8 0 

0602901090 Andra 8 0 

0602902011 För bonsaiodling 8 10 

0602902019 Andra 8 10 

0602902020 Lärkträd 8 10 

0602902030 Kryptomeria 8 10 

0602902040 Japansk cypress 8 10 

0602902050 Rigi-taeda 8 10 

0602902061 För bonsaiodling 8 10 

0602902069 Andra 8 10 

0602902071 För bonsaiodling 8 10 

0602902079 Andra 8 10 

0602902081 För bonsaiodling 8 10 

0602902089 Andra 8 10 

0602902091 För bonsaiodling 8 10 

0602902099 Andra 8 10 

0602909010 Paeonia 8 10 

0602909020 Kamelliaträd 8 10 

0602909030 Mullbärsträd 18 0 

0602909040 Svampmycelium 8 0
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0602909090 Andra 8 0 

0603110000 Rosor 25 0 

0603120000 Nejlikor 25 0 

0603131000 Cymbidium 25 0 

0603132000 Phalaenopsis 25 5 

0603139000 Andra 25 5 

0603140000 Krysantemum 25 0 

0603191000 Tulpaner 25 0 

0603192000 Gladiolus 25 0 

0603193000 Liljor 25 0 

0603194000 Gypsophila 25 0 

0603199000 Andra 25 5 

0603900000 Andra 25 5 

0604100000 Mossa och lavar 8 10 

0604911010 Gingkoblad 8 10 

0604911090 Andra 8 10 

0604919000 Andra 8 0 

0604990000 Andra 8 0 

0701100000 Till utsäde 304 10 

0701900000 Andra 304 E 

0702000000 Tomater, färska eller kylda 45 7 

0703101000 Kepalök Det högre av 
135 % eller 180 

won/kg 

E 

0703102000 Schalottenlök 27 0 

0703201000 Skalade Det högre av 
360 % eller 1 800 

won/kg 

E 

0703209000 Andra Det högre av 
360 % eller 1 800 

won/kg 

E 

0703901000 Purjolök 27 0 

0703909000 Andra 27 0
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0704100000 Blomkål och broccoli 27 5 

0704200000 Brysselkål 27 10 

0704901000 Annan kål 27 0 

0704902000 Kinakål 27 5 

0704909000 Andra 27 0 

0705110000 Trädgådssallat (huvudsallat) 45 10 

0705190000 Andra 45 10 

0705210000 Witloofcikoria (Cichorium intybus var. foliosum) 8 0 

0705290000 Andra 8 0 

0706101000 Morötter Det högre av 30 % 
eller 134 won/kg 

5 

0706102000 Rovor 27 0 

0706901000 Rädisor 30 10 

0706902000 Wasabi och pepparrot 27 0 

0706903000 Codonopsis 27 5 

0706904000 Platycodon grandiflorum 27 5 

0706909000 Andra 27 5 

0707000000 Gurkor, färska eller kylda 27 0 

0708100000 Ärter (Pisum sativum) 27 5 

0708200000 Bönor (Vigna spp., Phaseolus spp.) 27 5 

0708900000 Andra baljväxter 27 5 

0709200000 Sparris 27 0 

0709300000 Auberginer 27 0 

0709400000 Bladselleri 27 0 

0709517000 Odlad svamp (Agaricus bisporus) 30 10 

0709519000 Andra 30 10 

0709591000 Goliatmusseron 30 10 

0709592000 Ekskivling Det högre av 45 % 
eller 1 625 won/kg 

15
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0709593000 Lackticka 30 10 

0709594000 Ostronmussling 30 10 

0709595000 Vinterskivling 30 10 

0709596000 Tryffel 27 10 

0709599000 Andra 30 10 

0709601000 Sötpaprika Det högre av 
270 % eller 6 210 

won/kg 

E 

0709609000 Andra Det högre av 
270 % eller 6 210 

won/kg 

E 

0709700000 Vanlig spenat, nyzeeländsk spenat samt trädgårdsmålla 27 0 

0709901000 Bräken 30 10 

0709902000 Blommande ormbunkar 27 10 

0709903000 Pumpa 27 0 

0709909000 Andra 27 10 

0710100000 Potatis 27 5 

0710210000 Ärter (Pisum sativum) 27 5 

0710220000 Bönor (Vigna spp., Phaseolus spp.) 27 5 

0710290000 Andra 27 5 

0710300000 Vanlig spenat, nyzeeländsk spenat samt trädgårdsmålla 27 0 

0710400000 Sockermajs 30 5 

0710801000 Kepalök 27 12 

0710802000 Vitlök 27 15 

0710803000 Bambuskott 27 10 

0710804000 Morötter 27 5 

0710805000 Bräken 30 10 

0710806000 Goliatmusseron 27 12 

0710807000 Frukter av släktena Capsicum och Pimenta 27 15 

0710809000 Andra 27 0 

0710900000 Blandningar av grönsaker 27 0
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0711200000 Oliver 27 0 

0711400000 Gurkor 30 10 

0711510000 Svampar av släktet Agaricus 30 10 

0711591000 Tryffel 27 10 

0711599000 Andra 30 10 

0711901000 Vitlök Det högre av 
360 % eller 1 800 

won/kg 

E 

0711903000 Bambuskott 27 10 

0711904000 Morötter 30 10 

0711905010 Bräken 30 12 

0711905020 Blommande ormbunkar 27 10 

0711905091 Frukter av släktena Capsicum och Pimenta Det högre av 
270 % eller 6 210 

won/kg 

E 

0711905099 Andra 27 0 

0711909000 Blandningar av grönsaker 27 0 

0712200000 Kepalök Det högre av 
135 % eller 180 

won/kg 

E 

0712311000 Odlad svamp (Agaricus bisporus) 30 5 

0712319000 Andra Det högre av 30 % 
eller 1 218 won/kg 

5 

0712320000 Judasöron (Auricularia spp.) Det högre av 30 % 
eller 1 218 won/kg 

10 

0712330000 Gelésvampar (Tremella spp.) Det högre av 30 % 
eller 1 218 won/kg 

10 

0712391010 Goliatmusseron 30 12 

0712391020 Ekskivling Det högre av 45 % 
eller 1 625 won/kg 

15 

0712391030 Lackticka Det högre av 30 % 
eller 842 won/kg 

10 

0712391040 Ostronmussling 30 10
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0712391050 Vinterskivling 30 10 

0712391090 Andra Det högre av 30 % 
eller 1 218 won/kg 

0 

0712392000 Tryffel 27 10 

0712901000 Vitlök Det högre av 
360 % eller 1 800 

won/kg 

E 

0712902010 Bräken Det högre av 30 % 
eller 1 807 won/kg 

10 

0712902020 Rädisor 30 7 

0712902030 Piplök Det högre av 30 % 
eller 1 159 won/kg 

7 

0712902040 Morötter Det högre av 30 % 
eller 864 won/kg 

7 

0712902050 Pumpor 30 10 

0712902060 Annan kål 30 10 

0712902070 Tarostjälkar 30 10 

0712902080 Sötpotatisstjälkar 30 7 

0712902091 Sockermajs för utsäde 370 5 

0712902092 Sockermajs, utom för utsäde 370 13 

0712902093 Potatis 27 5 

0712902094 Blommande ormbunkar Det högre av 30 % 
eller 1 446 won/kg 

10 

0712902095 Codonopsis 30 7 

0712902099 Andra 30 7 

0712909000 Blandningar av grönsaker 27 0 

0713101000 För utsäde 27 5 

0713102000 Till foder 0 0 

0713109000 Andra 27 0 

0713200000 Kikärter 27 5
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0713311000 För utsäde 607,5 5 

0713319000 Andra 607,5 15 

0713321000 För utsäde 420,8 5 

0713329000 Andra 420,8 15 

0713331000 För utsäde 27 5 

0713339000 Andra 27 10 

0713390000 Andra 27 7 

0713400000 Linser 27 5 

0713500000 Bondbönor (Vicia faba var. major) och hästbönor (Vicia faba 
var. equina och Vicia faba var. minor) 

27 5 

0713900000 Andra 27 5 

0714101000 Färska 887,4 15 

0714102010 I bitar 887,4 13 

0714102020 Pelletar 887,4 10 

0714102090 Andra 887,4 15 

0714103000 Kylda 887,4 15 

0714104000 Frysta 45 5 

0714201000 Färska Det högre av 
385 % eller 338 

won/kg 

13 

0714202000 Torkade 385 13 

0714203000 Kylda 385 13 

0714204000 Frysta 45 10 

0714209000 Andra 385 13 

0714901010 Frysta 45 10 

0714901090 Andra 18 10 

0714909010 Frysta 45 5 

0714909090 Andra 385 13 

0801110000 Torkade 30 0 

0801190000 Andra 30 0
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0801210000 I skal 30 0 

0801220000 Skalade 30 0 

0801310000 I skal 8 0 

0801320000 Skalade 8 0 

0802110000 I skal 8 0 

0802120000 Skalade 8 0 

0802210000 I skal 8 7 

0802220000 Skalade 8 10 

0802310000 I skal 45 15 

0802320000 Skalade 30 6 

0802401000 I skal Det högre av 
219,4 % eller 

1 470 won/kg 

15 

0802402000 Skalade Det högre av 
219,4 % eller 

1 470 won/kg 

15 

0802500000 Pistaschmandel 30 0 

0802600000 Macadamianötter 30 7 

0802901010 I skal Det högre av 
566,8 % eller 

2 664 won/kg 

15 

0802901020 Skalade Det högre av 
566,8 % eller 

2 664 won/kg 

15 

0802902010 I skal Det högre av 
27,0 % eller 803 

won/kg 

10 

0802902020 Skalade Det högre av 
27,0 % eller 803 

won/kg 

10 

0802909000 Andra 30 7 

0803000000 Bananer, inbegripet mjölbananer, färska eller torkade 30 5 

0804100000 Dadlar 30 10 

0804200000 Fikon 30 7 

0804300000 Ananas 30 10 

0804400000 Avokado 30 2
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0804501000 Guava 30 5 

0804502000 Mango 30 10 

0804503000 Mangostan 30 10 

0805100000 Apelsiner 50 Se punkt 11 i till
lägg 2-A-1 

0805201000 ( 1 ) Koreanska citrusfrukter 144 E 

0805209000 ( 2 ) Andra 144 15 

0805400000 Grapefrukt, inbegripet pomelos 30 5 

0805501000 Citroner (Citrus limon, Citrus limonum) 30 2 

0805502010 Citrus aurantifolia 30 10 

0805502020 Citrus latifolia 144 0 

0805900000 Andra 144 E 

0806100000 Färska 45 S-A 

0806200000 Torkade 21 0 

0807110000 Vattenmeloner 45 12 

0807190000 Andra 45 12 

0807200000 Papayafrukter 30 0 

0808100000 Äpplen 45 

– Sorten fuji 45 20 Se bilaga 3 

– Andra 45 10 Se bilaga 3 

0808201000 Päron 45 

– Asiatisk sort 45 20 

– Andra 45 10 

0808202000 Kvittenfrukter 45 0 

0809100000 Aprikoser 45 7 

0809200000 Körsbär 24 0 

0809300000 Persikor, inbegripet nektariner 45 10 

( 1 ) HSK 0805201000 includes Citrus Unshiu. 
( 2 ) HSK 0805209000 includes Mandarins and Clementines.
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0809401000 Plommon 45 10 

0809402000 Slånbär 45 0 

0810100000 Jordgubbar och smultron 45 10 

0810200000 Hallon, björnbär, mullbär och loganbär 45 12 

0810400000 Tranbär, blåbär och andra bär av släktet Vaccinium 45 10 

0810500000 Kiwifrukter 45 15 

0810600000 Durian 45 0 

0810901000 Persimon 50 10 

0810902000 Söt persimon 45 10 

0810903000 Jujubär Det högre av 
611,5 % eller 

5 800 won/kg 

15 

0810905000 Mume 50 10 

0810909000 Andra 45 10 

0811100000 Jordgubbar och smultron 30 5 

0811200000 Hallon, björnbär, mullbär, loganbär, svarta, vita eller röda 
vinbär samt krusbär 

30 5 

0811901000 Kastanjer 30 15 

0811902000 Jujubär 30 13 

0811903000 Pinjenötter 30 15 

0811909000 Andra 30 5 

0812100000 Körsbär 30 0 

0812901000 Jordgubbar och smultron 30 0 

0812909000 Andra 30 0 

0813100000 Aprikoser 45 0 

0813200000 Plommon, torkade 18 2 

0813300000 Äpplen 45 7 

0813401000 Persimon 50 10 

0813402000 Jujubär Det högre av 
611,5 % eller 

5 800 won/kg 

15
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0813409000 Andra 45 0 

0813500000 Blandningar av torkade nötter eller torkad frukt eller torkade 
bär enligt detta kapitel 

45 0 

0814001000 Skal av citrusfrukter 30 0 

0814002000 Skal av meloner (inbegripet vattenmeloner) 30 0 

0901110000 Koffeinhaltigt 2 0 

0901120000 Koffeinfritt 2 0 

0901210000 Koffeinhaltigt 8 5 

0901220000 Koffeinfritt 8 5 

0901901000 Skal och hinnor av kaffe 3 0 

0901902000 Kaffesurrogat innehållande kaffe 8 5 

0902100000 Grönt (ofermenterat) te, löst liggande i förpackningar innehål
lande högst 3 kg 

513,6 18 

0902200000 Annat grönt (ofermenterat) te 513,6 18 

0902300000 Svart (fermenterat) te och delvis fermenterat te, löst liggande i 
förpackningar innehållande högst 3 kg 

40 0 

0902400000 Annat svart (fermenterat) te och annat delvis fermenterat te 40 0 

0903000000 Matte 25 5 

0904110000 Varken krossad eller malen 8 0 

0904120000 Krossad eller malen 8 0 

0904201000 Varken krossad eller malen Det högre av 
270 % eller 6 210 

won/kg 

E 

0904202000 Krossad eller malen Det högre av 
270 % eller 6 210 

won/kg 

E 

0905000000 Vanilj 8 0 

0906110000 Kanel (Cinnamomum zeylanicum Blume) 8 0 

0906191000 Annan kanel än Cinnamomum zeylanicum Blume 8 0 

0906192000 Kanelknopp 8 0 

0906201000 Kanel 8 0
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0906202000 Kanelknopp 8 0 

0907000000 Kryddnejlikor, nejlikstjälkar och modernejlikor 8 0 

0908100000 Muskot 8 0 

0908200000 Muskotblomma 8 0 

0908300000 Kardemumma 8 0 

0909100000 Anis eller stjärnanis 8 0 

0909200000 Koriander 8 0 

0909300000 Spiskummin 8 0 

0909400000 Kummin 8 0 

0909500000 Fänkål och enbär 8 0 

0910100000 Ingefära Det högre av 
377,3 % eller 931 

won/kg 

18 

0910200000 Saffran 8 0 

0910300000 Gurkmeja 8 0 

0910910000 Blandningar enligt anmärkning 1 b till detta kapitel 8 0 

0910991000 Timjan; lagerblad 8 0 

0910992000 Curry 8 0 

0910999000 Andra 8 0 

1001100000 Durumvete 3 0 

1001901000 Blandsäd av vete och råg 3 0 

1001909010 För utsäde 1,8 0 

1001909020 Till foder 0 0 

1001909030 För malning 1,8 0 

1001909090 Andra 1,8 0 

1002001000 För utsäde 108,7 3 

1002009000 Andra 3 0 

1003001000 Maltkorn 513 Se punkt 12 i till
lägg 2-A-1 

Se bilaga 3 

1003009010 Oskalat korn Det högre av 
324 % eller 326 

won/kg 

E
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1003009020 Skalat korn Det högre av 
299,7 % eller 361 

won/kg 

E 

1003009090 Andra 299,7 13 

1004001000 För utsäde 554,8 5 

1004009000 Andra 3 0 

1005100000 För utsäde 328 5 

1005901000 Till foder 328 5 

1005902000 Popcorn 630 13 

1005909000 Andra 328 13 

1006100000 Ris med ytterskal (paddy) — X 

1006201000 Ej klibbigt — X 

1006202000 Klibbigt — X 

1006301000 Ej klibbigt — X 

1006302000 Klibbigt — X 

1006400000 Brutet ris — X 

1007001000 För utsäde 779,4 10 

1007009000 Andra 3 0 

1008100000 Bovete 256,1 15 

1008201010 För utsäde 18 5 

1008201090 Andra 3 0 

1008209000 Andra 3 0 

1008300000 Kanariefrö 3 0 

1008900000 Annan spannmål 800,3 15 

1101001000 Av vete 4,2 3 

1101002000 Av blandsäd av vete och råg 5 0 

1102100000 Rågmjöl 5 0 

1102200000 Majsmjöl 5 0 

1102901000 Kornmjöl 260 10 

1102902000 Rismjöl — X 

1102909000 Andra 800,3 15
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1103110000 Av vete 288,2 10 

1103130000 Av majs 162,9 10 

1103191000 Av korn 260 10 

1103192000 Av havre 554,8 13 

1103193000 Av ris — X 

1103199000 Andra 800,3 13 

1103201000 Av vete 288,2 10 

1103202000 Av ris — X 

1103203000 Av korn 260 10 

1103209000 Andra 800,3 15 

1104120000 Av havre 554,8 13 

1104191000 Av ris — X 

1104192000 Av korn 233 10 

1104199000 Andra 800,3 15 

1104220000 Av havre 554,8 13 

1104230000 Av majs 167 10 

1104291000 Av jobstårefrö 800,3 15 

1104292000 Av korn 126 10 

1104299000 Andra 800,3 15 

1104301000 Av ris 5 10 

1104309000 Andra 5 0 

1105100000 Mjöl och pulver 304 13 

1105200000 Flingor, korn och pelletar 304 10 

1106100000 Av torkade baljväxtfrön enligt nr 07.13 8 5 

1106201000 Av arrowrot 8 5 

1106209000 Andra 8 5 

1106300000 Av produkter enligt kapitel 8 8 0 

1107100000 Ej rostat 269 Se punkt 12 i till
lägg 2-A-1 

Se bilaga 3 

1107201000 Rökt 269 10 

1107209000 Andra 27 5
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1108110000 Vetestärkelse 50,9 5 

1108121000 För livsmedel 226 15 

1108129000 Andra 226 15 

1108130000 Potatisstärkelse 455 15 Se bilaga 3 

1108141000 För livsmedel 455 15 

1108149000 Andra 455 15 

1108191000 Av sötpotatis 241,2 15 

1108199000 Andra 800,3 15 

1108200000 Inulin 800,3 15 

1109000000 Vetegluten, även torkat 8 0 

1201001000 För sojabönolja och oljekaka Det högre av 
487 % eller 956 

won/kg 

5 

1201009010 För böngroddar Det högre av 
487 % eller 956 

won/kg 

E 

1201009090 Andra Det högre av 
487 % eller 956 

won/kg 

E 

1202100000 Med skal 230,5 18 

1202200000 Skalade, även sönderdelade 230,5 18 

1203000000 Kopra 3 0 

1204000000 Linfrön, även sönderdelade 3 0 

1205101000 Frön för utsäde till foder 0 0 

1205109000 Andra 10 0 

1205901000 Frön för utsäde till foder 0 0 

1205909000 Andra 10 0 

1206000000 Solrosfrön, även sönderdelade 25 0 

1207200000 Bomullsfrön 3 0 

1207400000 Sesamfrön Det högre av 
630 % eller 6 660 

won/kg 

18 

1207500000 Senapsfrön 3 0
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1207910000 Vallmofrön 3 0 

1207991000 Bladmyntafrön Det högre av 40 % 
eller 410 won/kg 

10 

1207992000 Sheanötter (karitnötter) 3 0 

1207993000 Palmnötter och palmkärnor 3 0 

1207994000 Ricinusfrön 3 0 

1207995000 Safflorfrön 3 0 

1207999000 Andra 3 0 

1208100000 Av sojabönor 3 0 

1208900000 Andra 3 0 

1209100000 Sockerbetsfrön 0 0 

1209210000 Lusernfrön (alfalfafrön) 0 0 

1209220000 Frön av klöver (Trifolium spp.) 0 0 

1209230000 Svingelfrön 0 0 

1209240000 Frön av ängsgröe (Poa pratensis L.) 0 0 

1209250000 Frön av rajgräs (Lolium multiflorum Lam., Lolium perenne L.) 0 0 

1209291000 Lupinfrön 0 0 

1209292000 Frön av sudangräs 0 0 

1209293000 Hundäxingfrön 0 0 

1209294000 Timotejfrön 0 0 

1209299000 Andra 0 0 

1209300000 Blomsterfrön 0 0 

1209911010 Lökfrön 0 0 

1209911090 Andra 0 0 

1209912000 Rädisfrön 0 0 

1209919000 Andra 0 0 

1209991010 Ekfrön 0 0 

1209991090 Andra 0 0 

1209992000 Frön av fruktträd 0 0
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1209993000 Tobaksfrön 0 0 

1209994000 Frön för gräsmatta 0 0 

1209999000 Andra 0 0 

1210100000 Humle, varken mald, pulveriserad eller i form av pelletar 30 10 

1210201000 Humle 30 0 

1210202000 Lupulin 30 0 

1211201100 Obehandlad ginsengrot 222,8 E 

1211201210 Stora rötter 222,8 E 

1211201220 Ginsengborst 222,8 E 

1211201240 Små rötter 222,8 E 

1211201310 Stora rötter 754,3 E 

1211201320 Ginsengborst 754,3 E 

1211201330 Små rötter 754,3 E 

1211202110 Pulver 18 15 

1211202120 Tabletter eller kapslar 18 10 

1211202190 Andra 18 15 

1211202210 Pulver 754,3 15 Se bilaga 3 

1211202220 Tabletter eller kapslar 754,3 15 Se bilaga 3 

1211202290 Andra 754,3 15 Se bilaga 3 

1211209100 Blad och stjälkar av ginseng 754,3 15 

1211209200 Ginsengfrön 754,3 15 

1211209900 Andra 754,3 15 

1211300000 Cocablad 8 0 

1211400000 Vallmohalm 8 0 

1211901000 Rot av stormhatt 8 0 

1211902000 Rhizom av Coptidis 8 0 

1211903000 Rot av Polygalae 8 0 

1211904000 Lök av Fritillariae roylei 8 0 

1211905000 Bark av Eucommiae 8 0 

1211906000 Lakritsrot 8 0
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1211909010 Frö av Amomi 8 0 

1211909020 Frö av Zizyphi 8 0 

1211909030 Quisqualis fructus 8 0 

1211909040 Longanae arillus 8 0 

1211909050 Crataegi fructus 8 0 

1211909060 Frö av Nelumbo 8 0 

1211909070 Pepparmynta 8 0 

1211909080 Japansk peppar (Zanthoxylum piperitum) 8 5 

1211909091 Torkad platycodon grandiflorum 8 0 

1211909099 Andra 8 0 

1212201010 Torkad 20 5 

1212201020 Kyld 20 3 

1212201030 Fryst 10 3 

1212201090 Andra 20 5 

1212202010 Torkad 20 10 

1212202020 Saltad 20 5 

1212202030 Kyld 20 5 

1212202040 Fryst 45 5 

1212202090 Andra 20 5 

1212203010 Torkad 20 5 

1212203020 Kyld 20 5 

1212203030 Fryst 45 7 

1212203090 Andra 20 3 

1212204010 Färsk 20 3 

1212204020 Kyld 20 3 

1212204030 Fryst 45 5 

1212204090 Andra 20 3 

1212205010 Saltad 20 5 

1212205020 Kyld 20 5 

1212205030 Fryst 45 5 

1212205090 Andra 20 5

SV 14.5.2011 Europeiska unionens officiella tidning L 127/125

1635 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 31 schwedischer Vertragstext (Normativer Teil) 127 von 1432

www.parlament.gv.at



HSK 2007 Varuslag Bastullsats Kategori Skyddsåtgärd 

1212206010 Fryst 45 3 

1212206090 Andra 20 3 

1212207011 Fryst 45 3 

1212207019 Andra 20 3 

1212207021 Fryst 45 3 

1212207029 Andra 20 3 

1212207031 Fryst 45 3 

1212207039 Andra 20 3 

1212208011 Fryst 45 3 

1212208019 Andra 20 3 

1212208021 Fryst 45 3 

1212208029 Andra 20 3 

1212208031 Fryst 45 0 

1212208039 Andra 20 0 

1212209011 Fryst 45 0 

1212209019 Andra 20 0 

1212209091 Fryst 45 5 

1212209099 Andra 20 5 

1212910000 Sockerbetor 3 0 

1212991000 Orostad cikoriarot av varieteten Cichorium intybus sativum 8 0 

1212992000 Rotfrukt av kuyaku 8 0 

1212993000 Pollen 8 0 

1212994000 Sockerrör 3 0 

1212995000 Johannesbröd, inbegripet johannesbrödfrön 20 0 

1212996000 Stenar och kärnor av aprikoser, persikor (inbegripet nektari
ner) eller plommon 

8 0 

1212999000 Andra 8 0 

1213000000 Halm, agnar och skal av spannmål, oberedda, även hackade, 
malda, pressade eller i form av pelletar 

8 5 

1214101000 För foder 1 0
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1214109000 Andra 10 0 

1214901000 Foderrotfrukter 100,5 15 

1214909011 För foder 1 5 

1214909019 Andra 18 5 

1214909090 Andra 100,5 15 

1301200000 Gummi arabicum 3 0 

1301901000 Oleoresiner 3 0 

1301902010 Shellack 3 0 

1301902090 Andra 3 0 

1301909000 Andra 3 0 

1302110000 Opium 8 0 

1302120000 Lakritsextrakt 8 0 

1302130000 Humleextrakt 30 0 

1302191110 Extrakt av vit ginseng 20 13 

1302191120 Pulver av extrakt av vit ginseng 20 13 

1302191190 Andra 20 10 

1302191210 Extrakt av röd ginseng 754,3 15 Se bilaga 3 

1302191220 Pulver av extrakt av röd ginseng 754,3 15 Se bilaga 3 

1302191290 Andra 754,3 15 Se bilaga 3 

1302191900 Andra 20 10 

1302192000 Vätska från skal av cashewnötter 8 0 

1302193000 Naturlig lack 8 5 

1302199010 Växtsaft och extrakter från aloe 8 0 

1302199020 Extrakt från kolanötter 8 0 

1302199091 Vaniljoleoresin eller vaniljextrakt 8 0 

1302199099 Andra 8 0 

1302200000 Pektinämnen, pektinater och pektater 8 0 

1302311000 Agar-agar i form av remsor 8 3 

1302312000 Agar-agar i pulverform 8 5 

1302319000 Andra 8 5
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1302320000 Växtslem och andra förtjockningsmedel, även modifierade, er
hållna ur frukter eller frön från johannesbröd eller ur guarfrön 

8 0 

1302390000 Andra 8 0 

1401101000 Bambu (phyllostachys) 8 5 

1401102000 Obearbetad bambu 8 5 

1401109000 Andra 8 5 

1401201000 Kluven eller skalad 8 5 

1401209000 Andra 8 5 

1401901000 Bark av arrowrootsstjälk 8 5 

1401909000 Andra 8 5 

1404200000 Bomullslinters 3 0 

1404901000 Hårda frön, skal och nötter av ett slag som används för 
snideri (till exempel corozo) 

3 10 

1404902010 Bark av pappersmullbärsträd 3 10 

1404902020 Bark av Edgeworthia papyrifera 3 10 

1404902090 Andra 3 10 

1404903010 Blad av quercus dentata 5 5 

1404903020 Blad av smilax china 5 5 

1404903090 Andra 5 5 

1404904000 Vegetabiliska material av sådana slag som används främst som 
fyllning eller stoppning (t.ex. kapock, krollsplint och sjögräs), 
även i ordnade skikt med eller utan underlag 

3 10 

1404905000 Vegetabiliska material av sådana slag som används främst i 
borstar eller kvastar (t.ex. kvastdurra, piassava, risrot och tam
picofibrer), även snodda eller buntade 

3 10 

1404906010 Galläpple 3 10 

1404906020 Mandelskal 3 10 

1404906090 Andra 3 10 

1404909000 Andra 3 0 

1501001010 Med ett surhetsvärde på högst 1 3 0 

1501001090 Andra 3 0
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1501002000 Fjäderfäfett 3 0 

1502001010 Med ett surhetsvärde på högst 2 2 0 

1502001090 Andra 2 0 

1502009000 Andra 3 0 

1503002000 Isterolja 3 0 

1503009000 Andra 3 0 

1504101000 Hajleverolja och fraktioner därav 3 3 

1504109000 Andra 3 3 

1504200000 Fetter och oljor av fisk samt fraktioner av sådana fetter eller 
oljor, andra än leveroljor 

3 5 

1504301000 Valolja och fraktioner därav 3 0 

1504309000 Andra 3 0 

1505001000 Ullfett, rått 3 0 

1505009000 Andra 3 0 

1506001000 Klövolja och fraktioner därav 3 0 

1506009000 Andra 3 0 

1507100000 Oraffinerad olja, även avslemmad 5,4 10 

1507901000 Raffinerad olja 5,4 5 

1507909000 Andra 8 5 

1508100000 Oraffinerad olja 27 7 

1508901000 Raffinerad olja 27 5 

1508909000 Andra 27 5 

1509100000 Jungfruolja 8 5 

1509900000 Andra 8 0 

1510000000 Andra oljor erhållna enbart ur oliver samt fraktioner av så
dana oljor, även raffinerade men inte kemiskt modifierade, 
inbegripet blandningar av dessa oljor eller fraktioner med 
oljor eller fraktioner enligt nr 15.09 

8 0 

1511100000 Oraffinerad olja 3 0 

1511901000 Palmolein 2 0 

1511902000 Palmstearin 2 0 

1511909000 Andra 2 0

SV 14.5.2011 Europeiska unionens officiella tidning L 127/129

1635 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 31 schwedischer Vertragstext (Normativer Teil) 131 von 1432

www.parlament.gv.at



HSK 2007 Varuslag Bastullsats Kategori Skyddsåtgärd 

1512111000 Solrosolja 10 0 

1512112000 Safflorolja 8 0 

1512191010 Solrosolja 10 5 

1512191020 Safflorolja 8 0 

1512199010 Solrosolja 10 0 

1512199020 Safflorolja 8 5 

1512210000 Oraffinerad olja, även befriad från gossypol 5,4 5 

1512291000 Raffinerad olja 5,4 0 

1512299000 Andra 8 5 

1513110000 Oraffinerad olja 3 0 

1513191000 Raffinerad olja 3 0 

1513199000 Andra 3 0 

1513211000 Palmkärnolja 5 0 

1513212000 Babassuolja 8 0 

1513291010 Palmkärnolja 5 0 

1513291020 Babassuolja 8 0 

1513299000 Andra 8 0 

1514110000 Oraffinerad olja 8 10 

1514191000 Raffinerad olja 10 5 

1514199000 Andra 10 5 

1514911000 Annan rapsolja eller rybsolja 8 5 

1514912000 Senapsolja 30 5 

1514991010 Annan rapsolja eller rybsolja 10 5 

1514991020 Senapsolja 30 5 

1514999000 Andra 10 5 

1515110000 Oraffinerad olja 8 0 

1515190000 Andra 8 5 

1515210000 Oraffinerad olja 8 5 

1515290000 Andra 8 5 

1515300000 Ricinolja och fraktioner av denna olja 8 5
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1515500000 Sesamolja och fraktioner av denna olja Det högre av 
630 % eller 12 060 

won/kg 

18 

1515901000 Bladmynteolja och fraktioner av denna olja 36 12 

1515909010 Riskliolja och fraktioner av denna olja 8 7 

1515909020 Kameliaolja och fraktioner av denna olja 8 5 

1515909030 Jojobaolja och fraktioner av denna olja 8 5 

1515909040 Tungolja och fraktioner av denna olja 8 0 

1515909090 Andra 8 5 

1516101000 Nöttalg och fraktioner därav 8 0 

1516102000 Valolja och fraktioner av denna olja 8 0 

1516109000 Andra 8 0 

1516201010 Jordnötsolja och fraktioner av denna olja 36 5 

1516201020 Solrosolja och fraktioner av denna olja 36 5 

1516201030 Raps- eller rybsolja och fraktioner av dessa oljor 36 5 

1516201040 Bladmynteolja och fraktioner av denna olja 36 12 

1516201050 Sesamolja och fraktioner av denna olja 36 12 

1516202010 Kokosolja och fraktioner av denna olja 8 0 

1516202020 Palmolja och fraktioner av denna olja 8 0 

1516202030 Majsolja och fraktioner av denna olja 8 5 

1516202040 Bomullsfröolja och fraktioner av denna olja 8 5 

1516202050 Sojabönolja och fraktioner av denna olja 8 0 

1516202090 Andra 8 5 

1517100000 Margarin med undantag av flytande margarin 8 3 

1517901000 Konstister 8 0 

1517902000 S.k. shortening 8 3 

1517909000 Andra 8 5 

1518001000 Dehydrerad ricinolja 8 5 

1518002000 Epoxidierad sojabönolja 8 5 

1518009000 Andra 8 5 

1520000000 Glycerol, rå; glycerolvatten och glycerollut 8 0
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1521101000 Karnaubavax 8 0 

1521102000 Palmvax 8 0 

1521109000 Andra 8 0 

1521901000 Spermaceti (valrav) 8 3 

1521902000 Bivax 8 0 

1521909000 Andra 8 0 

1522001010 Naturliga 8 0 

1522001090 Andra 8 0 

1522009000 Andra 8 0 

1601001000 Korv 18 5 

1601009000 Andra 30 5 

1602100000 Homogeniserade beredningar 30 15 

1602201000 I hermetiskt tillslutna förpackningar 30 7 

1602209000 Andra 30 7 

1602311000 I hermetiskt tillslutna förpackningar 30 10 

1602319000 Andra 30 7 

1602321010 Samge-tang 30 10 

1602321090 Andra 30 10 

1602329000 Andra 30 10 

1602391000 I hermetiskt tillslutna förpackningar 30 10 

1602399000 Andra 30 10 

1602411000 I hermetiskt tillslutna förpackningar 30 5 

1602419000 Andra 27 5 

1602421000 I hermetiskt tillslutna förpackningar 30 5 

1602429000 Andra 27 5 

1602491000 I hermetiskt tillslutna förpackningar 30 6 

1602499000 Andra 27 5 

1602501000 I hermetiskt tillslutna förpackningar 72 15 

1602509000 Andra 72 15
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1602901000 I hermetiskt tillslutna förpackningar 30 15 

1602909000 Andra 30 15 

1603001000 Köttextrakt 30 10 

1603002000 Köttsaft 30 15 

1603003000 Fiskextrakt 30 3 

1603004000 Fisksaft 30 3 

1603009000 Andra 30 3 

1604111000 I hermetiskt tillslutna förpackningar 20 5 

1604119000 Andra 20 3 

1604121000 I hermetiskt tillslutna förpackningar 20 5 

1604129000 Andra 20 5 

1604131000 I hermetiskt tillslutna förpackningar 20 3 

1604139000 Andra 20 3 

1604141011 I olja 20 10 

1604141012 Kokt 20 10 

1604141019 Andra 20 10 

1604141021 I olja 20 10 

1604141022 Kokt 20 10 

1604141029 Andra 20 10 

1604141031 I olja 20 10 

1604141032 Kokt 20 10 

1604141039 Andra 20 10 

1604149000 Andra 20 10 

1604151000 I hermetiskt tillslutna förpackningar 20 7 

1604159000 Andra 20 7 

1604161000 I hermetiskt tillslutna förpackningar 20 7 

1604169000 Andra 20 7 

1604191010 Makrillgädda 20 5 

1604191020 Taggmakrill 20 5 

1604191030 Ål (Anguilla spp.) 20 5 

1604191090 Andra 20 5
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1604199010 Stephanolepis cirrhifer 20 3 

1604199090 Andra 20 3 

1604201000 Fiskpastor 20 3 

1604202000 Fiskmarinader 20 3 

1604203000 Fiskkorv 20 3 

1604204010 Med krabbsmak 20 3 

1604204090 Andra 20 3 

1604209000 Andra 20 5 

1604301000 Kaviar 20 3 

1604302000 Kaviarersättning 20 3 

1605101010 I hermetiskt tillslutna förpackningar 20 3 

1605101020 Rökt, utom i hermetiskt tillslutna förpackningar 20 3 

1605101090 Andra 20 3 

1605109000 Andra 20 5 

1605201000 I hermetiskt tillslutna förpackningar 20 3 

1605209010 Rökt 20 3 

1605209020 Panerad 20 3 

1605209090 Andra 20 5 

1605301000 I hermetiskt tillslutna förpackningar 20 3 

1605309000 Andra 20 3 

1605401000 I hermetiskt tillslutna förpackningar 20 3 

1605409000 Andra 20 3 

1605901010 Ostron 20 3 

1605901020 Musslor 20 5 

1605901030 S.k. baby clams 20 5 

1605901040 Hjärtmusslor 20 5 

1605901070 Batillus cornutus, s.k. bai 20 5 

1605901080 Tioarmad bläckfisk 20 3 

1605901091 Havsöron 20 3 

1605901092 Batillus cornutus 20 3
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1605901099 Andra 20 5 

1605902010 Tioarmad bläckfisk 20 10 

1605902020 Batillus cornutus, s.k. bai 20 5 

1605902030 Hjärtmusslor 20 5 

1605902090 Andra 20 3 

1605909010 Beredd tioarmad bläckfisk 20 10 

1605909020 Sjögurkor 20 3 

1605909030 Batillus cornutus, s.k. bai 20 5 

1605909040 Musslor 20 7 

1605909090 Andra 20 5 

1701111000 Med en polarisering på högst 98,5° 3 0 

1701112000 Med en polarisering på mer än 98,5° 3 0 

1701121000 Med en polarisering på högst 98,5° 3 0 

1701122000 Med en polarisering på mer än 98,5° 3 0 

1701910000 Med tillsats av aromämnen eller färgämnen 40 E 

1701990000 Andra 40 16-A Se bilaga 3 

1702111000 Laktos 49,5 5 

1702119000 Laktossirap 20 10 

1702191000 Laktos 49,5 5 

1702199000 Laktossirap 20 10 

1702201000 Lönnsocker 8 5 

1702202000 Lönnsirap 8 0 

1702301000 Glukos 8 5 

1702302000 Glukossirap 8 5 

1702401000 Glukos 8 5 

1702402000 Glukossirap 8 5 

1702500000 Kemiskt ren fruktos 8 5 

1702601000 Fruktos 8 0 

1702602000 Fruktossirap 8 5 

1702901000 Konstgjord honung 243 10
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1702902000 Sockerkulör 8 0 

1702903000 Maltos 8 5 

1702909000 Andra 8 5 

1703101000 För användning vid framställning av sprit 3 10 

1703109000 Andra 3 0 

1703901000 För användning vid framställning av sprit 3 10 

1703909000 Andra 3 0 

1704100000 Tuggummi, även överdraget med socker 8 5 

1704901000 Lakritsextrakt, inte föreliggande som konfektyr 8 10 

1704902010 Tabletter 8 5 

1704902020 Karameller 8 5 

1704902090 Andra 8 5 

1704909000 Andra 8 5 

1801001000 Ej rostade 2 0 

1801002000 Rostade 8 0 

1802001000 Kakaoskal och annat kakaoavfall 8 0 

1802009000 Andra 8 0 

1803100000 Inte avfettad 5 0 

1803200000 Helt eller delvis avfettad 5 0 

1804000000 Kakaosmör (fett eller olja) 5 0 

1805000000 Kakaopulver utan tillsats av socker eller annat sötningsmedel 5 0 

1806100000 Kakaopulver med tillsats av socker eller annat sötningsmedel 8 0 

1806201000 Choklad och chokladkonfektyr 8 5 

1806209010 Kakaoberedning innehållande minst 50 viktprocent mjölkpul
ver 

8 5 

1806209090 Andra 8 5 

1806311000 Choklad och chokladkonfektyr 8 5 

1806319000 Andra 8 5 

1806321000 Choklad och chokladkonfektyr 8 5
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1806329000 Andra 8 5 

1806901000 Choklad och chokladkonfektyr 8 5 

1806902111 Av beredd torrmjölk 36 12 

1806902119 Andra 40 12 

1806902191 Av havremjöl 8 0 

1806902199 Andra 8 0 

1806902210 Av kornmjöl 8 5 

1806902290 Andra — X 

1806902910 Av maltextrakt 30 5 

1806902920 Av livsmedelsberedningar av varor enligt nr 04.01–04.04 36 10 

1806902991 Av havremjöl 8 0 

1806902992 Av kornmjöl 8 5 

1806902999 Andra — X 

1806903010 Av beredda livsmedel som erhålls genom svällning eller rost
ning av spannmål eller spannmålsprodukter 

5,4 0 

1806903091 Ris i kornform 8 10 

1806903099 Andra 8 5 

1806909010 Kakaoberedning innehållande minst 50 viktprocent mjölkpul
ver 

8 0 

1806909090 Andra 8 0 

1901101010 Beredd torrmjölk 36 Se punkt 13 i till
lägg 2-A-1 

1901101090 Andra 40 Se punkt 13 i till
lägg 2-A-1 

1901109010 Av havremjöl 8 5 

1901109090 Andra 8 0 

1901201000 Av rismjöl — X 

1901202000 Av kornmjöl 8 5 

1901209000 Andra — X 

1901901000 Maltextrakt 30 5 

1901902000 Livsmedelsberedningar av varor enligt nr 04.01–04.04 36 10
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1901909010 Havremjöl 8 5 

1901909091 Av rismjöl — X 

1901909092 Av kornmjöl 8 0 

1901909099 Andra — X 

1902111000 Spaghetti 8 5 

1902112000 Makaroner 8 5 

1902119000 Andra 8 5 

1902191000 Nudlar 8 0 

1902192000 Kinesiska vermicelli Det högre av 45 % 
eller 355 won/kg 

5 

1902193000 Naeng-myun 8 5 

1902199000 Andra 8 0 

1902200000 Fyllda pastaprodukter, även kokta eller på annat sätt beredda 8 0 

1902301010 Ramen 8 0 

1902301090 Andra 8 0 

1902309000 Andra 8 0 

1902400000 Couscous 8 5 

1903001000 Tapioka 8 5 

1903009000 Andra 8 5 

1904101000 Majsflingor 5,4 0 

1904102000 Majskross 5,4 0 

1904103000 Svällt ris 5,4 5 

1904109000 Andra 5,4 0 

1904201000 Av beredningar av müsli-typ 45 0 

1904209000 Andra 5,4 0 

1904300000 Bulgurvete 8 0 

1904901010 Ångkokt eller kokt ris 50 10

SV L 127/138 Europeiska unionens officiella tidning 14.5.2011

1635 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 31 schwedischer Vertragstext (Normativer Teil)140 von 1432

www.parlament.gv.at



HSK 2007 Varuslag Bastullsats Kategori Skyddsåtgärd 

1904901090 Andra 8 10 

1904909000 Andra 8 0 

1905100000 Knäckebröd 8 10 

1905200000 Kryddade kakor o.d. 8 10 

1905310000 Söta kex 8 5 

1905320000 Våfflor och rån 8 5 

1905400000 Skorpor, rostat bröd och liknande rostade produkter 8 5 

1905901010 Bröd 8 5 

1905901020 Skeppsskorpor 8 10 

1905901030 Kakor och andra bakverk 8 5 

1905901040 Kex och småkakor 8 5 

1905901050 Bakverk av ris 8 0 

1905901090 Andra 8 5 

1905909010 Tomma oblatkapslar av sådana slag som är lämpliga för far
maceutiskt bruk 

8 10 

1905909020 Rispapper 8 5 

1905909090 Andra 8 0 

2001100000 Gurkor 30 0 

2001901000 Frukt, bär och nötter 30 0 

2001909010 Schalottenlök 30 5 

2001909020 Tomater 30 5 

2001909030 Blomkål 30 5 

2001909040 Sockermajs 30 5 

2001909050 Rakkyo 30 5 

2001909060 Vitlök 30 10 

2001909070 Kepalök 30 5 

2001909090 Andra 30 5 

2002100000 Tomater, hela eller i bitar 8 0 

2002901000 Tomatpasta (i lösbar fast form med 24 % eller mer) 5 0 

2002909000 Andra 8 0
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2003104000 Odlad svamp (Agaricus bisporus) 20 0 

2003109000 Andra 20 7 

2003200000 Tryffel 20 10 

2003901000 Ekskivling 20 15 

2003902000 Goliatmusseron 20 15 

2003909000 Andra 20 0 

2004100000 Potatis 18 0 

2004901000 Sockermajs 30 5 

2004909000 Andra 30 0 

2005101000 Majspuré för spädbarn 20 5 

2005109000 Andra 20 5 

2005201000 Kroketter beredda av flingor 20 7 

2005209000 Andra 20 5 

2005400000 Ärter (Pisum sativum) 20 5 

2005511000 Av små gröna bönor 20 5 

2005512000 Av små röda bönor 20 5 

2005519000 Andra 20 5 

2005591000 Av små gröna bönor 20 5 

2005592000 Av små röda bönor 20 5 

2005599000 Andra 20 5 

2005600000 Sparris 20 10 

2005700000 Oliver 20 5 

2005800000 Sockermajs (Zea mays var. saccharata) 15 5 

2005910000 Bambuskott 20 10 

2005991000 Kim-chi 20 5 

2005992000 Surkål 20 0 

2005999000 Andra 20 0 

2006001000 Glaserade kastanjer 30 15 

2006002000 Ananas 30 5
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2006003000 Ingefära 30 5 

2006004000 Lotusrot 30 5 

2006005000 Ärter (Pisum sativum) 20 5 

2006006010 Bönor, spritade 20 5 

2006006090 Andra 20 5 

2006007000 Sparris 20 5 

2006008000 Oliver 20 5 

2006009010 Sockermajs (Zeamays var. Saccharata) 15 0 

2006009020 Bambuskott 20 7 

2006009030 Av andra grönsaker 20 5 

2006009090 Andra 30 5 

2007100000 Homogeniserade beredningar 30 5 

2007911000 Sylter, frukt- och bärgeléer, marmelader 30 5 

2007919000 Other 30 5 

2007991000 Sylter, frukt- och bärgeléer, marmelader 30 7 

2007999000 Andra 30 5 

2008111000 Jordnötssmör 50 10 

2008119000 Andra 63,9 10 

2008191000 Kastanjer 50 15 

2008192000 Kokosnötter 45 0 

2008199000 Andra 45 7 

2008200000 Ananas 45 5 

2008301000 Citrus junos 45 5 

2008309000 Andra 45 5 

2008400000 Päron 45 7 

2008500000 Aprikoser 45 0 

2008600000 Körsbär 45 7 

2008701000 I hermetiskt tillslutna förpackningar, med tillsats av socker 50 7 

2008709000 Andra 45 5 

2008800000 Jordgubbar och smultron 45 7 

2008910000 Palmhjärtan 45 10
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2008921010 I hermetiskt tillslutna förpackningar, med tillsats av socker 50 5 

2008921090 Andra 45 5 

2008922000 Fruktsallad 45 5 

2008929000 Andra 45 5 

2008991000 Druvor 45 5 

2008992000 Äpplen 45 5 

2008993000 Popcorn 45 7 

2008999000 Andra 45 10 

2009110000 Fryst 54 3 

2009120000 Inte fryst, med ett Brixtal av högst 20 54 5 

2009190000 Andra 54 3 

2009210000 Med ett Brixtal av högst 20 30 10 

2009290000 Andra 30 7 

2009311000 Citronsaft 50 5 

2009312000 Limesaft 50 5 

2009319000 Andra 54 10 

2009391000 Citronsaft 50 7 

2009392000 Limesaft 50 5 

2009399000 Andra 54 10 

2009410000 Med ett Brixtal av högst 20 50 5 

2009490000 Andra 50 5 

2009500000 Tomatsaft 30 5 

2009610000 Med ett Brixtal av högst 30 45 0 

2009690000 Andra 45 0 

2009710000 Med ett Brixtal av högst 20 45 10 

2009790000 Andra 45 7 

2009801010 Persikosaft 50 10 

2009801020 Saft av jordgubbar eller smultron 50 10 

2009801090 Andra 50 7 

2009802000 Grönsakssaft 30 5
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2009901010 Främst på basis av apelsinsaft 50 7 

2009901020 Främst på basis av äppelsaft 50 10 

2009901030 Främst på bvasis av druvsaft 50 12 

2009901090 Andra 50 7 

2009902000 Av grönsaker 30 0 

2009909000 Andra 50 10 

2101110000 Extrakter, essenser och koncentrat 8 5 

2101121000 Snabbkaffe 8 5 

2101129010 Innehållande mjölk eller grädde eller mjölk- eller gräddersätt
ning 

8 5 

2101129090 Andra 8 5 

2101201000 Innehållande socker eller citron eller socker- eller citronersätt
ning 

40 7 

2101209000 Andra 40 7 

2101301000 Av korn 8 5 

2101309000 Andra 8 5 

2102101000 Bryggerijäst 8 0 

2102102000 Destillerijäst 8 10 

2102103000 Bagerijäst 8 5 

2102104000 Jästkulturer 8 0 

2102109000 Andra 8 5 

2102201000 Inaktiv jäst 8 5 

2102202000 Nulook 8 10 

2102203010 I form av tabletter 8 0 

2102203090 Andra 8 0 

2102204010 I form av tabletter 8 0 

2102204090 Andra 8 5 

2102209000 Andra 8 5 

2102300000 Beredda bakpulver 8 0 

2103100000 Sojasås 8 5
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2103201000 Tomatketchup 8 0 

2103202000 Tomatsås 45 0 

2103301000 Senapspulver 8 0 

2103302000 Beredd senap 8 0 

2103901010 Bönpasta 8 10 

2103901020 Kinesisk bönpasta 8 10 

2103901030 Het bönpasta 45 5 

2103901090 Andra 45 5 

2103909010 Majonnäs 8 10 

2103909020 Currypulver 45 5 

2103909030 Blandningar av smaksättningsmedel 45 15 

2103909040 Maejoo Det högre av 16 % 
eller 64 won/kg 

10 

2103909090 Andra 45 15 

2104101000 Av kött 18 7 

2104102000 Av fisk 30 5 

2104103000 Av grönsaker 18 5 

2104109000 Andra 18 5 

2104200000 Homogeniserade sammansatta livsmedelsberedningar 30 5 

2105001010 Inte innehållande kakao 8 7 

2105001090 Andra 8 7 

2105009010 Inte innehållande kakao 8 5 

2105009090 Andra 8 5 

2106101000 Tofu 8 5 

2106109010 Med en proteinhalt på minst 48 viktprocent 8 0 

2106109090 Andra 8 0 

2106901010 Colaessens 8 0 

2106901020 Insatsvaror för drycker av aromatiska frukter 8 5 

2106901090 Andra 8 0
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2106902000 Aromatiserade eller färgade sockerlösningar 8 0 

2106903011 Ginsengte 8 10 

2106903019 Andra 8 0 

2106903021 Rött ginsengte 754,3 10 

2106903029 Andra 754,3 10 

2106904010 Purpurtång (Porphyra) 8 5 

2106904090 Andra 8 5 

2106909010 Gräddersättning för kaffe 8 5 

2106909020 Beredningar baserade på smör 8 7 

2106909030 Beredningar för glassframställning 8 5 

2106909040 Autolyserad jäst och andra jästextrakt 8 5 

2106909050 Aromämnen i beredningar 8 5 

2106909060 Mjöl av ekollon 8 5 

2106909070 Beredningar på bas av aloe 8 5 

2106909080 Beredningar, inte baserade på luktämnen, av sådana slag som 
används för framställning av drycker med en alkoholhalt på 
mer än 0,5 volymprocent 

30 5 

2106909091 Beredningar av bidrottninggelé och honung 8 10 

2106909099 Andra 8 3 

2201100000 Mineralvatten och kolsyrat vatten 8 5 

2201901000 Is och snö 8 10 

2201909000 Andra 8 0 

2202101000 Med färgämne 8 0 

2202109000 Andra 8 0 

2202901000 Drycker baserade på ginseng 8 5 

2202902000 Drycker baserade på fruktsaft 9 0 

2202903000 Sikye 8 10 

2202909000 Andra 8 5
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2203000000 Maltdrycker 30 7 

2204100000 Mousserande vin 15 0 

2204211000 Rödvin 15 0 

2204212000 Vitvin 15 0 

2204219000 Andra 15 0 

2204291000 Rödvin 15 0 

2204292000 Vitvin 15 0 

2204299000 Andra 15 0 

2204300000 Annan druvmust 30 0 

2205100000 På kärl rymmande högst 2 liter 15 10 

2205900000 Andra 15 10 

2206001010 Cider 15 0 

2206001020 Päronvin 15 0 

2206001090 Andra 15 0 

2206002010 Cheongju 15 0 

2206002020 Yakju 15 0 

2206002030 Takju 15 0 

2206002090 Andra 15 0 

2206009010 S.k. wine cooler (med tillsats av varor enligt nr 20.09 eller 
22.02, även sådana framställda av druvor) 

15 0 

2206009090 Andra 15 0 

2207101000 Grovt destillerad alkohol för drycker 10 15 

2207109010 Jäst alkohol för framställning av spritdrycker 270 15 Se bilaga 3 

2207109090 Andra 30 5 

2207200000 Etylalkohol och annan sprit, denaturerad, oavsett alkoholhalt 8 0 

2208201000 Konjak 15 5
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2208209000 Andra 15 5 

2208301000 Scotch whisky 20 3 

2208302000 Bourbon whisky 20 3 

2208303000 Rågwhisky 20 5 

2208309000 Andra 20 

– Irländsk whisky 20 3 

– Andra 20 5 

2208400000 Rom och annan sprit som erhållits genom destillering av jästa 
produkter av sockerrör 

20 5 

2208500000 Gin och genever 20 5 

2208600000 Vodka 20 5 

2208701000 Ginsengvin 20 0 

2208702000 Ogarpi -vin 20 10 

2208709000 Andra 20 5 

2208901000 Annan brandy än enligt nr 2208.20 20 10 

2208904000 Soju 30 0 

2208906000 Kaoliang-vin 30 5 

2208907000 Tequila 20 5 

2208909000 Andra 30 5 

2209001000 Bryggeriättika 8 5 

2209009000 Andra 8 5 

2301101000 Mjöl och pelletar av kött eller slaktbiprodukter 9 7 

2301102000 Grevar 5 0 

2301201000 Mjöl och pelletar av fisk 5 5 

2301209000 Andra 5 3 

2302100000 Av majs 5 0 

2302300000 Av vete 2 0

SV 14.5.2011 Europeiska unionens officiella tidning L 127/147

1635 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 31 schwedischer Vertragstext (Normativer Teil) 149 von 1432

www.parlament.gv.at



HSK 2007 Varuslag Bastullsats Kategori Skyddsåtgärd 

2302401000 Av ris 5 0 

2302409000 Andra 5 0 

2302500000 Av baljväxter 5 0 

2303100000 Återstoder från stärkelseframställning och liknande återstoder 0 0 

2303200000 Betmassa, bagass och annat avfall från sockerframställning 5 0 

2303300000 Drav, drank och annat avfall från bryggerier eller brännerier 5 0 

2304000000 Oljekakor och andra fasta återstoder från utvinning av soja
bönolja, även malda eller i form av pelletar 

1,8 0 

2305000000 Oljekakor och andra fasta återstoder från utvinning av jord
nötsolja, även malda eller i form av pelletar 

5 0 

2306100000 Av bomullsfrön 2 0 

2306200000 Av linfrön 5 0 

2306300000 Av solrosfrön 5 0 

2306410000 Av rapsfrön eller rybsfrön med låg halt av erukasyra 0 0 

2306490000 Andra 0 0 

2306500000 Av kokosnötter eller kopra 2 0 

2306600000 Av palmnötter eller palmkärnor 2 0 

2306901000 Av sesamfrön Det högre av 63 % 
eller 72 won/kg 

10 

2306902000 Av bladmyntefrön 5 0 

2306903000 Av majsgroddar 5 0 

2306909000 Andra 5 0 

2307000000 Vindruv; rå vinsten 5 0 

2308001000 Ekollon 5 10 

2308002000 Hästkastanjer 5 10 

2308003000 Bomullsfröskal 5 0 

2308009000 Andra 46,4 10 

2309100000 Hund- eller kattfoder i detaljhandelsförpackningar 5 0 

2309901010 För svin 4,2 0
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2309901020 För fjäderfä 4,2 0 

2309901030 För fisk 5 0 

2309901040 För nötkreatur och andra oxdjur 4,2 0 

2309901091 Av mjölkersättning 71 10 

2309901099 Andra 5 0 

2309902010 Främst baserad på oorganiska ämnen eller mineralämnen 
(utom främst baserade på mikromineraler) 

50,6 Se punkt 14 i 
tillägg 2-A-1 

2309902020 Främst baserad på aromämnen 50,6 Se punkt 14 i 
tillägg 2-A-1 

2309902091 Automatiskt godkännande för import fr.o.m. den 
31 december 1994: 

1. Peckmor, sessalom, calfnectar och pignectar från FCA Feed 
flavor starter (konc.) 

2. FCA Feed nectars (konc.) 

3. FCA Feed protanox 

4. FCA Encila (konc.) 

5. FCA Sugar mate 

6. Fjäderfä, fisk, mineral, kalv, hög sockerhalt och ost av FFI 
Ade (konc.) 

7. Svin, galt, nöt, mjölkko, biff och hund av FFI Krave (konc.) 

8. Svin och färsk av FFI Arome (konc., 2X) 

9. Pecuaroma-fjäderfä Andra 

5 0 

2309902099 Andra 50,6 Se punkt 14 i 
tillägg 2-A-1 

2309903010 Främst baserad på antibiotika 5 0 

2309903020 Främst baserad på vitaminer 5 0 

2309903030 Främst baserad på mikromineraler 5 0 

2309903090 Andra 5 0 

2309909000 Andra 50,6 Se punkt 14 i 
tillägg 2-A-1 

2401101000 Värmetorkad 20 10 

2401102000 Burleytobak 20 10 

2401103000 Av orientalisk typ 20 10 

2401109000 Andra 20 10 

2401201000 Värmetorkad 20 10 

2401202000 Burleytobak 20 10 

2401203000 Av orientalisk typ 20 10 

2401209000 Andra 20 10
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2401301000 Strips 20 10 

2401302000 Avfall 20 10 

2401309000 Andra 20 10 

2402101000 Cigarrer 40 10 

2402102000 Cheroots 40 10 

2402103000 Cigariller 40 10 

2402201000 Filtercigaretter 40 15 

2402209000 Andra 40 15 

2402900000 Andra 40 10 

2403101000 Piptobak 40 10 

2403109000 Andra 40 10 

2403911000 Tobaksblad 32,8 10 

2403919000 Andra 40 10 

2403991000 Tuggtobak 40 10 

2403992000 Snus 40 10 

2403993000 Tobaksextrakt 40 10 

2403999000 Andra 40 10 

2501001010 Bergsalt 1 0 

2501001020 Havssalt framställt med solvärme 1 0 

2501009010 Ätbart salt 8 0 

2501009020 Ren natriumklorid 8 3 

2501009090 Andra 8 3 

2502000000 Svavelkis och andra naturliga järnsulfider, orostade 2 0 

2503000000 Svavel av alla slag, annat än sublimerat svavel, fällt svavel och 
kolloidalt svavel 

2 0 

2504101000 Naturlig grafit, kristallin 3 0 

2504102000 Naturlig grafit, amorf 3 0 

2504109000 Andra 3 0 

2504901000 Naturlig grafit, kristallin 3 0 

2504902000 Naturlig grafit, amorf 3 0 

2504909000 Andra 3 0
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2505100000 Kvartssand 3 0 

2505901010 Lersand 3 0 

2505901020 Fältspatsand 3 0 

2505901090 Andra 3 0 

2505909000 Andra 3 0 

2506101000 Innehållande mindre än 0,06 % orenheter 3 0 

2506102000 Innehållande minst 0,06 % men högst 0,1 % orenheter 3 0 

2506103000 Innehållande mer än 0,1 % orenheter 3 0 

2506201000 Obearbetad eller grovhuggen 3 0 

2506209000 Andra 3 0 

2507001010 Inte bränd 3 0 

2507001090 Andra 3 0 

2507002010 Gairome 3 0 

2507002020 Kibushi 3 0 

2507002090 Andra 3 0 

2507009000 Andra 3 0 

2508100000 Bentonit 3 0 

2508300000 Eldfast lera 3 0 

2508401000 Sur lera 3 0 

2508402000 Avfärgade leror samt valklera 3 0 

2508409000 Andra 3 0 

2508501000 Andalusit 3 0 

2508502000 Kyanit 3 0 

2508503000 Sillimanit 3 0 

2508600000 Mullit 3 0 

2508701000 Chamotte 3 0 

2508702000 Dinas 3 0 

2509000000 Krita 3 0 

2510101000 Naturliga kalciumfosfater 0 0
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2510102000 Naturliga aluminiumkalciumfosfater 1 0 

2510109000 Andra 1 0 

2510201000 Naturliga kalciumfosfater 3 0 

2510202000 Naturliga aluminiumkalciumfosfater 3 0 

2510209000 Andra 3 0 

2511100000 Naturligt bariumsulfat (tungspat) 3 0 

2511200000 Naturligt bariumkarbonat (witherit) 3 0 

2512000000 Kiseldioxidhaltiga fossilmjöl (t.ex. kiselgur, trippel och diato
mit) och liknande kiseldioxidhaltiga jordarter, även brända, 
med en skrymdensitet av högst 1 

3 0 

2513101000 Grovhuggen eller i oregelbundna stycken, inbegripet krossad 
pimsten 

3 0 

2513109000 Andra 3 0 

2513201010 Smärgel 3 0 

2513201020 Naturlig korund 3 0 

2513201030 Naturlig granat 3 0 

2513201090 Andra 3 0 

2513202010 Smärgel 3 0 

2513202020 Naturlig korund 3 0 

2513202030 Naturlig granat 3 0 

2513202090 Andra 3 0 

2514001000 Obearbetade eller grovhuggna 3 3 

2514009000 Andra 3 3 

2515111000 Marmor 3 0 

2515112000 Travertin 3 0 

2515121000 Marmor 3 0 

2515122000 Travertin 3 0 

2515200000 Så kallad belgisk granit och annan monument- eller byggnads
kalksten samt alabaster 

3 0 

2516110000 Obearbetade eller grovhuggna 3 3 

2516120000 Sönderdelade, genom sågning eller på annat sätt, till block 
eller plattor av kvadratisk eller rektangulär form 

3 3
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2516201000 Obearbetade eller grovhuggna 3 3 

2516209000 Sönderdelade, genom sågning eller på annat sätt, till block 
eller plattor av kvadratisk eller rektangulär form 

3 3 

2516901000 Obearbetade eller grovhuggna 3 3 

2516909000 Andra 3 3 

2517101000 Småsten 3 0 

2517102000 Krossad sten 3 0 

2517109000 Andra 3 0 

2517200000 Makadam av slagg eller liknande industriellt avfall, även inne
hållande sådana material som är nämnda i nr 2517.10 

3 0 

2517300000 Tjärmakadam 3 0 

2517410000 Av marmor 3 0 

2517491000 Av basalt 3 3 

2517492000 Av granit 3 3 

2517499000 Andra 3 3 

2518100000 Dolomit, varken bränd eller sintrad 3 0 

2518200000 Bränd eller sintrad dolomit 3 0 

2518300000 Stampmassa av dolomit 3 0 

2519100000 Naturligt magnesiumkarbonat (magnesit) 3 0 

2519901000 Smält och dödbränd (sintrad) magnesia 3 0 

2519902000 Naturlig magnesiumoxid 3 0 

2519909000 Andra 3 0 

2520101000 Gipssten 5 0 

2520102000 Anhydrit 5 0 

2520201000 Särskilt bränd eller finmalen för användning av tandläkare 5 0 

2520209000 Andra 5 0 

2521001000 Kalksten 3 0 

2521009000 Andra 3 0 

2522100000 Osläckt kalk 3 0
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2522200000 Släckt kalk 3 0 

2522300000 Hydraulisk kalk 3 0 

2523100000 Cementklinker 5 0 

2523210000 Vit cement, även artificiellt färgad 5 0 

2523290000 Andra 5 5 

2523300000 Aluminatcement 8 5 

2523901000 Slaggcement 5 0 

2523909000 Andra 5 5 

2524100000 Krokidolit 5 0 

2524901000 Amosit 5 0 

2524902000 Krysotil 5 0 

2524909000 Andra 5 0 

2525100000 Glimmer, obearbetad eller kluven till plåtglimmer eller 
bladglimmer 

3 0 

2525200000 Glimmerpulver 3 0 

2525300000 Glimmeravfall 3 0 

2526101000 Även grovhuggen eller enkelt sönderdelad, genom sågning 
eller på annat sätt, till block eller plattor av kvadratisk eller 
rektangulär form 

3 0 

2526109000 Andra 3 0 

2526200000 Krossad eller pulveriserad 5 0 

2528100000 Naturligt natriumborat och koncentrat av naturligt natrium
borat, även bränt 

3 0 

2528901000 Kalciumborat 3 0 

2528902000 Magnesiumkloroborat 3 0 

2528903000 Naturlig borsyra 3 0 

2528909000 Andra 3 0 

2529100000 Fältspat 3 0 

2529211000 Pulver 2 0 

2529219000 Andra 2 0 

2529221000 Pulver 2 0 

2529229000 Andra 2 0
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2529301000 Leucit 2 0 

2529302000 Nefelin 2 0 

2529303000 Nefelinsyenit 2 0 

2530101000 Vermikulit 3 0 

2530102000 Perlit och klorit 3 0 

2530200000 Kieserit och epsomit (naturliga magnesiumsulfater) 3 0 

2530901000 Naturliga arseniksulfider 3 0 

2530902000 Pyrolusit (manganmalm) lämplig för tillverkning av torra bat
terier 

3 0 

2530903000 Strontianit 3 0 

2530904000 Cinnober 3 0 

2530905000 Pyrofyllit 3 0 

2530906000 Zeoliter 3 0 

2530907000 Aluniter 3 0 

2530908000 Wollastoniter 3 0 

2530909010 Petuntse 3 0 

2530909020 Sericiter 3 0 

2530909030 Jordpigment 8 0 

2530909040 Naturlig järnglimmer 8 0 

2530909050 Naturlig kryolit och naturlig chiolit 3 0 

2530909091 Naturligt kalciumkarbonat 3 0 

2530909099 Andra 3 0 

2601111000 Röd hematit 0 0 

2601112000 Magnetit 0 0 

2601119000 Andra 0 0 

2601121000 Röd hematit 0 0 

2601122000 Magnetit 0 0 

2601129000 Andra 0 0 

2601200000 Rostad svavelkis och andra rostade naturliga järnsulfider 1 0
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2602000000 Manganmalm, även anrikad, inbegripet järnhaltig mangan
malm, även anrikad, med en manganhalt av minst 20 vikt
procent, beräknat på torrsubstansen 

0 0 

2603000000 Kopparmalm, även anrikad 0 0 

2604000000 Nickelmalm, även anrikad 0 0 

2605000000 Koboltmalm, även anrikad 0 0 

2606000000 Aluminiummalm, även anrikad 0 0 

2607000000 Blymalm, även anrikad 0 0 

2608000000 Zinkmalm, även anrikad 0 0 

2609000000 Tennmalm, även anrikad 0 0 

2610000000 Krommalm, även anrikad 0 0 

2611001000 Wolframit 0 0 

2611002000 Scheelit 0 0 

2611009000 Andra 0 0 

2612100000 Uranmalm, även anrikad 0 0 

2612200000 Toriummalm, även anrikad 0 0 

2613100000 Rostad 0 0 

2613900000 Andra 0 0 

2614001000 Rutil 0 0 

2614002000 Anatas 0 0 

2614009000 Andra 0 0 

2615100000 Zirkoniummalm, även anrikad 0 0 

2615901000 Niobmalm, även anrikad 0 0 

2615902000 Tantalmalm, även anrikad 0 0 

2615903000 Vanadinmlam, även anrikad 0 0 

2616100000 Silvermalm, även anrikad 0 0 

2616901000 Guldmalm, även anrikad 0 0 

2616902000 Platinamalm, även anrikad (inbegripet malm, även anrikad, av 
metaller i platinagruppen) 

0 0 

2617100000 Antimonmalm, även anrikad 0 0 

2617901000 Kvicksilvermalm, även anrikad 0 0
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2617902000 Germaniummalm, även anrikad 0 0 

2617903000 Berylliummalm, även anrikad 0 0 

2617904000 Vismutmalm, även anrikad 0 0 

2617909000 Andra 0 0 

2618000000 Granulerad slagg (slaggsand) från järn- och ståltillverkning 2 0 

2619001010 Masugnsslagg 2 0 

2619001090 Andra 2 0 

2619002000 Ogranulerad slagg 2 0 

2619003000 Glödspån 2 0 

2619009000 Andra 2 0 

2620110000 Hårdzink 2 0 

2620190000 Andra 2 0 

2620210000 Blyat bensinslam och blyat slam av antiknackningsmedel 2 0 

2620290000 Andra 2 0 

2620300000 Innehållande huvudsakligen koppar 2 0 

2620400000 Innehållande huvudsakligen aluminium 2 0 

2620600000 Innehållande arsenik, kvicksilver, tallium eller blandningar dä
rav, av sådana slag som används för utvinning av arsenik eller 
av dessa metaller eller för tillverkning av deras kemiska för
eningar 

2 0 

2620910000 Innehållande antimon, beryllium, kadmium, krom eller bland
ningar därav 

2 0 

2620990000 Andra 2 0 

2621100000 Aska och återstoder från förbränning av kommunalt avfall 2 0 

2621900000 Andra 2 0 

2701110000 Antracit 0 0 

2701121000 Kokskol, tung 0 0 

2701122000 Annan kokskol 0 0 

2701129010 Innehållande högst 22 viktprocent flyktiga ämnen (beräknat 
på torr, mineralfri substans) 

0 0 

2701129090 Andra 0 0

SV 14.5.2011 Europeiska unionens officiella tidning L 127/157

1635 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 31 schwedischer Vertragstext (Normativer Teil) 159 von 1432

www.parlament.gv.at



HSK 2007 Varuslag Bastullsats Kategori Skyddsåtgärd 

2701190000 Annan kol 0 0 

2701201000 Briketter 1 0 

2701202000 Ovoider 1 0 

2701209000 Andra 1 0 

2702100000 Brunkol, även pulveriserad, men inte agglomererad 1 0 

2702200000 Agglomererad brunkol 1 0 

2703001000 Inte agglomererad 1 0 

2703002000 Agglomererad 1 0 

2704001010 Av kol 3 3 

2704001090 Andra 3 3 

2704002000 Lågtemperaturkoks 3 0 

2704003000 Retortkol 3 0 

2705000000 Kolgas, vattengas, generatorgas och liknande gaser, andra än 
petroleumgaser och andra gasformiga kolväten 

5 0 

2706001000 Stenkolstjära 5 3 

2706002000 Tjära från brunkol eller torv 5 0 

2706009000 Andra 5 0 

2707100000 Bensen (bensol) 3 0 

2707200000 Toluen (toluol) 3 0 

2707300000 Xylener (xylol) 3 0 

2707400000 Naftalen 5 0 

2707500000 Andra blandningar av aromatiska kolväten som ger minst 65 
volymprocent destillat (inklusive förluster) vid 250 °C vid be
stämning med metoden enligt ASTM D 86 

5 0 

2707910000 Kreosotoljor 5 0 

2707991000 Solventnafta 5 0 

2707992000 Antracen 5 0 

2707993000 Fenoler 8 0 

2707999000 Andra 5 0 

2708100000 Beck 5 0 

2708200000 Koks av beck 5 0
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2709001010 Med en densitet på mer än 0,796 men högst 0,841 vid 15 °C 3 0 

2709001020 Med en densitet på mer än 0,841 men högst 0,847 vid 15 °C 3 0 

2709001030 Med en densitet på mer än 0,847 men högst 0,855 vid 15 °C 3 0 

2709001040 Med en densitet på mer än 0,855 men högst 0,869 vid 15 °C 3 0 

2709001050 Med en densitet på mer än 0,869 men högst 0,885 vid 15 °C 3 0 

2709001060 Med en densitet på mer än 0,885 men högst 0,899 vid 15 °C 3 0 

2709001070 Med en densitet på mer än 0,899 men högst 0,904 vid 15 °C 3 0 

2709001080 Med en densitet på mer än 0,904 men högst 0,966 vid 15 °C 3 0 

2709001090 Andra 3 0 

2709002000 Råoljor erhållna ur bituminösa mineral 3 0 

2710111000 Motorbensin 5 0 

2710112000 Flygbensin 5 0 

2710113000 Propylentetramer 5 0 

2710114000 Nafta 0 0 

2710115000 Naturgas, förtätad till vätska 0 0 

2710119000 Andra 5 0 

2710191010 Jetbensin 5 0 

2710191090 Andra 5 0 

2710192010 Fotogen 5 0 

2710192020 Flygfotogen 5 0 

2710192030 n-paraffin 5 0 

2710192090 Andra 5 0 

2710193000 Gasoljor 5 0 

2710194010 Lätt eldningsolja (bunker A) 5 0 

2710194020 Eldningsolja (bunker B) 5 0 

2710194030 Bunker C 5 0 

2710194090 Andra 5 0
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2710195010 Råoljor 7 0 

2710195020 Grundsmörjoljor 7 0 

2710196000 Extenderolja 8 0 

2710197110 Flygmotorolja 7 0 

2710197120 Motorolja för motorfordon 7 5 

2710197130 Motorolja för marint bruk 7 5 

2710197210 Cylinderoljor 7 0 

2710197220 Spindeloljor 7 0 

2710197230 Transmissionsoljor 7 0 

2710197240 Turbinoljor 7 0 

2710197250 Maskinkyloljor 7 0 

2710197310 Compoundoljor 7 0 

2710197320 Flytande paraffin 7 0 

2710197330 Transmissionsoljor för automatväxellådor 7 5 

2710197410 Rostskyddsoljor 7 5 

2710197420 Metallbearbetningsoljor 7 5 

2710197430 Rengöringsoljor 7 0 

2710197440 Formoljor 7 0 

2710197450 Hydrauloljor 7 0 

2710197510 Processoljor 7 0 

2710197520 Isoleroljor 7 0 

2710197530 Värmebehandlingsoljor 7 0 

2710197540 Värmeledande oljor 7 0 

2710197900 Andra 7 0 

2710198010 Med tillsats av aluminium 8 0 

2710198020 Med tillsats av kalcium 8 0 

2710198030 Med tillsats av natrium 8 0 

2710198040 Med tillsats av litium 8 0 

2710198090 Andra 8 0 

2710199000 Andra 8 0
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2710911010 Av motorbensin, flygbensin och jetbränsle 5 0 

2710911020 Av nafta och naturgas i förtätad form 0 0 

2710911090 Andra 5 0 

2710912010 Av fotogen och flygfotogen 5 0 

2710912090 Andra 5 0 

2710913000 Av gasoljor 5 0 

2710914010 Av lätt eldningsolja (bunker A), eldningsolja (bunker B) och 
bunker C 

5 0 

2710914090 Andra 5 0 

2710915000 Av råoljor, smörjoljor (andra än extenderoljor) och grunds
mörjoljor 

7 0 

2710919000 Andra 8 0 

2710991010 Av motorbensin, flygbensin och jetbränsle 5 0 

2710991020 Av nafta och naturgas i förtätad form 0 0 

2710991090 Andra 5 0 

2710992010 Av fotogen och flygfotogen 5 0 

2710992090 Andra 5 0 

2710993000 Av gasoljor 5 0 

2710994010 Av lätt eldningsolja (bunker A), eldningsolja (bunker B) och 
bunker C 

5 0 

2710994090 Andra 5 0 

2710995000 Av råoljor, smörjoljor (andra än extenderoljor) och grunds
mörjoljor 

7 0 

2710999000 Andra 8 0 

2711110000 Naturgas 3 0 

2711120000 Propan 3 0 

2711130000 Butaner 3 0 

2711141000 Etylen 5 0 

2711142000 Propylen 5 0 

2711143000 Butylen 5 0 

2711144000 Butadien 5 0 

2711190000 Andra 5 0
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2711210000 Naturgas 3 0 

2711290000 Andra 5 0 

2712101000 Vaselin 8 0 

2712109000 Andra 8 0 

2712200000 Paraffin, innehållande mindre än 0,75 viktprocent olja 8 0 

2712901010 Slack wax och scale wax 8 0 

2712901020 Mikrovax 8 0 

2712901090 Andra 8 0 

2712909010 Montanvax 8 0 

2712909020 Torvvax 8 0 

2712909030 Ceresinvax 8 0 

2712909040 Syntetiskt paraffin 8 0 

2712909090 Andra 8 0 

2713110000 Inte kalcinerad 5 0 

2713120000 Kalcinerad 5 0 

2713200000 Petroleumbitumen 5 0 

2713900000 Andra återstoder från oljor erhållna ur petroleum eller ur 
bituminösa mineral 

5 0 

2714100000 Skiffrar och oljeskiffrar samt naturlig bitumenhaltig sand 5 0 

2714901000 Bitumen och asfalt, naturliga 5 0 

2714902000 Asfaltiter 5 0 

2714903000 Asfaltsten 5 0 

2715001000 Cut backs 5 0 

2715002000 Emulsioner eller stabila suspensioner av asfalt, bitumen, beck 
eller tjära 

5 0 

2715003000 Mastix 5 0 

2715009000 Andra 5 0 

2716000000 Elektrisk energi 5 0 

2801100000 Klor 5,5 0 

2801200000 Jod 5,5 0 

2801301000 Fluor 5,5 0
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2801302000 Brom 5,5 0 

2802001000 Svavel, sublimerat 5 0 

2802002000 Svavel, fällt 5 0 

2802003000 Kolloidalt svavel 5 0 

2803001000 Acetylenkol 5,5 0 

2803009010 Kimrök 5,5 0 

2803009090 Andra 5,5 0 

2804100000 Väte 5,5 0 

2804210000 Argon 5,5 0 

2804291000 Helium 5,5 0 

2804292000 Neon 5,5 0 

2804293000 Krypton 5,5 0 

2804294000 Xenon 5,5 0 

2804299000 Andra 5,5 0 

2804300000 Kväve 5,5 0 

2804400000 Syre 5,5 0 

2804501000 Bor 5,5 0 

2804502000 Tellur 5,5 0 

2804610000 Innehållande minst 99,99 viktprocent kisel 3 0 

2804690000 Andra 5,5 0 

2804701000 Gul fosfor 5 0 

2804709000 Andra 5,5 0 

2804800000 Arsenik 5,5 0 

2804900000 Selen 5,5 0 

2805110000 Natrium 5,5 0 

2805120000 Kalcium 5,5 0 

2805190000 Andra 5,5 0 

2805301000 Ceriumgruppen 5,5 0 

2805302000 Terbiumgruppen 5,5 0 

2805303000 Erbiumgruppen 5,5 0
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2805304000 Yttrium 5,5 0 

2805305000 Skandium 5,5 0 

2805309000 Andra 5,5 0 

2805400000 Kvicksilver 5,5 0 

2806100000 Väteklorid (klorväte) och saltsyra 5,5 0 

2806200000 Klorsvavelsyra 5,5 0 

2807001010 För framställning av halvledare 5,5 0 

2807001090 Andra 5,5 0 

2807002000 Oleum (rykande svavelsyra) 5,5 0 

2808001010 För framställning av halvledare 5,5 0 

2808001090 Andra 5,5 0 

2808002000 Blandningar av svavelsyra och salpetersyra 5,5 0 

2809100000 Fosforpentaoxid 5,5 0 

2809201010 För framställning av halvledare 5,5 0 

2809201090 Andra 5,5 0 

2809202010 Metafosforsyra 5,5 0 

2809202020 Pyrofosforsyra 5,5 0 

2809202090 Andra 5,5 0 

2810001010 Dibortrioxid 5,5 0 

2810001090 Andra 5,5 0 

2810002000 Ortoborsyra 5,5 0 

2810003000 Metaborsyra 5,5 0 

2810009000 Andra 5,5 0 

2811111000 För framställning av halvledare 5,5 0 

2811119000 Andra 5,5 0 

2811191000 Vätesulfid 5,5 0 

2811192000 Vätebromid (bromvätesyra) 5,5 0 

2811193000 Sulfaminsyra 5,5 0 

2811194000 Perklorsyra 5,5 0 

2811195000 Klorsyra 5,5 0
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2811196000 Hypofosforsyra 5,5 0 

2811197000 Fosforsyra 5,5 0 

2811198000 Arseniksyra 5,5 0 

2811199010 Vätecyanid 5,5 0 

2811199090 Andra 5,5 0 

2811210000 Koldioxid 5,5 0 

2811221000 Chaoit 5,5 3 

2811229010 Kiselgel 5,5 0 

2811229090 Andra 5,5 0 

2811291000 Kolmonoxid 5,5 0 

2811292000 Kväveoxid 5,5 0 

2811293000 Kvävedioxid 5,5 0 

2811294000 Arseniktrioxid 5,5 0 

2811295000 Arsenikpentoxid 5,5 0 

2811299000 Andra 5,5 0 

2812101010 Jodtriklorid 5 0 

2812101020 Fosfortriklorid 5 0 

2812101030 Fosforpentaklorid 5 3 

2812101040 Arseniktriklorid 5 0 

2812101050 Svavelmonoklorid 5 0 

2812101060 Svaveldiklorid 5 0 

2812101090 Andra 5 0 

2812102010 Tionylklorid 5 0 

2812102020 Karbonyldiklorid (fosgen) 5 0 

2812102030 Fosforoxiklorid 5 0 

2812102090 Andra 5 0 

2812901000 Bortrifluorid 5,5 0 

2812902000 Svavelhexafluorid 5,5 0 

2812909000 Andra 5,5 0
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2813100000 Koldisulfid 5,5 0 

2813901020 Fosforpentasulfid 5,5 0 

2813901090 Andra 5,5 0 

2813902010 Diarsenikpentasulfid 5,5 0 

2813902090 Andra 5,5 0 

2813903000 Kiselsulfid 5,5 0 

2813909000 Andra 5,5 0 

2814100000 Vattenfri ammoniak 1 0 

2814200000 Ammoniak i vattenlösning 2 0 

2815110000 I fast form 5,5 5 

2815120000 I vattenlösning (natronlut) 8 7 

2815200000 Kaliumhydroxid (kaustikt kali) 5,5 0 

2815301000 Natriumperoxid 5,5 0 

2815302000 Kaliumperoxid 5,5 0 

2816101000 Magnesiumhydroxid 5,5 0 

2816102000 Magnesiumperoxid 5,5 0 

2816400000 Oxider, hydroxider och peroxider av strontium eller barium 5,5 0 

2817001000 Zinkoxid 5,5 0 

2817002000 Zinkperoxid 5,5 0 

2818101000 Storleksbestämda partiklar 3 0 

2818109000 Andra 3 0 

2818200000 Aluminiumoxid, annan än konstgjord korund 1 0 

2818301000 Aluminiumoxid i gelform 5,5 0 

2818309000 Andra 5,5 0 

2819100000 Kromtrioxid 5,5 0 

2819901010 Kromoxider 5,5 0 

2819901090 Andra 5,5 0 

2819902000 Kromhydroxider 5,5 0 

2820100000 Mangandioxid 5,5 0
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2820901000 Manganoxid 5,5 0 

2820902000 Manganatoxid 5,5 0 

2820909000 Andra 5,5 0 

2821101000 Järnoxider 5,5 0 

2821102000 Järnhydroxider 5,5 0 

2821200000 Jordpigment 5,5 0 

2822001010 Koboltoxid 5,5 0 

2822001091 För tillverkning av reservbatterier 4 0 

2822001099 Andra 5,5 0 

2822002010 Kobolthydroxid 5,5 0 

2822002090 Andra 5,5 0 

2823001000 Av anatastyp 5,5 0 

2823009000 Andra 5,5 0 

2824100000 Blymonoxid (massikot, blyglete) 5,5 0 

2824901000 Mönja och orangemönja 5,5 0 

2824909000 Andra 5,5 0 

2825101000 Hydrazinhydrat 5,5 0 

2825109010 Hydrazin 5,5 0 

2825109020 Oorganiska salter av hydrazin 5,5 0 

2825109030 Hydroxylamin 5,5 3 

2825109041 Hydroxylammoniumklorid (hydroxylaminhydroklorid) 5,5 0 

2825109049 Andra 5,5 0 

2825201000 Litiumoxid 5,5 0 

2825202000 Litiumhydroxid 5,5 0 

2825301000 Vanadinpentoxid 2 0 

2825309000 Andra 3 0 

2825401000 Nickeloxider 5,5 0 

2825402000 Nickelhydroxider 5,5 0 

2825501000 Kopparoxider 5,5 0
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2825502010 Material för framställning av jordbrukskemikalier (registerade 
material enligt lagen om hantering av jordbrukskemikalier) 

2 0 

2825502090 Andra 5,5 0 

2825601000 Germaniumoxider 5,5 0 

2825602000 Zirkoniumdioxid 5,5 0 

2825701000 Molybdenoxider 3 0 

2825702000 Molybdenhydroxid 5,5 0 

2825800000 Antimonoxider 5,5 0 

2825901010 Kalciumoxid 5,5 0 

2825901020 Volframoxider 1 0 

2825901030 Tennoxider 5,5 0 

2825901090 Andra 5,5 0 

2825902010 Kalciumhydroxid 5,5 0 

2825902020 Manganhydroxider 5,5 0 

2825902030 Volframhydroxider 5,5 0 

2825902040 Tennhydroxider 5,5 0 

2825902090 Andra 5,5 0 

2825903010 Nickelperoxider 5,5 0 

2825903090 Andra 5,5 0 

2825909000 Andra 5,5 0 

2826120000 Av aluminium 5,5 0 

2826191000 Kalciumfluorid 5,5 0 

2826193010 Kaliumvätefluorid 5,5 0 

2826193090 Andra 5,5 0 

2826194000 Ammonium- eller natriumfluorid 5,5 0 

2826199000 Andra 5,5 0 

2826300000 Natriumhexafluoroaluminat (syntetisk kryolit) 5,5 0 

2826901000 Syntetisk chiolit 5,5 0 

2826902000 Kalciumfluorosilikat 5,5 0 

2826903000 Fluoroborater 5,5 0
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2826904000 Fluorofosfater 5,5 0 

2826905000 Fluorosulfater 5,5 0 

2826906000 Fluorosilikater av natrium eller kalium 5,5 0 

2826909000 Andra 5,5 0 

2827100000 Ammoniumklorid 5,5 0 

2827200000 Kalciumklorid 5,5 0 

2827310000 Av magnesium 5,5 0 

2827320000 Av aluminium 5,5 0 

2827350000 Av nickel 5,5 0 

2827391000 Av koppar 5,5 0 

2827399000 Andra 5,5 0 

2827411000 Oxider av kopparklorid 5,5 0 

2827412010 Material för framställning av jordbrukskemikalier (registerade 
material enligt lagen om hantering av jordbrukskemikalier) 

2 0 

2827412090 Andra 5,5 0 

2827491000 Kloridoxider 5,5 0 

2827492000 Kloridhydroxider 5,5 0 

2827511000 Natriumbromid 5,5 0 

2827512000 Kaliumbromid 5,5 0 

2827591000 Kalciumbromid 5,5 0 

2827599000 Andra 5,5 0 

2827601000 Jodidoxider 5,5 0 

2827609010 Kaliumjodid 5,5 0 

2827609090 Andra 5,5 0 

2828100000 Kommersiell kalciumhypoklorit och andra kalciumhypoklori
ter 

5,5 0 

2828901010 Natriumhypoklorit 5,5 0 

2828901020 Kaliumhypoklorit 5,5 0 

2828901090 Andra 5,5 0 

2828902010 Natriumklorit 5,5 0
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2828902020 Aluminiumklorit 5,5 0 

2828902090 Andra 5,5 0 

2828903000 Hypobromiter 5,5 0 

2829110000 Av natrium 5,5 0 

2829191000 Kaliumklorat 5,5 0 

2829192000 Bariumklorat 5,5 0 

2829199000 Andra 5,5 0 

2829901010 Natriumperklorat 5,5 0 

2829901020 Ammoniumperklorat 5,5 0 

2829901090 Andra 5,5 0 

2829902010 Bromater 5,5 0 

2829902020 Perbromater 5,5 0 

2829902030 Jodater 5,5 0 

2829902040 Perjodater 5,5 0 

2830101000 Natriumvätesulfid 5,5 0 

2830109000 Andra 5,5 0 

2830901000 Sulfider 5,5 0 

2830902000 Polysulfider 5,5 0 

2831101000 Natriumditionit 5,5 0 

2831102000 Natriumsulfoxylat (natriumformaldehydsulfoxylat) 5,5 0 

2831901000 Ditioniter 5,5 0 

2831902000 Sulfoxylater 5,5 0 

2832101000 Natriumbisulfit 5,5 0 

2832109000 Andra 5,5 0 

2832201000 Ammoniumsulfit 5,5 0 

2832202000 Kaliumsulfiter 5,5 0 

2832203000 Kalciumsulfiter 5,5 0 

2832209000 Andra 5,5 0 

2832301000 Ammoniumtiosulfat 5,5 0 

2832302000 Natriumtiosulfat 5,5 0
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2832303000 Kaliumtiosulfat 5,5 0 

2832309000 Andra 5,5 0 

2833110000 Dinatriumsulfat 5,5 0 

2833191000 Natriumvätesulfat 5,5 0 

2833192000 Dinatriumdisulfat 5,5 0 

2833199000 Andra 5,5 0 

2833210000 Av magnesium 5,5 0 

2833220000 Av aluminium 5,5 0 

2833240000 Av nickel 5,5 0 

2833251000 Material för framställning av jordbrukskemikalier (registerade 
material enligt lagen om hantering av jordbrukskemikalier) 

2 0 

2833259000 Andra 5,5 0 

2833270000 Av barium 8 0 

2833291000 Järnsulfater 5,5 0 

2833299000 Andra 5,5 0 

2833300000 Alunarter 5,5 0 

2833401000 Diammoniumperoxodisulfat 5,5 0 

2833402000 Dinatriumperoxodisulfat 5,5 0 

2833403000 Kalciumperoxodisulfat 5,5 0 

2833409000 Andra 5,5 0 

2834101000 Natriumnitrit 5,5 0 

2834109000 Andra 5,5 0 

2834210000 Av kalium 5,5 0 

2834291000 Bariumnitrat 5,5 0 

2834299000 Andra 5,5 0 

2835101010 Natriumhypofosfit 5,5 0 

2835101020 Kalciumhypofosfit 5,5 0 

2835101090 Andra 5,5 0 

2835102000 Fosfiter 5,5 0 

2835221000 Av mononatrium 5,5 0
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2835222000 Av dinatrium 5,5 0 

2835240000 Av kalium 5,5 0 

2835250000 Kalciumhydrogenortofosfat (dikalciumfosfat) 5,5 0 

2835260000 Andra kalciumfosfater 5,5 0 

2835291000 Aluminiumfosfat 5,5 0 

2835299000 Andra polyfosfater 5,5 0 

2835310000 Natriumtrifosfat (natriumtripolyfosfat) 5,5 0 

2835391000 Natriummetafosfat 5,5 0 

2835392000 Natriumpyrofosfat 5,5 0 

2835399000 Andra 5,5 0 

2836200000 Dinatriumkarbonat 4 0 

2836300000 Natriumhydrogenkarbonat (natriumbikarbonat) 5,5 0 

2836400000 Kaliumkarbonater 5,5 0 

2836500000 Kalciumkarbonat 5,5 0 

2836600000 Bariumkarbonat 5,5 0 

2836910000 Litiumkarbonater 5,5 0 

2836920000 Strontiumkarbonat 5,5 0 

2836991010 Magnesiumkarbonat 5,5 0 

2836991020 Kommersiellt ammoniumkarbonat och andra ammoniumkar
bonater 

5,5 0 

2836991090 Andra 5,5 0 

2836992000 Peroxokarbonater (perkarbonater) 5,5 0 

2837111000 Natriumcyanider 5,5 0 

2837112000 Natriumcyanidoxider 5,5 0 

2837191010 Kaliumcyanid 5,5 0 

2837191020 Kopparcyanid 5,5 0 

2837191030 Zinkcyanid 5,5 0 

2837191090 Andra 5,5 0 

2837192000 Cyanidoxider 5,5 0 

2837201000 Ferrocyanider 5,5 0
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2837202000 Ferricyanider 5,5 0 

2837209000 Andra 5,5 0 

2839110000 Natriummetasilikater 8 0 

2839190000 Andra 8 0 

2839901000 Zirkoniumsilikater 8 0 

2839902000 Bariumsilikater 8 0 

2839909000 Andra 8 0 

2840110000 Vattenfritt 5 0 

2840190000 Andra 5 0 

2840200000 Andra borater 5 0 

2840300000 Peroxoborater (perborater) 5 0 

2841300000 Natriumdikromat 8 0 

2841501000 Kaliumkromat 5,5 0 

2841509000 Andra 5,5 0 

2841610000 Kaliumpermanganat 5,5 0 

2841691000 Manganiter 5,5 0 

2841692000 Manganater 5,5 0 

2841693000 Permanganater 5,5 0 

2841700000 Molybdater 5,5 0 

2841800000 Volframater 5 0 

2841901000 Stannater 5,5 0 

2841902010 Bariumtitanat 5,5 0 

2841902020 Strontiumnitrat 5,5 0 

2841902030 Blytitanat 5,5 0 

2841902090 Andra 5,5 0 

2841903000 Antimonater 5,5 0 

2841904000 Ferrater och ferriter 5,5 0 

2841905000 Vanadater 5,5 0 

2841906000 Vismutater 5,5 0 

2841909000 Andra 5,5 0
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2842101000 Aluminosilikater 6,5 0 

2842109000 Andra 5,5 0 

2842901000 Salter av selensyra 5,5 0 

2842903000 Dubbelsalter eller komplexa salter som innehåller svavel 5,5 0 

2842905000 Dubbelsalter eller komplexa salter av selen 5,5 0 

2842909000 Andra 5,5 0 

2843101000 Kolloidalt silver 5,5 0 

2843102000 Kolloidalt guld 5,5 0 

2843103000 Kolloidal platina 5,5 0 

2843109000 Andra 5,5 0 

2843211000 För framställning av halvledare 5,5 0 

2843219000 Andra 5,5 0 

2843291000 För framställning av halvledare 5,5 0 

2843299000 Andra 5,5 0 

2843301000 Kaliumguldcyanid för framställning av halvledare 5,5 0 

2843309000 Andra 5,5 0 

2843901000 Amalgamer 5,5 0 

2843909010 Platinaföreningar 5,5 0 

2843909090 Andra 5,5 0 

2844101000 Naturligt uran 0 0 

2844102000 Dispersioner, innehållande naturligt uran eller föreningar av 
naturligt uran 

0 0 

2844109000 Andra 0 0 

2844201000 Uran, anrikat på U 235 0 0 

2844202000 Dispersioner, innehållande uran anrikat på U 235 och för
eningar av sådant uran; plutonium och plutoniumföreningar 

0 0 

2844209000 Andra 0 0 

2844301000 Dispersioner, innehållande uran utarmat på U 235 och för
eningar av sådant uran; torium och toriumföreningar 

0 0 

2844309000 Andra 0 0
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2844401000 Radioaktiva grundämnen 0 0 

2844402000 Radioaktiva isotoper 0 0 

2844403000 Dispersioner, innehållande dessa grundämnen, isotoper eller 
föreningar 

0 0 

2844409000 Andra 0 0 

2844500000 Förbrukade (bestrålade) bränsleelement till kärnreaktorer 0 0 

2845100000 Tungt vatten (deuteriumoxid) 0 0 

2845901000 Tungt väte (deuterium) 0 0 

2845902000 Kolisotoper 0 0 

2845909000 Andra 0 0 

2846100000 Ceriumföreningar 5 0 

2846901000 Yttriumoxid 5 0 

2846909000 Andra 5 0 

2847002000 För framställning av halvledare 5,5 0 

2847009000 Andra 5,5 0 

2848001000 Av kopparfosfid (fosforkoppar) som innehåller mer än 15 
viktprocent fosfor 

5,5 0 

2848002000 Aluminiumfosfid 5,5 0 

2848009000 Andra 5,5 0 

2849100000 Av kalcium 5,5 0 

2849200000 Av silikon 5 0 

2849901000 Komplexa karbider 5,5 0 

2849909010 Volframkarbider 5,5 0 

2849909090 Andra 5,5 0 

2850001000 Hydrider 5,5 0 

2850002000 Nitrider 5,5 0 

2850003000 Azider 5,5 0 

2850004000 Silicider 5,5 0 

2850005000 Borider 5,5 0
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2852001000 Enligt undernummer 2825.90, 2827.39, 2827.49, 2827.60, 
2830.90, 2833.29, 2834.29, 2835.39, 2837.19, 2837.20, 
2841.50, 2842.10, 2842.90, 2843.90, 2848.00, 2849.90, 
2850.00 eller 2853.00 

5,5 0 

2852002000 Enligt undernummer 2918.11, 2931.00, 2932.99, 
2934.99.9090, 3201.90.2000, 3201.90.4000, 3206.50, 
3707.90, 3822.00.1091 eller 3822.00.2091 

6,5 0 

2852003000 Enligt undernummer 2934.99.2000, 3822.00.1092 eller 
3822.00.2092 

8 0 

2852004000 Enligt undernummer 3502.90 eller 3504.00 8 0 

2852005000 Enligt undernummer 3822.00.101, 3822.00.102, 
3822.00.1093, 3822.00.201, 3822.00.202 eller 
3822.00.2093 

0 0 

2852006000 Enligt undernummer 3822.00.1099 eller 3822.00.2099 8 

– Enligt undernummer 3822.00.1099 (andra) 0 

– Enligt undernummer 3822.00.2099 (andra) 3 

2853001000 Destillerat vatten och ledningsförmågevatten samt vatten av 
motsvarande renhetsgrad 

5,5 0 

2853002000 Komprimerad luft 5,5 0 

2853003000 Amalgam 5,5 0 

2853004000 Cyan- och halogenföreningar av cyanogen 5,5 0 

2853005000 Alkaliamider 5,5 0 

2853009000 Andra 5,5 0 

2901101000 Butan 0 0 

2901102000 Hexan 0 0 

2901103000 Heptan 0 0 

2901109000 Andra 0 0 

2901210000 Etylen 0 0 

2901220000 Propen 0 0 

2901230000 Buten och butenisomerer 0 0 

2901241000 Buta-(1,3)dien 0 0 

2901242000 Isopren 0 0 

2901291000 Hexen 0 0
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2901292000 Okten 0 0 

2901299000 Andra 0 0 

2902110000 Cyklohexan 5 0 

2902190000 Andra 5 0 

2902200000 Bensen (bensol) 3 0 

2902300000 Toluen (toluol) 3 0 

2902410000 o-Xylen 5 0 

2902420000 m-Xylen 5 0 

2902430000 p-Xylen 3 0 

2902440000 Blandade xylenisomerer 3 0 

2902500000 Styren 0 0 

2902600000 Etylbensen 5 0 

2902700000 Kumen 3 0 

2902901000 Naftalen 0 0 

2902902000 Metylnaftalen 0 0 

2902903000 Metylstyren 0 0 

2902909000 Andra 0 0 

2903111000 Monoklormetan (metylklorid) 5,5 0 

2903112000 Monokloretan (etylklorid) 5,5 0 

2903120000 Diklormetan (metylenklorid) 5,5 0 

2903130000 Triklormetan (kloroform) 5,5 0 

2903140000 Tetraklormetan (koltetraklorid) 5,5 0 

2903150000 Etylendiklorid (ISO) (1,2-dikloretan) 5 5 

2903191000 1,1,1-Trikloretan (metylkloroform) 5,5 0 

2903199000 Andra 5,5 0 

2903210000 Vinylklorid (monokloreten) 5,5 5 

2903220000 Trikloreten 5,5 0 

2903230000 Tetrakloreten (perkloretylen) 5,5 0 

2903290000 Andra 5,5 0
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2903310000 Etylendibromid (ISO) (1,2-dibrometan) 5,5 0 

2903391000 Brommetan (metylbromid) 5,5 0 

2903392000 Brommetan, med undantag av 1,2-dibrometan 5,5 0 

2903393000 Jodmetan 5,5 0 

2903394000 Hexafluoretan (CFC-116) 5,5 0 

2903395000 1,1-Difluoretan (HFC-152a) 5,5 0 

2903396000 1,1,1,2-Tetrafluoretan (HFC-134a) 5,5 0 

2903397000 1,1,3,3,3-pentafluor-2-(trifluormetyl) 1-propen 5,5 0 

2903399000 Andra 5,5 5 

2903410000 Triklorfluormetan 5,5 0 

2903420000 Diklordifluormetan 5,5 0 

2903430000 Triklortrifluoretaner 5,5 0 

2903441000 Diklortetrafluoretaner (CFC-114) 5,5 0 

2903442000 Klorpentafluoretaner (CFC-115) 5,5 0 

2903451010 Klortrifluormetan (CFC-13) 5,5 0 

2903451090 Andra 5,5 0 

2903452010 Pentaklorfluoretaner (CFC-111) 5,5 0 

2903452020 Tetraklordifluoretaner (CFC-112) 5,5 0 

2903452090 Andra 5,5 0 

2903453010 Heptaklorfluorpropaner (CFC-211) 5,5 0 

2903453020 Hexaklordifluorpropaner (CFC-212) 5,5 0 

2903453030 Pentaklortrifluorpropaner (CFC-213) 5,5 0 

2903453040 Tetraklortetrafluorpropaner (CFC-214) 5,5 0 

2903453050 Triklorpentafluorpropaner (CFC-215) 5,5 0 

2903453060 Diklorhexafluorpropaner (CFC-216) 5,5 0 

2903453070 Klorheptafluorpropaner (CFC-217) 5,5 0 

2903453090 Andra 5,5 0 

2903461000 Bromklordifluormetan (Halon-1211) 5,5 0
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2903462000 Bromtrifluormetan (Halon-1301) 5,5 0 

2903463000 Dibromtetrafluoretaner (Halon-2402) 5,5 0 

2903471000 Bromfluorkolväten 5,5 0 

2903479000 Andra 5,5 0 

2903491110 Diklorfluormetan (HCFC-21) 5,5 0 

2903491120 Klordifluormetan (HCFC-22) 5,5 0 

2903491130 Klorfluormetan (HCFC-31) 5,5 0 

2903491190 Andra 5,5 0 

2903491210 Diklortrifluoretaner (HCFC-123) 5,5 0 

2903491220 Klortetrafluoretaner (HCFC-124) 5,5 0 

2903491230 Diklorfluoretaner (HCFC-141) 5,5 0 

2903491240 Klordifluoretaner (HCFC-142) 5,5 0 

2903491290 Andra 5,5 0 

2903491310 Diklorpentafluorpropaner (HCFC-225) 5,5 0 

2903491390 Andra 5,5 0 

2903492000 Derivat av metan, etan eller propan, halogenerade endast med 
fluor och bromin 

5,5 0 

2903499000 Andra 5,5 0 

2903510000 1,2,3,4,5,6-Hexaklorcyklohexan (HCH [ISO]), inbegripet lin
dan (ISO, INN) 

5,5 0 

2903520000 Aldrin (ISO), klordan (ISO) och heptaklor (ISO) 5,5 0 

2903590000 Andra 5,5 0 

2903611000 Klorbensen 5,5 0 

2903619000 Andra 5,5 0 

2903621000 Hexaklorbensen (ISO) 5,5 0 

2903622000 DDT (ISO) [klofenotan (INN), 1,1,1-triklor-2,2-bis(p-klorfe
nyl)etan] 

5,5 0 

2903691000 Bensylklorid 5,5 0 

2903692010 1,2,4-Triklorbensen 5,5 0 

2903692090 Andra 5,5 0
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2903693000 Bensotriklorid 5,5 0 

2903699000 Andra 5,5 0 

2904101000 Bensensulfonsyra 5,5 0 

2904109000 Andra 5,5 0 

2904201000 Nitrotoluen 5,5 0 

2904209010 Nitrobensen 5,5 0 

2904209020 4-Nitrobifenyl samt salter av sådana 5,5 0 

2904209090 Andra 5,5 0 

2904901000 2,4-Dinitroklorbensen 5,5 0 

2904902000 p-Nitroklorbensen 5,5 0 

2904903000 Triklornitrometan (klorpikrin) 5,5 0 

2904909000 Andra 5,5 0 

2905110000 Metanol (metylalkohol) 2 0 

2905121000 Propanol-(1) (propylalkohol) 5,5 0 

2905122010 För framställning av halvledare 5,5 5 

2905122090 Andra 5,5 5 

2905130000 Butanol-(1) (n-butylalkohol) 5 0 

2905140000 Andra butanoler 5,5 0 

2905161000 2-Etylhexylalkohol 5,5 5 

2905169000 Andra 5,5 5 

2905171000 Dodekanol-(1) (laurylalkohol) 5,5 0 

2905172000 Hexadekanol-(1) (cetylalkohol) 5,5 0 

2905173000 Oktadekanol-(1) (stearylalkohol) 5,5 0 

2905191000 Heptylalkohol 5,5 0 

2905192000 Nonylalkohol 5,5 0 

2905193000 Isononylalkohol 3 0 

2905194000 Pentanol (amylalkohol) och deras isomerer 5,5 0 

2905199010 3,3-dimetylbutanoat (pinakolylalkohol) 5 0 

2905199020 2-Propylheptylalkohol 5 0 

2905199030 Isodecylalkohol 3 0
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2905199090 Andra 5 0 

2905221000 Geraniol, citronellol, linalool, rodinol och nerol 5 0 

2905229000 Andra 5 0 

2905290000 Andra 5 0 

2905310000 Etylenglykol (etandiol) 3 0 

2905320000 Propylenglykol (propandiol-(1,2)) 5,5 5 

2905391000 Butan-1,4-diol 5,5 0 

2905392000 Neopentylglykol 5,5 5 

2905399000 Andra 5,5 0 

2905410000 2-Etyl-2-(hydroximetyl)propandiol-(1,3) (trimetylolpropan) 5,5 0 

2905420000 Pentaerytritol 5,5 0 

2905430000 Mannitol 8 0 

2905440000 D-glucitol (sorbitol) 8 0 

2905450000 Glycerol 8 3 

2905490000 Andra 5,5 3 

2905510000 Etklorvynol (INN) 5,5 0 

2905590000 Andra 5,5 0 

2906110000 Mentol 8 0 

2906120000 Cyklohexanol, metylcyklohexanoler och dimetylcyklohexano
ler 

5,5 0 

2906131000 Steroler 5,5 0 

2906132000 Inositoler 5,5 0 

2906191000 Borneoler 5,5 0 

2906192000 Terpineoler 5,5 0 

2906199000 Andra 5,5 0 

2906210000 Bensylalkohol 5,5 0 

2906291000 Fenyletylalkohol 5,5 0 

2906292000 Fenylpropylalkohol 5,5 0 

2906293000 Cinnamylalkohol 5,5 0 

2906299000 Andra 5,5 0
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2907111000 Fenol 5,5 5 

2907112000 Salter av fenol 5,5 0 

2907121000 Kresoler 5,5 0 

2907122000 Salter av kresoler 5,5 0 

2907131000 Oktylfenol 5,5 0 

2907132000 Nonylfenol 5 0 

2907139000 Andra 5,5 0 

2907151000 Naftoler 5,5 0 

2907152000 Salter av naftoler 5,5 0 

2907191000 Tymol 5,5 0 

2907192000 Xylenoler och salter av xylenoler 5,5 0 

2907199000 Andra 5,5 0 

2907211000 Resorcinol 5,5 0 

2907212000 Salter av resorcinol 5,5 0 

2907221000 Hydrokinon 5,5 0 

2907222000 Hydrokinon och salter av hydrokinon 5,5 0 

2907231000 4,4′-Isopropylidendifenol (bisfenol A) 5,5 5 

2907232000 Salter av 4,4′-Isopropylidendifenol (bisfenol A) 5,5 5 

2907291000 Katekol 5,5 0 

2907299000 Andra 5,5 0 

2908110000 Pentaklorfenol (ISO) 5 0 

2908191000 Klorfenoler, med undantag av pentaklorfenol 5 0 

2908192000 Tetrabrombisfenol-A 5 0 

2908193000 Tribromfenol 5 0 

2908199000 Andra 5 0 

2908910000 Dinoseb (ISO) och salter av dinoseb 5,5 0 

2908991000 Naftolsulfonsyror och salter av naftolsulfonsyror 5,5 0 

2908992000 Fenolsulfonsyror 5,5 0 

2908993000 Nitroderivat och salter av nitroderivat 5,5 0
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2908994000 Nitrosoderivat och salter av nitrosoderivat 5,5 0 

2908999000 Andra 5,5 0 

2909110000 Dietyleter 5,5 0 

2909191000 Diklordimetyleter 5,5 0 

2909192000 Metyltertbutyleter 5,5 0 

2909199000 Andra 5,5 0 

2909201000 Cineol 5,5 0 

2909209000 Andra 5,5 0 

2909301000 Anisol 5,5 0 

2909302000 Anetol 5,5 0 

2909303000 Difenyleter 5,5 0 

2909304000 Mysk ambrette 5,5 0 

2909305000 Dekabromdifenyloxid 5,5 0 

2909309010 Material för framställning av kemikalier för användning inom 
jordbruket (registrerade material enligt lagen om hantering av 
jordbrukskemikalier, Agricultural Chemicals Management Act) 

2 0 

2909309090 Andra 5,5 0 

2909410000 2,2′-Oxidietanol (dietylenglykol, digol) 5,5 0 

2909430000 Monobutyletrar av etylenglykol eller dietylenglykol 5,5 0 

2909441000 Monobutyletrar av etylenglykol eller dietylenglykol 5,5 0 

2909449000 Andra 5,5 0 

2909491000 Trietylenglykol 5,5 0 

2909499000 Andra 5,5 0 

2909501000 Eugenol 5,5 0 

2909502000 Isoeugenol 5,5 0 

2909503000 Eteralkoholfenoler 5,5 0 

2909509000 Andra 5,5 0 

2909601000 Alkoholperoxider 5,5 0 

2909602000 Dikumylperoxid 5,5 0 

2909603000 Metyletylketonperoxid 5,5 0
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2909609000 Andra 5,5 0 

2910100000 Oxiran (etylenoxid) 5 0 

2910200000 Metyloxiran (propylenoxid) 5,5 5 

2910300000 1-Klor-2,3-epoxipropan (epiklorhydrin) 5,5 5 

2910400000 Dieldrin (ISO, INN) 5,5 0 

2910900000 Andra 5,5 0 

2911001010 Acetaler 5,5 0 

2911001020 Hemiacetaler 5,5 0 

2911009000 Andra 5,5 0 

2912110000 Metanal (formaldehyd) 5,5 0 

2912120000 Etanal (acetaldehyd) 5,5 0 

2912191000 Citronellaldehyd 5,5 0 

2912192000 Citral 5,5 0 

2912193000 Butanal (butyraldehyd, normal isomer) 5,5 0 

2912199000 Andra 5,5 0 

2912210000 Bensaldehyd 5,5 0 

2912292000 Fenylacetaldehyd 5,5 0 

2912293000 Cinnamaldehyd 5,5 0 

2912294000 Alfa-amylcinnamaldehyd 5,5 0 

2912295000 Cyklamenaldehyd 5,5 0 

2912299000 Andra 5,5 0 

2912301000 Hydroxicitronellaldehyd 5,5 0 

2912309000 Andra 5,5 0 

2912410000 Vanillin (4-hydroxi-3-metoxibensaldehyd) 5 0 

2912420000 Etylvanillin (3-etoxi-4-hydroxibensaldehyd) 5,5 0 

2912491000 3,4,5-trimetoxibensaldehyd 5,5 0 

2912499000 Andra 5,5 0 

2912501000 Trioxan 5,5 0
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2912502000 Paraldehyd 5,5 0 

2912503000 Metaldehyd 5,5 0 

2912509000 Andra 5,5 0 

2912600000 Paraformaldehyd 5,5 0 

2913000000 Halogen-, sulfo-, nitro- och nitrosoderivat av produkter enligt 
nr 29.12 

5,5 0 

2914110000 Aceton 5,5 5 

2914120000 Butanon (etylmetylketon) 3 0 

2914130000 4-Metylpentanon-2-on (metylisobutylketon) 5,5 0 

2914191000 3,3-dimetyl-2-butanon (pinakolon) 5,5 0 

2914199000 Andra 5,5 0 

2914210000 Kamfer 5 0 

2914221000 Cyklohexanon 5 0 

2914222000 Metylcyklohexanoner 5 0 

2914231000 Jononer 5 0 

2914232000 Metyljononer 5 0 

2914291000 Jasmon 5 0 

2914299000 Andra 5 0 

2914310000 Fenylaceton (fenylpropan-2-on) 5,5 0 

2914390000 Andra 5,5 0 

2914401000 Diacetonalkohol (4-hydroxi-4-metylpentanon-2-on) 5,5 0 

2914409000 Andra 5,5 0 

2914501000 Ketonfenoler 5,5 0 

2914509000 Andra 5,5 0 

2914610000 Antrakinon 5,5 0 

2914691000 Derivat av antrakinon 5,5 0 

2914699010 Kinonalkoholer, kinonfenoler och kinonaldehyder 5,5 0 

2914699090 Andra 5,5 0 

2914701000 Myskketon 5 0
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2914709010 Material för framställning av kemikalier för användning inom 
jordbruket (registrerade material enligt lagen om hantering av 
jordbrukskemikalier, Agricultural Chemicals Management Act) 

2 0 

2914709090 Andra 5 0 

2915110000 Myrsyra 5,5 0 

2915121000 Kalciumformiat 5,5 0 

2915122000 Ammoniumformiat 5,5 0 

2915129000 Andra 5,5 0 

2915131000 Metylformiat 5,5 0 

2915132000 2- Etylhexylkloroformiat 5,5 0 

2915139000 Andra 5,5 0 

2915210000 Ättiksyra 5,5 0 

2915240000 Ättiksyraanhydrid 5,5 0 

2915291000 Kalciumacetat 5,5 0 

2915292000 Natriumacetat 5,5 0 

2915293000 Koboltacetat 5,5 0 

2915299000 Andra 5,5 0 

2915310000 Etylacetat 5,5 0 

2915320000 Vinylacetat 5,5 0 

2915331000 För framställning av halvledare 5,5 0 

2915339000 Andra 5,5 0 

2915360000 Acetat av dinoseb (ISO) 5,5 0 

2915391000 Amylacetat 5,5 0 

2915392000 Isoamylacetat 5,5 0 

2915393000 Metylacetat 5,5 0 

2915394000 Isobutylacetat 5,5 0 

2915395000 2-Etoxyetylacetat 5,5 0 

2915399000 Andra 5,5 0 

2915401000 Monoklorättiksyra 5,5 0 

2915409000 Andra 5,5 0 

2915500000 Propionsyra samt salter och estrar av propionsyror 5,5 0
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2915600000 Butansyror, pentansyror samt salter och estrar av butansyror 
och pentansyror 

5,5 0 

2915701000 Palmitinsyra samt salter och estrar av palmitinsyror 5,5 0 

2915702010 Stearinsyra 5,5 0 

2915702020 Magnesiumstearat 5,5 0 

2915702030 Blystearat 5,5 0 

2915702040 Zinkstearat 5,5 0 

2915702050 Bariumstearat 5,5 0 

2915702060 Kadmiumstearat 5,5 0 

2915702070 Kalciumstearat 5,5 0 

2915702080 Butylstearat 5,5 0 

2915702090 Andra 5,5 0 

2915901000 Neodekanoilklorid och trimetylacetylklorid 5,5 0 

2915909010 2-Etylhexansyra 5,5 0 

2915909090 Andra 5,5 3 

2916111000 Akrylsyra 6,5 0 

2916119000 Andra 6,5 0 

2916121000 Etylakrylat 6,5 0 

2916122000 Metylakrylat 6,5 0 

2916123000 Butylakrylat 6,5 0 

2916124000 2-Etylhexylakrylat 6,5 0 

2916129000 Andra 6,5 0 

2916131000 Metakrylsyra 6,5 5 

2916139000 Andra 6,5 5 

2916141000 Metylmetakrylat 6,5 5 

2916149000 Andra 6,5 5 

2916151000 Oljesyra samt salter och estrar av oljesyra 6,5 0 

2916152000 Linolsyra samt salter och estrar av linolsyra 6,5 0 

2916153000 Linolensyra samt salter och estrar av linolensyra 6,5 0 

2916190000 Andra 6,5 0 

2916201000 Cyklohexankarboxylsyra 6,5 0
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2916202000 Cyklopentenylättiksyra 6,5 0 

2916209010 Material för framställning av kemikalier för användning inom 
jordbruket (registrerade material enligt lagen om hantering av 
jordbrukskemikalier, Agricultural Chemicals Management Act) 

2 0 

2916209090 Andra 6,5 0 

2916311000 Bensoesyra 6,5 0 

2916312000 Natriumbensoat 6,5 0 

2916313000 Bensylbensoat 6,5 0 

2916319010 Material för framställning av kemikalier för användning inom 
jordbruket (registrerade material enligt lagen om hantering av 
jordbrukskemikalier, Agricultural Chemicals Management Act) 

2 0 

2916319090 Andra 6,5 0 

2916321000 Bensoylperoxid 6,5 0 

2916322000 Bensoylklorid 6,5 3 

2916341000 Fenylättiksyra 6,5 0 

2916342000 Salter av fenylättiksyra 6,5 0 

2916351000 Etylfenylacetat 6,5 0 

2916352000 Isobutylfenylacetat 6,5 0 

2916359000 Andra 6,5 0 

2916360000 Binapakryl (ISO) 6,5 0 

2916391000 Kanelsyra 6,5 0 

2916399010 Material för framställning av kemikalier för användning inom 
jordbruket (registrerade material enligt lagen om hantering av 
jordbrukskemikalier, Agricultural Chemicals Management Act) 

2 0 

2916399090 Andra 6,5 0 

2917111000 Oxalsyra 6,5 0 

2917112000 Salter av oxalsyra 6,5 0 

2917113000 Estrar av oxalsyra 6,5 0 

2917121000 Adipinsyra 6,5 5 

2917122000 Salter av adipinsyra 6,5 0 

2917123010 Dioktyladipat 6,5 3 

2917123090 Andra 6,5 3 

2917131000 Azelainsyra samt salter och estrar av azelainsyra 6,5 0
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2917132000 Sebacinsyra samt salter och estrar av sebacinsyra 6,5 0 

2917140000 Maleinsyraanhydrid 6,5 0 

2917191000 Maleinsyra 6,5 0 

2917192000 Bärnstenssyra 6,5 0 

2917193000 Natriumsuccinat 6,5 0 

2917194000 Dietylmalonat 6,5 0 

2917195000 Diisopropylmalonat 6,5 0 

2917199000 Andra 6,5 0 

2917200000 Cyklan-, cyklen- och cykloterpenmonokarboxylsyror samt de
ras anhydrider, halogenider, peroxider och peroxisyror; derivat 
av sådana föreningar 

6,5 0 

2917321000 Di-2-etylhexylortoftalater 6,5 5 

2917329000 Andra 6,5 3 

2917331000 Dinonylortoftalater 6,5 0 

2917332000 Didecylortoftalater 6,5 0 

2917341000 Diheptylortoftalater 6,5 0 

2917342000 Diisodecylortoftalater 6,5 3 

2917343000 Dibutylortoftalater 8 0 

2917349000 Andra 6,5 5 

2917350000 Ftalsyraanhydrid 6,5 0 

2917361000 Tereftalsyra 3 0 

2917369000 Andra 6,5 0 

2917370000 Dimetyltereftalater 6,5 0 

2917391000 Isoftalsyra 6,5 3 

2917392000 Trioktyl trimellitat (T.O.T.M) 6,5 0 

2917393000 Trimellitanhydrid 6,5 0 

2917399000 Andra 6,5 0 

2918111000 Mjölksyra 6,5 0 

2918112000 Salter av mjölksyra 6,5 0 

2918113000 Estrar av mjölksyra 6,5 0 

2918120000 Vinsyra 6,5 0
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2918131000 Salter av vinsyra 6,5 0 

2918132000 Estrar av vinsyra 6,5 0 

2918140000 Citronsyra 8 0 

2918151010 Kalciumcitrat 6,5 0 

2918151090 Andra 6,5 0 

2918152000 Estrar av citronsyra 6,5 0 

2918161000 Glukonsyra 6,5 0 

2918162000 Salter av glukonsyra 6,5 0 

2918163000 Estrar av glukonsyra 6,5 0 

2918180000 Klorbensilat (ISO) 6,5 0 

2918191010 Äppelsyra 6,5 0 

2918191090 Andra 6,5 0 

2918192010 Salter av äppelsyra 6,5 0 

2918192090 Andra 6,5 0 

2918193010 Estrar av äppelsyra 6,5 0 

2918193020 Metylbensoat 6,5 0 

2918193090 Andra 6,5 0 

2918194000 2,2-Difenyl-2-hydroxiättiksyra (bensilsyra) 6,5 0 

2918199000 Andra 6,5 0 

2918211000 Salicylsyra 6,5 0 

2918212010 Natriumsalicylat 6,5 0 

2918212090 Andra 6,5 0 

2918221000 o-Acetylsalicylsyra 6,5 0 

2918222000 Salter av o-Acetylsalicylsyra 6,5 0 

2918223000 Estrar av o-Acetylsalicylsyra 6,5 0 

2918231010 Metylsalicylat 6,5 0 

2918231020 Etylsalicylat 6,5 0 

2918231090 Andra 6,5 0 

2918232000 Salter av andra estrar av salicylsyra 6,5 0 

2918291000 Beta-oxinaftoesyra och salter av beta-oxinaftoesyra 6,5 0
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2918299010 Gallussyra 6,5 0 

2918299020 Parahydroxinaftoesyra 6,5 0 

2918299030 Parahydroxibensoesyra 6,5 0 

2918299040 Salter och estrar av gallussyra 6,5 0 

2918299090 Andra 6,5 0 

2918301000 Material för framställning av kemikalier för användning inom 
jordbruket (registrerade material enligt lagen om hantering av 
jordbrukskemikalier, Agricultural Chemicals Management Act) 

2 0 

2918309000 Andra 6,5 0 

2918910000 2,4,5-T (ISO) (2,4,5-triklorfenoxiättiksyra) samt salter och 
estrar av denna förening 

6,5 0 

2918991000 Material för framställning av kemikalier för användning inom 
jordbruket (registrerade material enligt lagen om hantering av 
jordbrukskemikalier, Agricultural Chemicals Management Act) 

2 0 

2918999000 Andra 6,5 0 

2919100000 Tris(2,3-dibrompropyl)fosfat 6,5 0 

2919901011 Material för framställning av kemikalier för användning inom 
jordbruket (registrerade material enligt lagen om hantering av 
jordbrukskemikalier, Agricultural Chemicals Management Act) 

2 0 

2919901019 Andra 6,5 0 

2919901020 Glycerofosforsyra 6,5 0 

2919901090 Andra 6,5 0 

2919902000 Salter av estrar av fosforsyra 6,5 0 

2919909000 Andra 6,5 0 

2920111000 Material för framställning av kemikalier för användning inom 
jordbruket (registrerade material enligt lagen om hantering av 
jordbrukskemikalier, Agricultural Chemicals Management Act) 

2 0 

2920119000 Andra 6,5 0 

2920191000 Material för framställning av kemikalier för användning inom 
jordbruket (registrerade material enligt lagen om hantering av 
jordbrukskemikalier, Agricultural Chemicals Management Act) 

2 0 

2920199010 0,0-Dimetyl-0-(3-metyl-4-nitrofenyl) tiofosfat 6,5 0 

2920199090 Andra 6,5 0 

2920901010 Dimetylsulfat 6,5 0
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2920901020 Dietylsulfat 6,5 0 

2920901090 Andra 6,5 0 

2920902000 Av kväve- och salpetersyror 6,5 0 

2920903000 Av kolestrar 6,5 0 

2920904010 Dimetylfosfit 6,5 0 

2920904020 Dietylfosfit 6,5 0 

2920904030 Trimetylfosfit 6,5 0 

2920904040 Trietylfosfit 6,5 0 

2920909010 Material för framställning av kemikalier för användning inom 
jordbruket (registrerade material enligt lagen om hantering av 
jordbrukskemikalier, Agricultural Chemicals Management Act) 

2 0 

2920909090 Andra 6,5 0 

2921111010 Metylamin 6,5 0 

2921111020 Salter av metylamin 6,5 0 

2921112010 Dimetylamin 6,5 0 

2921112020 Salter av dimetylamin 6,5 0 

2921113010 Trimetylamin 6,5 0 

2921113020 Salter av trimetylamin 6,5 0 

2921191000 Dimetylaminoetyl kloridhydroklorid 6,5 0 

2921192000 Dietylamin och salter av dietylamin 6,5 0 

2921199010 Dimetyl laurylamin 6,5 0 

2921199020 Klormetin(bis (2-kloretyl) metylamin) 6,5 0 

2921199030 Bis(2-kloretyl)etylamin 6,5 0 

2921199040 Triklormetin(tris (2-kloretyl)amin) 6,5 0 

2921199050 Di-isopropylamin 6,5 0 

2921199060 N,N-diisopropyl-(beta)-aminoetylklorid 6,5 0 

2921199070 N,N-Dialkyl (metyl, etyl, n-propyl eller isopropyl) 2-kloretyla
min och protonerade salter till dessa 

6,5 0 

2921199090 Andra 6,5 0 

2921211000 Etylendiamin 6,5 0
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2921212000 Salter av etylendiamin 6,5 0 

2921221000 Hexametylendiamin 6,5 0 

2921222000 Hexametylendiaminadipat 6,5 0 

2921229000 Andra 6,5 0 

2921291000 Dietylentriamin 5 0 

2921292000 Trietylentetramin 5 0 

2921299000 Andra 5 0 

2921301000 Hexametylendiamin 6,5 0 

2921309000 Andra 6,5 0 

2921411000 Anilin 6,5 0 

2921412000 Salter av anilin 6,5 0 

2921421000 Nitrohalogenderivat av anilin 6,5 0 

2921422000 2,4,5-trikloranilin 6,5 0 

2921429010 Material för framställning av kemikalier för användning inom 
jordbruket (registrerade material enligt lagen om hantering av 
jordbrukskemikalier, Agricultural Chemicals Management Act) 

2 0 

2921429090 Andra 6,5 0 

2921431000 Para-toluidin-m-sulfonsyra och salter av para-toluidin-m-sul
fonsyra 

6,5 0 

2921432000 2-kloro-4-aminotoluen-5-sulfonsyra och salter av 2-kloro-4- 
aminotoluen-5-sulfonsyra 

6,5 0 

2921433000 3-amino-6-klortoluen-4-sulfonsyra och salter av 3-amino-6- 
klortoluen-4-sulfonsyra 

6,5 0 

2921439010 Toluidiner 6,5 0 

2921439091 Material för framställning av kemikalier för användning inom 
jordbruket (registrerade material enligt lagen om hantering av 
jordbrukskemikalier, Agricultural Chemicals Management Act) 

2 0 

2921439099 Andra 6,5 0 

2921441000 Difenylamin 6,5 0 

2921449000 Andra 6,5 0 

2921451000 1-Naftylamin-4-sulfonsyra och salter av 1-naftylamin-4-sul
fonsyra 

6,5 0 

2921459010 1-Naftylamin (alfa-naftylamin) och salter av 1-naftylamin (alfa- 
naftylamin) 

6,5 0
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2921459020 2-Naftylamin (β-naftylamin) och salter av 2-naftylamin (β-naf
tylamin) 

6,5 0 

2921459030 2-Naftylamin-3,6,8-trisulfonsyra och salter av 2-naftylamin- 
3,6,8-trisulfonsyra 

5 0 

2921459090 Andra 6,5 0 

2921460000 Amfetamin (INN), bensfetamin (INN), dexamfetamin (INN), 
etilamfetamin (INN), fenkamfamin (INN), lefetamin (INN), le
vamfetamin (INN), mefenorex (INN) och fentermin (INN); sal
ter av sådana föreningar 

6,5 0 

2921491000 Material för framställning av kemikalier för användning inom 
jordbruket (registrerade material enligt lagen om hantering av 
jordbrukskemikalier, Agricultural Chemicals Management Act) 

2 0 

2921499000 Andra 6,5 0 

2921511000 N-fenyl-N-isopropyl-para-fenylendiamin 6,5 0 

2921512000 N-(1,3-dimetylbutyl)-N-fenyl-para-fenylendiamin 6,5 0 

2921519010 o-Fenylendiamin 6,5 0 

2921519020 m-Fenylendiamin 6,5 0 

2921519030 p-Fenylendiamin 6,5 0 

2921519040 Tolylendiaminer 6,5 0 

2921519090 Andra 6,5 0 

2921591000 Salter av 3,3-Diklorbensidin sulfonsyra 6,5 0 

2921599010 Bensidin 6,5 0 

2921599020 Bensidin dihydroklorid 6,5 0 

2921599030 4,4′-Diaminostilben-2,2′-disulfonsyra och salter av 4,4′-Dia
minostilben-2,2′-disulfonsyra 

6,5 0 

2921599040 Salter av bensidin, andra än bensidin dihydroklorid 6,5 0 

2921599050 o-Tolidin och salter av o-tolidin 6,5 0 

2921599090 Andra 6,5 0 

2922111000 Monoetanolamin 6,5 0 

2922112000 Salter av monoetanolamin 6,5 0 

2922121000 Dietanolamin 6,5 0 

2922122000 Salter av dietanolamin 6,5 0
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2922131000 Trietanolamin 3 0 

2922132000 Salter av trietanolamin 6,5 0 

2922140000 Dextropropoxyfen (INN) och salter av dextropropoxyfen 6,5 0 

2922191000 Aryletanolaminer 6,5 0 

2922193010 N,N-Dimetyl-2 aminoetanol och protonerade salter av N,N- 
dimetyl-2 aminoetanol 

6,5 0 

2922193020 N,N-Dimetyl-2 aminoetanol och protonerade salter av N,N- 
dimetyl-2 aminoetanol 

6,5 0 

2922193090 Andra 6,5 0 

2922194000 Etyldietanolamin 6,5 0 

2922195000 Metyldietanolamin 6,5 0 

2922196000 Dietylaminoetanol 6,5 0 

2922199000 Andra 6,5 0 

2922211000 7-amino-1-naftol-3-sulfonsyra (gammasyra) och salter av 7- 
amino-1-naftol-3-sulfonsyra 

6,5 0 

2922212000 8-amino-1-naftol-3, 6-disulfonsyra (H-syra) och salter av 8- 
amino-1-naftol-3, 6-disulfonsyra 

3 0 

2922213000 2-amino-5-naftol-7-disulfonsyra (J-syra) och salter av 2- 
amino-5-naftol-7-disulfonsyra 

6,5 0 

2922219000 Andra 6,5 0 

2922291000 Para-aminofenol 6,5 0 

2922299010 Meta-aminofenol 6,5 0 

2922299020 Orto-aminofenol 6,5 0 

2922299030 Amino-kresoler 6,5 0 

2922299040 Fenetidiner och salter av fenetidiner 6,5 0 

2922299090 Andra 6,5 0 

2922310000 Amfepramon (INN), metadon (INN) och normetadon (INN); 
salter av sådana föreningar 

6,5 0 

2922392000 Aminoantrakinoner och salter av aminoantrakinoner 6,5 0 

2922393000 Derivat av aminoantrakinoner 6,5 0 

2922399000 Andra 6,5 0 

2922411000 Lysin 6,5 0 

2922412000 Estrar av lysin 6,5 0 

2922413000 Salter av lysin och estrar av lysin 6,5 0
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2922421000 Glutaminsyra 5 0 

2922422000 Natriumglutamat 8 0 

2922423000 Andra salter av glutaminsyra 6,5 0 

2922431000 Antranilsyra 6,5 0 

2922439000 Salter av antranilsyra 6,5 0 

2922440000 Tilidin (INN) och salter av tilidin 6,5 0 

2922491000 Glycin 6,5 0 

2922492000 Alanin 6,5 0 

2922493000 Leucin 6,5 0 

2922494000 Valin 6,5 0 

2922495000 Asparaginsyra 6,5 0 

2922496000 Fenylglycin 6,5 0 

2922497000 Etylparaaminobensoat 6,5 0 

2922499000 Andra 6,5 0 

2922501000 Serin 6,5 0 

2922502000 Para-amino-salicylsyra och salter av para-amino-salicylsyra 6,5 0 

2922503000 1-p-nitrofenol-2-amino-1,3-propandiol 6,5 0 

2922504000 Dialfahydroxifenylglycin 6,5 0 

2922509010 Material för framställning av kemikalier för användning inom 
jordbruket (registrerade material enligt lagen om hantering av 
jordbrukskemikalier, Agricultural Chemicals Management Act) 

2 3 

2922509090 Andra 6,5 3 

2923101000 Kolin 6,5 0 

2923102000 Salter av kolin 6,5 0 

2923201000 Lecitiner 6,5 0 

2923202000 Andra fosfoaminolipider 6,5 0 

2923900000 Andra 6,5 3 

2924110000 Meprobamat (INN) 6,5 0 

2924121000 Fluoracetamid (ISO) 6,5 0 

2924122000 Monokrotofos (ISO) 6,5 0 

2924123000 Fosfamidon (ISO) 6,5 0

SV L 127/196 Europeiska unionens officiella tidning 14.5.2011

1635 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 31 schwedischer Vertragstext (Normativer Teil)198 von 1432

www.parlament.gv.at



HSK 2007 Varuslag Bastullsats Kategori Skyddsåtgärd 

2924191000 Dimetylformamid 6,5 0 

2924192000 Dimetylacetamid 6,5 0 

2924199010 Material för framställning av kemikalier för användning inom 
jordbruket (registrerade material enligt lagen om hantering av 
jordbrukskemikalier, Agricultural Chemicals Management Act) 

2 0 

2924199090 Andra 6,5 0 

2924211000 Material för framställning av kemikalier för användning inom 
jordbruket (registrerade material enligt lagen om hantering av 
jordbrukskemikalier, Agricultural Chemicals Management Act) 

2 0 

2924219000 Andra 6,5 0 

2924230000 2-Acetamidobensoesyra (N-acetylantranilsyra) och salter av 2- 
acetamidobensoesyra 

6,5 0 

2924240000 Etinamat (INN) 6,5 0 

2924291010 Aminoacetanilid och derivat av aminoacetanilid 6,5 0 

2924291020 Acetaminofen 6,5 0 

2924291090 Andra 6,5 0 

2924292000 Acetoacetanilid och derivat av acetoacetanilid 5 0 

2924299010 Lidokainhydroklorid 6,5 0 

2924299091 Iopromid, Iopamidol och Iomeprol 0 0 

2924299092 Material för framställning av kemikalier för användning inom 
jordbruket (registrerade material enligt lagen om hantering av 
jordbrukskemikalier, Agricultural Chemicals Management Act) 

2 0 

2924299099 Andra 6,5 0 

2925111000 Sackarin 6,5 0 

2925112000 Salter av sackarin 6,5 0 

2925120000 Glutetimid (INN) 6,5 0 

2925191000 Ftalimid 6,5 0 

2925199010 Material för framställning av kemikalier för användning inom 
jordbruket (registrerade material enligt lagen om hantering av 
jordbrukskemikalier, Agricultural Chemicals Management Act) 

2 0 

2925199090 Andra 6,5 0 

2925210000 Klordimeform (ISO) 6,5 5 

2925291000 Difenylguanidin 6,5 0
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2925299010 Material för framställning av kemikalier för användning inom 
jordbruket (registrerade material enligt lagen om hantering av 
jordbrukskemikalier, Agricultural Chemicals Management Act) 

2 5 

2925299090 Andra 6,5 

– Guanidin 0 

– Andra 5 

2926100000 Akrylitril 6,5 0 

2926200000 1-Cyanoguanidin (dicyandiamid) 6,5 0 

2926300000 Fenproporex (INN) och salter av fenproporex; metadon (INN) 
intermediärt (4-cyan-2- dimetylamin-4,4-difenylbutan) 

6,5 0 

2926901000 Acetonitril 6,5 0 

2926902000 1,4-diamino-2,3-dicyanoantrakinon 6,5 0 

2926909010 Malonnitril 6,5 0 

2926909091 Material för framställning av kemikalier för användning inom 
jordbruket (registrerade material enligt lagen om hantering av 
jordbrukskemikalier, Agricultural Chemicals Management Act) 

2 0 

2926909099 Andra 6,5 0 

2927001100 6-nitro-1-diazo-2-naftol-4-sulfonsyra 6,5 0 

2927001900 Andra 6,5 0 

2927002100 Azodikarbonamid 8 0 

2927002910 Azoisobutyronitril 8 0 

2927002990 Andra 8 0 

2927003000 Azoxy-föreningar 6,5 0 

2928001000 Fenylhydrazin 6,5 0 

2928009010 Perillartin 6,5 0 

2928009020 Metyletylketoxim 6,5 0 

2928009091 Material för framställning av kemikalier för användning inom 
jordbruket (registrerade material enligt lagen om hantering av 
jordbrukskemikalier, Agricultural Chemicals Management Act) 

2 0 

2928009099 Andra 6,5 0 

2929101000 Toluendiisocyanat 6,5 0 

2929102000 Difenylmetandiisocyanat 6,5 0
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2929109000 Andra 6,5 0 

2929901000 Isocyanider 6,5 0 

2929903000 Dialkyl (metyl, etyl, n-propyl eller isopropyl) N,N-dialkyl (me
tyl, etyl, n-propyl eller isopropyl), fosforamidater 

6,5 0 

2929904000 Dietyl-n,n-dimetylfosforamidater 6,5 0 

2929905000 o-Etyl-2-diisopropylaminoetyl metylfosfonit 6,5 0 

2929906000 N,N-Dialkyl (metyl, etyl, n-propyl eller isopropyl) fosforami
dodihalider 

6,5 0 

2929909000 Andra 6,5 0 

2930201010 Material för framställning av kemikalier för användning inom 
jordbruket (registrerade material enligt lagen om hantering av 
jordbrukskemikalier, Agricultural Chemicals Management Act) 

2 0 

2930201090 Andra 6,5 0 

2930202010 Material för framställning av kemikalier för användning inom 
jordbruket (registrerade material enligt lagen om hantering av 
jordbrukskemikalier, Agricultural Chemicals Management Act) 

2 0 

2930202090 Andra 6,5 0 

2930301000 Monosulfider av tiuram 6,5 0 

2930302000 Disulfider av tiuram 6,5 0 

2930303000 Tetrasulfider av tiuram 6,5 0 

2930400000 Metionin 6,5 0 

2930501000 Kaptafol (ISO) 6,5 0 

2930502000 Metamidofos (ISO) 6,5 0 

2930901000 Natrium-2-amino-4-metyltiobutylat 6,5 0 

2930902010 Tiourea 6,5 0 

2930902020 Tiocarbanilid 6,5 0 

2930902091 Material för framställning av kemikalier för användning inom 
jordbruket (registrerade material enligt lagen om hantering av 
jordbrukskemikalier, Agricultural Chemicals Management Act) 

2 0 

2930902099 Andra 6,5 0 

2930903010 Tioalkoholer 6,5 0 

2930903020 Tiofenoler 6,5 0
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2930903030 N,N-Diisopropyl-β-aminoetantiol 6,5 0 

2930903040 N,N-Dialkyl (metyl, etyl, n-propyl eller isopropyl) aminoetan- 
2-tioler och protonerade salter till dessa 

6,5 0 

2930904010 Tiodiglykol (bis(2-hydroxietyl)sulfid) 6,5 0 

2930904020 Tioanilin 6,5 0 

2930904090 Andra 6,5 0 

2930905010 2-kloretylklormetylsulfid 6,5 0 

2930905020 Bis(2-kloretyl)sulfid 6,5 0 

2930905030 Bis(2-kloretyltio)metan 6,5 0 

2930905040 1,2-bis (2-kloretyltio)etan 6,5 0 

2930905050 1,3-bis (2-kloretyltio)-n-propan 6,5 0 

2930905060 1,4-bis (2-kloretyltio)-n-butan 6,5 0 

2930905070 1,5-bis (2-kloretyltio)-n-pentan 6,5 0 

2930905081 Bis (2-kloretyltiometyl)eter 6,5 0 

2930905082 Bis (2-kloretyltioetyl)eter 6,5 0 

2930905090 Andra 6,5 0 

2930906000 [S-2-dialkyl-(metyl, etyl, n-propyl eller isopro
pyl)amino)etyl]vätealkyl (metyl, etyl, n-propyl eller isopro
pyl)-fosfonotioater och deras O-alkyl (mindre än eller lika 
med C10, inklusive cykloalkyl)-estrar samt motsvarande alky
lerade eller protonerade salter 

6,5 0 

2930907000 O,O-Dietyl s-[2-(minoetylalkyl)etyl]-fosfonotiolater och mot
svarande alkylerade eller protonerade salter 

6,5 0 

2930908000 O-etyl S-fenyletylfosfonotiolotionat (fonofos) 6,5 0 

2930909010 Tiosyror 6,5 0 

2930909020 Isotiocyanater 6,5 0 

2930909030 Cystein 6,5 0 

2930909040 Cystin 6,5 0 

2930909050 Glutation 6,5 0 

2930909060 Etylester av 8-kloro-6-tosylatsyra 6,5 0
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2930909070 Innehållande en fosforatom till vilken en grupp av metyl, etyl, 
n-propyl eller isopropyl är bunden, men inga fler kolatomer 

6,5 0 

2930909080 Ditiokarbonater (xantater) 6,5 0 

2930909091 Material för framställning av kemikalier för användning inom 
jordbruket (registrerade material enligt lagen om hantering av 
jordbrukskemikalier, Agricultural Chemicals Management Act) 

2 0 

2930909099 Andra 6,5 0 

2931002010 2-klorvinyldiklorarsin 6,5 0 

2931002020 Bis(2-klorvinyl)klorarsin 6,5 0 

2931002030 Tris(2-klorvinyl)arsin 6,5 0 

2931002091 Material för framställning av kemikalier för användning inom 
jordbruket (registrerade material enligt lagen om hantering av 
jordbrukskemikalier, Agricultural Chemicals Management Act) 

2 0 

2931002099 Andra 6,5 0 

2931003100 [O-2-dialkyl-(metyl, etyl, n-propyl eller isopro
pyl)amino)etyl]vätealkyl (metyl, etyl, n-propyl eller isopro
pyl)-fosfoniter och O-alkyl(≤ C10, inklusive cykloalkyl) estrar 
av dessa; alkylerade eller protonerade salter 

6,5 0 

2931003300 O-Isopropylmetylklorofosfonat 6,5 0 

2931003400 O-Pinakolylmetylklorofosfonat 6,5 0 

2931003500 O-Alkyl (≤C10, inklusive cykloalkyl)-alkyl-(metyl, etyl, n-pro
pyl eller isopropyl)-fluorfosfonater 

6,5 0 

2931003700 O-Alkyl (≤C10, inklusive cykloalkyl) N,N-dialkyl (metyl, etyl, 
n-propyl eller isopropyl)-fosforamidocyanider 

6,5 0 

2931003911 Dimetylmetylfosfonat 6,5 0 

2931003912 Dietyletylfosfonat 6,5 0 

2931003913 Dietylmetylfosfonat 6,5 0 

2931003914 Dietyletylfosfonat 6,5 0 

2931003915 Material för framställning av kemikalier för användning inom 
jordbruket (registrerade material enligt lagen om hantering av 
jordbrukskemikalier, Agricultural Chemicals Management Act) 

2 0 

2931003919 Andra 6,5 0
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2931004010 Alkyl (metyl, etyl, n-propyl eller isopropyl)fosfonyldifluorid 6,5 0 

2931004090 Andra 6,5 0 

2931005010 Metylfosfonyldiklorid 6,5 0 

2931005020 Metylfosfinyldiklorid 6,5 0 

2931005030 Etylfosfonyldiklorid 6,5 0 

2931005040 Etylfosfinyldiklorid 6,5 0 

2931005090 Andra 6,5 0 

2931009010 Dibutyltennoxid 6,5 0 

2931009020 Dietylaluminiumklorid 6,5 0 

2931009091 Material för framställning av kemikalier för användning inom 
jordbruket (registrerade material enligt lagen om hantering av 
jordbrukskemikalier, Agricultural Chemicals Management Act) 

2 0 

2931009099 Andra 6,5 0 

2932110000 Tetrahydrofuran 6,5 0 

2932120000 2-Furaldehyd (furfuraldehyd) 6,5 0 

2932131000 Furfurylalkohol 6,5 0 

2932132000 Tetrahydrofurfurylalkohol 6,5 0 

2932191000 Material för framställning av kemikalier för användning inom 
jordbruket (registrerade material enligt lagen om hantering av 
jordbrukskemikalier, Agricultural Chemicals Management Act) 

2 0 

2932199000 Andra 6,5 0 

2932211000 Kumarin 5 0 

2932212000 Metylkumariner 5 0 

2932213000 Etylkumariner 5 0 

2932291000 Nonalakton 5 0 

2932292000 Undecalakton 5 0 

2932293000 Butyrolakton 5 0 

2932294000 Santonin 5 0 

2932295000 Fenolaftalein 5 0 

2932296000 Glukurolakton 5 0 

2932297000 Dehydroättiksyra och salter av dehydroättiksyra 5 0
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2932298000 Acetylketen (diketen) 5 0 

2932299010 Material för framställning av kemikalier för användning inom 
jordbruket (registrerade material enligt lagen om hantering av 
jordbrukskemikalier, Agricultural Chemicals Management Act) 

2 0 

2932299090 Andra 5 0 

2932910000 Isosafrol 6,5 0 

2932920000 1-(1,3-Bensoedioxol-5-yl)propan-2-on 6,5 0 

2932930000 Piperonal 6,5 0 

2932940000 Safrol 6,5 0 

2932950000 Tetrahydrocannabinoler (alla isomerer) 6,5 0 

2932991000 Dioxaner 6,5 0 

2932992000 Bensofuran (kumaron) 6,5 0 

2932999010 Material för framställning av kemikalier för användning inom 
jordbruket (registrerade material enligt lagen om hantering av 
jordbrukskemikalier, Agricultural Chemicals Management Act) 

2 0 

2932999090 Andra 6,5 0 

2933111000 Metylenbis(1-fenyl-2,3-dimetyl-4-metylaminopyrazolon5) 6,5 0 

2933119010 Fenazon (antipyrin) 6,5 0 

2933119030 Dipyrin 6,5 0 

2933119040 Isopropyl-antipyrin 6,5 0 

2933119091 Material för framställning av kemikalier för användning inom 
jordbruket (registrerade material enligt lagen om hantering av 
jordbrukskemikalier, Agricultural Chemicals Management Act) 

2 0 

2933119099 Andra 6,5 0 

2933191000 Pyrazolon och derivat till pyrazolon 6,5 0 

2933199010 Fenylbutazon 6,5 0 

2933199020 Pyrazolat 6,5 0 

2933199091 Material för framställning av kemikalier för användning inom 
jordbruket (registrerade material enligt lagen om hantering av 
jordbrukskemikalier, Agricultural Chemicals Management Act) 

2 0 

2933199099 Andra 6,5 0 

2933211000 Hydantoin 6,5 0 

2933212000 Derivat av hydantoin 6,5 0
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2933291000 Lysidin 6,5 0 

2933299010 Material för framställning av kemikalier för användning inom 
jordbruket (registrerade material enligt lagen om hantering av 
jordbrukskemikalier, Agricultural Chemicals Management Act) 

2 3 

2933299090 Andra 6,5 3 

2933311000 Pyridin 6,5 0 

2933312000 Salter av pyridin 6,5 0 

2933321000 Piperidin 6,5 0 

2933329000 Salter av piperidin 6,5 0 

2933330000 Alfentanil (INN), anileridin (INN), besitramid (INN), bromaze
pam (INN), difenoxin (INN), difenoxylat (INN), dipipanon 
(INN), fentanyl (INN), ketobemidon (INN), metylfenidat (INN), 
pentazocin (INN), petidin (INN), petidin (INN) intermediärt A, 
fencyclidin (INN) (PCP), fenoperidin (INN), pipradol (INN), 
piritramid (INN), propiram (INN) och trimeperidin (INN); sal
ter av sådana föreningar 

6,5 0 

2933391000 Isonikotinhydrazid 6,5 0 

2933393000 3-Hydroxi-1-metylpiperidin 6,5 0 

2933394000 3-kinuklidinylbensilat 6,5 0 

2933395000 Kinuklidin-3-ol 6,5 0 

2933399010 Material för framställning av kemikalier för användning inom 
jordbruket (registrerade material enligt lagen om hantering av 
jordbrukskemikalier, Agricultural Chemicals Management Act) 

2 3 

2933399090 Andra 6,5 3 

2933410000 Levorfanol (INN) och salter av levorfanol 6,5 0 

2933491000 Pyrvinpamoat 6,5 0 

2933499010 Material för framställning av kemikalier för användning inom 
jordbruket (registrerade material enligt lagen om hantering av 
jordbrukskemikalier, Agricultural Chemicals Management Act) 

2 0 

2933499090 Andra 6,5 0 

2933520000 Derivat av malonylkarbamid (barbitursyra); salter av dessa de
rivat 

6,5 0 

2933530000 Allobarbital (INN), amobarbital (INN), barbital (INN), butalbi
tal (INN), butobarbital, cyklobarbital (INN), metylfenobarbital 
(INN), pentobarbital (INN), fenobarbital (INN), sekbutabarbital 
(INN), sekobarbital (INN) och vinylbital (INN); salter av dessa 
föreningar 

6,5 0

SV L 127/204 Europeiska unionens officiella tidning 14.5.2011

1635 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 31 schwedischer Vertragstext (Normativer Teil)206 von 1432

www.parlament.gv.at



HSK 2007 Varuslag Bastullsats Kategori Skyddsåtgärd 

2933540000 Andra derivat av malonylkarbamid (barbitursyra); salter av 
dessa derivat 

6,5 0 

2933550000 Loprazolam (INN), meklokvalon (INN), metakvalon (INN) och 
zipeprol (INN); salter av dessa föreningar 

6,5 0 

2933591100 5-fluorouracil 6,5 0 

2933591910 Pyrimidin 6,5 0 

2933591991 Material för framställning av kemikalier för användning inom 
jordbruket (registrerade material enligt lagen om hantering av 
jordbrukskemikalier, Agricultural Chemicals Management Act) 

2 0 

2933591999 Andra 6,5 0 

2933592010 Piperazin 6,5 0 

2933592020 Piperazincitrat 6,5 0 

2933592030 Piperazinadipat 6,5 0 

2933592040 1-amino-4-metylpiperazin 6,5 0 

2933592090 Andra 6,5 0 

2933599000 Andra 6,5 0 

2933610000 Melamin 6,5 0 

2933691000 Cyanurklorid 3 0 

2933692000 Hexametylentetramin 6,5 0 

2933699010 Trimetylentrinitramin 6,5 0 

2933699091 Material för framställning av kemikalier för användning inom 
jordbruket (registrerade material enligt lagen om hantering av 
jordbrukskemikalier, Agricultural Chemicals Management Act) 

2 0 

2933699099 Andra 6,5 0 

2933710000 6-Hexanlaktam (epsilom-kaprolaktam) 3 3 

2933720000 Klobazam (INN) och metyprylon (INN) 6,5 0 

2933791000 Isatin 6,5 0 

2933792000 2-Hydroxikinolin 6,5 0 

2933793000 1-Vinyl-2-pyrrolidon 6,5 0 

2933799000 Andra 6,5 0
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2933910000 Alprazolam (INN), kamazepam (INN), klordiazepoxid (INN), 
klonazepam (INN), klorazepat, delorazepam (INN), diazepam 
(INN), estazolam (INN), etylloflazepat (INN), fludiazepam 
(INN), flunitrazepam (INN), flurazepam (INN), halazepam 
(INN), lorazepam (INN), lormetazepam (INN), mazindol (INN), 
medazepam (INN), midazolam (INN), nimetazepam (INN), nit
razepam (INN), nordazepam (INN), oxazepam (INN), pinaze
pam (INN), prazepam (INN), pyrovaleron (INN), temazepam 
(INN), tetrazepam (INN) och triazolam (INN); salter av dessa 
föreningar 

6,5 0 

2933991000 Indol och derivat av indol 6,5 0 

2933999010 Material för framställning av kemikalier för användning inom 
jordbruket (registrerade material enligt lagen om hantering av 
jordbrukskemikalier, Agricultural Chemicals Management Act) 

2 3 

2933999090 Andra 6,5 3 

2934101000 Aminotiazol och derivat av aminotiazol 6,5 0 

2934109010 Material för framställning av kemikalier för användning inom 
jordbruket (registrerade material enligt lagen om hantering av 
jordbrukskemikalier, Agricultural Chemicals Management Act) 

2 0 

2934109090 Andra 6,5 0 

2934201000 Bensotiazol 6,5 0 

2934202000 Merkaptobensotiazol 6,5 0 

2934203000 Dibenzotiazol-2-yldisulfid 6,5 0 

2934209010 Material för framställning av kemikalier för användning inom 
jordbruket (registrerade material enligt lagen om hantering av 
jordbrukskemikalier, Agricultural Chemicals Management Act) 

2 0 

2934209090 Andra 6,5 0 

2934301000 Fenotiazin (tiodifenylamin) 6,5 0 

2934309000 Andra 6,5 0 

2934910000 Aminorex (INN), brotizolam (INN), klotiazepam (INN), klox
azolam (INN), dextromoramid (INN), haloxazolam (INN), ke
tazolam (INN), mesokarb (INN), oxazolam (INN), pemolin 
(INN), fendimetrazin (INN), fenmetrazin (INN) och sufentanil 
(INN); salter av dessa föreningar 

6,5 0 

2934991000 Morfolin 6,5 0 

2934992000 Nukleinsyror och salter och derivat av nukleinsyror 8 0
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2934993000 7-Aminocefalosporansyra 6,5 5 

2934999010 Material för framställning av kemikalier för användning inom 
jordbruket (registrerade material enligt lagen om hantering av 
jordbrukskemikalier, Agricultural Chemicals Management Act) 

2 5 

2934999090 Andra 6,5 5 

2935002000 5-amino-H2-metyl-n-fenybensensulfonamid 6,5 0 

2935003000 Para-toluidin-3-sulfonanilid 6,5 0 

2935004000 2-amino-n-etylbensensulfonanilid 6,5 0 

2935006000 Sulfametoxazol 6,5 0 

2935007000 Sulfametoxin 6,5 0 

2935008010 Sulfamin 6,5 0 

2935008020 Sulfapyridin 6,5 0 

2935008030 Sulfadiazin 6,5 0 

2935008040 Sulfamerazin 6,5 0 

2935008050 Sulfatiazol 6,5 0 

2935008090 Andra 6,5 0 

2935009020 Material för framställning av kemikalier för användning inom 
jordbruket (registrerade material enligt lagen om hantering av 
jordbrukskemikalier, Agricultural Chemicals Management Act) 

2 0 

2935009090 Andra 6,5 0 

2936210000 Vitamin A och derivat av vitamin A 6,5 0 

2936220000 Vitamin B1 och derivat av vitamin B1 6,5 0 

2936230000 Vitamin B2 och derivat av vitamin B2 6,5 0 

2936240000 D- och DL-pantotensyra (vitamin B3 och vitamin B5) samt 
derivat av dessa vitaminer 

6,5 0 

2936250000 Vitamin B6 och derivat av vitamin B6 6,5 0 

2936260000 Vitamin B12 och derivat av vitamin B12 6,5 0 

2936271000 Askorbinsyra 6,5 0 

2936272000 Natriumaskorbat 6,5 3 

2936273000 Kalciumaskorbat 6,5 0 

2936279000 Andra 6,5 3 

2936281000 Alfa-tokoferolacetat 6,5 0
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2936289000 Andra 6,5 0 

2936291010 Vitamin B9 6,5 0 

2936291090 Andra 6,5 0 

2936292000 Vitamin D och derivat av vitamin D 6,5 0 

2936293000 Vitamin H och derivat av vitamin H 6,5 0 

2936294000 Vitamin K och derivat av vitamin K 6,5 0 

2936295000 Nikotinamid och derivat av nikotinamid 6,5 0 

2936299000 Andra 6,5 0 

2936901000 Provitaminer, oblandade 6,5 0 

2936909000 Andra 6,5 0 

2937111000 Enligt undernummer 2933.9 eller 2934.9 6,5 0 

2937119000 Andra 0 0 

2937120000 Insulin och salter av insulin 0 0 

2937191000 Enligt undernummer 2933.9 eller 2934.9 6,5 0 

2937199000 Andra 0 0 

2937211000 Kortison 0 0 

2937212000 Hydrokortison 0 0 

2937213000 Prednison 0 0 

2937214000 Prednisolon 0 0 

2937220000 Halogenerade derivat av binjurebarkhormoner 0 0 

2937230000 Östrogener och progestogener 0 0 

2937292000 Enligt undernummer 2914.50 5,5 0 

2937299000 Andra 0 0 

2937310000 Epinefrin 0 0 

2937391000 Enligt undernummer 2922.50 6,5 0 

2937399000 Andra 0 0 

2937400000 Aminosyrederivat 0 0 

2937501000 Enligt undernummer 2918.19 eller 2918.9 6,5 0 

2937502000 Enligt undernummer 2934.9 6,5 0 

2937509000 Andra 0 0
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2937901000 Enligt undernummer 2933.9 eller 2934.9 6,5 0 

2937909000 Andra 0 0 

2938101000 Rutosid (rutin) 6,5 0 

2938102000 Derivat av rutosid 6,5 0 

2938901000 Digitalisglykosider 6,5 0 

2938902000 Glycyrrhizinsyra och glycyrrhizater 6,5 0 

2938903000 Saponiner 6,5 0 

2938904000 Steviosider 6,5 0 

2938909000 Andra 6,5 0 

2939111000 Morfin 0 0 

2939112000 Etylmorfin 0 0 

2939113000 Kodein 0 0 

2939114000 Vallmohalmkoncentrat innehållande minst 50 viktprocent al
kaloider 

8 0 

2939119000 Andra 0 0 

2939190000 Andra 0 0 

2939200000 Kinabarkalkaloider och derivat av sådana alkaloider; salter av 
sådana ämnen 

0 0 

2939300000 Koffein och salter av koffein 0 0 

2939411000 Efedriner 0 0 

2939419000 Salter av efedriner 0 0 

2939421000 Pseudoefedrin (INN) 0 0 

2939429000 Salter av pseudoefedrin 0 0 

2939430000 Katin (INN) och salter av katin 0 0 

2939491000 Norefedrin 0 0 

2939499000 Andra 0 0 

2939510000 Fenetyllin (INN) och salter av fenetyllin 0 0 

2939590000 Andra 0 0 

2939611000 Ergometrin (INN) 0 0 

2939619000 Salter av ergometrin (INN) 0 0 

2939621000 Ergotamin (INN) 0 0
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2939629000 Salter av ergotamin (INN) 0 0 

2939631000 Lysergsyra 0 0 

2939639000 Salter av lysergsyra 0 0 

2939690000 Andra 0 0 

2939910000 Kokain, ekgonin, levometamfetamin, metamfetamin (INN), 
metamfetaminracemate (INN); salter, estrar och andra derivat 
av sådana ämnen 

0 0 

2939991000 Atropin och homatropin 0 0 

2939992000 Arekolin 0 0 

2939993000 Piperin 0 0 

2939994000 Nikotin och salter av nikotin 0 0 

2939999000 Andra 0 0 

2940001010 Galaktos 8 0 

2940001020 Sorbos 8 0 

2940001030 Xylos 8 0 

2940001090 Andra 8 0 

2940002010 Hydroxipropyl sukros 8 0 

2940002090 Andra 8 0 

2941101000 Penicillin G, kaliumsalt 6,5 0 

2941109010 Penicillin G natriumsalt 6,5 0 

2941109020 Penicillin V 6,5 0 

2941109090 Andra 6,5 0 

2941201000 Material för framställning av kemikalier för användning inom 
jordbruket (registrerade material enligt lagen om hantering av 
jordbrukskemikalier, Agricultural Chemicals Management Act) 

2 0 

2941209000 Andra 6,5 0 

2941301000 Klortetracyklin 6,5 0 

2941302000 Oxytetracyklinhydroklorid 6,5 0 

2941303000 Klortetracyklinhydroklorid 6,5 0 

2941309000 Andra 6,5 0 

2941400000 Kloramfenikol och kloramfenikolderivat; salter av dessa äm
nen 

6,5 0
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2941501000 Erytromycinthiocyanat 6,5 0 

2941509000 Andra 6,5 0 

2941902000 11-alfa-kloro-6-deoxy-6-dimetyl-6-metylen-5-oxytetracyklin- 
paratoluensulfonat 

6,5 0 

2941909010 Kanamycinsulfat 6,5 0 

2941909020 Ledermycin 6,5 0 

2941909030 Gentamycinsulfat 6,5 0 

2941909040 Leucomycin 6,5 0 

2941909091 Material för framställning av kemikalier för användning inom 
jordbruket (registrerade material enligt lagen om hantering av 
jordbrukskemikalier, Agricultural Chemicals Management Act) 

2 3 

2941909099 Andra 6,5 3 

2942001000 Ketener 6,5 0 

2942009010 Kopparacetoarsenit 6,5 0 

2942009090 Andra 6,5 0 

3001201000 Extrakt av körtlar 0 0 

3001202000 Extrakt av lever 0 0 

3001203000 Extrakt av gallblåsa 0 0 

3001204000 Extrakt av bukspottskörtel 0 0 

3001205000 Extrakt av magsäck 0 0 

3001209000 Andra 0 0 

3001901010 Från människor 0 0 

3001901090 Andra 0 0 

3001902010 Björngalla 0 0 

3001902090 Andra 0 0 

3001909010 Heparin och salter av heparin 0 0 

3001909020 Från människor 0 0 

3001909090 Andra 0 0 

3002101000 Beredningar av fraktioner av blod, förpackade som läkemedel 0 0 

3002102010 Hemoglobin 0 0 

3002102020 Globuliner 0 0
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3002103000 Trombin och protrombinas 0 0 

3002109010 Antiserum 0 0 

3002109020 Serum och blodplasma (med undantag av syntetiskt repro
ducerat serum och blodplasma) 

0 0 

3002109090 Andra 0 0 

3002200000 Vacciner för människor 0 0 

3002301000 Vacciner mot mul- och klövsjuka 0 0 

3002309000 Andra 0 0 

3002901000 Människoblod 0 0 

3002902000 Djurblod berett för terapeutiskt, profylaktiskt eller diagnostiskt 
bruk 

0 0 

3002903010 Saxitoxin 6,5 0 

3002903020 Ricin 8 0 

3002903090 Andra 0 0 

3002904000 Kulturer av mikroorganismer 0 0 

3002905000 Virus och antivirus 0 0 

3002906000 Bakteriofag 0 0 

3002909000 Andra 0 0 

3003101000 Innehållande penicilliner eller penicillinderivat, med penicillin
syrastruktur 

8 0 

3003102000 Innehållande streptomyciner eller streptomycinderivat 8 0 

3003201000 Beredningar för behandling av tuberkulos och cancer 8 3 

3003209010 Beredningar innehållande kloramfenikol 8 0 

3003209090 Andra 8 0 

3003310000 Innehållande insulin 8 0 

3003391010 Beredningar innehållande (tidigare) tillväxthormon 8 0 

3003391020 Beredningar innehållande (senare) tillväxthormon 8 0 

3003392000 Beredningar innehållande spottkörtelhormoner 8 0 

3003393000 Beredningar innehållande tyroid- och paratyroriodhormoner 8 0
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3003394000 Beredningar innehållande anabola steroider 8 0 

3003395000 Beredningar innehållande binjurebarkhormoner 8 0 

3003396000 Beredningar innehållande binjuremärghormoner 8 0 

3003397000 Beredningar innehållande manligt könshormon 8 3 

3003398000 Beredningar innehållande estrogener och gestagener; proges
tiner 

8 0 

3003399000 Andra 8 0 

3003401000 Beredningar mot cancer 8 0 

3003409110 Beredningar innehållande morfin 8 0 

3003409120 Beredningar innehållande kinin 8 0 

3003409130 Beredningar innehållande teobromin 8 0 

3003409210 Beredningar innehållande koffein 8 0 

3003409220 Beredningar innehållande stryknin 8 0 

3003409230 Beredningar innehållande efedrin 8 0 

3003409310 Beredningar innehållande kokain 8 0 

3003409320 Beredningar innehållande alkaloider av rågmjöldryga 8 0 

3003409330 Beredningar innehållande nikotin 8 0 

3003409400 Beredningar innehållande atropin och homatropin 8 0 

3003409500 Beredningar innehållande arekolin 8 0 

3003409600 Beredningar innehållande piperin 8 0 

3003409900 Andra 8 0 

3003901000 Beredningar mot tuberkulos, avmaskningsmedel och bered
ningar mot cancer 

8 0 

3003909100 Beredningar innehållande aspirin 8 0 

3003909200 Beredningar innehållande antiallergikum 8 3 

3003909300 Beredningar innehållande vitaminer 8 0 

3003909400 Beredningar innehållande horn 8 0
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3003909500 Beredningar innehållande ginseng 8 0 

3003909600 Beredningar innehållande bidrottninggelé 8 0 

3003909900 Andra 8 3 

3004101000 Innehållande penicilliner eller penicillinderivat, med penicillin
syrastruktur 

8 0 

3004102000 Innehållande streptomyciner eller streptomycinderivat 8 3 

3004201000 Beredningar mot tuberkulos och mot cancer 8 0 

3004209100 Beredningar innehållande kloramfenikol 8 0 

3004209200 Beredningar innehållande erytromycin 8 3 

3004209300 Beredningar innehållande oxytetracyklin 8 0 

3004209400 Beredningar innehållande kanamycin 8 0 

3004209900 Andra 8 3 

3004310000 Innehållande insulin 8 3 

3004320000 Innehållande binjurebarkhormoner eller derivat eller struk
turella analoger av dessa ämnen 

8 3 

3004391010 Beredningar innehållande (tidigare) tillväxthormon 8 3 

3004391020 Beredningar innehållande (senare) tillväxthormon 8 0 

3004392000 Beredningar innehållande spottkörtelhormoner 8 0 

3004393000 Beredningar innehållande tyroid- och paratyroriodhormoner 8 0 

3004394000 Beredningar innehållande anabola steroider 8 0 

3004395000 Beredningar innehållande binjuremärghormoner 8 0 

3004396000 Beredningar innehållande manligt könshormon 8 0 

3004397000 Beredningar innehållande östrogener och gestagener; proges
tiner 

8 3 

3004399000 Andra 8 3 

3004401000 Beredningar mot cancer 8 3 

3004409110 Beredningar innehållande morfin 8 0
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3004409120 Beredningar innehållande kinin 8 0 

3004409130 Beredningar innehållande teobromin 8 0 

3004409210 Beredningar innehållande koffein 8 0 

3004409220 Beredningar innehållande stryknin 8 0 

3004409230 Beredningar innehållande efedrin 8 0 

3004409310 Beredningar innehållande kokain 8 0 

3004409320 Beredningar innehållande alkaloider av rågmjöldryga 8 0 

3004409330 Beredningar innehållande nikotin 8 3 

3004409400 Beredningar innehållande atropin och homatropin 8 0 

3004409500 Beredningar innehållande arekolin 8 0 

3004409600 Beredningar innehållande piperin 8 0 

3004409900 Andra 8 3 

3004501000 Beredningar innehållande vitamin A 8 0 

3004502010 Beredningar innehållande vitamin B1 8 0 

3004502090 Andra 8 3 

3004503000 Beredningar innehållande vitamin C 8 3 

3004504000 Beredningar innehållande vitamin D 8 0 

3004505000 Beredningar innehållande vitamin E 8 0 

3004506000 Beredningar innehållande vitamin H 8 0 

3004507000 Beredningar innehållande vitamin K 8 0 

3004509000 Andra 8 3 

3004901000 Beredningar mot tuberkulos, avmaskningsmedel och bered
ningar mot cancer 

8 3 

3004909100 Beredningar innehållande aspirin 8 0 

3004909200 Beredningar innehållande antiallergikum 8 0 

3004909300 Beredningar innehållande horn 8 0 

3004909400 Beredningar innehållande ginseng 8 0 

3004909500 Beredningar innehållande bidrottninggelé 8 0 

3004909900 Andra 8 3
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3005101000 Häftplåster 0 0 

3005109000 Andra 0 0 

3005901000 Vadd 0 0 

3005902000 Gasbinda 0 0 

3005903000 Bandage 0 0 

3005904000 Färdiga förband och kataplasmer 0 0 

3005909000 Andra 0 0 

3006101010 Steril katgut för kirurgiskt bruk 0 0 

3006101020 Sterila suturmaterial (inklusive sterila resorberbara trådar för 
kirurgiskt eller dentalt bruk) 

0 0 

3006102000 Sterilt plåster för användning inom kirurgin för tillslutning av 
sår 

0 0 

3006103000 Steril laminaria och sterila laminariastift 0 0 

3006104000 Sterila resorberbara blodstillande medel för kirurgiskt bruk 0 0 

3006105010 Av plast 6,5 0 

3006105020 Av trikå 8 0 

3006105090 Andra 0 0 

3006200000 Blodgrupperingsreagens 0 0 

3006301000 Strålningsabsorberande röntgenkontrastmedel 0 0 

3006302000 Diagnostiska reagens (som ska ges åt patienter) 0 0 

3006401000 Tandcement 0 0 

3006402000 Tandfyllningsmedel 0 0 

3006403000 Bencement 0 0 

3006500000 Lådor, askar, etuier o.d. med utrustning för första förband 0 0 

3006600000 Kemiska preventivmedel baserade på hormoner, på andra va
ror enligt nr 29.37 eller på spermiedödande ämnen 

0 0 

3006700000 Gelberedningar avsedda för användning i human- eller veteri
närmedicin som smörjmedel för kroppsdelar vid kirurgiska 
ingrepp eller kroppsundersökningar eller som kontaktmedel 
mellan kroppen och medicinska instrument 

6,5 0
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3006910000 Artiklar för att användas vid stomi 8 3 

3006921010 Skinn eller ben till transplantat 0 0 

3006921090 Andra 0 0 

3006922010 Beredningar av fraktioner av blod, förpackade som läkemedel 0 0 

3006922020 Hemoglobin och globuliner 0 0 

3006922031 Saxitoxin 6,5 0 

3006922032 Ricin 8 0 

3006922090 Andra 0 0 

3006923000 Enligt nr 30.03 eller 30.04 8 0 

3006924000 Enligt nr 30.05 eller 30.06 0 0 

3006925000 Enligt undernummer 3824.90 6,5 0 

3101001010 Guano 6,5 0 

3101001090 Andra 6,5 0 

3101002000 Vegetabiliska gödningsmedel 6,5 0 

3101003000 Gödningsmedel framställda genom blandning eller kemisk be
handling av animaliska eller vegetabiliska produkter 

6,5 0 

3102101000 Gödningsmedel för jordbruket, eller för framställning av göd
ningsmedel för jordbruket 

2 3 

3102109000 Andra 6,5 3 

3102210000 Ammoniumsulfat 6,5 0 

3102291000 Dubbelsalter av ammoniumsulfat och ammoniumnitrat 6,5 0 

3102292000 Blandningar av ammoniumsulfat och ammoniumnitrat 6,5 0 

3102300000 Ammoniumnitrat, även löst i vatten 6,5 0 

3102400000 Blandningar av ammoniumnitrat med kalciumkarbonat eller 
andra oorganiska ämnen utan gödningsverkan 

6,5 0 

3102501000 Naturligt 6,5 0 

3102509000 Andra 6,5 0 

3102600000 Dubbelsalter och blandningar av kalciumnitrat och ammoni
umnitrat 

6,5 0
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3102800000 Blandningar av karbamid och ammoniumnitrat, lösta i vatten 
eller ammoniak 

6,5 0 

3102901000 Dubbelsalter av kalciumnitrat och magnesiumnitrat 6,5 0 

3102909000 Andra 6,5 0 

3103100000 Superfosfater 6,5 0 

3103901000 Calcinerade kalciumfosfater 6,5 0 

3103902000 Kalciumhydrogenortofosfat som innehåller minst 0,2 viktpro
cent fluor 

6,5 0 

3103903000 Andra slag av kalciumfosfat 6,5 0 

3103904000 Blandningar av fosforgödningsmedel 6,5 0 

3103909000 Andra 6,5 0 

3104200000 Kaliumklorid 0 0 

3104301000 Högst 52 viktprocent kaliumoxid 1 0 

3104309000 Andra 6,5 0 

3104901010 Högst 30 viktprocent kaliumoxid 1 0 

3104901090 Andra 6,5 0 

3104909000 Andra 1 0 

3105100000 Varor enligt detta kapitel i tablettform eller liknande former 
eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg 

6,5 0 

3105200000 Mineraliska eller kemiska gödningsmedel som innehåller både 
kväve, fosfor och kalium 

6,5 0 

3105300000 Diammoniumhydrogenortofosfat (diammoniumfosfat) 6,5 0 

3105400000 Ammoniumdihydrogenortofosfat (monoammoniumfosfat) och 
blandningar av detta ämne med diammoniumhydrogenorto
fosfat (diammoniumfosfat) 

6,5 0 

3105510000 Innehållande nitrater och fosfater 6,5 0 

3105590000 Andra 6,5 0 

3105600000 Mineraliska eller kemiska gödningsmedel som innehåller fos
for och kalium 

6,5 0
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3105901000 Gödningsmedel som innehåller kväve och kalium 6,5 0 

3105909000 Andra 6,5 0 

3201100000 Kvebrachoextrakt 8 0 

3201200000 Mimosaextrakt (wattleextrakt) 8 0 

3201901010 Mangroveextrakt 8 0 

3201901020 Myrobolanextrakt 8 0 

3201901030 Sumaextrakt 8 0 

3201901040 Extrakt av Acacia Catechu 8 0 

3201901090 Andra 8 0 

3201902000 Garvsyror (tanniner) samt salter av garvsyror 6,5 0 

3201903000 Etrar eller estrar av garvsyror 6,5 0 

3201904000 Andra derivat av garvsyror 6,5 0 

3202101000 Aromatiska syntaner 6,5 0 

3202102000 Alkylsulfonylklorider 6,5 0 

3202103000 Garvämnen med resiner 6,5 0 

3202109000 Andra 6,5 0 

3202901000 Oorganiska garvämnen 6,5 0 

3202902000 Konstgjorda beten 6,5 3 

3202909000 Andra 6,5 0 

3203001100 Naturlig indigo 6,5 0 

3203001910 Kampeschträ 6,5 0 

3203001920 Sandelträ 6,5 0 

3203001930 Klorofyll 6,5 0 

3203001990 Andra 6,5 0 

3203002010 Koschenill 6,5 0 

3203002020 Kermes 6,5 0 

3203002030 Sepia 6,5 0 

3203002090 Andra 6,5 0 

3203003000 Beredningar på basis av färgämnen av vegetabiliskt eller ani
maliskt ursprung 

6,5 0
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3204111000 Dispersionsfärgämnen samt beredningar på basis av disper
sionsfärgämnen (presskakor) 

4 0 

3204119000 Andra 8 0 

3204121000 Syra-färgämnen samt beredningar på basis av sådana färg
ämnen 

8 0 

3204122000 Betningsfärgämnen samt beredningar på basis av sådana färg
ämnen 

8 0 

3204130000 Basiska färgämnen samt beredningar på basis av sådana färg
ämnen 

8 0 

3204140000 Direktfärgämnen samt beredningar på basis av sådana färg
ämnen 

8 0 

3204150000 Kypfärgämnen (inbegripet kypfärgämnen som är direkt an
vändbara som pigment) samt beredningar på basis av sådana 
färgämnen 

8 0 

3204160000 Reaktivfärgämnen samt beredningar på basis av sådana färg
ämnen 

8 0 

3204170000 Pigment samt beredningar på basis av pigment 8 0 

3204191000 Färgämnen i lösningar samt beredningar på basis av sådana 
färgämnen 

8 0 

3204192000 Snabbtorkande färgämnen samt beredningar på basis av så
dana färgämnen 

8 0 

3204193000 Färgämnen innehållande sulfider och växtfärgämnen innehål
lande sulfider samt beredningar på basis av sådana färgämnen 

8 0 

3204199000 Andra 8 0 

3204200000 Syntetiska organiska produkter av sådana slag som används 
som optiska vitmedel 

6,5 0 

3204901000 Syntetiska organiska produkter av sådana slag som används 
som luminoforer 

6,5 0 

3204909000 Andra 6,5 0 

3205001000 Plastfärgbaser med pigment 6,5 0 

3205009000 Andra 6,5 0 

3206110000 Innehållande minst 80 viktprocent titandioxid, beräknat på 
torrsubstansen 

6,5 0 

3206190000 Andra 6,5 0 

3206200000 Pigment och beredningar på basis av kromföreningar 6,5 0 

3206411000 Ultramarin 6,5 0 

3206419000 Andra 6,5 0
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3206421000 Litopon 6,5 0 

3206429000 Andra 6,5 0 

3206491000 Zinkgrå 6,5 0 

3206492000 Mineralsvart 6,5 0 

3206493000 Jordfärger 6,5 0 

3206494000 Löslig Vandyke brown 6,5 0 

3206495000 Pigment på basis av kobaltföreningar 6,5 0 

3206496000 Pigment och beredningar på basis av kadmiumföreningar 6,5 0 

3206499000 Andra 6,5 0 

3206500000 Oorganiska produkter av sådana slag som används som lumi
noforer 

6,5 0 

3207100000 Beredda pigment, beredda opakmedel, beredda färger och lik
nande beredningar 

6,5 0 

3207201000 Förglasad emalj och glasyr 6,5 0 

3207202000 Engober 6,5 0 

3207209000 Andra 6,5 0 

3207301000 Av guld 6,5 0 

3207302000 Av platina 6,5 0 

3207303000 Av palladium 6,5 0 

3207304000 Av silver 6,5 0 

3207309000 Andra 6,5 0 

3207400000 Fritta och annat glas i form av pulver, korn eller flingor 6,5 5 

3208101010 Emaljer 6,5 0 

3208101090 Andra 8 0 

3208102000 Färger och lacker 6,5 0 

3208103000 Lösningar enligt anmärkning 4 till detta kapitel 6,5 0 

3208201011 Emaljer 6,5 0 

3208201019 Andra 8 0 

3208201020 Färger och lacker 6,5 0
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3208201030 Lösningar enligt anmärkning 4 till detta kapitel 6,5 0 

3208202011 Emaljer 6,5 0 

3208202019 Andra 8 0 

3208202020 Färger och lacker 6,5 0 

3208202030 Lösningar enligt anmärkning 4 till detta kapitel 6,5 0 

3208901011 Emaljer 6,5 0 

3208901019 Andra 8 0 

3208901020 Färger och lacker 6,5 0 

3208901030 Lösningar enligt anmärkning 4 till detta kapitel 6,5 0 

3208909011 Emaljer 6,5 0 

3208909019 Andra 8 0 

3208909020 Färger och lacker 6,5 0 

3208909030 Lösningar enligt anmärkning 4 till detta kapitel 6,5 0 

3209101011 Emaljer 6,5 0 

3209101019 Andra 8 0 

3209101020 Färger och lacker 6,5 0 

3209102010 Målningsfärger, inklusive emaljer 6,5 0 

3209102020 Färger och lacker 6,5 0 

3209901011 Emaljer 6,5 0 

3209901019 Andra 8 0 

3209901020 Färger och lacker 6,5 0 

3209909011 Emaljer 6,5 0 

3209909019 Andra 8 0 

3209909020 Färger och lacker 6,5 0 

3210001011 Emaljer 6,5 0 

3210001019 Andra 8 0 

3210001091 Emaljer 6,5 0 

3210001099 Andra 8 0 

3210002010 Lacker på basis av olja 6,5 0
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3210002020 Lacker på basis av schellack, naturgummi eller harts 6,5 0 

3210002030 Lacker på basis av bitumen, beck eller liknande produkter 6,5 0 

3210002040 Flytande lacker som inte innehåller lösningsmedel 6,5 0 

3210003010 Målarpenslar 6,5 0 

3210003090 Andra 6,5 0 

3211000000 Beredda sickativ 6,5 0 

3212100000 Brons- och färgfolier 6,5 0 

3212901000 Färgämnen i former eller förpackningar för försäljning i de
taljhandeln 

6,5 0 

3212909000 Andra 6,5 0 

3213101000 Oljefärger 8 0 

3213102000 Vattenfärger 8 0 

3213109000 Andra 8 0 

3213901000 Oljefärger 8 0 

3213902000 Vattenfärger 8 0 

3213909000 Andra 8 0 

3214101060 På basis av gummi 6,5 0 

3214101080 Utfyllningsmedel av harts och hartscement 6,5 0 

3214101090 Andra 8 0 

3214102000 Spackelfärger 6,5 0 

3214109000 Andra 6,5 0 

3214900000 Andra 6,5 0 

3215110000 Svarta 6,5 0 

3215190000 Andra 6,5 0 

3215901000 Tryckfärger 6,5 0 

3215902000 Bläck 6,5 0 

3215903000 Kopieringsfärg 6,5 0 

3215904010 Av olja 6,5 0 

3215904020 Av vatten 6,5 0 

3215904030 Av olja och vatten 6,5 0
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3215905000 Metalliskt bläck 6,5 0 

3215906010 Av olja 6,5 0 

3215906020 Av vatten 6,5 0 

3215906030 Av olja och vatten 6,5 0 

3215909000 Andra 6,5 0 

3301120000 Av apelsin 5 0 

3301130000 Av citron 5 0 

3301190000 Andra 5 0 

3301240000 Av pepparmint (Mentha piperita) 5 0 

3301250000 Av annan mint 5 0 

3301291000 Vaniljolja 5 0 

3301292000 Citronellolja 5 0 

3301293000 Kanelbarksolja 5 0 

3301294000 Kanelbladsolja 5 0 

3301299000 Andra 5 0 

3301300000 Resinoider 8 0 

3301901000 Terpenhaltiga biprodukter erhållna vid avterpenisering av ete
riska oljor 

8 0 

3301902000 Koncentrat av eteriska oljor 8 0 

3301903000 Vatten från destillation av eteriska oljor och vattenlösningar av 
sådana oljor 

8 0 

3301904100 Av opium 8 0 

3301904200 Av lakrits 8 0 

3301904300 Av humle 30 0 

3301904400 Av pyrethrum eller av rötter från plantor som innehåller ro
tenon 

8 0 

3301904510 Av vit ginseng 20 13 

3301904520 Av röd ginseng 754,3 10 

3301904530 Av andra slag av ginseng 20 10 

3301904600 Av vätska från skal av cashewnötter 8 0 

3301904700 Av naturlig lack 8 0 

3301904800 Andra 8 0

SV L 127/224 Europeiska unionens officiella tidning 14.5.2011

1635 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 31 schwedischer Vertragstext (Normativer Teil)226 von 1432

www.parlament.gv.at



HSK 2007 Varuslag Bastullsats Kategori Skyddsåtgärd 

3302101000 Av sådant slag som används inom livsmedelsindustrin 8 0 

3302102011 Sammansatta alkoholhaltiga beredningar 30 0 

3302102019 Andra 8 0 

3302102090 Andra 8 0 

3302900000 Andra 8 3 

3303001000 Parfymer och doftämnen 8 3 

3303002000 Luktvatten 8 0 

3304101000 Läppstift 8 3 

3304109000 Andra 8 3 

3304201000 Ögonskuggor 8 3 

3304209000 Andra 8 3 

3304301000 Nagellack 8 3 

3304309000 Andra 8 0 

3304911000 Ansiktspuder 8 5 

3304912000 Babypuder (inbegripet talkpuder) 8 0 

3304919000 Andra 8 0 

3304991000 Hudvårdsprodukter 8 5 

3304992000 Kosmetika 8 3 

3304993000 Hudvårdsprodukter för babyvård 8 0 

3304999000 Andra 8 3 

3305100000 Schampo 8 3 

3305200000 Preparat för hårpermanentning 8 3 

3305300000 Hårsprayer 8 0 

3305901000 Hårbalsam 8 5 

3305902000 Hårkrämer 8 3 

3305909000 Andra 8 3 

3306100000 Tandtråd 8 0 

3306201011 Högst 70 decitex 8 0 

3306201019 Andra 8 0
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3306201020 Hos vilket enkeltråden har en längdvikt av över 50 tex 8 0 

3306209000 Andra 8 3 

3306901000 Preparat för munhygien 8 0 

3306902000 Preparat för tandhygien 8 0 

3307101000 Rakvatten 8 0 

3307109000 Andra 8 0 

3307200000 Deodoranter och medel mot transpiration, för personligt bruk 8 0 

3307301000 Parfymerat badsalt 8 0 

3307302000 Andra badpreparat 8 0 

3307410000 ”Agarbatti” och andra luktgivande beredningar som verkar 
genom bränning 

8 0 

3307490000 Andra 8 0 

3307901000 Hårborttagningsmedel 8 0 

3307902000 Parfympåsar 8 0 

3307903000 Lösningar för kontaktlinser eller konstgjorda ögon 6,5 0 

3307909000 Andra 6,5 0 

3401111000 Medicinska tvålar 6,5 0 

3401119000 Andra 8 5 

3401191010 Tvålar för tvätt 6,5 0 

3401191090 Andra 6,5 3 

3401192000 Papper, vadd, filt och bondad duk, impregnerade, överdragna 
eller belagda med tvål, såpa eller annat rengöringsmedel 

6,5 0 

3401200000 Tvål i annan form 6,5 0 

3401300000 Organiska ytaktiva produkter och preparat för rengöring av 
huden, i form av vätska eller kräm, detaljhandelsförpack
ningar, även innehållande tvål 

6,5 0 

3402110000 Anjonaktiva 8 5 

3402120000 Katjonaktiva 8 5 

3402131000 Material för framställning av kemikalier för användning inom 
jordbruket (registrerade material enligt lagen om hantering av 
jordbrukskemikalier, Agricultural Chemicals Management Act) 

2 7
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3402139000 Andra 8 7 

3402190000 Andra 8 5 

3402201000 Tvättmedel 6,5 3 

3402202000 Rengöringsmedel 6,5 3 

3402209000 Andra 6,5 3 

3402901000 Ytaktiva preparat 6,5 5 

3402902000 Tvättmedel 6,5 5 

3402903000 Rengöringsmedel 6,5 5 

3403111000 Preparat för behandling av textilmaterial 6,5 0 

3403112000 Preparat för behandling av läder och pälsskinn 6,5 0 

3403119000 Andra 6,5 0 

3403191000 Skäroljor 6,5 0 

3403192000 Preparat för losstagning av bultar och muttrar 6,5 0 

3403193000 Rostskyddsmedel och andra medel mot korrosion 6,5 5 

3403194000 Formsläppmedel 6,5 0 

3403195000 Smörjmedel som används för tråddragning 6,5 0 

3403199000 Andra 6,5 0 

3403911000 Preparat för behandling av textilmaterial 6,5 0 

3403912000 Preparat för behandling av läder och pälsskinn 6,5 5 

3403919000 Andra 6,5 0 

3403991000 Skäroljor 6,5 0 

3403992000 Smörjmedel som används för tråddragning 6,5 0 

3403999000 Andra 6,5 0 

3404200000 Av polyoxyeten (polyetenglykol) 6,5 0 

3404901010 Av klorparaffiner 6,5 0 

3404901020 Av opaler 6,5 0 

3404901030 Av polyalkylener 6,5 0
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3404901040 Av kemiskt modifierad lignit 6,5 0 

3404901090 Andra 6,5 0 

3404902000 Vaxberedningar 8 0 

3405100000 Puts- och polermedel och liknande preparat för skodon eller 
läder 

6,5 3 

3405200000 Puts- och polermedel och liknande preparat för trägolv, trä
möbler eller andra trävaror 

6,5 0 

3405300000 Polermedel och liknande preparat för karosserier, andra än 
metallpolermedel 

6,5 3 

3405400000 Skurpasta, skurpulver och andra skurmedel 6,5 3 

3405901010 På basis av krita 6,5 0 

3405901020 På basis av kiselgur 6,5 0 

3405901030 På basis av diamantpuder eller diamantdamm 6,5 0 

3405901090 Andra 6,5 0 

3405909000 Andra 6,5 3 

3406000000 Stearinljus, paraffinljus, vaxljus o.d. 8 0 

3407001000 Modelleringspastor 6,5 0 

3407002000 Så kallad dentalvax samt avtrycksmassor för dentalt bruk 6,5 0 

3407003000 Andra preparat för dentalt bruk, på basis av gips 6,5 0 

3501101000 För framställning av kaffegrädde 8 5 

3501109000 Andra 20 5 

3501901110 För framställning av kaffegrädde 8 5 

3501901190 Andra 20 5 

3501901200 Andra kaseinderivat 20 5 

3501902000 Kaseinlim 20 5 

3502110000 Torkat 8 5 

3502190000 Andra 8 5 

3502200000 Mjölkalbumin (inbegripet koncentrat av två eller flera vass
leproteiner) 

8 5 

3502901000 Albuminater och andra albuminderivat 8 0
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3502909000 Andra 8 0 

3503001010 Gelatin 8 3 

3503001020 Gelatinderivat 8 0 

3503002000 Husbloss 8 0 

3503003000 Annat lim av animaliskt ursprung 8 0 

3504001010 Peptoner 8 0 

3504001020 Peptonderivat 8 0 

3504002010 Keratiner 8 0 

3504002020 Nukleoprotein 8 0 

3504002030 Proteinisolat 8 0 

3504002090 Andra 8 0 

3504003000 Hudpulver 8 0 

3505101000 Dextriner 8 0 

3505102000 Löslig stärkelse (amylogen) 8 10 

3505103000 Rostad stärkelse 385,7 10 

3505104010 Till livsmedel 385,7 Se punkt 15 i 
bilaga 2-A-1 

Se bilaga 3 

3505104090 Andra 385,7 Se punkt 15 i 
bilaga 2-A-1 

Se bilaga 3 

3505105010 Till livsmedel 385,7 Se punkt 15 i 
bilaga 2-A-1 

Se bilaga 3 

3505105090 Andra 385,7 Se punkt 15 i 
bilaga 2-A-1 

Se bilaga 3 

3505109010 Till livsmedel 385,7 10 

3505109090 Andra 385,7 10 

3505201000 Lim innehållande stärkelse 201,2 10 

3505202000 Lim innehållande dextrin 201,2 10 

3505209000 Andra 201,2 10 

3506101000 På basis av gummi 6,5 5 

3506102000 På basis av plast (inbegripet konstgjorda resiner) 6,5 5 

3506109000 Andra 6,5 5 

3506910000 Lim och klister på basis av polymerer enligt nr 39.01–39.13 
eller på gummi 

6,5 5
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3506991000 Wienlim 6,5 0 

3506992000 Klister, erhållna genom kemisk behandling av naturgummi 6,5 0 

3506993000 Klister på basis av silikater 6,5 0 

3506999000 Andra 6,5 5 

3507100000 Löpe och koncentrat av löpe 6,5 0 

3507901010 Trypsin 6,5 0 

3507901020 Kymotripsyn 6,5 0 

3507901030 Alfa-amylas 6,5 0 

3507901040 Lipas 6,5 0 

3507901090 Andra 6,5 0 

3507902000 Pepsin 6,5 0 

3507903000 Maltenzymer 6,5 0 

3507904010 Papain 6,5 0 

3507904020 Bromelain 6,5 0 

3507904030 Ficin 6,5 0 

3507906010 Amylas 6,5 0 

3507906020 Proteaser 6,5 0 

3507907000 Pektinenzymer 6,5 0 

3507908000 Cytokrom C 6,5 0 

3507909000 Andra 6,5 5 

3601001000 Svartkrut 6,5 0 

3601002000 Rökfritt krut 6,5 0 

3602000000 Beredda sprängämnen, andra än krut 6,5 0 

3603001000 Stubin 6,5 0 

3603002000 Tändhattar 6,5 0 

3603003000 Rivtändare 6,5 0 

3603004000 Sprängkapslar och liknande tändmedel 6,5 0 

3603005000 Även elektriska 6,5 0 

3604100000 Fyrverkerier 8 0 

3604901000 Signalraketer 8 0
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3604909000 Andra 8 0 

3605001000 Tändstickor av gul fosfor 8 0 

3605009000 Andra 8 0 

3606100000 Flytande eller till vätska förtätade gasformiga bränslen i behål
lare av sådana slag som används för fyllning av cigarettändare 
eller liknande tändare och som har en rymd av högst 300 cm 3 

8 0 

3606901010 Metatabletter 8 0 

3606901020 Hexamin 8 0 

3606901030 Alkoholer i fast form 8 0 

3606901090 Andra 8 0 

3606902010 Tändstenar 8 0 

3606902090 Andra 8 0 

3606909010 Tändstenar 8 0 

3606909090 Andra 8 0 

3701100000 Röntgenplåtar och röntgenfilm 6,5 3 

3701200000 Film avsedd för omedelbar bildframställning 8 3 

3701301000 För framställning av halvledare 6,5 0 

3701309100 Film för grafiskt bruk 6,5 0 

3701309200 Film för tryckta kretsar 6,5 0 

3701309910 För astronomi 8 0 

3701309920 För flygfotografering 8 0 

3701309991 Till flata bildskärmar (vita masker) 3 3 

3701309999 Andra 8 3 

3701911000 För framställning av halvledare 6,5 0 

3701919100 Film för grafiskt bruk 6,5 0 

3701919200 Film för tryckta kretsar 6,5 0 

3701919910 För astronomi 8 0 

3701919920 För flygfotografering 8 0 

3701919990 Andra 8 0 

3701991000 För framställning av halvledare 3 3
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3701999100 Film för grafiskt bruk 6,5 0 

3701999200 Film för tryckta kretsar 6,5 0 

3701999910 För astronomi 8 0 

3701999920 För flygfotografering 8 0 

3701999990 Andra 8 3 

3702100000 Röntgenplåtar och röntgenfilm 6,5 0 

3702311110 Negativa 6,5 0 

3702311120 Positiva 6,5 0 

3702311210 Negativa 6,5 3 

3702311220 Positiva 6,5 0 

3702311910 Negativa 6,5 0 

3702311920 Positiva 6,5 0 

3702312000 Film för grafiskt bruk 6,5 0 

3702313000 Film för tryckta kretsar 6,5 0 

3702319010 För fotoelektrisk ljudinspelning 8 0 

3702319020 För flygfotografering 8 0 

3702319090 Andra 8 

– Film avsedd för omedelbar bildframställning 3 

– Andra 0 

3702321110 Negativa 6,5 0 

3702321120 Positiva 6,5 0 

3702321210 Negativa 6,5 0 

3702321220 Positiva 6,5 0 

3702321910 Negativa 6,5 0 

3702321920 Positiva 6,5 0 

3702322000 Film för grafiskt bruk 6,5 0 

3702323000 Film för tryckta kretsar 6,5 0 

3702329010 För fotoelektrisk ljudinspelning 8 0 

3702329020 För flygfotografering 8 0
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3702329030 Film avsedd för omedelbar bildframställning 8 3 

3702329090 Andra 8 0 

3702391110 Negativa 6,5 0 

3702391120 Positiva 6,5 0 

3702391210 Negativa 6,5 0 

3702391220 Positiva 6,5 0 

3702391910 Negativa 6,5 0 

3702391920 Positiva 6,5 0 

3702392000 Film för grafiskt bruk 6,5 0 

3702393000 Film för tryckta kretsar 6,5 0 

3702399010 För fotoelektrisk ljudinspelning 8 0 

3702399020 För flygfotografering 8 0 

3702399090 Andra 8 

– Film avsedd för omedelbar bildframställning 3 

– Andra 0 

3702411010 Negativa 6,5 0 

3702411020 Positiva 6,5 0 

3702412000 Film för grafiskt bruk 6,5 0 

3702413000 Film för tryckta kretsar 6,5 0 

3702419010 För fotoelektrisk ljudinspelning 8 0 

3702419020 För flygfotografering 8 0 

3702419090 Andra 8 

– Film avsedd för omedelbar bildframställning 3 

– Andra 0 

3702421010 Negativa 6,5 0 

3702421020 Positiva 6,5 0 

3702422000 Film för grafiskt bruk 6,5 0 

3702423000 Film för tryckta kretsar 6,5 0 

3702429010 För fotoelektrisk ljudinspelning 8 0 

3702429020 För flygfotografering 8 0
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3702429090 Andra 8 

– Film avsedd för omedelbar bildframställning 3 

– Andra 0 

3702431010 Negativa 6,5 0 

3702431020 Positiva 6,5 0 

3702432000 Film för grafiskt bruk 6,5 0 

3702433000 Film för tryckta kretsar 6,5 0 

3702439010 För fotoelektrisk ljudinspelning 8 0 

3702439020 För flygfotografering 8 0 

3702439090 Andra 8 

– Film avsedd för omedelbar bildframställning 3 

– Andra 0 

3702441010 Negativa 6,5 0 

3702441020 Positiva 6,5 0 

3702442000 Film för grafiskt bruk 6,5 0 

3702443000 Film för tryckta kretsar 6,5 3 

3702449010 För fotoelektrisk ljudinspelning 8 0 

3702449020 För flygfotografering 8 0 

3702449090 Andra 8 

– Film avsedd för omedelbar bildframställning 3 

– Andra 0 

3702511010 Negativa 6,5 0 

3702511020 Positiva 6,5 0 

3702512000 Film för grafiskt bruk 6,5 0 

3702513000 Film för tryckta kretsar 6,5 0 

3702519010 För fotoelektrisk ljudinspelning 8 0 

3702519020 För flygfotografering 8 0 

3702519090 Andra 8 0 

3702521010 Negativa 6,5 0 

3702521020 Positiva 6,5 0 

3702522000 Film för grafiskt bruk 6,5 0
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3702523000 Film för tryckta kretsar 6,5 0 

3702529010 För fotoelektrisk ljudinspelning 8 0 

3702529020 För flygfotografering 8 0 

3702529090 Andra 8 0 

3702530000 Med en bredd av mer än 16 mm men högst 35 mm och med 
en längd av högst 30 m, avsedd för diapositiv 

8 0 

3702541010 Negativa 6,5 0 

3702541020 Positiva 6,5 0 

3702542000 Film för grafiskt bruk 6,5 0 

3702543000 Film för tryckta kretsar 6,5 0 

3702549010 För fotoelektrisk ljudinspelning 8 0 

3702549020 För flygfotografering 8 0 

3702549090 Andra 8 0 

3702551010 Negativa 6,5 3 

3702551020 Positiva 6,5 0 

3702552000 Film för grafiskt bruk 6,5 0 

3702553000 Film för tryckta kretsar 6,5 0 

3702559010 För fotoelektrisk ljudinspelning 8 0 

3702559020 För flygfotografering 8 0 

3702559090 Andra 8 0 

3702561010 Negativa 6,5 0 

3702561020 Positiva 6,5 0 

3702562000 Film för grafiskt bruk 6,5 3 

3702563000 Film för tryckta kretsar 6,5 0 

3702569010 För fotoelektrisk ljudinspelning 8 0 

3702569020 För flygfotografering 8 0 

3702569090 Andra 8 0 

3702911010 Negativa 6,5 0 

3702911020 Positiva 6,5 0 

3702912000 Film för grafiskt bruk 6,5 0
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3702913000 Film för tryckta kretsar 6,5 0 

3702919010 För fotoelektrisk ljudinspelning 8 0 

3702919020 För flygfotografering 8 0 

3702919090 Andra 8 0 

3702931010 Negativa 6,5 0 

3702931020 Positiva 6,5 0 

3702932000 Film för grafiskt bruk 6,5 0 

3702933000 Film för tryckta kretsar 6,5 0 

3702939010 För fotoelektrisk ljudinspelning 8 0 

3702939020 För flygfotografering 8 0 

3702939090 Andra 8 0 

3702941010 Negativa 6,5 0 

3702941020 Positiva 6,5 0 

3702942000 Film för grafiskt bruk 6,5 0 

3702943000 Film för tryckta kretsar 6,5 0 

3702949010 För fotoelektrisk ljudinspelning 8 0 

3702949020 För flygfotografering 8 0 

3702949090 Andra 8 0 

3702951010 Negativa 6,5 0 

3702951020 Positiva 6,5 0 

3702952000 Film för grafiskt bruk 6,5 0 

3702953000 Film för tryckta kretsar 6,5 0 

3702959010 För fotoelektrisk ljudinspelning 8 0 

3702959020 För flygfotografering 8 0 

3702959090 Andra 8 0 

3703101010 Röntgenplåtar och röntgenfilm 8 0 

3703101020 Till elektrokardiografer 8 0 

3703101030 För fotokopiering 8 0 

3703101040 För inspelning 8 0

SV L 127/236 Europeiska unionens officiella tidning 14.5.2011

1635 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 31 schwedischer Vertragstext (Normativer Teil)238 von 1432

www.parlament.gv.at



HSK 2007 Varuslag Bastullsats Kategori Skyddsåtgärd 

3703101090 Andra 8 3 

3703109010 Röntgenplåtar och röntgenfilm 8 0 

3703109020 Till elektrokardiografer 8 0 

3703109030 För fotokopiering 8 0 

3703109040 För inspelning 8 0 

3703109090 Andra 8 0 

3703201000 Röntgenplåtar och röntgenfilm 8 0 

3703202000 Till elektrokardiografer 8 0 

3703203000 För fotokopiering 8 0 

3703204000 För inspelning 8 0 

3703209000 Andra 8 3 

3703901000 Röntgenplåtar och röntgenfilm 8 0 

3703902000 Till elektrokardiografer 8 0 

3703903000 För fotokopiering 8 0 

3703904000 För inspelning 8 0 

3703909000 Andra 8 0 

3704001110 Till nyheter 0 0 

3704001120 Kinofilm, exponerad utomlands vid arbete med en film av en 
producent från Republiken Korea (när endast skådespelare 
från Republiken Korea deltar i filmen) 

0 0 

3704001190 Andra 0 0 

3704001200 Film för offsetproduktion, för framställning av brevkort och 
vykort, även med bildtryck, kort och almanackor 

4 0 

3704001300 För framställning av halvledare 4 0 

3704001900 Andra 0 0 

3704002000 Fotografiskt papper, fotografisk papp och fotografisk textilvara 8 0 

3705101000 För framställning av brevkort och vykort, även med bildtryck, 
kort och almanackor 

8 0 

3705109000 Andra 0 0 

3705901000 För framställning av halvledare 3 0 

3705902010 Röntgenbilder 0 0
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3705902020 Tryckta böcker 0 0 

3705902030 Tryckta dokument 0 0 

3705903000 Mikrofilm 0 0 

3705909010 För akademisk forskning 0 0 

3705909020 För astronomi 0 0 

3705909030 För flygfotografering 0 0 

3705909090 Andra 0 0 

3706101000 Kinofilm med enbart ljudspår 6,5 % eller 195 
won/m 

0 

3706102000 Till nyheter 6,5 % eller 4 
won/m 

0 

3706103010 Arbetskopia 6,5 % eller 26 
won/m 

0 

3706103020 Annan kinofilm, negativ, gemensamt producerad 6,5 % eller 468 
won/m 

0 

3706103030 Annan kinofilm, positiv, gemensamt producerad 6,5 % eller 78 
won/m 

0 

3706104000 Kinofilm, exponerad utomlands vid arbete med en film av en 
producent från Republiken Korea (när endast scener inspelade 
utomlands förekommer och endast skådespelare från Republi
ken Korea deltar i filmen) och kinofilm producerad av en 
koreansk producent i Korea 

6,5 % eller 26 
won/m 

0 

3706105010 Negativa 6,5 % eller 1 092 
won/m 

0 

3706105020 Positiva 6,5 % eller 182 
won/m 

3 

3706106010 Negativa 6,5 % eller 1 560 
won/m 

0 

3706106020 Positiva 6,5 % eller 260 
won/m 

0 

3706901000 Kinofilm med enbart ljudspår 6,5 % eller 9 
won/m 

0 

3706902000 Till nyheter 6,5 % eller 5 
won/m 

0 

3706903010 Arbetskopia 6,5 % eller 26 
won/m 

0 

3706903020 Annan kinofilm, negativ, gemensamt producerad 6,5 % eller 468 
won/m 

0 

3706903030 Annan kinofilm, positiv, gemensamt producerad 6,5 % eller 78 
won/m 

0
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3706904000 Kinofilm, exponerad utomlands vid arbete med en film av en 
producent från Republiken Korea (när endast scener inspelade 
utomlands förekommer och endast skådespelare från Republi
ken Korea deltar i filmen) och kinofilm producerad av en 
koreansk producent i Korea 

6,5 % eller 26 
won/m 

0 

3706905010 Negativa 6,5 % eller 25 
won/m 

0 

3706905020 Positiva 6,5 % eller 8 
won/m 

0 

3706906010 Negativa 6,5 % eller 1 092 
won/m 

0 

3706906020 Positiva 6,5 % eller 182 
won/m 

0 

3707100000 Strålningskänsliga emulsioner 6,5 0 

3707901010 För framställning av halvledare 6,5 3 

3707901090 Andra 6,5 0 

3707902100 För färgfotografering 6,5 0 

3707902910 Röntgenplåtar och röntgenfilm 6,5 0 

3707902920 Film för grafiskt bruk 6,5 0 

3707902990 Andra 6,5 0 

3707903100 För färgfotografering 6,5 0 

3707903910 Röntgenplåtar och röntgenfilm 6,5 3 

3707903920 Film för grafiskt bruk 6,5 0 

3707903990 Andra 6,5 0 

3707909100 Intensifier och reducer 6,5 0 

3707909200 Toner 6,5 0 

3707909300 Sköljvätska 6,5 0 

3707909400 Material till blixtar 6,5 0 

3707909900 Andra 6,5 0 

3801101000 För tillverkning av sekundära batterier 4 0 

3801109000 Andra 6,5 0 

3801200000 Kollodial grafit eller halvkollodial grafit 6,5 0 

3801300000 Kolhaltig elektrodmassa och liknande massor för invändig 
beklädnad av ugnar 

6,5 0

SV 14.5.2011 Europeiska unionens officiella tidning L 127/239

1635 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 31 schwedischer Vertragstext (Normativer Teil) 241 von 1432

www.parlament.gv.at



HSK 2007 Varuslag Bastullsats Kategori Skyddsåtgärd 

3801900000 Andra 6,5 0 

3802100000 Aktiverat kol 6,5 5 

3802901010 Aktiverad diatomit 6,5 0 

3802901020 Aktiverade leror eller aktiverad jord 6,5 0 

3802901090 Andra 6,5 0 

3802902000 Djurkol, inbegripet använt djurkol 6,5 0 

3803000000 Tallolja (tallsyra), även raffinerad 5 0 

3804001000 Flytande 6,5 0 

3804009000 Andra 6,5 0 

3805101000 Gummisprit av terpentin 6,5 0 

3805102000 Träterpentin 6,5 0 

3805103000 Sulfatterpentin 6,5 0 

3805900000 Andra 6,5 0 

3806101000 Harts 6,5 5 

3806102000 Hartssyror 6,5 0 

3806201000 Salter av harts 6,5 0 

3806202000 Salter av hartssyror 6,5 0 

3806209000 Andra 6,5 0 

3806300000 Estrar bildade av hartssyror 6,5 0 

3806902000 Naturhartser modifierade genom smältning 6,5 0 

3806903000 Hartssprit och hartsolja 6,5 0 

3806909000 Andra 6,5 0 

3807001000 Trätjära, trätjäroljor och trätjärkreosot 6,5 0 

3807002000 Metanol 6,5 0 

3807003000 Vegetabiliskt beck 6,5 0 

3807009010 Träsyra 6,5 5 

3807009090 Andra 6,5 0
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3808501000 Material för framställning av kemikalier för användning inom 
jordbruket (registrerade material enligt lagen om hantering av 
jordbrukskemikalier, Agricultural Chemicals Management Act) 

2 

– Insektsbekämpningsmedel 3 

– Svampbekämpningsmedel 3 

– Ogräsbekämpningsmedel 0 

– Groningshindrande medel 0 

– Tillväxtreglerande medel för växter 0 

– Desinfektionsmedel 0 

– Bekämpningsmedel mot gnagare 0 

– Andra 0 

3808509000 Andra 6,5 

– Insektsbekämpningsmedel 3 

– Svampbekämpningsmedel 3 

– Ogräsbekämpningsmedel 0 

– Groningshindrande medel 0 

– Tillväxtreglerande medel för växter 0 

– Desinfektionsmedel 0 

– Bekämpningsmedel mot gnagare 0 

– Andra 0 

3808911000 Material för framställning av kemikalier för användning inom 
jordbruket (registrerade material enligt lagen om hantering av 
jordbrukskemikalier, Agricultural Chemicals Management Act) 

2 3 

3808919000 Andra 6,5 3 

3808921000 Material för framställning av kemikalier för användning inom 
jordbruket (registrerade material enligt lagen om hantering av 
jordbrukskemikalier, Agricultural Chemicals Management Act) 

2 3 

3808929000 Andra 6,5 3 

3808931000 Ogräsbekämpningsmedel 6,5 0 

3808932000 Groningshindrande medel 6,5 0 

3808933000 Tillväxtreglerande medel för växter 6,5 0 

3808940000 Desinfektionsmedel 6,5 0 

3808991000 Bekämpningsmedel mot gnagare 6,5 0
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3808999000 Andra 6,5 0 

3809100000 På basis av stärkelse eller stärkelseprodukter 8 0 

3809910000 Av sådana slag som används inom textilindustrin eller inom 
liknande industrier 

6,5 3 

3809920000 Av sådana slag som används inom pappersindustrin eller 
inom liknande industrier 

6,5 0 

3809930000 Av sådana slag som används inom läderindustrin eller inom 
liknande industrier 

6,5 3 

3810101000 Betmedel för metaller 6,5 0 

3810109000 Andra 6,5 0 

3810901000 Flussmedel och andra hjälpmedel vid lödning eller svetsning 6,5 0 

3810909000 Andra 6,5 0 

3811110000 På basis av blyföreningar 6,5 0 

3811190000 Andra 6,5 0 

3811210000 Innehållande petroleumoljor eller oljor utvunna ur bituminösa 
mineral 

5 0 

3811290000 Andra 5 0 

3811900000 Andra 6,5 5 

3812101000 På basis av difenylguanidin 6,5 0 

3812102000 På basis av ditiokarbamater 6,5 0 

3812103000 På basis av tiuramsulfider 6,5 0 

3812104000 På basis av hexametylentetramin 6,5 0 

3812105000 På basis av merkaptbensotiasol 6,5 0 

3812106000 På basis av dibensotiasyldisulfid 6,5 0 

3812109000 Andra 6,5 0 

3812200000 Sammansatta mjukningsmedel för gummi eller plast 6,5 3 

3812301000 Antioxidanter 6,5 5 

3812302000 Andra sammansatta stabiliseringsmedel 6,5 5 

3813001000 Preparat till brandsläckare 6,5 0 

3813002000 Laddningar till brandsläckare 6,5 0 

3813003000 Brandsläckningsbomber 6,5 0
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3814001010 Blandningar av aceton, metylacetat och metanol 6,5 0 

3814001020 Blandningar av etylacetat, butylalkohol och toluen 6,5 0 

3814001090 Andra 6,5 0 

3814002110 För framställning av halvledare 6,5 0 

3814002190 Andra 6,5 0 

3814002900 Andra 6,5 0 

3815110000 Med nickel eller nickelföreningar som aktiv beståndsdel 6,5 3 

3815121000 Med platina eller platinaföreningar 6,5 3 

3815122000 Med palladium eller palladiumföreningar 6,5 0 

3815129000 Andra 6,5 3 

3815191000 Med järn eller järnföreningar som aktivt ämne 6,5 0 

3815192000 Av titanium eller titaniumföreningar 6,5 3 

3815199000 Andra 6,5 0 

3815901000 Reaktionsinitiatorer 6,5 0 

3815909000 Andra 6,5 3 

3816001000 Eldfast cement 6,5 0 

3816002000 Eldfast murbruk 6,5 0 

3816003000 Eldfast betong 6,5 0 

3816009000 Andra 6,5 0 

3817000000 Blandningar av alkylbensener och blandningar av alkylnaftale
ner, andra än sådana som omfattas av nr 27.07 eller 29.02 

6,5 0 

3818001000 Kemiska grundämnen, dopade för användning inom elektro
niken 

0 0 

3818002000 Kemiska grundämnen, dopade för användning inom elektro
niken 

0 0 

3819001000 Hydrauliska bromsvätskor 6,5 0 

3819002000 Andra beredda vätskor för hydraulisk kraftöverföring 6,5 0 

3820001000 Frysskyddsmedel 6,5 0 

3820002000 Beredda flytande avisningsmedel 6,5 0
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3821000000 Beredda närsubstrat för odling eller bevarande av mikroorga
nismer (inbegripet virus och likartade organismer) eller av 
växtceller, mänskliga celler eller djurceller 

6,5 0 

3822001011 Andra slag av plattor, duk, film, folier och remsor av plast 0 0 

3822001012 Andra varor av plast 0 0 

3822001013 Papper, papp, cellulosavadd och duk av cellulosafibrer, i rullar 
eller ark enligt anmärkning 8 till kapitel 48 

0 0 

3822001014 Lackmuspapper och andra liknande papper för provning 0 0 

3822001019 Andra 0 0 

3822001020 Beredda, utan underlag 0 0 

3822001091 Andra slag av plattor, duk, film, folier och remsor av plast 6,5 0 

3822001092 Andra varor av plast 8 0 

3822001093 Papper, papp, cellulosavadd och duk av cellulosafibrer, i rullar 
eller ark enligt anmärkning 8 till kapitel 48 

0 0 

3822001099 Andra 8 0 

3822002011 Andra slag av plattor, duk, film, folier och remsor av plast 0 0 

3822002012 Andra varor av plast 0 0 

3822002013 Papper, papp, cellulosavadd och duk av cellulosafibrer, i rullar 
eller ark enligt anmärkning 8 till kapitel 48 

0 0 

3822002014 Lackmuspapper och andra liknande papper för provning 0 0 

3822002019 Andra 0 0 

3822002020 Beredda, utan underlag 0 0 

3822002091 Andra slag av plattor, duk, film, folier och remsor av plast 6,5 0 

3822002092 Andra varor av plast 8 0 

3822002093 Papper, papp, cellulosavadd och duk av cellulosafibrer, i rullar 
eller ark enligt anmärkning 8 till kapitel 48 

0 0 

3822002099 Andra 8 3
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3822003041 Sats: 0 % i tulltaxan 0 0 

3822003042 Sats: 1 % i tulltaxan 1 0 

3822003043 Sats: 2 % i tulltaxan 2 0 

3822003044 Sats: 3 % i tulltaxan 3 0 

3822003045 Sats: 4 % i tulltaxan 4 0 

3822003046 Sats: 5 % i tulltaxan 5 0 

3822003047 Sats: 5,4 % i tulltaxan 5,4 0 

3822003048 Sats: 6,5 % i tulltaxan 6,5 0 

3822003049 Sats: 7 % i tulltaxan 7 0 

3822003050 Sats: 8 % i tulltaxan 8 0 

3822003051 Sats: 10 % i tulltaxan 10 0 

3822003052 Sats: 20 % i tulltaxan 20 0 

3822003053 Sats: 27 % i tulltaxan 27 0 

3822003054 Sats: 30 % i tulltaxan 30 0 

3822003055 Sats: 36 % i tulltaxan 36 0 

3822003056 Sats: 40 % i tulltaxan 40 0 

3822003057 Sats: 50 % i tulltaxan 50 0 

3822003058 Enligt undernummer 3706.10.1000, 3706.10.5020 och 
3706.90.6020 

6,5 % eller 182 
won/m 

0 

3822003059 Enligt undernummer 3706.10.2000 och 3706.90.2000 6,5 % eller 
4 won/m 

0 

3822003060 Enligt undernummer 3706.10.3010, 3706.10.4000, 
3706.90.3010 och 3706.90.4000 

6,5 % eller 
26 won/m 

0 

3822003061 Enligt undernummer 3706.10.3020 och 3706.90.3020 6,5 % eller 
468 won/m 

0 

3822003062 Enligt undernummer 3706.10.3030 och 3706.90.3030 6,5 % eller 
78 won/m 

0 

3822003063 Enligt undernummer 3706.10.5010 och 3706.90.6010 6,5 % eller 
1 092 won/m 

0 

3822003064 Enligt undernummer 3706.10.6010 6,5 % eller 
1 560 won/m 

0 

3822003065 Enligt undernummer 3706.10.6020 6,5 % eller 
260 won/m 

0
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3822003066 Enligt undernummer 3706.90.1000 och 3706.90.5020 6,5 % eller 
8 won/m 

0 

3822003067 Enligt undernummer 3706.90.5010 6,5 % eller 
25 won/m 

0 

3823110000 Stearinsyra 8 0 

3823120000 Oleinsyra 8 0 

3823130000 Tallfettsyra 8 0 

3823191000 Palmitinsyra 8 0 

3823192000 Sura oljor från raffinering 8 0 

3823199000 Andra 8 0 

3823701000 Cetylalkohol 5 3 

3823702000 Stearylalkohol 5 3 

3823703000 Oleylalkohol 5 0 

3823704000 Laurylalkohol 5 0 

3823709010 Material för framställning av kemikalier för användning inom 
jordbruket (registrerade material enligt lagen om hantering av 
jordbrukskemikalier, Agricultural Chemicals Management Act) 

2 0 

3823709090 Andra 5 0 

3824100000 Beredda bindemedel för gjutformar eller gjutkärnor 6,5 0 

3824300000 Osintrade metallkarbider, blandade med varandra eller med 
metalliska bindemedel 

6,5 0 

3824400000 Beredda tillsatsmedel för cement, murbruk eller betong 6,5 0 

3824500000 Murbruk och betong, inte eldfasta 6,5 0 

3824600000 Sorbitol, annan än sorbitol enligt undernummer 2905.44 8 5 

3824711000 Rengöringsmedel på basis av triklortrifluoretaner 6,5 0 

3824719000 Andra 6,5 0 

3824720000 Innehållande bromklordifluormetan, bromtrifluormetan eller 
dibromtetrafluoretaner 

6,5 0 

3824730000 Innehållande bromfluorkolväten (HBFC) 6,5 0 

3824740000 Innehållande klorfluorkolväten (HCFC), även innehållande per
fluorkarboner (PFC) eller fluorkolväten (HFC), dock inte inne
hållande klorfluorkarboner (CFC) 

6,5 0
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3824750000 Innehållande koltetraklorid 6,5 0 

3824760000 Innehållande 1,1,1-trikloretan (metylkloroform) 6,5 0 

3824770000 Innehållande brommetan (metylbromid) eller bromklormetan 6,5 0 

3824780000 Innehållande perfluorkarboner (PFC) eller fluorkolväten (HFC), 
dock inte innehållande klorfluorkarboner (CFC) eller klorflu
orkolväten (HCFC) 

6,5 0 

3824790000 Andra 6,5 0 

3824810000 Innehållande oxiran (etylenoxid) 6,5 0 

3824820000 Innehållande polyklorerade bifenyler (PCB), polyklorerade ter
fenyler (PCT) eller polybromerade bifenyler (PBB) 

6,5 0 

3824830000 Innehållande tris(2,3-dibrompropyl)fosfat 6,5 0 

3824901000 Rostad kromit 5 0 

3824902100 Getter för vakuumrör 6,5 0 

3824902200 Beredningar av kolmotstånd eller fasta keramiska motstånd 6,5 0 

3824902410 Material för framställning av kemikalier för användning inom 
jordbruket (registrerade material enligt lagen om hantering av 
jordbrukskemikalier, Agricultural Chemicals Management Act) 

2 3 

3824902490 Andra 6,5 3 

3824903100 Blandningar som till största delen består av O-alkyl (mindre 
än eller lika med C10, inklusive cykloalkyl)-alkyl-(metyl, etyl, 
n-propyl eller isopropyl)-fluorfosfonater 

6,5 0 

3824903200 Blandningar som till största delen består av O-alkyl (mindre 
än eller lika med C10, inklusive cykloalkyl) N,N-dialkyl (metyl, 
etyl, n-propyl eller isopropyl)-amidofosforylcyanider 

6,5 0 

3824903300 Blandningar som till största delen består av [S-2-dialkyl (me
tyl, etyl, n-propyl eller isopropyl)-aminoetylväte]alkyl (metyl, 
etyl, n-propyl eller isopropyl)-fosfonotiolater och deras O-alkyl 
(mindre än eller lika med C10, inklusive cykloalkyl), estrar; 
blandningar som till största delen består av alkylerade eller 
protonerade salter av dessa 

6,5 0 

3824903400 Blandningar som till största delen består av alkyl-(metyl, etyl, 
n-propyl eller isopropyl)-fosfonyldifluorider 

6,5 0
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3824903500 Blandningar som till största delen består av [O-2-dialkyl-(me
tyl, etyl, n-propyl eller isopropyl)aminoetylväte]alkyl (metyl, 
etyl, n-propyl eller isopropyl)-fosfoniter och deras O-alkyl 
(mindre än eller lika med C10, inklusive cykloalkyl), estrar; 
blandningar som till största delen består av alkylerade eller 
protonerade salter av dessa 

6,5 0 

3824903600 Blandningar som till största delen består av N,N-dialkyl (metyl, 
etyl, n-propyl eller isopropyl)-fosforamidodihalider 

6,5 0 

3824903700 Blandningar som till största delen består av dialkyl (metyl, 
etyl, n-propyl eller isopropyl) N,N-dialkyl (metyl, etyl, n-pro
pyl eller isopropyl)-fosforamidater 

6,5 0 

3824903800 Blandningar som till största delen består av N,N-dialkyl (metyl, 
etyl, n-propyl eller isopropyl) Bis(2-kloretyl)etylamin eller 
motsvarande protonerade salter 

6,5 0 

3824903911 Blandningar som till största delen består av N,N-dimetyl-2- 
aminoetanol eller N,N-dietyl-2-aminoetanol eller motsvarande 
protonerade salter 

6,5 0 

3824903919 Andra 6,5 0 

3824903920 Blandningar som till största delen består av N,N-dialkyl (metyl, 
etyl, n-propyl eller isopropyl) aminoetan 2-tioler eller motsva
rande protonerade salter 

6,5 0 

3824903930 Andra blandningar som till största delen består av kemikalier 
som innehåller en fosforatom till vilken en grupp av metyl, 
etyl, n-propyl eller isopropyl är bunden, men inga fler kola
tomer 

6,5 0 

3824903990 Andra 6,5 0 

3824904100 Blandad polyetylenglykol 6,5 0 

3824904200 Jonbytare 6,5 0 

3824904300 Pannstensförhindrande medel 6,5 0 

3824904400 Tillsatser för att härda lack eller lim 6,5 0 

3824905100 Bläckborttagningsmedel 6,5 0 

3824905200 Stencillack 6,5 0 

3824905300 Korrigeringsvätskor 6,5 0 

3824906100 Sammansatta fyllmedel för färger 6,5 0 

3824906200 Beredningar för framställning av vissa keramiska varor (konst
gjorda tänder etc.) 

6,5 0 

3824906300 Soda-kalk 6,5 0
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3824906400 Hydratiserad silikagel 6,5 0 

3824906500 Rostskyddsmedel 6,5 0 

3824906600 Beredningar för framställning av keramiska kondensorer och 
ferritkärnor 

6,5 0 

3824907100 Beredningar för metallplätering 6,5 0 

3824907200 Klorerat paraffin 6,5 0 

3824907300 Skumdämpande medel 6,5 0 

3824907400 Skumbildande medel 6,5 0 

3824907500 Berett kalciumkarbonat 6,5 0 

3824907600 Beredningar av flytande kristaller 6,5 3 

3824907700 Flytande ammoniak 6,5 0 

3824908010 På basis av metyletylketonperoxid 6,5 0 

3824908090 Andra 6,5 0 

3824909010 Gödningsmedel med mikroelement (andra än produkter enligt 
kapitel 31) 

6,5 0 

3824909020 Polydifenylmetanpolydiisocyanat (rå-MDI) 6,5 3 

3824909030 Råvara till tuggummi 8 0 

3824909050 Naftensyror, ej vattenlösliga salter av naftensyror samt estrar 
av naftensyror 

6,5 0 

3824909090 Andra 6,5 

– Innehållande acykliska kolväten, fullständigt halogenerade 
enbart med fluor och klor 

0 

– Blandningar innehållande fullständigt halogenerade derivat 
av acykliska kolväten, innehållande två eller flera olika ha
logener (förutom blandningar som innehåller acykliska kol
väten, fullständigt halogenerade enbart med fluor och klor) 

0 

– 3824.90.9090 (andra) 3 

3825100000 Kommunalt avfall 6,5 0 

3825200000 Avloppsslam 6,5 0 

3825301000 Enligt nr 30.05 0 0 

3825302000 Enligt undernummer 3824.90 6,5 0 

3825303000 Enligt undernummer 4015.11 8 0 

3825304000 Enligt undernummer 9018.3 8 0
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3825410000 Halogenerade 6,5 0 

3825490000 Andra 6,5 0 

3825500000 Avfall av metallbetningsvätskor, hydraulvätskor, bromsvätskor 
och frostskyddsvätskor 

6,5 0 

3825610000 Främst innehållande organiska beståndsdelar 6,5 0 

3825690000 Andra 6,5 0 

3825900000 Andra 6,5 0 

3901101000 Linjär polyeten av låg densitet 6,5 5 

3901109000 Andra 6,5 5 

3901201000 Av massa 6,5 0 

3901209000 Andra 6,5 0 

3901300000 Sampolymerer av etylen och vinylacetat 6,5 5 

3901900000 Andra 6,5 0 

3902100000 Polypropen 6,5 0 

3902200000 Polyisobuten 6,5 0 

3902300000 Sampolymerer av propylen 6,5 0 

3902900000 Andra 6,5 3 

3903110000 Expanderbar 6,5 0 

3903190000 Andra 6,5 0 

3903200000 Sampolymerer av styren och akrylnitril (SAN) 6,5 0 

3903300000 Sampolymerer av akrylnitril, butadien och styren (ABS) 6,5 0 

3903901000 Sampolymerer av styren och butadien 6,5 0 

3903909000 Andra 6,5 0 

3904100000 Polyvinylklorid, inte blandad med andra ämnen 6,5 5 

3904210000 Inte mjukgjord 6,5 0 

3904220000 Mjukgjord 6,5 0 

3904300000 Sampolymerer av vinylklorid och vinylacetat 6,5 5 

3904400000 Andra sampolymerer med vinylklorid 6,5 0 

3904500000 Polymerer av vinylidenklorid 6,5 0 

3904610000 Polytetrafluoreten 6,5 0
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3904690000 Andra 6,5 0 

3904900000 Andra 6,5 0 

3905120000 I vattendispersion 6,5 0 

3905190000 Andra 6,5 0 

3905210000 I vattendispersion 6,5 0 

3905290000 Andra 6,5 3 

3905300000 Polyvinylalkohol, även innehållande ohydrolyserade acetat
grupper 

8 0 

3905910000 Sampolymerer 6,5 0 

3905990000 Andra 6,5 0 

3906100000 Polymetylmetakrylat 6,5 3 

3906901000 Polyakrylamid 8 0 

3906909000 Andra 8 0 

3907100000 Polyacetaler 6,5 0 

3907201000 Polyoxietylen (polyetylenglykol) 6,5 0 

3907202000 Polyoxipropylen (polypropylenglykol) 6,5 0 

3907203000 Polyfenylenoxid 6,5 0 

3907209000 Andra 6,5 0 

3907301000 För framställning av halvledare 6,5 0 

3907309000 Andra 6,5 0 

3907400000 Polykarbonater 6,5 3 

3907500000 Alkydhartser 6,5 0 

3907600000 Poly(etentereftalat) 6,5 0 

3907700000 Poly(mjölksyra) 6,5 0 

3907910000 Omättade 6,5 0 

3907991000 Polybutylentereftalat 6,5 0 

3907999000 Andra 6,5 0 

3908101000 Polyamid-6 6,5 0 

3908102000 Polyamid-6,6 6,5 0 

3908103000 Polyamid-11, -12, -6,9, -6,10, -6,12 6,5 0 

3908900000 Andra 6,5 0
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3909101000 Karbamidplaster 6,5 0 

3909102000 Tiokarbamidplaster 6,5 0 

3909200000 Melaminplaster 6,5 0 

3909300000 Andra aminoplaster 6,5 0 

3909400000 Fenoplaster 6,5 0 

3909500000 Polyuretaner 6,5 0 

3910001000 För framställning av halvledare 6,5 0 

3910009010 Silikonolja 6,5 3 

3910009020 Silikongummi 6,5 3 

3910009090 Andra 6,5 3 

3911101000 Petroleumhartser 8 5 

3911102000 Kumaron-, inden- och kumaronindenhartser 8 0 

3911103000 Polyterpener 8 0 

3911901000 Polysulfider 6,5 0 

3911902000 Polysulfoner 6,5 3 

3911903000 Furanharts 6,5 0 

3911909000 Andra 6,5 3 

3912110000 Inte mjukgjord 5 0 

3912120000 Mjukgjord 5 0 

3912200000 Cellulosanitrater (inbegripet kollodium) 6,5 3 

3912311000 Natriumkarboximetylcellulosa 6,5 3 

3912319000 Andra 6,5 0 

3912391000 Metylcellulosa 6,5 3 

3912399000 Andra 6,5 0 

3912901000 Av cellulosaregenerat 6,5 0 

3912909000 Andra 6,5 0 

3913101000 Natriumalginat 6,5 0 

3913102000 Propylenglykolalginat 6,5 0 

3913109000 Andra 6,5 0 

3913901000 Härdade proteiner 6,5 0
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3913902010 Klorinerat gummi 6,5 3 

3913902020 Gummihydroklorid 6,5 0 

3913902030 Oxiderat gummi 6,5 0 

3913902040 Cykliserat gummi 6,5 0 

3913902090 Andra 6,5 0 

3913909010 Dextran 8 0 

3913909090 Andra 6,5 5 

3914001000 Katjonaktiva 6,5 0 

3914009000 Andra 6,5 0 

3915100000 Av polymerer av eten 6,5 0 

3915200000 Av polymerer av styren 6,5 0 

3915300000 Av polymerer av vinylklorid 6,5 0 

3915901000 Av polymerer av propylen 6,5 0 

3915902000 Av polymerer av akrylpolymerer 6,5 0 

3915903000 Av polyacetaler 6,5 0 

3915904000 Av polykarbonat 6,5 0 

3915905000 Av polyamider 6,5 0 

3915909000 Andra 6,5 0 

3916100000 Av polymerer av eten 6,5 0 

3916200000 Av polymerer av vinylklorid 6,5 5 

3916901000 Av polymerer av styren 6,5 0 

3916902000 Av polymerer av propylen 6,5 0 

3916903000 Av polymerer av akrylpolymerer 6,5 0 

3916904000 Av polyamider 6,5 0 

3916909000 Andra 6,5 3 

3917101000 Av härdade proteiner 6,5 3 

3917102000 Av cellulosamaterial 6,5 3 

3917210000 Av polymerer av eten 6,5 0 

3917220000 Av polymerer av propylen 6,5 3 

3917230000 Av polymerer av vinylklorid 6,5 0
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3917291000 Av polymerer av styren 6,5 0 

3917292000 Av polyamider 6,5 0 

3917299000 Andra 6,5 3 

3917311000 Av polymerer av eten 6,5 0 

3917312000 Av polymerer av vinylklorid 6,5 0 

3917319000 Andra 6,5 0 

3917321000 Av polymerer av eten 6,5 0 

3917322000 Av polymerer av vinylklorid 6,5 0 

3917329000 Andra 6,5 0 

3917331000 Av polymerer av eten 8 0 

3917332000 Av polymerer av vinylklorid 8 0 

3917339000 Andra 8 0 

3917391000 Av polymerer av eten 6,5 0 

3917392000 Av polymerer av vinylklorid 6,5 0 

3917399000 Andra 6,5 0 

3917400000 Rördelar 8 3 

3918101000 Av vinylklorid 6,5 5 

3918102000 Av sampolymerer av vinyklkorid och vinylacetat 6,5 3 

3918109000 Andra 6,5 5 

3918900000 Av annan plast 6,5 0 

3919100000 I rullar med en bredd av högst 20 cm 6,5 0 

3919900000 Andra 6,5 0 

3920100000 Av polymerer av eten 6,5 3 

3920200000 Av polymerer av propylen 6,5 0 

3920300000 Av polymerer av styren 6,5 0 

3920430000 Innehållande minst 6 viktprocent mjukningsmedel 6,5 0 

3920490000 Andra 6,5 0 

3920510000 Av poly(metylmetakrylat) 6,5 0 

3920590000 Andra 6,5 5 

3920610000 Av polykarbonat 6,5 5
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3920620000 Av poly(etentereftalat) 6,5 0 

3920630000 Av omättade polyestrar 6,5 0 

3920690000 Av andra polyestrar 6,5 0 

3920710000 Av cellulosaregenerat 6,5 0 

3920730000 Av cellulosaacetat 6,5 0 

3920791000 Av vulkanfiber 6,5 0 

3920799000 Andra 6,5 0 

3920910000 Av poly(vinylbutyral) 6,5 0 

3920920000 Av polyamider 6,5 0 

3920930000 Av aminoplaster 6,5 0 

3920940000 Av fenoplaster 6,5 0 

3920991000 Till luftfartyg 6,5 0 

3920999010 Film av polyamid för framställning av tryckta kretskort som 
fungerar som universalkort 

4 0 

3920999090 Andra 6,5 0 

3921110000 Av polymerer av styren 6,5 0 

3921120000 Av polymerer av vinylklorid 6,5 0 

3921130000 Av polyuretaner 6,5 5 

3921140000 Av cellulosaregenerat 6,5 0 

3921191010 Separatorer, för tillverkning av sekundära batterier 4 0 

3921191090 Andra 6,5 0 

3921192010 Separatorer, för tillverkning av sekundära batterier 4 0 

3921192090 Andra 6,5 0 

3921193010 Av polymetylmetakrylat 6,5 0 

3921193090 Andra 6,5 0 

3921194010 Av polykarbonater 6,5 0 

3921194020 Av polyetentereftalat 6,5 0 

3921194030 Av omättade polyestrar 6,5 0 

3921194090 Andra 6,5 0 

3921195010 Av vulkanfiber 6,5 0
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3921195020 Av cellulosaacetat 6,5 0 

3921195090 Andra 6,5 0 

3921199010 Av polyvinylbutyral 6,5 0 

3921199020 Av polyamider 6,5 0 

3921199030 Av aminoplaster 6,5 0 

3921199040 Av fenoplaster 6,5 0 

3921199090 Andra 6,5 0 

3921901000 Av polymerer av eten 6,5 0 

3921902000 Av polymerer av propylen 6,5 0 

3921903000 Av polymerer av styren 6,5 0 

3921904010 Oböjliga 6,5 0 

3921904020 Böjliga 6,5 0 

3921905010 Av polymetylmetakrylat 6,5 0 

3921905090 Andra 6,5 0 

3921906010 Av polykarbonat 6,5 0 

3921906020 Av polyetentereftalat 6,5 0 

3921906030 Av omättade polyestrar 6,5 0 

3921906090 Andra 6,5 0 

3921907010 Av cellulosaregenerat 6,5 0 

3921907020 Av vulkanfiber 6,5 0 

3921907030 Av cellulosaacetat 6,5 0 

3921907090 Andra 6,5 0 

3921909010 Av polyvinylbutyral 6,5 0 

3921909020 Av polyamider 6,5 0 

3921909030 Av aminoplaster 6,5 0 

3921909040 Av fenoplaster 6,5 0 

3921909050 Av polyuretaner 6,5 0 

3921909090 Andra 6,5 0 

3922101000 Badkar och duschkar 8 0 

3922102000 Tvättställ 8 0
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3922103000 Diskbänkar 8 0 

3922200000 Toalettstolar, sitsar och lock till toalettstolar 8 0 

3922901000 Bidéer 8 0 

3922909000 Andra 8 0 

3923100000 Askar, lådor, häckar och liknande artiklar 8 0 

3923210000 Av polymerer av eten 8 0 

3923290000 Av annan plast 8 0 

3923300000 Damejeanner, flaskor, kannor o.d. 8 0 

3923400000 Spolar, rullar och liknande artiklar 6,5 3 

3923500000 Proppar, lock, kapsyler och andra förslutningsartiklar 8 5 

3923900000 Andra 8 3 

3924100000 Bord- och köksartiklar 8 0 

3924901000 Tvålkoppar och tvålaskar 8 0 

3924902000 Borddukar och liknande artiklar 8 0 

3924909000 Andra 8 0 

3925100000 Cisterner, tankar, kar och liknande behållare med en rymd av 
mer än 300 l 

8 0 

3925200000 Dörrar, fönster, dörr- och fönsterkarmar, dörrtrösklar 8 0 

3925300000 Fönsterluckor, markiser, persienner, spjäljalusier, rullgardiner 
och liknande artiklar samt delar till sådana artiklar 

8 0 

3925900000 Andra 8 3 

3926101000 Pennfodral och radergummin 8 0 

3926102000 Pärmar och album 8 0 

3926109000 Andra 8 0 

3926200000 Kläder och tillbehör till kläder (inbegripet handskar, vantar 
och muffar) 

8 0 

3926300000 Beslag till möbler, karosserier o.d. 8 0 

3926400000 Statyetter och andra prydnadsartiklar 8 0 

3926901000 Delar för användning i maskiner, apparater samt mekaniska 
redskap 

8 3
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3926902000 Icke mekaniska fläktar och handfläktar, ramar and handtag för 
dessa samt delar av sådana ramar och handtag 

8 0 

3926903000 Märken och etiketter 8 0 

3926904000 Tejp och tejphållare 8 0 

3926905000 Ramar för målningar, fotografier, speglar e.d. 8 0 

3926909000 Andra 8 3 

4001100000 Naturgummilatex, även förvulkad 0 0 

4001211000 Rss 1X 0 0 

4001212000 Rss nr 1 0 0 

4001213000 Rss nr 2 0 0 

4001214000 Rss nr 3 0 0 

4001215000 Rss nr 4 0 0 

4001216000 Rss nr 5 0 0 

4001220000 Tekniskt specificerat naturgummi (TSNR) 0 0 

4001290000 Andra 0 0 

4001301000 Chiclegummi 2 0 

4001309000 Andra 2 0 

4002110000 I form av latex 8 0 

4002190000 Andra 8 5 

4002201000 I form av latex 8 0 

4002209000 Andra 8 5 

4002311000 I form av latex 5 0 

4002319000 Andra 5 0 

4002391000 I form av latex 5 0 

4002399010 Av klorinerat isobuten-isoprengummi (CIIR) 5 0 

4002399020 Av brominerat isobuten-isoprengummi (BIIR) 5 0 

4002410000 I form av latex 8 0 

4002490000 Andra 8 0
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4002510000 I form av latex 8 3 

4002590000 Andra 8 5 

4002601000 I form av latex 8 0 

4002609000 Andra 8 0 

4002701000 I form av latex 8 5 

4002709000 Andra 8 7 

4002801000 I form av latex 8 0 

4002809000 Andra 8 0 

4002910000 I form av latex 8 0 

4002991000 Av karboxylnitrilgummi (XNBR) 8 0 

4002992000 Av nitrilisoprengummi (NIR) 8 0 

4002993000 Tioplaster (TM) 8 0 

4002999000 Andra 8 0 

4003000000 Gummiregenerat, i obearbetad form eller i form av plattor, 
duk eller remsor 

8 0 

4004000000 Avklipp och annat avfall samt skrot, av annat gummi än 
hårdgummi, även pulveriserat eller granulerat 

3 0 

4005101000 Plattor, skivor eller remsor 8 0 

4005109000 Andra 8 3 

4005200000 Lösningar; dispersioner, andra än dispersioner enligt under
nummer 4005.10 

8 0 

4005910000 Plattor, skivor eller remsor 8 0 

4005991000 Ovulkat latexgummi 8 0 

4005999000 Andra 8 3 

4006100000 Slitbanor (ovulkade) för regummering av däck 8 0 

4006901000 Stänger av gummi 8 0 

4006902000 Rör av gummi 8 0 

4006903000 Strängar av gummi 8 0 

4006904000 Ringar, rondeller och tätningar av gummi 8 0 

4006905000 Tråd av gummi 8 0 

4006909000 Andra 8 0
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4007001000 Tråd av gummi 8 0 

4007002000 Rep av gummi 8 0 

4008111000 I förening med textilvävnad, för förstärkning 8 3 

4008119000 Andra 8 3 

4008191000 I förening med textilvävnad, för förstärkning 8 0 

4008199000 Andra 8 3 

4008211000 I förening med textilvävnad, för förstärkning 8 0 

4008219000 Andra 8 0 

4008291000 I förening med textilvävnad, för förstärkning 8 3 

4008299000 Andra 8 5 

4009110000 Inte försedda med kopplingsanordningar 8 0 

4009120000 Försedda med kopplingsanordningar 8 0 

4009210000 Inte försedda med kopplingsanordningar 8 5 

4009220000 Försedda med kopplingsanordningar 8 3 

4009310000 Inte försedda med kopplingsanordningar 8 0 

4009320000 Försedda med kopplingsanordningar 8 0 

4009410000 Inte försedda med kopplingsanordningar 8 0 

4009420000 Försedda med kopplingsanordningar 8 5 

4010110000 Förstärkta enbart med metall 8 0 

4010120000 Förstärkta enbart med textilmaterial 8 0 

4010191000 Förstärkta enbart med plast 8 3 

4010199000 Andra 8 0 

4010310000 Ändlösa drivremmar med trapetsformat tvärsnitt (kilremmar), 
skårremmar, med en utvändig omkrets av mer än 60 cm men 
inte överstigande 180 cm 

8 0 

4010320000 Ändlösa drivremmar med trapetsformat tvärsnitt (kilremmar), 
andra än skårremmar, med en utvändig omkrets av mer än 
60 cm men inte överstigande 180 cm 

8 0
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4010330000 Ändlösa drivremmar med trapetsformat tvärsnitt (kilremmar), 
skårremmar, med en utvändig omkrets av mer än 180 cm 
men inte överstigande 240 cm 

8 0 

4010340000 Ändlösa drivremmar med trapetsformat tvärsnitt (kilremmar), 
andra än skårremmar, med en utvändig omkrets av mer än 
180 cm men inte överstigande 240 cm 

8 0 

4010350000 Ändlösa synkrona remmar, med en utvändig omkrets av mer 
än 60 cm men inte överstigande 150 cm 

8 0 

4010360000 Ändlösa synkrona remmar, med en utvändig omkrets av mer 
än 150 cm men inte överstigande 198 cm 

8 0 

4010390000 Andra 8 5 

4011101000 Med radial stomme 8 0 

4011102000 Med ensidig stomme 8 0 

4011109000 Andra 8 0 

4011201010 Av sådana slag som används för en fälg på mindre än 
49,53 cm i diameter 

8 0 

4011201090 Andra 8 0 

4011202010 Av sådana slag som används för en fälg på mindre än 
49,53 cm i diameter 

8 0 

4011202090 Andra 8 0 

4011209000 Andra 8 0 

4011300000 Av sådana slag som används på luftfartyg 5 0 

4011400000 Av sådana slag som används på motorcyklar 8 0 

4011500000 Av sådana slag som används på cyklar 8 0 

4011610000 Av sådana slag som används på fordon för lantbruk eller 
skogsbruk 

8 0 

4011620000 Av sådana slag som används på fordon och maskiner, för 
byggändamål eller för industriell hantering, för en fälgdiame
ter av högst 61 cm 

8 3 

4011630000 Av sådana slag som används på fordon och maskiner, för 
byggändamål eller för industriell hantering, för en fälgdiame
ter av mer än 61 cm 

8 0 

4011690000 Andra 8 0 

4011920000 Av sådana slag som används på fordon för lantbruk eller 
skogsbruk 

8 0
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4011930000 Av sådana slag som används på fordon och maskiner, för 
byggändamål eller för industriell hantering, för en fälgdiame
ter av högst 61 cm 

8 0 

4011940000 Av sådana slag som används på fordon och maskiner, för 
byggändamål eller för industriell hantering, för en fälgdiame
ter av mer än 61 cm 

8 0 

4011990000 Andra 8 0 

4012110000 Av sådana slag som används på personbilar (inbegripet sta
tionsvagnar och tävlingsbilar) 

8 0 

4012120000 Av sådana slag som används på bussar eller lastbilar 8 0 

4012130000 Av sådana slag som används på luftfartyg 5 0 

4012190000 Andra 8 0 

4012201000 Av sådana slag som används på luftfartyg 5 0 

4012209010 Av sådana slag som används på personbilar (inbegripet sta
tionsvagnar och tävlingsbilar) 

8 0 

4012209020 Av sådana slag som används på bussar eller lastbilar 8 0 

4012209090 Andra 8 0 

4012901010 Massivdäck 5 0 

4012901020 Halvmassivdäck 5 0 

4012901030 Slitbanor 5 0 

4012901040 Fälgband 5 0 

4012909010 Massivdäck 8 0 

4012909020 Halvmassivdäck 8 0 

4012909030 Slitbanor 8 0 

4012909040 Fälgband 8 0 

4012909090 Andra 8 0 

4013101000 Av sådana slag som används på personbilar (inbegripet sta
tionsvagnar och tävlingsbilar) 

8 0 

4013102000 Av sådana slag som används på bussar eller lastbilar 8 0 

4013200000 Av sådana slag som används på cyklar 8 0 

4013901000 Av sådana slag som används på luftfartyg 5 0 

4013909010 Av sådana slag som används på motorcyklar eller skotrar 8 0
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4013909020 Av sådana slag som används på fordon och maskiner för 
industriell hantering eller på fordon för lantbruk 

8 0 

4013909090 Andra 8 0 

4014100000 Kondomer 8 0 

4014901000 Nappar 8 0 

4014909000 Andra 8 0 

4015110000 För kirurgiskt bruk 8 0 

4015190000 Andra 8 0 

4015901000 Skyddskläder för dykare 8 0 

4015902000 Skyddskläder för radiologer 8 0 

4015909000 Andra 8 0 

4016100000 Av poröst gummi 8 0 

4016910000 Golvbeläggningsmaterial och mattor 8 3 

4016920000 Radergummin 8 0 

4016930000 Packningar, tätningar o.d. 8 3 

4016940000 Fendrar för fartyg eller kajer, även uppblåsbara 8 0 

4016951000 Luftmadrasser 8 0 

4016952000 Dynor 8 0 

4016953000 Kuddar 8 0 

4016959000 Andra 8 3 

4016991010 Delar av luftballonger, flygmaskiner, glidflygplan, drakar och 
s.k. rotochutes 

0 0 

4016991090 Andra 8 3 

4016992000 Remsor av gummi 8 0 

4016993000 Proppar och ringar för flaskor 8 3 

4016999000 Andra 8 3 

4017001000 Hårdgummi 8 0 

4017002000 Varor av hårdgummi 8 0 

4101201000 Hudar och skinn, ogarvade 1 0 

4101202000 Hudar och skinn som genomgått en reversibel garvningspro
cess (inklusive förgarvning) 

5 0
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4101501011 Hud av ko 1 0 

4101501012 Hud av ungtjur 1 0 

4101501013 Hud av oxe 1 10 

4101501014 Hud av tjur 1 0 

4101501019 Andra 1 0 

4101501021 Hud av ko 1 0 

4101501022 Hud av ungtjur 1 0 

4101501023 Hud av oxe 1 0 

4101501024 Hud av tjur 1 0 

4101501029 Andra 1 0 

4101501090 Andra 1 0 

4101502000 Hudar och skinn som genomgått en reversibel garvningspro
cess (inklusive förgarvning) 

5 0 

4101901011 Av kalvskinn 1 0 

4101901019 Andra 1 0 

4101901091 Av kalvskinn 1 0 

4101901099 Andra 1 0 

4101902000 Hudar och skinn som genomgått en reversibel garvningspro
cess (inklusive förgarvning) 

5 0 

4102100000 Med kvarsittande ull 1 0 

4102211000 Hudar och skinn, ogarvade 1 0 

4102212000 Hudar och skinn som genomgått en reversibel garvningspro
cess (inklusive förgarvning) 

5 0 

4102291000 Hudar och skinn, ogarvade 1 0 

4102292000 Hudar och skinn som genomgått en reversibel garvningspro
cess (inklusive förgarvning) 

5 0 

4103201010 Av orm 1 0 

4103201020 Av ödla 1 0 

4103201030 Av krokodil 1 0 

4103201090 Andra 1 0
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4103202000 Hudar och skinn som genomgått en reversibel garvningspro
cess (inklusive förgarvning) 

5 0 

4103301000 Hudar och skinn, ogarvade 1 0 

4103302000 Hudar och skinn som genomgått en reversibel garvningspro
cess (inklusive förgarvning) 

5 0 

4103901010 Av ål 1 0 

4103901020 Av känguru 1 0 

4103901030 Av kamel (inbegripet dromedar) 1 0 

4103901090 Andra 1 0 

4103902010 Av kamel (inbegripet dromedar) 3 0 

4103902090 Andra 5 0 

4104110000 Narvläder, ospaltat; spaltat narvläder 5 0 

4104190000 Andra 5 0 

4104410000 Narvläder, ospaltat; spaltat narvläder 5 0 

4104490000 Andra 5 0 

4105100000 I vått tillstånd (inbegripet wet-blue) 5 0 

4105300000 Torra (crust) 5 0 

4106210000 I vått tillstånd (inbegripet wet-blue) 5 0 

4106220000 Torra (crust) 5 0 

4106310000 I vått tillstånd (inbegripet wet-blue) 5 0 

4106320000 Torra (crust) 5 0 

4106400000 Av reptiler 5 0 

4106910000 I vått tillstånd (inbegripet wet-blue) 5 0 

4106920000 Torra (crust) 5 0 

4107110000 Narvläder, ospaltat 5 0 

4107120000 Spaltat narvläder 5 0 

4107190000 Andra 5 0 

4107910000 Narvläder, ospaltat 5 0 

4107920000 Spaltat narvläder 5 0 

4107990000 Andra 5 0
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4112000000 Läder vidare berett efter garvning eller grundfärgning och 
torkning, inbegripet läder berett till pergament, av får och 
lamm, utan kvarsittande ull, även spaltat, annat än läder enligt 
nr 41.14 

5 0 

4113100000 Av get eller killing 5 0 

4113200000 Av svin 5 0 

4113300000 Av reptiler 5 0 

4113900000 Andra 5 0 

4114100000 Sämskläder (inbegripet kombinationssämskläder) 5 0 

4114201000 Lackläder 5 0 

4114202000 Laminerat lackläder 5 0 

4114203000 Metalliserat läder 5 0 

4115100000 Konstläder, på basis av läder eller läderfibrer, i plattor, skivor 
eller remsor, även i rullar 

8 0 

4115200000 Avklipp och annat avfall av läder eller konstläder, olämpligt 
för tillverkning av lädervaror; läderpulver 

3 0 

4201001000 Av reptilskinn 8 0 

4201009010 Sadlar och vojlockar 8 3 

4201009020 Draglinor 8 0 

4201009030 Koppel 8 0 

4201009040 Munkorgar 8 0 

4201009090 Andra 8 0 

4202111010 Av orm 8 0 

4202111020 Av ödla 8 0 

4202111030 Av krokodil 8 0 

4202111040 Av ål 8 0 

4202111050 Av känguru 8 0 

4202111090 Andra 8 3 

4202112000 Av konstläder 8 3 

4202113000 Av lackskinn 8 0 

4202121010 Av polyvinylklorid 8 0
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4202121020 Av polyuretan 8 0 

4202121090 Andra 8 0 

4202122000 Av textilvara 8 3 

4202191000 Av kartong 8 3 

4202199000 Andra 8 3 

4202211010 Av orm 8 3 

4202211020 Av ödla 8 3 

4202211030 Av krokodil 8 3 

4202211040 Av ål 8 0 

4202211050 Av känguru 8 0 

4202211090 Andra 8 0 

4202212000 Av konstläder 8 0 

4202213000 Av lackskinn 8 0 

4202221010 Av polyvinylklorid 8 3 

4202221020 Av polyuretan 8 0 

4202221090 Andra 8 3 

4202222000 Av textilvara 8 0 

4202291000 Av kartong 8 0 

4202299000 Andra 8 3 

4202311010 Av orm 8 3 

4202311020 Av ödla 8 3 

4202311030 Av krokodil 8 3 

4202311040 Av ål 8 0 

4202311050 Av känguru 8 0 

4202311090 Andra 8 3 

4202312000 Av konstläder 8 0 

4202313000 Av lackskinn 8 0 

4202321010 Av polyvinylklorid 8 3 

4202321020 Av polyuretan 8 0 

4202321090 Andra 8 3 

4202322000 Av textilvara 8 3
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4202391000 Av kartong 8 0 

4202399000 Andra 8 3 

4202911010 Av orm 8 0 

4202911020 Av ödla 8 0 

4202911030 Av krokodil 8 0 

4202911040 Av ål 8 0 

4202911050 Av känguru 8 0 

4202911090 Andra 8 0 

4202912000 Av konstläder 8 0 

4202913000 Av lackskinn 8 0 

4202921010 Av polyvinylklorid 8 0 

4202921020 Av polyuretan 8 0 

4202921090 Andra 8 0 

4202922000 Av textilvara 8 0 

4202991000 Av kartong 8 0 

4202999000 Andra 8 0 

4203101010 Rockar 13 0 

4203101020 Jackor, blazrar och jumprar 13 0 

4203101050 Undertröjor 13 0 

4203101060 Kalsonger och långbyxor 13 0 

4203101070 Kjolar 13 0 

4203101080 Overaller 13 0 

4203101090 Andra 13 0 

4203102010 Rockar 13 0 

4203102020 Jackor, blazrar och jumprar 13 0 

4203102050 Undertröjor 13 0 

4203102060 Kalsonger och långbyxor 13 0 

4203102070 Kjolar 13 0 

4203102080 Overaller 13 0 

4203102090 Andra 13 0
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4203103010 Rockar 13 0 

4203103020 Jackor, blazrar och jumprar 13 0 

4203103050 Undertröjor 13 0 

4203103060 Kalsonger och långbyxor 13 0 

4203103070 Kjolar 13 0 

4203103080 Overaller 13 0 

4203103090 Andra 13 0 

4203109010 Rockar 13 0 

4203109020 Jackor, blazrar och jumprar 13 0 

4203109050 Undertröjor 13 0 

4203109060 Kalsonger och långbyxor 13 0 

4203109070 Kjolar 13 0 

4203109080 Overaller 13 0 

4203109090 Andra 13 0 

4203211000 Basebollhandskar 13 0 

4203212000 Golfhandskar 13 0 

4203213000 Skidhandskar 13 0 

4203214000 Motorcykelhandskar 13 0 

4203215000 Slaghandskar 13 0 

4203216000 Tennishandskar 13 0 

4203217000 Ishockeyhandskar 13 0 

4203219000 Andra 13 0 

4203291000 Arbetshandskar 13 0 

4203292000 Frackhandskar 13 0 

4203293000 Bilhandskar 13 0 

4203299000 Andra 13 3 

4203301010 Av orm 13 0 

4203301020 Av ödla 13 3 

4203301030 Av krokodil 13 3 

4203301040 Av ål 13 0
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4203301090 Andra 13 3 

4203309000 Andra 13 3 

4203400000 Andra tillbehör till kläder 13 3 

4205001110 Bälten 8 

– Transportband 3 

– till motorer 0 

– Andra 3 

4205001190 Andra 8 

– Pickers 0 

– Andra 3 

4205001900 Andra läderartiklar 8 0 

4205002110 Bälten 8 

– Transportband 3 

– Till motorer 0 

– Andra 3 

4205002190 Andra 8 

– Pickers 0 

– Andra 3 

4205002900 Andra varor av konstläder 8 0 

4206001000 Katgut 8 0 

4206009000 Andra 8 0 

4301100000 Hela skinn av mink, med eller utan huvud, svans eller tassar 3 0 

4301300000 Hela skinn av följande lamm: astrakan, breitschwanz, karakul, 
persian och liknande lamm, indiskt, kinesiskt och mongoliskt 
lamm samt tibetlamm, med eller utan huvud, svans eller tassar 

3 0 

4301600000 Hela skinn av räv, med eller utan huvud, svans eller tassar 3 0 

4301801000 Av chinchilla 3 0 

4301802000 Av opossum 3 0 

4301803000 Av tvättbjörn 3 0 

4301804000 Av prärievarg 3 0
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4301805000 Av kanin eller hare 3 0 

4301806000 Av bisamråtta 3 0 

4301809000 Andra 3 0 

4301900000 Huvuden, svansar, tassar och andra delar eller avklipp, lämp
liga för körsnärsbruk 

3 0 

4302110000 Av mink 5 0 

4302191000 Av bäver 5 0 

4302192000 Av bisamråtta 5 0 

4302193000 Av räv 5 0 

4302195000 Av chinchilla 5 0 

4302196000 Av opossum 5 0 

4302197000 Av tvättbjörn 5 0 

4302198000 Av prärievarg 5 0 

4302199010 Av får 5 0 

4302199020 Hela skinn av följande lamm: astrakan, breitschwanz, karakul, 
persian och liknande lamm, indiskt, kinesiskt och mongoliskt 
lamm samt tibetlamm 

5 0 

4302199090 Andra 5 0 

4302201000 Av mink 5 0 

4302202000 Av kanin eller hare 5 0 

4302203000 Av bäver 5 0 

4302204000 Av bisamråtta 5 0 

4302205000 Av räv 5 0 

4302207000 Av chinchilla 5 0 

4302209010 Av opossum 5 0 

4302209020 Av tvättbjörn 5 0 

4302209030 Av prärievarg 5 0 

4302209090 Andra 5 0 

4302300000 Hela skinn och delar eller avklipp av skinn, hopfogade 5 0 

4303101100 Av mink 16 0 

4303101200 Av kanin eller hare 16 0
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4303101300 Av lamm 16 0 

4303101400 Av bäver 16 0 

4303101500 Av bisamråtta 16 0 

4303101600 Av räv 16 0 

4303101800 Av chinchilla 16 0 

4303101910 Av opossum 16 0 

4303101920 Av tvättbjörn 16 0 

4303101930 Av prärievarg 16 0 

4303101990 Andra 16 0 

4303102100 Av mink 16 0 

4303102200 Av kanin eller hare 16 0 

4303102300 Av lamm 16 0 

4303102400 Av bäver 16 0 

4303102500 Av bisamråtta 16 0 

4303102600 Av räv 16 0 

4303102800 Av chinchilla 16 0 

4303102910 Av opossum 16 0 

4303102920 Av tvättbjörn 16 0 

4303102930 Av prärievarg 16 0 

4303102990 Andra 16 0 

4303900000 Andra 16 0 

4304001000 Konstgjord päls 8 0 

4304002000 Varor av konstgjord päls 8 0 

4401100000 Brännved i form av stockar, kubbar, vedträn, kvistar, risknip
pen e.d. 

2 0 

4401210000 Barrträ 2 0 

4401221000 För tillverkning av pappersmassa 0 0 

4401229000 Andra 2 0 

4401300000 Sågspån och annat träavfall, även agglomererat till vedträn, 
briketter, pelletar eller liknande former 

2 3 

4402101000 Agglomererat träkol 2 3
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4402109000 Andra 2 3 

4402901000 Agglomererat träkol 2 3 

4402909000 Andra 2 3 

4403101000 Virke av tropiska träslag 0 0 

4403102000 Lövträ 0 0 

4403109000 Barrträ 0 0 

4403201000 Cederträ 0 0 

4403202010 Douglasgran 0 0 

4403202020 Hemlock 0 0 

4403203000 Rödtall 0 0 

4403204000 Vitgran eller Coloradogran 0 0 

4403205000 Lärkträd 0 0 

4403207000 Gran 0 0 

4403208000 Montereytall 0 0 

4403209000 Andra 0 0 

4403410000 Mörkröd meranti, ljusröd meranti och meranti bakau 0 0 

4403491000 Vit lauan, vit meranti, vit seraya, gul meranti och alan 0 0 

4403492010 Teak 0 0 

4403492020 Keruing 0 0 

4403492030 Kapur 0 0 

4403492040 Jelutong 0 0 

4403492090 Andra 0 0 

4403493000 Okoumé, obeche, sapelli, sipo, acajou d’Afrique, makoré och 
iroko 

0 0 

4403494000 Tiama, mansonia, ilomba, dibetou, limba och azobé 0 0 

4403495000 Mahogny och balsa 0 0 

4403499000 Andra 0 0 

4403910000 Av ek (Quercus spp.) 0 0 

4403920000 Av bok (Fagus spp.) 0 0 

4403991010 Rosenträ 0 0 

4403991020 Ebenholtsträ 0 0
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4403991040 Ask 0 0 

4403991050 Valnötsträ 0 0 

4403991090 Andra 0 0 

4403992000 Pockenholtz (Lignum vitae) 0 0 

4403993010 Asp 0 0 

4403993020 Poppel 0 0 

4403993030 Lönn 0 0 

4403993040 Alm 0 0 

4403993050 Björk 0 0 

4403993060 Lind 0 0 

4403994000 Kejsarträd 0 0 

4403999011 Malas 0 0 

4403999012 Taun 0 0 

4403999019 Andra 0 0 

4403999090 Andra 0 0 

4404102000 Träkäppar 5 5 

4404109000 Andra 5 5 

4404202000 Träkäppar 5 5 

4404209000 Andra 5 5 

4405000000 Träull, trämjöl 5 5 

4406100000 Oimpregnerat 5 5 

4406900000 Andra 5 5 

4407101000 Cederträ 5 3 

4407102000 Douglasgran 5 3 

4407103000 Rödtall 5 5 

4407104000 Vitgran eller Coloradogran 5 3 

4407105000 Lärkträd 5 3 

4407107000 Gran 5 5 

4407108000 Montereytall 5 3 

4407109000 Andra 5 3
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4407210000 Mahogny (Swietenia spp.) 5 5 

4407220000 Virola, imbuia och balsa 5 5 

4407250000 Mörkröd meranti, ljusröd meranti och meranti bakau 5 5 

4407260000 Vit lauan, vit meranti, vit seraya, gul meranti och alan 5 5 

4407270000 Sapelli 5 5 

4407280000 Iroko 5 5 

4407291000 Keruing, ramin, kapur, jongkong, merbau, jelutong och kem
pas 

5 5 

4407292000 Teak 5 5 

4407293000 Okoumé, obeche, sipo, acajou d’Afrique, makoré, tiama, man
sonia, ilomba, dibetou, limba och azobé 

5 5 

4407299000 Andra 5 5 

4407910000 Av ek (Quercus spp.) 5 3 

4407920000 Av bok (Fagus spp.) 5 5 

4407930000 Av lönn (Acer spp.) 5 3 

4407940000 Av körsbärsträ (Prunus spp.) 5 3 

4407950000 Av ask (Fraxinus spp.) 5 3 

4407991010 Rosenträ 5 3 

4407991020 Ebenholtsträ 5 5 

4407991040 Valnötsträ 5 3 

4407991090 Andra 5 5 

4407992000 Pockenholtz (Lignum vitae) 5 3 

4407993010 Asp 5 3 

4407993020 Poppel 5 3 

4407993040 Alm 5 5 

4407993050 Björk 5 3 

4407993060 Lind 5 3 

4407994000 Kejsarträd 5 3 

4407999010 Tropiska träslag, som inte anges ovan 5 3 

4407999090 Andra 5 3 

4408106000 För fanering som erhållits genom skärning av laminerat virke 
eller för annat liknande laminerat virke 

8 5
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4408109100 För framställning av plywood 3 5 

4408109200 Mönstrad faner 3 5 

4408109910 Cederträ 5 5 

4408109920 Douglasgran 5 5 

4408109930 Rödtall 5 5 

4408109940 Vitgran eller Coloradogran 5 5 

4408109950 Lärkträd 5 5 

4408109960 Gran 5 5 

4408109970 Montereytall 5 5 

4408109990 Andra 5 5 

4408313000 För fanering som erhållits genom skärning av laminerat virke 
eller för annat liknande laminerat virke 

8 5 

4408319011 För framställning av plywood 3 5 

4408319012 Mönstrad faner 3 5 

4408319019 Andra 5 5 

4408319021 För framställning av plywood 3 5 

4408319022 Mönstrad faner 3 5 

4408319029 Andra 5 5 

4408396000 För fanering som erhållits genom skärning av laminerat virke 
eller för annat liknande laminerat virke 

8 5 

4408399011 För framställning av plywood 3 5 

4408399012 Mönstrad faner 3 5 

4408399019 Andra 5 5 

4408399021 För framställning av plywood 3 5 

4408399022 Mönstrad faner 3 5 

4408399029 Andra 5 5 

4408399031 För framställning av plywood 3 5 

4408399032 Mönstrad faner 3 5 

4408399039 Andra 5 5 

4408399041 För framställning av plywood 3 5 

4408399042 Mönstrad faner 3 5 

4408399049 Andra 5 5
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4408399051 För framställning av plywood 3 5 

4408399052 Mönstrad faner 3 5 

4408399059 Andra 5 5 

4408399091 För framställning av plywood 3 5 

4408399092 Mönstrad faner 3 5 

4408399099 Andra 5 5 

4408901000 För fanering som erhållits genom skärning av laminerat virke 
eller för annat liknande laminerat virke 

8 5 

4408909150 För framställning av plywood 3 5 

4408909160 Mönstrad faner 3 5 

4408909191 Rosenträ 5 5 

4408909192 Ebenholtsträ 5 5 

4408909193 Ask 5 5 

4408909194 Valnötsträ 5 5 

4408909199 Andra 5 5 

4408909210 För framställning av plywood 3 5 

4408909220 Mönstrad faner 3 5 

4408909290 Andra 5 5 

4408909370 För framställning av plywood 3 5 

4408909380 Mönstrad faner 3 5 

4408909391 Asp 5 5 

4408909392 Poppel 5 5 

4408909393 Lönn 5 5 

4408909394 Alm 5 5 

4408909395 Björk 5 5 

4408909396 Lind 5 5 

4408909410 För framställning av plywood 3 5 

4408909420 Mönstrad faner 3 5 

4408909490 Andra 5 5 

4408909912 För framställning av plywood 3 5 

4408909913 Mönstrad faner 3 5 

4408909914 Baboen 5 5
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4408909919 Andra 5 5 

4408909991 För framställning av plywood 3 5 

4408909992 Mönstrad faner 3 5 

4408909999 Andra 5 5 

4409100000 Barrträ 8 5 

4409210000 Av bambu 8 5 

4409290000 Andra 8 5 

4410111000 Obearbetade eller endast slipade 8 7 

4410112000 Ytbelagda med melaminplastimpregnerat papper 8 7 

4410113000 Ytbelagda med dekorativa plattor av plastlaminat 8 5 

4410119000 Andra 8 5 

4410121000 Obearbetade eller endast slipade 8 7 

4410129000 Andra 8 5 

4410191010 Obearbetade eller endast slipade 8 7 

4410191090 Andra 8 5 

4410199010 Obearbetade eller endast slipade 8 7 

4410199020 Ytbelagda med melaminplastimpregnerat papper 8 7 

4410199030 Ytbelagda med dekorativa plattor av plastlaminat 8 5 

4410199090 Andra 8 5 

4410900000 Andra 8 5 

4411121000 Inte mekaniskt bearbetade och inte ytbelagda 8 7 

4411122000 Mekaniskt bearbetade eller ytbelagda 8 

– Träfiberskivor med en densitet av mer än 0,8 g/cm 3 , med 
undantag av golvskivor 

7 

– Träfiberskivor med en densitet av mer än 0,5 g/cm 3 men 
högst 0,8 g/cm 3 , med undantag av golvskivor 

7 

– Träfiberskivor med en densitet av mer än 0,35 g/cm 3 men 
högst 0,5 g/cm 3 , med undantag av golvskivor 

5
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4411129000 Andra 8 

– Träfiberskivor med en densitet av mer än 0,8 g/cm 3 7 

– Träfiberskivor med en densitet av mer än 0,5 g/cm 3 men 
högst 0,8 g/cm 3 

7 

– Träfiberskivor med en densitet av mer än 0,35 g/cm 3 men 
högst 0,5 g/cm 3 , med undantag av golvskivor 

5 

4411131000 Inte mekaniskt bearbetade och inte ytbelagda 8 7 

4411132000 Mekaniskt bearbetade eller ytbelagda 8 

– Träfiberskivor med en densitet av mer än 0,8 g/cm 3 , med 
undantag av golvskivor 

7 

– Träfiberskivor med en densitet av mer än 0,5 g/cm 3 men 
högst 0,8 g/cm 3 , med undantag av golvskivor 

7 

– Träfiberskivor med en densitet av mer än 0,35 g/cm 3 men 
högst 0,5 g/cm 3 , med undantag av golvskivor 

5 

4411139000 Andra 8 

– Träfiberskivor med en densitet av mer än 0,8 g/cm 3 7 

– Träfiberskivor med en densitet av mer än 0,5 g/cm 3 men 
högst 0,8 g/cm 3 

7 

– Träfiberskivor med en densitet av mer än 0,35 g/cm 3 men 
högst 0,5 g/cm 3 , med undantag av golvskivor 

5 

4411141000 Inte mekaniskt bearbetade och inte ytbelagda 8 7 

4411142010 Golvskivor 8 7 

4411142090 Andra 8 

– Träfiberskivor med en densitet av mer än 0,8 g/cm 3 , med 
undantag av golvskivor 

7 

– Träfiberskivor med en densitet av mer än 0,5 g/cm 3 men 
högst 0,8 g/cm 3 , med undantag av golvskivor 

7 

– Träfiberskivor med en densitet av mer än 0,35 g/cm 3 men 
högst 0,5 g/cm 3 , med undantag av golvskivor 

5 

4411149000 Andra 8 

– Träfiberskivor med en densitet av mer än 0,8 g/cm 3 7 

– Träfiberskivor med en densitet av mer än 0,5 g/cm 3 men 
högst 0,8 g/cm 3 

7 

– Träfiberskivor med en densitet av mer än 0,35 g/cm 3 men 
högst 0,5 g/cm 3 , med undantag av golvskivor 

5 

4411921000 Inte mekaniskt bearbetade och inte ytbelagda 8 7
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4411922010 Golvskivor 8 7 

4411922090 Andra 8 7 

4411929000 Andra 8 7 

4411931000 Inte mekaniskt bearbetade och inte ytbelagda 8 7 

4411932010 Golvskivor 8 7 

4411932090 Andra 8 7 

4411939000 Andra 8 7 

4411941000 Inte mekaniskt bearbetade och inte ytbelagda 8 7 

4411949000 Andra 8 5 

4412101010 Med en tjocklek av mindre än 6 mm 8 

1. Bestående enbart av träfanerskikt som vart och ett har en 
tjocklek av högst 6 mm 

a. Med minst ett yttre skikt av tropiska träslag enligt anm. 
1 till undernummer i detta kapitel 

– Med en tjocklek av mindre än 3,2 mm 

7 

– Med en tjocklek av mindre än 4 mm men minst 
3,2 mm 

7 

– Med en tjocklek av högst 6 mm men minst 4 mm 5 

b. Andra, med minst ett yttre skikt av lövträ 

– Med en tjocklek av mindre än 3,2 mm 
7 

– Med en tjocklek av mindre än 4 mm men minst 
3,2 mm 

5 

– Med en tjocklek av högst 6 mm men minst 4 mm 5 

c. Andra, med undantag av sådana med båda yttre skikten 
av barrträ 

– Med en tjocklek av mindre än 6 mm 

5 

2. Andra, med minst ett yttre skikt av lövträ 

– med undantag av sådana med minst ett yttre skikt av 
tropiska träslag enligt anm. 1 till undernummer i detta 
kapitel och innehållande minst ett skikt av spånskiva 

– – Kryssfaner (plywood) 

5 

3. Andra 

– med undantag av sådana med minst ett yttre skikt av 
tropiska träslag enligt anm. 1 till undernummer i detta 
kapitel och innehållande minst ett skikt av spånskiva, 
med båda yttre lagren av barrträ 

5
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4412101020 Med en tjocklek av minst 6 mm 8 

1. Bestående enbart av träfanerskikt som vart och ett har en 
tjocklek av högst 6 mm 

a. Med minst ett yttre skikt av tropiska träslag enligt anm. 
1 till undernummer i detta kapitel 

– Med en tjocklek av mindre än 12 mm men minst 
6 mm 

5 

– Med en tjocklek av mindre än 15 mm men minst 
12 mm 

5 

– Med en tjocklek av minst 15 mm 5 

b. Andra, med minst ett yttre skikt av lövträ 

– Med en tjocklek av mindre än 12 mm men minst 
6 mm 

7 

– Med en tjocklek av mindre än 15 mm men minst 
12 mm 

7 

– Med en tjocklek av minst 15 mm 5 

c. Andra, med undantag av sådana med båda yttre skikten 
av barrträ 

5 

2. Andra, med minst ett yttre skikt av lövträ 

– med undantag av sådana med minst ett yttre skikt av 
tropiska träslag enligt anm. 1 till undernummer i detta 
kapitel och innehållande minst ett skikt av spånskiva 

– – Kryssfaner (plywood) 

5 

3. Andra 

– med undantag av sådana med minst ett yttre skikt av 
tropiska träslag enligt anm. 1 till undernummer i detta 
kapitel och innehållande minst ett skikt av spånskiva, 
med båda yttre lagren av barrträ 

5 

4412102000 Golvskivor 8 

1. Med minst ett yttre skikt av lövträ 

– med undantag av sådana med minst ett yttre skikt av 
tropiska träslag enligt anm. 1 till undernummer i detta 
kapitel och innehållande minst ett skikt av spånskiva 

5 

2. Andra 

– med undantag av sådana med minst ett yttre skikt av 
tropiska träslag enligt anm. 1 till undernummer i detta 
kapitel och innehållande minst ett skikt av spånskiva 

7 

4412109010 Med en sammanlagd tjocklek av minst 6 mm som vart och ett 
har en tjocklek av högst 6 mm 

8 

1. Med minst ett yttre skikt av lövträ 

– Fanerade skivor och liknande trälaminat 

– – Med minst ett yttre skikt av tropiska träslag enligt anm. 
1 till undernummer i detta kapitel 

7 

– – Andra, med minst ett skikt av spånskiva 7 

– – Andra 5 

2. Andra 

– Fanerade skivor och liknande trälaminat 

– – Med minst ett yttre skikt av tropiska träslag enligt anm. 
1 till undernummer i detta kapitel 

7 

– – Andra, med minst ett skikt av spånskiva 5 

– – Andra 5
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4412109090 Andra 8 

1. Med minst ett yttre skikt av lövträ 

– Fanerade skivor och liknande trälaminat 

– – Med minst ett yttre skikt av tropiska träslag enligt anm. 
1 till undernummer i detta kapitel 

7 

– – Andra, med minst ett skikt av spånskiva 7 

– – Andra 5 

2. Andra 

– Fanerade skivor och liknande trälaminat 

– – Med minst ett yttre skikt av tropiska träslag enligt anm. 
1 till undernummer i detta kapitel 

7 

– – Andra, med minst ett skikt av spånskiva 5 

– – Andra 5 

4412311000 Med en tjocklek av mindre än 3,2 mm 8 7 

4412312000 Med en tjocklek av mindre än 4 mm men minst 3,2 mm 8 7 

4412313000 Med en tjocklek av mindre än 6 mm men minst 4 mm 8 5 

4412314000 Med en tjocklek av mindre än 10 mm men minst 6 mm 11 5 

4412315000 Med en tjocklek av mindre än 12 mm men minst 10 mm 11 5 

4412316000 Med en tjocklek av mindre än 15 mm men minst 12 mm 11 5 

4412317000 Med en tjocklek av minst 15 mm 11 5 

4412321000 Med en tjocklek av mindre än 3,2 mm 8 7 

4412322000 Med en tjocklek av mindre än 4 mm men minst 3,2 mm 8 5 

4412323000 Med en tjocklek av mindre än 6 mm men minst 4 mm 8 5 

4412324000 Med en tjocklek av mindre än 10 mm men minst 6 mm 11 7 

4412325000 Med en tjocklek av mindre än 12 mm men minst 10 mm 11 7 

4412326000 Med en tjocklek av mindre än 15 mm men minst 12 mm 11 7 

4412327000 Med en tjocklek av minst 15 mm 11 5 

4412391010 Med en tjocklek av mindre än 6 mm 8 7 

4412391090 Andra 11 7
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4412399010 Med en tjocklek av mindre än 6 mm 8 5 

4412399090 Andra 11 5 

4412941000 Stavlamell 8 

1. Med minst ett yttre skikt av lövträ 
a. med minst ett yttre skikt av tropiska träslag enligt anm. 

1 till undernummer i detta kapitel 

7 

b. Andra, med undantag av sådana med minst ett skikt av 
spånskiva 

– Kryssfaner (plywood) 

5 

– Golvskivor 5 

– Andra, fanerade skivor och liknande trälaminat 5 

2. Andra 

a. Med minst ett yttre skikt av tropiska träslag enligt anm. 
1 till undernummer i detta kapitel 

7 

b. Andra, med undantag av sådana med minst ett skikt av 
spånskiva 

– Kryssfaner (plywood) med båda ytterlagren av barrträ 

7 

– Kryssfaner (andra) 5 

– Golvskivor 7 

– Andra (fanerade skivor och liknande trälaminat) 5 

4412942000 Laminboard 8 

1. Med minst ett yttre skikt av lövträ 

a. med minst ett yttre skikt av tropiska träslag enligt anm. 
1 till undernummer i detta kapitel 

7 

b. Andra, med undantag av sådana med minst ett skikt av 
spånskiva 

– Kryssfaner (plywood) 

5 

– Golvskivor 5 

– Andra, fanerade skivor och liknande trälaminat 5 

2. Andra 

a. Med minst ett yttre skikt av tropiska träslag enligt anm. 
1 till undernummer i detta kapitel 

7 

b. Andra, med minst ett skikt av spånskiva 

– Kryssfaner (plywood) med båda ytterlagren av barrträ 
7 

– Kryssfaner (andra) 5 

– Golvskivor 7 

– Andra (fanerade skivor och liknande trälaminat) 5
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4412943000 Battenboard 8 

1. Med minst ett yttre skikt av lövträ 

a. med minst ett yttre skikt av tropiska träslag enligt anm. 
1 till undernummer i detta kapitel 

7 

b. Andra, med undantag av sådana med minst ett skikt av 
spånskiva 

– Kryssfaner (plywood) 

5 

– Golvskivor 5 

– Andra, fanerade skivor och liknande trälaminat 5 

2. Andra 

a. Med minst ett yttre skikt av tropiska träslag enligt anm. 
1 till undernummer i detta kapitel 

7 

b. Andra, med undantag av sådana med minst ett skikt av 
spånskiva 

– Kryssfaner (plywood) med båda ytterlagren av barrträ 

7 

– Kryssfaner (andra) 5 

– Golvskivor 7 

– Andra (fanerade skivor och liknande trälaminat) 5 

4412991011 Med en sammanlagd tjocklek av minst 6 mm som vart och ett 
har en tjocklek av högst 6 mm 

11 7 

4412991019 Andra 8 7 

4412991021 Med en sammanlagd tjocklek av minst 6 mm som vart och ett 
har en tjocklek av högst 6 mm 

11 7 

4412991029 Andra 8 7 

4412991031 Med en sammanlagd tjocklek av minst 6 mm som vart och ett 
har en tjocklek av högst 6 mm 

11 5 

4412991039 Andra 8 5 

4412991041 Golvskivor, med en sammanlagd tjocklek av minst 6 mm som 
vart och ett har en tjocklek av högst 6 mm 

11 5 

4412991042 Golvskivor, andra 8 5 

4412991043 Andra, med en sammanlagd tjocklek av minst 6 mm som vart 
och ett har en tjocklek av högst 6 mm 

11 5 

4412991049 Andra 8 5 

4412992010 Med en sammanlagd tjocklek av minst 6 mm som vart och ett 
har en tjocklek av högst 6 mm 

11 7 

4412992090 Andra 8 7 

4412993010 Med en sammanlagd tjocklek av minst 6 mm som vart och ett 
har en tjocklek av högst 6 mm 

11 5 

4412993090 Andra 8 5 

4412999111 Med en sammanlagd tjocklek av minst 6 mm som vart och ett 
har en tjocklek av högst 6 mm 

11 7
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4412999119 Andra 8 7 

4412999191 Med en sammanlagd tjocklek av minst 6 mm som vart och ett 
har en tjocklek av högst 6 mm 

11 5 

4412999199 Andra 8 5 

4412999211 Med en sammanlagd tjocklek av minst 6 mm som vart och ett 
har en tjocklek av högst 6 mm 

11 7 

4412999219 Andra 8 7 

4412999291 Med en sammanlagd tjocklek av minst 6 mm som vart och ett 
har en tjocklek av högst 6 mm 

11 5 

4412999299 Andra 8 5 

4413000000 Förtätat trä i block, plattor, ribbor eller profilerade former 8 5 

4414000000 Träramar för målningar, fotografier, speglar e.d. 8 5 

4415100000 Packlådor, förpackningsaskar, häckar, tunnor och liknande 
förpackningar; kabeltrummor 

8 5 

4415200000 Lastpallar, pallboxar och liknande anordningar; pallflänsar 8 5 

4416000000 Fat, tunnor, kar, baljor och andra tunnbinderiarbeten samt 
delar till sådana arbeten, av trä, inbegripet tunnstav 

8 5 

4417000000 Verktyg och redskap, infattningar, handtag och skaft till verk
tyg eller redskap, borstträn samt borst- och kvastskaft, av trä; 
skoläster och skoblock, av trä 

8 5 

4418100000 Fönster (även franska) och fönsterkarmar 8 5 

4418200000 Dörrar, dörrkarmar och dörrtrösklar 8 5 

4418400000 Formar, formluckor o.d., för betonggjutning 8 5 

4418500000 Vissa takspån (”shingles” och ”shakes”) 8 5 

4418600000 Stolpar och bjälkar 8 5 

4418711000 Sammansatt parkettstav 8 5 

4418719000 Andra 8 5 

4418721000 Sammansatt parkettstav 8 5 

4418729000 Andra 8 5 

4418791000 Sammansatt parkettstav 8 5 

4418799000 Andra 8 5 

4418901000 Cellplattor 8 5 

4418909000 Andra 8 5 

4419001000 Skålar 8 5 

4419002010 Av bambu 8 5
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4419002090 Andra 8 5 

4419009000 Andra 8 5 

4420101000 Statyetter 8 5 

4420109000 Andra 8 5 

4420901000 Trä med inläggningar 8 5 

4420902010 Cigarettskrin och cigarettetuier 8 5 

4420902020 Skrin, askar, etuier och fodral för smycken 8 5 

4420902030 Rumsinventarier av trä, inte inbegripna i kapitel 94 8 5 

4420902090 Andra 8 5 

4420909010 Skrin, askar, etuier och fodral för cigaretter eller smycken 8 5 

4420909020 Rumsinventarier av trä, inte inbegripna i kapitel 94 8 5 

4420909090 Andra 8 5 

4421100000 Klädgalgar 8 5 

4421901010 Bobiner 8 5 

4421901090 Andra 8 5 

4421902000 Ämnen till tändstickor, träpligg till skodon 8 5 

4421903000 Tandpetare 8 5 

4421904000 Block av trä 8 5 

4421905000 Fläktar och pekskärmar, icke-mekaniska, skärmar och handtag 
till sådana och delar av skärmar och handtag 

8 5 

4421909000 Andra 8 5 

4501100000 Naturkork, obearbetad eller enkelt förarbetad 8 3 

4501900000 Andra 8 3 

4502000000 Naturkork, befriad från det yttre barklagret eller sågad eller 
skuren så att yttersidan och innersidan blivit tämligen paral
lella, samt naturkork i kvadratiska eller rektangulära block, 
plattor, skivor eller remsor (inbegripet skarpkantade ämnen 
till korkar) 

8 3 

4503100000 Korkar 8 3 

4503900000 Andra 8 3 

4504100000 Plattor, skivor eller remsor; murstenar av alla former; fasta 
valsar, inbegripet skivor 

8 3 

4504900000 Andra 8 3 

4601211000 Mattor 8 0 

4601212000 Gallerverk 8 0
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4601221000 Mattor 8 0 

4601222000 Gallerverk 8 0 

4601291000 Mattor 8 0 

4601292000 Gallerverk 8 0 

4601921000 Eunjukbaljang (med en bredd av mindre än 35 cm) 8 0 

4601929000 Andra 8 0 

4601930000 Av råtting 8 0 

4601941000 Eunjukbaljang (med en bredd av mindre än 35 cm) 8 0 

4601949000 Andra 8 0 

4601991000 Artiklar i skivor, flätade med plast 8 0 

4601999000 Andra 8 0 

4602111000 Korgar 8 5 

4602112000 Brickor, fat, tallrikar och liknande köks- och bordsartiklar 8 5 

4602119000 Andra 8 5 

4602120000 Av rotting 8 5 

4602191000 Artiklar av säv 8 0 

4602199000 Andra 8 5 

4602900000 Andra 8 0 

4701001000 Oblekt 0 0 

4701002000 Halvblekt eller blekt 0 0 

4702000000 Dissolvingmassa av ved 0 0 

4703110000 Barrträ 0 0 

4703190000 Lövträ 0 0 

4703211000 Halvblekt 0 0 

4703212000 Blekt 0 0 

4703291000 Halvblekt 0 0 

4703292000 Blekt 0 0 

4704110000 Barrträ 0 0 

4704190000 Lövträ 0 0 

4704210000 Barrträ 0 0 

4704290000 Lövträ 0 0
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4705000000 Massa av trä erhållen genom en kombination av mekaniska 
och kemiska processer 

0 0 

4706100000 Massa av bomullslinters 0 0 

4706200000 Massa av fibrer erhållna ur papper eller papp för återvinning 
(avfall och förbrukade varor) 

0 0 

4706301000 Mekanisk massa 0 0 

4706302000 Kemisk massa 0 0 

4706303000 Halvkemisk massa 0 0 

4706911000 Oblekt 0 0 

4706912000 Halvblekt eller blekt 0 0 

4706921000 Oblekt 0 0 

4706922000 Halvblekt eller blekt 0 0 

4706931000 Oblekt 0 0 

4706932000 Halvblekt eller blekt 0 0 

4707100000 Oblekt kraftpapper eller kraftpapp eller wellpapp 0 0 

4707200000 Annat papper eller annan papp, tillverkade huvudsakligen av 
blekt kemisk massa, inte färgade i mälden 

0 0 

4707300000 Papper eller papp, tillverkade huvudsakligen av mekanisk 
massa (t.ex. tidningar, tidskrifter och liknande tryckalster) 

0 0 

4707900000 Andra slag, inbegripet avfall och förbrukade varor som inte 
sorterats 

0 0 

4801000000 Tidningspapper i rullar eller ark 0 0 

4802100000 Papper och papp, handgjorda 0 0 

4802200000 Papper och papp av sådana slag som används för tillverkning 
av papper och papp som är ljuskänsliga, värmekänsliga eller 
elektrokänsliga 

0 0 

4802400000 Tapetråpapper 0 0 

4802541010 Flerskiktat papper och papp, varje lager blekt 0 0 

4802541090 Andra 0 0 

4802549010 Flerskiktat papper och papp, varje lager blekt 0 0 

4802549090 Andra 0 0 

4802551010 Flerskiktat papper och papp, varje lager blekt 0 0 

4802551090 Andra 0 0 

4802559010 Flerskiktat papper och papp, varje lager blekt 0 0
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4802559090 Andra 0 0 

4802561010 Flerskiktat papper och papp, varje lager blekt 0 0 

4802561090 Andra 0 0 

4802569010 Flerskiktat papper och papp, varje lager blekt 0 0 

4802569090 Andra 0 0 

4802571010 Flerskiktat papper och papp, varje lager blekt 0 0 

4802571090 Andra 0 0 

4802579010 Flerskiktat papper och papp, varje lager blekt 0 0 

4802579090 Andra 0 0 

4802581010 Flerskiktat papper och papp, varje lager blekt 0 0 

4802581090 Andra 0 0 

4802582010 Flerskiktat papper och papp, varje lager blekt 0 0 

4802582090 Andra 0 0 

4802589010 Flerskiktat papper och papp, varje lager blekt 0 0 

4802589090 Andra 0 0 

4802611010 Flerskiktat papper och papp, varje lager blekt 0 0 

4802611090 Andra 0 0 

4802619010 Flerskiktat papper och papp, varje lager blekt 0 0 

4802619090 Andra 0 0 

4802621010 Flerskiktat papper och papp, varje lager blekt 0 0 

4802621090 Andra 0 0 

4802629010 Flerskiktat papper och papp, varje lager blekt 0 0 

4802629090 Andra 0 0 

4802691010 Flerskiktat papper och papp, varje lager blekt 0 0 

4802691090 Andra 0 0 

4802699010 Flerskiktat papper och papp, varje lager blekt 0 0 

4802699090 Andra 0 0 

4803001000 Papper av sådan typ som används till toalettpapper, ansikts
servetter, samt liknande papper av sådana slag som används 
för hushållsändamål eller sanitärt ändamål 

0 0 

4803002000 Cellulosavadd eller duk av cellulosafibrer 0 0
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4803009000 Andra 0 0 

4804110000 Oblekt 0 0 

4804190000 Andra 0 0 

4804210000 Oblekt 0 0 

4804290000 Andra 0 0 

4804311000 Elektriskt isolerande papper och papp 0 0 

4804312000 Kondensatorpapper och kondensatorpapp 0 0 

4804313000 Omslagspapper och omslagspapp 0 0 

4804319000 Andra 0 0 

4804391000 Kraftpapper för elektrisk isolering 0 0 

4804392000 Kondensatorpapper och kondensatorpapp 0 0 

4804393000 Omslagspapper och omslagspapp 0 0 

4804399000 Andra 0 0 

4804411010 Vägande mindre än 200 g/m 2 0 0 

4804411090 Andra 0 0 

4804419010 Vägande mindre än 200 g/m 2 0 0 

4804419090 Andra 0 0 

4804421000 Vägande mindre än 200 g/m 2 0 0 

4804429000 Andra 0 0 

4804491000 Vägande mindre än 200 g/m 2 0 0 

4804499000 Andra 0 0 

4804510000 Oblekt 0 0 

4804520000 Likformigt blekt i hela mälden och med en halt av kemisk 
massa av mer än 95 viktprocent av det totala fiberinnehållet 

0 0 

4804590000 Andra 0 0 

4805110000 Halvkemiskt vågningspapper 0 0 

4805120000 Vågningspapper av halmmassa 0 0 

4805190000 Andra 0 0
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4805241000 Flerskiktat papper och papp, varje lager blekt 0 0 

4805249000 Andra 0 0 

4805251000 Flerskiktat papper och papp, varje lager blekt 0 0 

4805259000 Andra 0 0 

4805300000 Omslagspapper av sulfitmassa 0 0 

4805400000 Filtrerpapper och filtrerpapp 0 0 

4805500000 Grålumppapper och grålumppapp 0 0 

4805911000 Flerskiktat papper och papp, varje lager blekt 0 0 

4805919010 Kondensatorpapper och kondensatorpapp 0 0 

4805919090 Andra 0 0 

4805921000 Flerskiktat papper och papp, varje lager blekt 0 0 

4805929000 Andra 0 0 

4805931000 Flerskiktat papper och papp, varje lager blekt 0 0 

4805939000 Andra 0 0 

4806100000 Pergamentpapper och pergamentpapp 0 0 

4806200000 Smörpapper 0 0 

4806300000 Genomskinligt ritpapper 0 0 

4806401000 Pergamyn (glassin) 0 0 

4806409000 Andra 0 0 

4807000000 Papper och papp, sammansatta (bestående av skikt förenade 
med bindemedel), inte belagda, bestrukna eller impregnerade, 
även armerade invändigt, i rullar eller ark 

0 0 

4808100000 Papper och papp, vågade (inbegripet wellpapp), även perfore
rade 

0 0 

4808200000 Kraftsäckpapper, kräppat eller plisserat, även präglat eller per
forerat 

0 0 

4808300000 Annat kraftpapper, kräppat eller plisserat, även präglat eller 
perforerat 

0 0 

4808900000 Andra 0 0
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4809201000 Enskiktat 0 0 

4809202000 Flerskiktat 0 0 

4809901000 Övertryckspapper 0 0 

4809902000 Värmekänslig inspelningsbar pappersremsa 0 0 

4809903000 Grafikpapper 0 0 

4809904000 Karbonpapper och liknande kopieringspapper 0 0 

4809909000 Andra 0 0 

4810131000 Papper och papp, av sådana slag som används för skrivning 
och tryckning 

0 0 

4810139000 Andra 0 0 

4810141000 Papper och papp, av sådana slag som används för skrivning 
och tryckning 

0 0 

4810149000 Andra 0 0 

4810191000 Papper och papp, av sådana slag som används för skrivning 
och tryckning 

0 0 

4810199000 Andra 0 0 

4810220000 Bestruket lättviktspapper 0 0 

4810290000 Andra 0 0 

4810310000 Likformigt blekta i hela mälden och med en halt av kemisk 
massa av mer än 95 viktprocent av det totala fiberinnehållet 
samt vägande 150 g/m 2 eller mindre 

0 0 

4810320000 Likformigt blekta i hela mälden och med en halt av kemisk 
massa av mer än 95 viktprocent av det totala fiberinnehållet 
samt vägande mer än 150 g/m 2 

0 0 

4810390000 Andra 0 0 

4810920000 Flerskiktat 0 0 

4810991000 Matrispapper 0 0 

4810992000 Filtrerpapper 0 0 

4810999000 Andra 0 0 

4811101000 Takpapp 0 0 

4811109000 Andra 0 0 

4811410000 Självhäftande 0 0
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4811490000 Andra 0 0 

4811511000 Vägande mer än 150 g/m 2 men högst 265 g/m 2 0 0 

4811519011 Golvbeläggningsmaterial med botten av papper eller papp 0 0 

4811519019 Andra 0 0 

4811519090 Andra 0 0 

4811590000 Andra 0 0 

4811600000 Papper och papp, belagda, bestrukna eller impregnerade med 
vax, paraffin, stearin, olja eller glycerol 

0 0 

4811901010 Linjerat eller rutat 0 0 

4811901090 Andra 0 0 

4811902010 Cellulosavadd 0 0 

4811902090 Andra 0 0 

4812000000 Filterblock och filterplattor av pappersmassa 0 0 

4813100000 I häften eller hylsor 0 0 

4813200000 I rullar med en bredd av högst 5 cm 0 0 

4813900000 Andra 0 0 

4814100000 Papperstapeter och liknande väggbeklädnad av ingrainpapper 0 0 

4814201000 Tapeter 0 0 

4814202000 Lincrusta 0 0 

4814209000 Andra 0 0 

4814901010 Av kohempfibrer 0 0 

4814901090 Andra 0 0 

4814909000 Andra 0 0 

4816201000 Enskiktat 0 0 

4816202000 Flerskiktat 0 0 

4816901000 Övertryckspapper 0 0 

4816902000 Värmekänslig inspelningsbar pappersremsa 0 0 

4816903000 Grafikpapper 0 0 

4816904000 Karbonpapper och liknande kopieringspapper 0 0
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4816905000 Pappersstenciler 0 0 

4816909000 Andra 0 0 

4817100000 Kuvert 0 0 

4817200000 Kortbrev, brevkort med enbart postalt tryck samt korrespon
denskort 

0 0 

4817300000 Askar, mappar o.d. av papper eller papp, innehållande ett 
sortiment av brevpapper, papperskuvert e.d. 

0 0 

4818100000 Toalettpapper 0 0 

4818200000 Näsdukar, servetter för rengöring av ansikte eller händer, 
handdukar och hushållspapper 

0 0 

4818300000 Borddukar och bordsservetter 0 0 

4818401000 Blöjor till spädbarn 0 0 

4818409000 Andra 0 0 

4818500000 Kläder och tillbehör till kläder 0 0 

4818900000 Andra 0 0 

4819100000 Kartonger, askar och lådor av wellpapp 0 0 

4819200000 Vikbara kartonger, askar och lådor av annat papper eller an
nan papp än wellpapp 

0 0 

4819300000 Säckar, bärkassar och påsar, med en bredd vid botten av 
minst 40 cm 

0 0 

4819400000 Andra säckar, bärkassar och påsar samt strutar 0 0 

4819501000 Lämpliga för att förpacka vätskor 0 0 

4819509000 Andra 0 0 

4819600000 Kortregisterlådor, brevkorgar, förvaringsaskar och liknande ar
tiklar av sådana slag som används på kontor, i butiker e.d. 

0 0 

4820100000 Kontorsböcker, räkenskapsböcker, anteckningsböcker, order
böcker, kvittensböcker, brevpapper i block, anteckningsblock, 
dagböcker och liknande artiklar 

0 0 

4820200000 Skrivböcker 0 0 

4820300000 Samlingspärmar (andra än bokomslag) och mappar 0 0 

4820400000 Blankettsatser, även interfolierade med karbonpapper 0 0
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4820500000 Album för prover eller samlingar 0 0 

4820900000 Andra 0 0 

4821100000 Tryckta 0 0 

4821900000 Andra 0 0 

4822100000 Av sådana slag som används för uppspolning av textilgarn 0 0 

4822900000 Andra 0 0 

4823200000 Filtrerpapper och filtrerpapp 0 0 

4823400000 Tryckt papper i rullar, ark eller rondeller, avsett för registre
rande apparater 

0 0 

4823610000 Av bambu 0 0 

4823690000 Andra 0 0 

4823700000 Formpressade artiklar av pappersmassa 0 0 

4823901010 Stansade kort 0 0 

4823901090 Andra 0 0 

4823902000 Kraftpapper för elektrisk isolering 0 0 

4823903011 Golvbeläggningsmaterial med botten av papper eller papp 0 0 

4823903019 Andra 0 0 

4823903021 Golvbeläggningsmaterial med botten av papper eller papp 0 0 

4823903029 Andra 0 0 

4823903090 Andra 0 0 

4823905000 Perforerat papper för jacquardmaskiner 0 0 

4823909011 Golvbeläggningsmaterial med botten av papper eller papp 0 0 

4823909019 Andra 0 0 

4823909090 Andra 0 0 

4901101000 Tryckt på koreanska 0 0 

4901109000 Andra 0 0 

4901911000 Tryckt på koreanska 0 0 

4901919000 Andra 0 0 

4901991000 Tryckt på koreanska 0 0
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4901999000 Andra 0 0 

4902101010 Tidningar 0 0 

4902101090 Andra 0 0 

4902109000 Andra 0 0 

4902901010 Tidskrifter 0 0 

4902901090 Andra 0 0 

4902909010 Tidskrifter 0 0 

4902909090 Andra 0 0 

4903000000 Bilderböcker, ritböcker och målarböcker för barn 0 0 

4904000000 Musiknoter, tryckta eller handskrivna, även häftade, bundna 
eller illustrerade 

0 0 

4905100000 Glober 0 0 

4905911000 Kartor och hydrografiska tabeller 0 0 

4905919000 Andra 0 0 

4905990000 Andra 0 0 

4906001000 Planer 0 0 

4906002000 Teckningar 0 0 

4906009000 Andra 0 0 

4907001000 Omakulerade frimärken 0 0 

4907002000 Flygfraktsedlar 0 0 

4907009000 Andra 0 0 

4908100000 Dekalkomanier, tryckta med preparat enligt nr 3 207 3,3 0 

4908901000 Dekalkomanier för underläggsskivor 3,3 0 

4908909000 Andra 3,3 0 

4909000000 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 

4 0 

4910001000 Av papper eller papp 4,7 0 

4910009000 Andra 4,7 0 

4911100000 Reklamtryckalster, affärskataloger o.d. 0 0
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4911911000 Tryckta planer och ritningar 0 0 

4911919000 Andra 0 0 

4911990000 Andra 0 0 

5001000000 Silkeskokonger, lämpliga för avhaspling 51 % eller 5 276 
won/kg; det värde 

som är störst 

0 

5002001010 Högst 20 decitex 3 0 

5002001020 Mer än 20 decitex men högst 25,56 decitex 51,7 % eller 
17 215 won/kg; 

det värde som är 
störst 

0 

5002001030 Mer än 25,56 decitex men högst 28,89 decitex 51,7 % eller 
17 215 won/kg; 

det värde som är 
störst 

0 

5002001040 Mer än 28,89 decitex men högst 36,67 decitex 51,7 % eller 
17 215 won/kg; 

det värde som är 
störst 

0 

5002001050 Mer än 36,67 decitex 51,7 % eller 
17 215 won/kg; 

det värde som är 
störst 

0 

5002002000 Doupion-silke 3 0 

5002009000 Andra 8 0 

5003001100 Avfall av kokonger 2 0 

5003001200 Flocksilke 2 0 

5003001300 Bisu 2 0 

5003001400 Frison 2 0 

5003001900 Andra 2 0 

5003009100 Pegine 2 0 

5003009200 Bourettesilke 2 0 

5003009900 Andra 2 0 

5004000000 Garn av natursilke (annat än garn spunnet av avfall av natur
silke), inte i detaljhandelsuppläggningar 

8 0 

5005001000 Handgjort garn 8 0 

5005002000 Garn spunnet av avfall av natursilke 8 0 

5005003000 Garn spunnet av bourettesilke 8 0 

5006001000 Garn av natursilke 8 0
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5006002000 Handgjort garn 8 0 

5006003000 Garn spunnet av avfall av natursilke 8 0 

5006004000 Garn spunnet av bourettesilke 8 0 

5006005000 Gut 8 0 

5007100000 Vävnader av bourettesilke 13 0 

5007201000 Vävnader av silke, grå 13 0 

5007202010 Shibori 13 0 

5007202020 Satin 13 0 

5007202030 Sidencrêpe 13 0 

5007202090 Andra 13 0 

5007209000 Andra 13 0 

5007901000 Vävnader av silke, grå 13 0 

5007902000 Vävnader av silke blandat med acetatgarn 13 0 

5007903000 Vävnader av silke blandat med andra syntetfibrer 13 0 

5007904000 Vävnader av silke blandat med ull 13 0 

5007909000 Andra 13 0 

5101110000 Klippt ull 0 0 

5101190000 Andra 0 0 

5101210000 Klippt ull 0 0 

5101290000 Andra 0 0 

5101300000 Karboniserad ull 0 0 

5102110000 Av kashmirget 0 0 

5102190000 Andra 0 0 

5102200000 Grova djurhår 0 0 

5103100000 Kamavfall av ull eller fina djurhår 0 0 

5103200000 Annat avfall av ull eller fina djurhår 0 0 

5103300000 Avfall av grova djurhår 0 0 

5104000000 Rivet avfall och riven lump av ull eller av fina eller grova 
djurhår 

0 0 

5105100000 Kardull 0 0

SV L 127/298 Europeiska unionens officiella tidning 14.5.2011

1635 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 31 schwedischer Vertragstext (Normativer Teil)300 von 1432

www.parlament.gv.at



HSK 2007 Varuslag Bastullsats Kategori Skyddsåtgärd 

5105210000 Kammad ull i bulk 0 0 

5105291000 Topp av all ull 0 0 

5105292000 Topp av blandad ull 0 0 

5105293000 Roving 0 0 

5105299000 Andra 0 0 

5105310000 Av kashmirget 0 0 

5105390000 Andra 0 0 

5105400000 Garn (kardgarn eller kamgarn) av grova djurhår 0 0 

5106101000 Av all ull 8 0 

5106109000 Andra 8 0 

5106201000 Blandat med polyesterfiber 8 0 

5106202000 Blandat med polyamidfiber 8 0 

5106203000 Blandat med akrylfiber 8 0 

5106204000 Blandat med andra syntetiska fibrer 8 0 

5106209000 Andra 8 0 

5107101000 Av all ull 8 7 

5107102000 Blandat med syntetfiber 8 0 

5107109000 Blandat med andra fiber 8 0 

5107201000 Blandat med polyesterfiber 8 0 

5107202000 Blandat med polyamidfiber 8 0 

5107203000 Blandat med akrylfiber 8 0 

5107204000 Blandat med andra syntetiska fibrer 8 0 

5107209000 Blandat med andra fibrer 8 0 

5108100000 Kardat 8 0 

5108200000 Kammat 8 0 

5109101000 Garn av ull 8 0 

5109109000 Garn av fina djurhår 8 0 

5109901000 Garn av ull 8 0 

5109909000 Garn av fina djurhår 8 0
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5110000000 Garn av grova djurhår eller tagel (inbegripet överspunnet garn 
av tagel), även i detaljhandelsuppläggningar 

8 0 

5111111000 Av ull 13 0 

5111112000 Av fina djurhår 13 0 

5111191000 Av ull 13 0 

5111192000 Av fina djurhår 13 0 

5111200000 Andra slag, blandade huvudsakligen eller uteslutande med 
konstfilament 

13 0 

5111300000 Andra slag, blandade huvudsakligen eller uteslutande med 
konststapelfibrer 

13 0 

5111900000 Andra 13 0 

5112111000 Av ull 13 7 

5112112000 Av fina djurhår 13 0 

5112191000 Av ull 13 7 

5112192000 Av fina djurhår 13 7 

5112200000 Andra slag, blandade huvudsakligen eller uteslutande med 
konstfilament 

13 0 

5112300000 Andra slag, blandade huvudsakligen eller uteslutande med 
konststapelfibrer 

13 0 

5112900000 Andra 13 7 

5113000000 Vävnader av grova djurhår eller av tagel 13 0 

5201001000 Bomullsfrö 0 0 

5201009010 Mindre än 23,2 mm (7/8 tum) av fiberlängden 0 0 

5201009020 Inte mindre än 23,2 mm (7/8 tum), men mindre än 25,4 mm 
(1 tum) av fiberlängden 

0 0 

5201009030 Inte mindre än 25,4 mm (1 tum), men mindre än 28,5 mm 
(1 1/8 tum) av fiberlängden 

0 0 

5201009050 Inte mindre än 28,5 mm (1 1/8 tum), men mindre än 
34,9 mm (1 3/8 tum) av fiberlängden 

0 0 

5201009060 Minst 34,9 mm (1 3/8 tum) av fiberlängden 0 0 

5202100000 Garnavfall (inbegripet trådavfall) 0 0
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5202910000 Rivet avfall 0 0 

5202990000 Andra 0 0 

5203000000 Bomull, kardad eller kammad 0 0 

5204110000 Innehållande minst 85 viktprocent bomull 8 0 

5204190000 Andra 8 0 

5204200000 För försäljning i detaljhandeln 8 0 

5205111000 Oblekt eller inte merceriserat 8 0 

5205119000 Andra 8 0 

5205121010 Med en längdvikt av högst 370,37 decitex men inte mindre 
än 232,56 decitex (inte mindre än metriskt nr 27 men högst 
metriskt nr 43) med undantag av OE-garn 

4 0 

5205121090 Andra 8 0 

5205129000 Andra 8 0 

5205131000 Oblekt eller inte merceriserat 8 0 

5205139000 Andra 8 0 

5205141000 Oblekt eller inte merceriserat 8 0 

5205149000 Andra 8 0 

5205151000 Oblekt eller inte merceriserat 8 0 

5205159000 Andra 8 0 

5205211000 Oblekt eller inte merceriserat 8 0 

5205219000 Andra 8 0 

5205221000 Oblekt eller inte merceriserat 8 0 

5205229000 Andra 8 0 

5205231000 Oblekt eller inte merceriserat 8 0 

5205239000 Andra 8 0 

5205241000 Oblekt eller inte merceriserat 8 0 

5205249000 Andra 8 0 

5205261000 Oblekt eller inte merceriserat 8 0 

5205269000 Andra 8 0 

5205271000 Oblekt eller inte merceriserat 8 0

SV 14.5.2011 Europeiska unionens officiella tidning L 127/301

1635 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 31 schwedischer Vertragstext (Normativer Teil) 303 von 1432

www.parlament.gv.at



HSK 2007 Varuslag Bastullsats Kategori Skyddsåtgärd 

5205279000 Andra 8 0 

5205281000 Oblekt eller inte merceriserat 8 0 

5205289000 Andra 8 0 

5205311000 Oblekt eller inte merceriserat 8 0 

5205319000 Andra 8 0 

5205321010 Med en längdvikt av högst 370,37 decitex men inte mindre 
än 232,56 decitex (inte mindre än metriskt nr 27 men högst 
metriskt nr 43) med undantag av OE-garn 

4 0 

5205321090 Andra 8 0 

5205329000 Andra 8 0 

5205331000 Oblekt eller inte merceriserat 8 0 

5205339000 Andra 8 0 

5205341000 Oblekt eller inte merceriserat 8 0 

5205349000 Andra 8 0 

5205351000 Oblekt eller inte merceriserat 8 0 

5205359000 Andra 8 0 

5205411000 Oblekt eller inte merceriserat 8 0 

5205419000 Andra 8 0 

5205421000 Oblekt eller inte merceriserat 8 0 

5205429000 Andra 8 0 

5205431000 Oblekt eller inte merceriserat 8 0 

5205439000 Andra 8 0 

5205441000 Oblekt eller inte merceriserat 8 0 

5205449000 Andra 8 0 

5205461000 Oblekt eller inte merceriserat 8 0 

5205469000 Andra 8 0 

5205471000 Oblekt eller inte merceriserat 8 0 

5205479000 Andra 8 0 

5205481000 Oblekt eller inte merceriserat 8 0 

5205489000 Andra 8 0 

5206111000 Oblekt eller inte merceriserat 8 0
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5206119000 Andra 8 0 

5206121000 Oblekt eller inte merceriserat 8 0 

5206129000 Andra 8 0 

5206131000 Oblekt eller inte merceriserat 8 0 

5206139000 Andra 8 0 

5206141000 Oblekt eller inte merceriserat 8 0 

5206149000 Andra 8 0 

5206151000 Oblekt eller inte merceriserat 8 0 

5206159000 Andra 8 0 

5206211000 Oblekt eller inte merceriserat 8 0 

5206219000 Andra 8 0 

5206221000 Oblekt eller inte merceriserat 8 0 

5206229000 Andra 8 0 

5206231000 Oblekt eller inte merceriserat 8 0 

5206239000 Andra 8 0 

5206241000 Oblekt eller inte merceriserat 8 0 

5206249000 Andra 8 0 

5206251000 Oblekt eller inte merceriserat 8 0 

5206259000 Andra 8 0 

5206311000 Oblekt eller inte merceriserat 8 0 

5206319000 Andra 8 0 

5206321000 Oblekt eller inte merceriserat 8 0 

5206329000 Andra 8 0 

5206331000 Oblekt eller inte merceriserat 8 0 

5206339000 Andra 8 0 

5206341000 Oblekt eller inte merceriserat 8 0 

5206349000 Andra 8 0 

5206351000 Oblekt eller inte merceriserat 8 0 

5206359000 Andra 8 0 

5206411000 Oblekt eller inte merceriserat 8 0 

5206419000 Andra 8 0
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5206421000 Oblekt eller inte merceriserat 8 0 

5206429000 Andra 8 0 

5206431000 Oblekt eller inte merceriserat 8 0 

5206439000 Andra 8 0 

5206441000 Oblekt eller inte merceriserat 8 0 

5206449000 Andra 8 0 

5206451000 Oblekt eller inte merceriserat 8 0 

5206459000 Andra 8 0 

5207101000 Oblekt eller inte merceriserat 8 0 

5207109000 Andra 8 0 

5207901000 Oblekt eller inte merceriserat 8 0 

5207909000 Andra 8 0 

5208110000 Med tvåskaftsbindning, vägande högst 100 g/m 2 10 0 

5208120000 Med tvåskaftsbindning, vägande mer än 100 g/m 2 10 0 

5208130000 Med 3-bindig eller 4-bindig kypertbindning, inbegripet 4-bin
dig bruten varpkypert 

10 0 

5208190000 Andra vävnader 10 0 

5208210000 Med tvåskaftsbindning, vägande högst 100 g/m 2 10 0 

5208220000 Med tvåskaftsbindning, vägande mer än 100 g/m 2 10 0 

5208230000 Med 3-bindig eller 4-bindig kypertbindning, inbegripet 4-bin
dig bruten varpkypert 

10 0 

5208290000 Andra vävnader 10 0 

5208310000 Med tvåskaftsbindning, vägande högst 100 g/m 2 10 0 

5208320000 Med tvåskaftsbindning, vägande mer än 100 g/m 2 10 0 

5208330000 Med 3-bindig eller 4-bindig kypertbindning, inbegripet 4-bin
dig bruten varpkypert 

10 0 

5208390000 Andra vävnader 10 0 

5208410000 Med tvåskaftsbindning, vägande högst 100 g/m 2 10 0 

5208420000 Med tvåskaftsbindning, vägande mer än 100 g/m 2 10 0
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5208430000 Med 3-bindig eller 4-bindig kypertbindning, inbegripet 4-bin
dig bruten varpkypert 

10 0 

5208490000 Andra vävnader 10 0 

5208510000 Med tvåskaftsbindning, vägande högst 100 g/m 2 10 0 

5208520000 Med tvåskaftsbindning, vägande mer än 100 g/m 2 10 0 

5208591000 Med 3-bindig eller 4-bindig kypertbindning, inbegripet 4-bin
dig bruten varpkypert 

10 0 

5208599000 Andra 10 0 

5209110000 Med tvåskaftsbindning 10 0 

5209120000 Med 3-bindig eller 4-bindig kypertbindning, inbegripet 4-bin
dig bruten varpkypert 

10 0 

5209190000 Andra vävnader 10 0 

5209210000 Med tvåskaftsbindning 10 0 

5209220000 Med 3-bindig eller 4-bindig kypertbindning, inbegripet 4-bin
dig bruten varpkypert 

10 0 

5209290000 Andra vävnader 10 0 

5209310000 Med tvåskaftsbindning 10 0 

5209320000 Med 3-bindig eller 4-bindig kypertbindning, inbegripet 4-bin
dig bruten varpkypert 

10 0 

5209390000 Andra vävnader 10 0 

5209410000 Med tvåskaftsbindning 10 0 

5209420000 Denim 10 0 

5209430000 Andra vävnader med 3-bindig eller 4-bindig kypertbindning, 
inbegripet 4-bindig bruten varpkypert 

10 0 

5209490000 Andra vävnader 10 0 

5209510000 Med tvåskaftsbindning 10 0 

5209520000 Med 3-bindig eller 4-bindig kypertbindning, inbegripet 4-bin
dig bruten varpkypert 

10 0 

5209590000 Andra vävnader 10 0 

5210110000 Med tvåskaftsbindning 10 0 

5210191000 Med 3-bindig eller 4-bindig kypertbindning, inbegripet 4-bin
dig bruten varpkypert 

10 0 

5210199000 Andra 10 0 

5210210000 Med tvåskaftsbindning 10 0
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5210291000 Med 3-bindig eller 4-bindig kypertbindning, inbegripet 4-bin
dig bruten varpkypert 

10 0 

5210299000 Andra 10 0 

5210310000 Med tvåskaftsbindning 10 0 

5210320000 Med 3-bindig eller 4-bindig kypertbindning, inbegripet 4-bin
dig bruten varpkypert 

10 0 

5210390000 Andra vävnader 10 0 

5210410000 Med tvåskaftsbindning 10 0 

5210491000 Med 3-bindig eller 4-bindig kypertbindning, inbegripet 4-bin
dig bruten varpkypert 

10 0 

5210499000 Andra 10 0 

5210510000 Med tvåskaftsbindning 10 0 

5210590000 Andra vävnader 10 0 

5211110000 Med tvåskaftsbindning 10 0 

5211120000 Med 3-bindig eller 4-bindig kypertbindning, inbegripet 4-bin
dig bruten varpkypert 

10 0 

5211190000 Andra vävnader 10 0 

5211200000 Blekt 10 0 

5211310000 Med tvåskaftsbindning 10 0 

5211320000 Med 3-bindig eller 4-bindig kypertbindning, inbegripet 4-bin
dig bruten varpkypert 

10 0 

5211390000 Andra vävnader 10 0 

5211410000 Med tvåskaftsbindning 10 0 

5211420000 Denim 10 0 

5211430000 Andra vävnader med 3-bindig eller 4-bindig kypertbindning, 
inbegripet 4-bindig bruten varpkypert 

10 0 

5211490000 Andra vävnader 10 0 

5211510000 Med tvåskaftsbindning 10 0 

5211520000 Med 3-bindig eller 4-bindig kypertbindning, inbegripet 4-bin
dig bruten varpkypert 

10 0 

5211590000 Andra vävnader 10 0 

5212110000 Oblekt 10 0 

5212120000 Blekt 10 0 

5212130000 Färgat 10 0
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5212140000 Av olikfärgade garner 10 0 

5212150000 Tryckta 10 0 

5212210000 Oblekt 10 0 

5212220000 Blekt 10 0 

5212230000 Färgat 10 0 

5212240000 Av olikfärgade garner 10 0 

5212250000 Tryckta 10 0 

5301100000 Lin, oberett eller rötat 2 0 

5301210000 Bråkat eller skäktat 2 0 

5301290000 Andra 2 0 

5301301000 Linblånor 2 0 

5301302000 Avfall av lin 2 0 

5302100000 Mjukhampa, oberedd eller rötad 2 0 

5302901000 Mjukhampa, bråkad, skäktad, häcklad eller på annat sätt be
redd, men inte spunnen 

2 0 

5302902010 Fiberkabel av mjukhampa 2 0 

5302902020 Avfall av mjukhampa 2 0 

5303101000 Jute 2 0 

5303102000 Andra bastfibrer för textilt ändamål 2 0 

5303901010 Jute 2 0 

5303901090 Andra bastfibrer för textilt ändamål 2 0 

5303909010 Fiberkapslar och avfall av jute 2 0 

5303909090 Fiberkapslar och avfall av andra bastfibrer för textilt ändamål 2 0 

5305001010 Oberett 2 0 

5305001090 Andra 2 0 

5305002010 Oberett 2 0 

5305002090 Andra 2 0 

5305003010 Oberett 2 0 

5305003090 Andra 2 0 

5305009010 Oberett 2 0 

5305009090 Andra 2 0
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5306101000 Av alla slags lin 8 0 

5306102000 Av blandningar 8 0 

5306201000 Av alla slags lin 8 0 

5306202000 Av blandningar 8 0 

5307101000 Av jute 8 0 

5307109000 Andra 8 0 

5307201000 Av jute 8 0 

5307209000 Andra 8 0 

5308100000 Garn av kokosfiber 8 0 

5308200000 Garn av mjukhampa 8 0 

5308901000 Ramigarn 8 0 

5308909000 Andra 8 0 

5309110000 Oblekta eller blekta 2 0 

5309190000 Andra 2 0 

5309210000 Oblekta eller blekta 2 0 

5309290000 Andra 2 0 

5310101000 Vävnader av jute 8 0 

5310109000 Andra 8 0 

5310901000 Vävnader av jute 8 0 

5310909000 Andra 8 0 

5311001000 Av rami 8 0 

5311002000 Av mjukhampa 8 0 

5311003000 Av pappersgarn 8 0 

5311009000 Andra 8 0 

5401101000 Av nylon eller andra polyamider 8 0 

5401102000 Av polyestrar 8 0 

5401103000 Av polymerer av akrylpolymerer 8 0 

5401109000 Andra 8 0 

5401201000 Av viskos 8 0 

5401202000 Av cellulosaacetat 8 0 

5401209000 Andra 8 0
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5402110000 Av aramider 8 0 

5402190000 Andra 8 0 

5402200000 Högstyrkegarn av polyestrar 8 0 

5402310000 Av nylon eller andra polyamider, hos vilket enkeltråden har 
en längdvikt av högst 50 tex 

8 0 

5402320000 Av nylon eller andra polyamider, hos vilket enkeltråden har 
en längdvikt av mer än 50 tex 

8 0 

5402330000 Av polyestrar 8 0 

5402340000 Av polypropen 8 0 

5402390000 Andra 8 0 

5402440000 Töjfibergarn 8 0 

5402450000 Andra, av nylon eller andra polyamider 8 0 

5402460000 Annat, av polyestrar, delvis orienterat 8 0 

5402470000 Annat, av polyestrar 8 0 

5402480000 Annat, av polypropen 8 0 

5402491000 Av polymerer av akrylpolymerer 8 0 

5402499000 Andra 8 0 

5402510000 Av nylon eller andra polyamider 8 0 

5402520000 Av polyestrar 8 0 

5402591000 Av polymerer av akrylpolymerer 8 0 

5402599000 Andra 8 0 

5402610000 Av nylon eller andra polyamider 8 0 

5402620000 Av polyestrar 8 0 

5402691000 Av polymerer av akrylpolymerer 8 0 

5402692000 Av polyvinylalkohol 8 0 

5402699000 Andra 8 0 

5403100000 Högstyrkegarn av viskos 2 0 

5403311000 Texturerat garn 2 0 

5403319000 Andra 2 0 

5403321000 Texturerat garn 2 0 

5403329000 Andra 2 0
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5403331000 Texturerat garn 8 0 

5403339000 Andra 8 0 

5403391000 Texturerat garn 8 0 

5403399000 Andra 8 0 

5403411000 Texturerat garn 2 0 

5403419000 Andra 2 0 

5403421000 Texturerat garn 8 0 

5403429000 Andra 8 0 

5403491000 Texturerat garn 8 0 

5403499000 Andra 8 0 

5404110000 Töjfibergarn 8 0 

5404120000 Annat, av polypropen 8 0 

5404191000 Av nylon eller andra polyamider 8 0 

5404192000 Av polyuretan 8 0 

5404193000 Av polyvinylalkohol 8 0 

5404199000 Andra 8 0 

5404901000 Av remsor 8 0 

5404909000 Andra 8 0 

5405001000 Monofilament 8 0 

5405009000 Andra 8 0 

5406001000 Garn av syntetfilament 8 0 

5406002000 Garn av regenatfilament 8 0 

5407101000 Av nylon eller andra polyamider 8 0 

5407102000 Av polyestrar 8 0 

5407200000 Vävnader framställda av remsor e.d. 8 0 

5407300000 Vävnader enligt anm. 9 till avdelning XI 8 0 

5407410000 Oblekta eller blekta 8 0 

5407420000 Färgade 8 0 

5407430000 Av olikfärgade garner 8 0 

5407440000 Tryckta 8 0
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5407510000 Oblekta eller blekta 8 0 

5407520000 Färgade 8 0 

5407530000 Av olikfärgade garner 8 0 

5407540000 Tryckta 8 0 

5407611000 Oblekta eller blekta 8 0 

5407612000 Färgade 8 0 

5407613000 Av olikfärgade garner 8 0 

5407614000 Tryckta 8 0 

5407691000 Oblekta eller blekta 8 0 

5407692000 Färgade 8 0 

5407693000 Av olikfärgade garner 8 0 

5407694000 Tryckta 8 0 

5407711000 Av polymerer av akrylpolymerer 8 0 

5407719000 Andra 8 0 

5407721000 Av polymerer av akrylpolymerer 8 0 

5407729000 Andra 8 0 

5407731000 Av polymerer av akrylpolymerer 8 0 

5407739000 Andra 8 0 

5407741000 Av polymerer av akrylpolymerer 8 0 

5407749000 Andra 8 0 

5407811000 Av nylon eller andra polyamider 8 0 

5407812000 Av polyestrar 8 0 

5407813000 Av polymerer av akrylpolymerer 8 0 

5407819000 Andra 8 0 

5407821000 Av nylon eller andra polyamider 8 0 

5407822000 Av polyestrar 8 0 

5407823000 Av polymerer av akrylpolymerer 8 0 

5407829000 Andra 8 0 

5407831000 Av nylon eller andra polyamider 8 0 

5407832000 Av polyestrar 8 0
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5407833000 Av polymerer av akrylpolymerer 8 0 

5407839000 Andra 8 0 

5407841000 Av nylon eller andra polyamider 8 0 

5407842000 Av polyestrar 8 0 

5407843000 Av polymerer av akrylpolymerer 8 0 

5407849000 Andra 8 0 

5407911000 Av nylon eller andra polyamider 8 0 

5407912000 Av polyestrar 8 0 

5407913000 Av polymerer av akrylpolymerer 8 0 

5407919000 Andra 8 0 

5407921000 Av nylon eller andra polyamider 8 0 

5407922000 Av polyestrar 8 0 

5407923000 Av polymerer av akrylpolymerer 8 0 

5407929000 Andra 8 0 

5407931000 Av nylon eller andra polyamider 8 0 

5407932000 Av polyestrar 8 0 

5407933000 Av polymerer av akrylpolymerer 8 0 

5407939000 Andra 8 0 

5407941000 Av nylon eller andra polyamider 8 0 

5407942000 Av polyestrar 8 0 

5407943000 Av polymerer av akrylpolymerer 8 0 

5407949000 Andra 8 0 

5408100000 Vävnader framställda av högstyrkegarn av viskos 8 0 

5408210000 Oblekta eller blekta 8 0 

5408220000 Färgade 8 0 

5408230000 Av olikfärgade garner 8 0 

5408240000 Tryckta 8 0 

5408310000 Oblekta eller blekta 8 0 

5408320000 Färgade 8 0
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5408330000 Av olikfärgade garner 8 0 

5408340000 Tryckta 8 0 

5501100000 Av nylon eller andra polyamider 8 0 

5501200000 Av polyestrar 8 0 

5501301000 Av akryl 8 0 

5501302000 Av modakryl 8 0 

5501400000 Av polypropen 8 0 

5501900000 Andra 8 0 

5502001000 Av viskos 7,5 0 

5502002010 Mindre än 44 000 decitex 7,5 0 

5502002020 Minst 44 000 decitex 7,5 0 

5502009000 Andra 7,5 0 

5503111000 Med särskilt sektionerat ytskikt 8 0 

5503119000 Andra 8 0 

5503191000 Med särskilt sektionerat ytskikt 8 0 

5503199000 Andra 8 0 

5503201000 Med särskilt sektionerat ytskikt 8 0 

5503209000 Andra 8 0 

5503301010 Med särskilt sektionerat ytskikt 8 0 

5503301020 Med konjugerat sektionerat ytskikt 8 0 

5503301090 Andra 8 0 

5503302010 Med särskilt sektionerat ytskikt 8 0 

5503302020 Med konjugerat sektionerat ytskikt 8 0 

5503302090 Andra 8 0 

5503400000 Av polypropen 8 0 

5503900000 Andra 8 0 

5504101000 Med särskilt sektionerat ytskikt 2 0 

5504102000 Med polynosiskt sektionerat ytskikt 2 0 

5504109000 Andra 2 0 

5504901000 Av cellulosaacetat 8 0
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5504902000 Av lyocellfibrer 4 0 

5504909000 Andra 8 0 

5505100000 Av syntetfibrer 2 0 

5505200000 Av regenatfibrer 2 0 

5506101000 Med särskilt sektionerat ytskikt 8 0 

5506109000 Andra 8 0 

5506201000 Med särskilt sektionerat ytskikt 8 0 

5506209000 Andra 8 0 

5506301010 Med särskilt sektionerat ytskikt 8 0 

5506301020 Med konjugerat sektionerat ytskikt 8 0 

5506301090 Andra 8 0 

5506302010 Med särskilt sektionerat ytskikt 8 0 

5506302020 Med konjugerat sektionerat ytskikt 8 0 

5506302090 Andra 8 0 

5506900000 Andra 8 0 

5507001010 Med särskilt sektionerat ytskikt 8 0 

5507001020 Med polynosiskt sektionerat ytskikt 8 0 

5507001090 Andra 8 0 

5507002000 Av cellulosaacetat 8 0 

5507009000 Andra 8 0 

5508101000 Av nylon eller andra polyamider 8 0 

5508102000 Av polyestrar 8 0 

5508103000 Av akryl- eller modakrylstapelfibrer 8 0 

5508109000 Andra 8 0 

5508201000 Av viskos 8 0 

5508202000 Av cellulosaacetat 8 0 

5508209000 Andra 8 0 

5509111000 Högstyrkegarn 8 0 

5509119000 Andra 8 0 

5509121000 Högstyrkegarn 8 0
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5509129000 Andra 8 0 

5509211000 Högstyrkegarn 8 0 

5509219000 Andra 8 0 

5509221000 Högstyrkegarn 8 0 

5509229000 Andra 8 0 

5509311000 Av akryl 8 0 

5509312000 Av modakryl 8 0 

5509321000 Av akryl 8 0 

5509322000 Av modakryl 8 0 

5509410000 Enkelgarn 8 0 

5509420000 Tvinnat (flertrådigt) garn 8 0 

5509510000 Blandade huvudsakligen eller uteslutande med konststapel
fibrer 

8 0 

5509520000 Blandade huvudsakligen eller uteslutande med ull eller fina 
djurhår 

8 0 

5509530000 Blandade huvudsakligen eller uteslutande med bomull 8 0 

5509590000 Andra 8 0 

5509611000 Av akryl 8 0 

5509612000 Av modakryl 8 0 

5509621000 Av akryl 8 0 

5509622000 Av modakryl 8 0 

5509691010 Av akryl 8 0 

5509691020 Av modakryl 8 0 

5509692010 Av akryl 8 0 

5509692020 Av modakryl 8 0 

5509911000 Av nylon eller andra polyamider 8 0 

5509919000 Andra 8 0 

5509921000 Av nylon eller andra polyamider 8 0 

5509929000 Andra 8 0 

5509990000 Andra 8 0 

5510111000 Av viskos 8 0
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5510112000 Av cellulosaacetat 8 0 

5510119000 Andra 8 0 

5510121000 Av viskos 8 0 

5510122000 Av cellulosaacetat 8 0 

5510129000 Andra 8 0 

5510201000 Av viskos 8 0 

5510202000 Av cellulosaacetat 8 0 

5510209000 Andra 8 0 

5510301000 Av viskos 8 0 

5510302000 Av cellulosaacetat 8 0 

5510309000 Andra 8 0 

5510901000 Av viskos 8 0 

5510902000 Av cellulosaacetat 8 0 

5510909000 Andra 8 0 

5511101000 Av nylon eller andra polyamider 8 0 

5511102000 Av polyestrar 8 0 

5511103000 Av akryl- eller modakrylstapelfibrer 8 0 

5511109000 Andra 8 0 

5511201000 Av nylon eller andra polyamider 8 0 

5511202000 Av polyestrar 8 0 

5511203000 Av akryl- eller modakrylstapelfibrer 8 0 

5511209000 Andra 8 0 

5511301000 Av viskos 8 0 

5511302000 Av cellulosaacetat 8 0 

5511309000 Andra 8 0 

5512110000 Oblekta eller blekta 10 0 

5512191000 Färgade 10 0 

5512192000 Av olikfärgade garner 10 0 

5512193000 Tryckta 10 0 

5512211000 Av akryl 10 0 

5512212000 Av modakryl 10 0
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5512290000 Andra 10 0 

5512911000 Av nylon eller andra polyamider 10 0 

5512919000 Andra 10 0 

5512991000 Av nylon eller andra polyamider 10 0 

5512999000 Andra 10 0 

5513110000 Av polyesterstapelfibrer, med tvåskaftsbindning 10 0 

5513120000 Med 3-bindig eller 4-bindig kypertbindning, inbegripet 4-bin
dig bruten varpkypert, av polyesterstapelfibrer 

10 0 

5513130000 Andra vävnader av polyesterstapelfibrer 10 0 

5513191000 Av nylon eller andra polyamider 10 0 

5513192010 Av akryl 10 0 

5513192020 Av modakryl 10 0 

5513199000 Andra 10 0 

5513210000 Av polyesterstapelfibrer, med tvåskaftsbindning 10 0 

5513231000 Med 3-bindig eller 4-bindig kypertbindning, inbegripet 4-bin
dig bruten varpkypert, av polyesterstapelfibrer 

10 0 

5513239000 Andra 10 0 

5513291000 Av nylon eller andra polyamider 10 0 

5513292010 Av akryl 10 0 

5513292020 Av modakryl 10 0 

5513299000 Andra 10 0 

5513310000 Av polyesterstapelfibrer, med tvåskaftsbindning 10 0 

5513391000 Av nylon eller andra polyamider 10 0 

5513392010 Av akryl 10 0 

5513392020 Av modakryl 10 0 

5513399000 Andra 10 0 

5513410000 Av polyesterstapelfibrer, med tvåskaftsbindning 10 0 

5513491000 Av nylon eller andra polyamider 10 0 

5513492010 Av akryl 10 0 

5513492020 Av modakryl 10 0 

5513499000 Andra 10 0

SV 14.5.2011 Europeiska unionens officiella tidning L 127/317

1635 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 31 schwedischer Vertragstext (Normativer Teil) 319 von 1432

www.parlament.gv.at



HSK 2007 Varuslag Bastullsats Kategori Skyddsåtgärd 

5514110000 Av polyesterstapelfibrer, med tvåskaftsbindning 10 0 

5514120000 Med 3-bindig eller 4-bindig kypertbindning, inbegripet 4-bin
dig bruten varpkypert, av polyesterstapelfibrer 

10 0 

5514191000 Av nylon eller andra polyamider 10 0 

5514192010 Av akryl 10 0 

5514192020 Av modakryl 10 0 

5514193000 Andra vävnader av polyesterstapelfibrer 10 0 

5514199000 Andra 10 0 

5514210000 Av polyesterstapelfibrer, med tvåskaftsbindning 10 0 

5514220000 Med 3-bindig eller 4-bindig kypertbindning, inbegripet 4-bin
dig bruten varpkypert, av polyesterstapelfibrer 

10 0 

5514230000 Andra vävnader av polyesterstapelfibrer 10 0 

5514291000 Av nylon eller andra polyamider 10 0 

5514292010 Av akryl 10 0 

5514292020 Av modakryl 10 0 

5514299000 Andra 10 0 

5514300000 Av olikfärgade garner 10 0 

5514410000 Av polyesterstapelfibrer, med tvåskaftsbindning 10 0 

5514420000 Med 3-bindig eller 4-bindig kypertbindning, inbegripet 4-bin
dig bruten varpkypert, av polyesterstapelfibrer 

10 0 

5514430000 Andra vävnader av polyesterstapelfibrer 10 0 

5514491000 Av nylon eller andra polyamider 10 0 

5514492010 Av akryl 10 0 

5514492020 Av modakryl 10 0 

5514499000 Andra 10 0 

5515111000 Oblekta eller blekta 10 0 

5515119000 Andra 10 0 

5515121000 Oblekta eller blekta 10 0 

5515129000 Andra 10 0 

5515131000 Oblekta eller blekta 10 0 

5515139000 Andra 10 0
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5515191000 Oblekta eller blekta 10 0 

5515199000 Andra 10 0 

5515211000 Oblekta eller blekta 10 0 

5515219000 Andra 10 0 

5515221000 Oblekta eller blekta 10 0 

5515229000 Andra 10 0 

5515291000 Oblekta eller blekta 10 0 

5515299000 Andra 10 0 

5515911000 Oblekta eller blekta 10 0 

5515919000 Andra 10 0 

5515991000 Oblekta eller blekta 10 0 

5515999000 Andra 10 0 

5516111000 Av viskos 10 0 

5516112000 Av cellulosaacetat 10 0 

5516119000 Andra 10 0 

5516121000 Av viskos 10 0 

5516122000 Av cellulosaacetat 10 0 

5516129000 Andra 10 0 

5516131000 Av viskos 10 0 

5516132000 Av cellulosaacetat 10 0 

5516139000 Andra 10 0 

5516141000 Av viskos 10 0 

5516142000 Av cellulosaacetat 10 0 

5516149000 Andra 10 0 

5516211000 Av viskos 10 0 

5516212000 Av cellulosaacetat 10 0 

5516219000 Andra 10 0 

5516221000 Av viskos 10 0 

5516222000 Av cellulosaacetat 10 0 

5516229000 Andra 10 0 

5516231000 Av viskos 10 0
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5516232000 Av cellulosaacetat 10 0 

5516239000 Andra 10 0 

5516241000 Av viskos 10 0 

5516242000 Av cellulosaacetat 10 0 

5516249000 Andra 10 0 

5516311000 Av viskos 10 0 

5516312000 Av cellulosaacetat 10 0 

5516319000 Andra 10 0 

5516321000 Av viskos 10 0 

5516322000 Av cellulosaacetat 10 0 

5516329000 Andra 10 0 

5516331000 Av viskos 10 0 

5516332000 Av cellulosaacetat 10 0 

5516339000 Andra 10 0 

5516341000 Av viskos 10 0 

5516342000 Av cellulosaacetat 10 0 

5516349000 Andra 10 0 

5516411000 Av viskos 10 0 

5516412000 Av cellulosaacetat 10 0 

5516419000 Andra 10 0 

5516421000 Av viskos 10 0 

5516422000 Av cellulosaacetat 10 0 

5516429000 Andra 10 0 

5516431000 Av viskos 10 0 

5516432000 Av cellulosaacetat 10 0 

5516439000 Andra 10 0 

5516441000 Av viskos 10 0 

5516442000 Av cellulosaacetat 10 0 

5516449000 Andra 10 0 

5516911000 Av viskos 10 0 

5516912000 Av cellulosaacetat 10 0
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5516919000 Andra 10 0 

5516921000 Av viskos 10 0 

5516922000 Av cellulosaacetat 10 0 

5516929000 Andra 10 0 

5516931000 Av viskos 10 0 

5516932000 Av cellulosaacetat 10 0 

5516939000 Andra 10 0 

5516941000 Av viskos 10 0 

5516942000 Av cellulosaacetat 10 0 

5516949000 Andra 10 0 

5601100000 Sanitetsbindor och sanitetstamponger, blöjor till spädbarn och 
liknande sanitetsartiklar, av vadd 

8 0 

5601210000 Av bomull 8 0 

5601220000 Av konstfibrer 8 0 

5601290000 Andra 8 0 

5601301000 Textilstoft 8 0 

5601309000 Andra 8 0 

5602101000 Nålfilt 8 0 

5602102000 Fibermaskbondad duk 8 0 

5602211000 Pianofilt 8 0 

5602219000 Andra 8 0 

5602290000 Av annat textilmaterial 8 0 

5602900000 Andra 8 0 

5603111000 Impregnerade, överdragna, belagda eller laminerade 8 0 

5603119000 Andra 8 0 

5603121000 Impregnerade, överdragna, belagda eller laminerade 8 0 

5603129000 Andra 8 0 

5603131000 Impregnerade, överdragna, belagda eller laminerade 8 0 

5603139000 Andra 8 0 

5603141000 Impregnerade, överdragna, belagda eller laminerade 8 0
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5603149000 Andra 8 0 

5603910000 Vägande högst 25 g/m 2 8 0 

5603920000 Vägande mer än 25 g/m 2 men högst 70 g/m 2 8 0 

5603930000 Vägande mer än 70 g/m 2 men högst 150 g/m 2 8 0 

5603940000 Vägande mer än 150 g/m 2 8 0 

5604100000 Tråd och rep av gummi, textilöverdragna 8 0 

5604901000 Imitation av katgut bestående av textiltråd 8 0 

5604902000 Högstyrkegarn av polyestrar, av nylon eller andra polyamider 
eller av viskos, impregnerat eller överdraget 

8 0 

5604909000 Andra 8 0 

5605000000 Metalliserat garn (även överspunnet), dvs. textilgarn eller rem
sor o.d. enligt nr 54.04 eller 54.05, i förening med metall i 
form av tråd, remsa eller pulver eller överdragna med metall 

8 0 

5606001000 Överspunnet garn 8 0 

5606002000 Sniljgarn 8 0 

5606003000 Chainettegarn 8 0 

5606009000 Andra 8 0 

5607210000 Skördegarn 10 0 

5607290000 Andra 10 0 

5607410000 Skördegarn 10 0 

5607490000 Andra 10 0 

5607500000 Av andra syntetfibrer 10 0 

5607901000 Av jute eller andra bastfibrer för textilt ändamål enligt nr 
53.03 

10 0 

5607909000 Andra 10 0 

5608111000 Av syntetfibrer 10 0 

5608119000 Andra 10 0 

5608191000 Av syntetfibrer 10 0 

5608199000 Andra 10 0 

5608901000 Av bomull 10 0
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5608909000 Andra 10 0 

5609001000 Av bomull 8 0 

5609002000 Av vegetabiliska fibrer, förutom bomull 8 0 

5609003000 Av konstfibrer 8 0 

5609009000 Andra 8 0 

5701100000 Av ull eller fina djurhår 10 0 

5701900000 Av annat textilmaterial 10 0 

5702100000 Kelim-, soumak- och karamanievävnader och liknande hand
vävda mattor 

10 0 

5702200000 Golvbeläggning av kokosfibrer 10 0 

5702310000 Av ull eller fina djurhår 10 0 

5702320000 Av konstfibrer 10 0 

5702390000 Av annat textilmaterial 10 0 

5702410000 Av ull eller fina djurhår 10 0 

5702420000 Av konstfibrer 10 0 

5702490000 Av annat textilmaterial 10 0 

5702500000 Andra slag, utan lugg, inte konfektionerade 10 0 

5702910000 Av ull eller fina djurhår 10 0 

5702920000 Av konstfibrer 10 0 

5702990000 Av annat textilmaterial 10 0 

5703100000 Av ull eller fina djurhår 10 0 

5703200000 Av nylon eller andra polyamider 10 0 

5703300000 Av andra konstfibrer 10 0 

5703900000 Av annat textilmaterial 10 0 

5704100000 Plattor med en yta av högst 0,3 m 2 10 0 

5704900000 Andra 10 0 

5705000000 Andra mattor och annan golvbeläggning av textilmaterial, 
även konfektionerade 

10 0 

5801101000 Luggvaror 13 0 

5801102000 Sniljvävnader 13 0 

5801210000 Oskuren väftsammet o.d. 13 0
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5801220000 Skuren manchester 13 0 

5801230000 Oskuren väftsammet o.d. 13 0 

5801240000 Skuren varpsammet o.d., oskuren varpsammet o.d. 13 0 

5801250000 Skuren varpsammet o.d. 13 0 

5801260000 Sniljvävnader 13 0 

5801310000 Oskuren väftsammet o.d. 13 0 

5801320000 Skuren manchester 13 0 

5801330000 Oskuren väftsammet o.d. 13 0 

5801340000 Skuren varpsammet o.d., oskuren varpsammet o.d. 13 0 

5801350000 Skuren varpsammet o.d. 13 0 

5801360000 Sniljvävnader 13 0 

5801900000 Av annat textilmaterial 13 0 

5802110000 Oblekta 8 0 

5802190000 Andra 8 0 

5802200000 Handduksfrotté och liknande frottévävnader, av andra textil
material 

8 0 

5802300000 Tuftade dukvaror av textilmaterial 8 0 

5803000000 Slingervävnader, andra än band enligt nr 58.06 8 0 

5804101000 Av natursilke 13 0 

5804102000 Av bomull 13 0 

5804103000 Av konstfibrer 13 0 

5804109000 Andra 13 0 

5804210000 Av konstfibrer 13 0 

5804291000 Av natursilke 13 0 

5804292000 Av bomull 13 0 

5804299000 Andra 13 0 

5804300000 Handgjorda spetsar 13 0 

5805001010 Av ull eller fina djurhår 8 0 

5805001090 Andra 8 0 

5805002000 Handvävda tapisserier 8 0 

5806101000 Av ull eller fina djurhår 8 0
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5806102000 Av bomull 8 0 

5806103000 Av konstfibrer 8 0 

5806109000 Andra 8 0 

5806200000 Andra vävda band, innehållande minst 5 viktprocent töjfiber
garn eller gummitrådar 

8 0 

5806310000 Av bomull 8 0 

5806320000 Av konstfibrer 8 0 

5806391000 Av ull eller fina djurhår 8 0 

5806392000 Av vegetabiliska fibrer, förutom bomull 8 0 

5806399000 Andra 8 0 

5806400000 Band bestående av sammanklistrade parallella trådar eller 
fibrer 

8 0 

5807101000 Etiketter 8 0 

5807109000 Andra 8 0 

5807901000 Etiketter 8 0 

5807909000 Andra 8 0 

5808100000 Flätor som längdvara 8 0 

5808901000 Snörmakeriarbeten 8 0 

5808909000 Andra 8 0 

5809000000 Vävnader av metalltråd och vävnader av metalliserat garn en
ligt nr 56.05, av sådana slag som används i kläder, som 
inredningsvävnader eller för liknande ändamål, inte nämnda 
eller inbegripna någon annanstans 

8 0 

5810100000 Broderier utan synlig botten 13 0 

5810910000 Av bomull 13 0 

5810920000 Av konstfibrer 13 0 

5810990000 Av annat textilmaterial 13 0 

5811001000 Av natursilke 8 0 

5811002000 Av ull eller fina djurhår 8 0 

5811003000 Av bomull 8 0 

5811004000 Av konstfibrer 8 0
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5811009000 Andra 8 0 

5901100000 Textilvävnader överdragna med gummi arabicum e.d. eller 
med stärkelseprodukter, av sådana slag som används till bok
pärmar o.d. 

8 0 

5901901000 Kalkerväv 8 0 

5901902000 Preparerad målarduk 8 0 

5901903000 Kanfas och liknande styva textilvävnader 8 0 

5902100000 Av nylon eller andra polyamider 8 0 

5902200000 Av polyestrar 8 0 

5902900000 Andra 8 0 

5903100000 Med polyvinylklorid 10 0 

5903200000 Med polyuretan 10 0 

5903900000 Andra 10 0 

5904100000 Linoleum 8 0 

5904900000 Andra 8 0 

5905000000 Textiltapeter 8 0 

5906100000 Klisterremsor med en bredd av högst 20 cm 8 0 

5906910000 Dukvaror av trikå 8 0 

5906990000 Andra 8 0 

5907001000 Textilvävnader belagda, bestrukna eller impregnerade med olja 
eller beredningar med en grund av torkolja 

8 0 

5907002000 Målade teaterkulisser, ateljéfonder o.d., av textilvävnad 8 0 

5907009000 Andra 8 0 

5908001000 Vekar 8 0 

5908009000 Andra 8 0 

5909000000 Brandslangar och liknande slangar av textilmaterial, även med 
invändig beläggning, armering eller tillbehör av annat material 

8 0 

5910000000 Drivremmar eller transportband av textilmaterial, även im
pregnerade, överdragna, belagda eller laminerade med plast, 
eller förstärkta med metall eller annat material 

8 0
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5911101000 Av band 8 0 

5911109000 Andra 8 0 

5911200000 Siktduk, även konfektionerad 8 0 

5911310000 Vägande mindre än 650 g/m 2 8 0 

5911320000 Vägande 650 g/m 2 eller mer 8 0 

5911400000 Filterdukar av sådana slag som används i oljepressar e.d., in
begripet filterdukar av människohår 

8 0 

5911900000 Andra 8 0 

6001101000 Av bomull 10 0 

6001102000 Av konstfibrer 10 0 

6001109000 Andra 10 0 

6001210000 Av bomull 10 0 

6001220000 Av konstfibrer 10 0 

6001290000 Av annat textilmaterial 10 0 

6001910000 Av bomull 10 0 

6001920000 Av konstfibrer 10 0 

6001990000 Av annat textilmaterial 10 0 

6002400000 Innehållande minst 5 viktprocent töjfibergarn, dock inte gum
mitråd 

10 0 

6002900000 Andra 10 0 

6003100000 Av ull eller fina djurhår 10 0 

6003200000 Av bomull 10 0 

6003300000 Av syntetfibrer 10 0 

6003400000 Av regenatfibrer 10 0 

6003900000 Andra 10 0 

6004100000 Innehållande minst 5 viktprocent töjfibergarn, dock inte gum
mitråd 

10 0 

6004900000 Andra 10 0 

6005210000 Oblekta eller blekta 10 0 

6005220000 Färgade 10 0
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6005230000 Av olikfärgade garner 10 0 

6005240000 Tryckta 10 0 

6005310000 Oblekta eller blekta 10 0 

6005320000 Färgade 10 0 

6005330000 Av olikfärgade garner 10 0 

6005340000 Tryckta 10 0 

6005410000 Oblekta eller blekta 10 0 

6005420000 Färgade 10 0 

6005430000 Av olikfärgade garner 10 0 

6005440000 Tryckta 10 0 

6005900000 Andra 10 0 

6006100000 Av ull eller fina djurhår 10 0 

6006210000 Oblekta eller blekta 10 0 

6006220000 Färgade 10 0 

6006230000 Av olikfärgade garner 10 0 

6006240000 Tryckta 10 0 

6006310000 Oblekta eller blekta 10 0 

6006320000 Färgade 10 0 

6006330000 Av olikfärgade garner 10 0 

6006340000 Tryckta 10 0 

6006410000 Oblekta eller blekta 10 0 

6006420000 Färgade 10 0 

6006430000 Av olikfärgade garner 10 0 

6006440000 Tryckta 10 0 

6006900000 Andra 10 0 

6101200000 Av bomull 13 0 

6101301000 Av syntetfibrer 13 0 

6101302000 Av regenatfibrer 13 0 

6101900000 Av annat textilmaterial 13 0 

6102100000 Av ull eller fina djurhår 13 0
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6102200000 Av bomull 13 0 

6102301000 Av syntetfibrer 13 0 

6102302000 Av regenatfibrer 13 0 

6102900000 Av annat textilmaterial 13 0 

6103101000 Av ull eller fina djurhår 13 0 

6103102000 Av syntetfibrer 13 0 

6103109000 Av annat textilmaterial 13 0 

6103220000 Av bomull 13 0 

6103230000 Av syntetfibrer 13 0 

6103290000 Av annat textilmaterial 13 0 

6103310000 Av ull eller fina djurhår 13 0 

6103320000 Av bomull 13 0 

6103330000 Av syntetfibrer 13 0 

6103390000 Av annat textilmaterial 13 0 

6103410000 Av ull eller fina djurhår 13 0 

6103420000 Av bomull 13 0 

6103430000 Av syntetfibrer 13 0 

6103490000 Av annat textilmaterial 13 0 

6104130000 Av syntetfibrer 13 0 

6104191000 Av bomull 13 0 

6104199000 Andra 13 0 

6104220000 Av bomull 13 0 

6104230000 Av syntetfibrer 13 0 

6104290000 Av annat textilmaterial 13 0 

6104310000 Av ull eller fina djurhår 13 0 

6104320000 Av bomull 13 0 

6104330000 Av syntetfibrer 13 0 

6104390000 Av annat textilmaterial 13 0 

6104410000 Av ull eller fina djurhår 13 0 

6104420000 Av bomull 13 0
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6104430000 Av syntetfibrer 13 0 

6104440000 Av regenatfibrer 13 0 

6104491000 Av natursilke 13 0 

6104499000 Andra 13 0 

6104510000 Av ull eller fina djurhår 13 0 

6104520000 Av bomull 13 0 

6104530000 Av syntetfibrer 13 0 

6104590000 Av annat textilmaterial 13 0 

6104610000 Av ull eller fina djurhår 13 0 

6104620000 Av bomull 13 0 

6104630000 Av syntetfibrer 13 0 

6104690000 Av annat textilmaterial 13 0 

6105100000 Av bomull 13 0 

6105201000 Av syntetfibrer 13 0 

6105202000 Av regenatfibrer 13 0 

6105901000 Av natursilke 13 0 

6105902000 Av ull eller fina djurhår 13 0 

6105909000 Andra 13 0 

6106100000 Av bomull 13 0 

6106201000 Av syntetfibrer 13 0 

6106202000 Av regenatfibrer 13 0 

6106901000 Av natursilke 13 0 

6106902000 Av ull eller fina djurhår 13 0 

6106909000 Andra 13 0 

6107110000 Av bomull 13 0 

6107121000 Av syntetfibrer 13 0 

6107122000 Av regenatfibrer 13 0 

6107190000 Av annat textilmaterial 13 0 

6107210000 Av bomull 13 0 

6107221000 Av syntetfibrer 13 0
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6107222000 Av regenatfibrer 13 0 

6107290000 Av annat textilmaterial 13 0 

6107910000 Av bomull 13 0 

6107991000 Av ull eller fina djurhår 13 0 

6107999000 Andra 13 0 

6108111000 Av syntetfibrer 13 0 

6108112000 Av regenatfibrer 13 0 

6108191000 Av bomull 13 0 

6108199000 Andra 13 0 

6108210000 Av bomull 13 0 

6108221000 Av syntetfibrer 13 0 

6108222000 Av regenatfibrer 13 0 

6108290000 Av annat textilmaterial 13 0 

6108310000 Av bomull 13 0 

6108321000 Av syntetfibrer 13 0 

6108322000 Av regenatfibrer 13 0 

6108390000 Av annat textilmaterial 13 0 

6108910000 Av bomull 13 0 

6108921000 Av syntetfibrer 13 0 

6108922000 Av regenatfibrer 13 0 

6108991000 Av ull eller fina djurhår 13 0 

6108999000 Andra 13 0 

6109101000 T-tröjor 13 0 

6109109000 Andra 13 0 

6109901010 T-tröjor 13 0 

6109901090 Andra 13 0 

6109902010 T-tröjor 13 0 

6109902090 Andra 13 0 

6109903010 T-tröjor 13 0 

6109903090 Andra 13 0
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6109909010 T-tröjor 13 0 

6109909090 Andra 13 0 

6110110000 Av ull 13 0 

6110120000 Av kashmirget 13 0 

6110190000 Andra 13 0 

6110200000 Av bomull 13 0 

6110301000 Av syntetfibrer 13 0 

6110302000 Av regenatfibrer 13 0 

6110901000 Av natursilke 13 0 

6110909000 Andra 13 0 

6111201000 Kläder 13 0 

6111202000 Tillbehör 13 0 

6111301000 Kläder 13 0 

6111302000 Tillbehör 13 0 

6111901000 Kläder 13 0 

6111902000 Tillbehör 13 0 

6112110000 Av bomull 13 0 

6112120000 Av syntetfibrer 13 0 

6112190000 Av annat textilmaterial 13 0 

6112201000 Av konstfibrer 13 0 

6112209000 Andra 13 0 

6112310000 Av syntetfibrer 13 0 

6112390000 Av annat textilmaterial 13 0 

6112410000 Av syntetfibrer 13 0 

6112490000 Av annat textilmaterial 13 0 

6113001000 Enligt nr 59.03 13 0 

6113002000 Enligt nr 59.06 13 0 

6113003000 Enligt nr 59.07 13 0 

6114200000 Av bomull 13 0
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6114301000 Av syntetfibrer 13 0 

6114302000 Av regenatfibrer 13 0 

6114901000 Av natursilke 13 0 

6114909000 Andra 13 0 

6115100000 Strumpor o.d. för graderad kompression (t.ex. åderbråcks
strumpor) 

13 0 

6115210000 Av syntetfibergarn hos vilket enkelgarnet har en längdvikt av 
mindre än 67 decitex 

13 0 

6115220000 Av syntetfibergarn hos vilket enkelgarnet har en längdvikt av 
minst 67 decitex 

13 0 

6115290000 Av annat textilmaterial 13 0 

6115301000 Av konstfibrer 13 0 

6115309000 Andra 13 0 

6115940000 Av ull eller fina djurhår 13 0 

6115950000 Av bomull 13 0 

6115960000 Av syntetfibrer 13 0 

6115990000 Av annat textilmaterial 13 0 

6116100000 Impregnerade, överdragna eller belagda med plast eller gummi 8 0 

6116910000 Av ull eller fina djurhår 8 0 

6116921000 Arbetshandskar 8 0 

6116929000 Andra 8 0 

6116930000 Av syntetfibrer 8 0 

6116990000 Av annat textilmaterial 8 0 

6117101000 Av natursilke 13 0 

6117102000 Av ull eller fina djurhår 13 0 

6117103000 Av bomull 13 0 

6117104000 Av konstfibrer 13 0 

6117109000 Andra 13 0 

6117801000 Slipsar och liknande artiklar 13 0 

6117809000 Andra 13 0 

6117900000 Delar 13 0
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6201110000 Av ull eller fina djurhår 13 0 

6201120000 Av bomull 13 0 

6201131000 Av syntetfibrer 13 0 

6201132000 Av regenatfibrer 13 0 

6201190000 Av annat textilmaterial 13 0 

6201910000 Av ull eller fina djurhår 13 0 

6201920000 Av bomull 13 0 

6201931000 Av syntetfibrer 13 0 

6201932000 Av regenatfibrer 13 0 

6201990000 Av annat textilmaterial 13 0 

6202110000 Av ull eller fina djurhår 13 0 

6202120000 Av bomull 13 0 

6202131000 Av syntetfibrer 13 0 

6202132000 Av regenatfibrer 13 0 

6202190000 Av annat textilmaterial 13 0 

6202910000 Av ull eller fina djurhår 13 0 

6202920000 Av bomull 13 0 

6202931000 Av syntetfibrer 13 0 

6202932000 Av regenatfibrer 13 0 

6202990000 Av annat textilmaterial 13 0 

6203110000 Av ull eller fina djurhår 13 0 

6203120000 Av syntetfibrer 13 0 

6203190000 Av andra textilfibrer 13 0 

6203220000 Av bomull 13 0 

6203230000 Av syntetfibrer 13 0 

6203291000 Av ull eller fina djurhår 13 0 

6203299000 Andra 13 0 

6203310000 Av ull eller fina djurhår 13 0 

6203320000 Av bomull 13 0 

6203330000 Av syntetfibrer 13 0
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6203390000 Av annat textilmaterial 13 0 

6203410000 Av ull eller fina djurhår 13 0 

6203421000 Av denim, inbegripet blåjeans 13 0 

6203429000 Andra 13 0 

6203430000 Av syntetfibrer 13 0 

6203490000 Av annat textilmaterial 13 0 

6204110000 Av ull eller fina djurhår 13 0 

6204120000 Av bomull 13 0 

6204130000 Av syntetfibrer 13 0 

6204191000 Av natursilke 13 0 

6204199000 Andra 13 0 

6204210000 Av ull eller fina djurhår 13 0 

6204220000 Av bomull 13 0 

6204230000 Av syntetfibrer 13 0 

6204291000 Av natursilke 13 0 

6204299000 Andra 13 0 

6204310000 Av ull eller fina djurhår 13 0 

6204320000 Av bomull 13 0 

6204330000 Av syntetfibrer 13 0 

6204391000 Av natursilke 13 0 

6204399000 Andra 13 0 

6204410000 Av ull eller fina djurhår 13 0 

6204420000 Av bomull 13 0 

6204430000 Av syntetfibrer 13 0 

6204440000 Av regenatfibrer 13 0 

6204491000 Av natursilke 13 0 

6204499000 Andra 13 0 

6204510000 Av ull eller fina djurhår 13 0 

6204520000 Av bomull 13 0
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6204530000 Av syntetfibrer 13 0 

6204591000 Av natursilke 13 0 

6204599000 Andra 13 0 

6204610000 Av ull eller fina djurhår 13 0 

6204621000 Av denim, inbegripet blåjeans 13 0 

6204629000 Andra 13 0 

6204630000 Av syntetfibrer 13 0 

6204691000 Av natursilke 13 0 

6204699000 Andra 13 0 

6205200000 Av bomull 13 0 

6205301000 Av syntetfibrer 13 0 

6205302000 Av regenatfibrer 13 0 

6205901000 Av natursilke 13 0 

6205902000 Av ull eller fina djurhår 13 0 

6205909000 Andra 13 0 

6206100000 Av natursilke eller avfall av natursilke 13 0 

6206200000 Av ull eller fina djurhår 13 0 

6206300000 Av bomull 13 0 

6206401000 Av syntetfibrer 13 0 

6206402000 Av regenatfibrer 13 0 

6206900000 Av annat textilmaterial 13 0 

6207110000 Av bomull 13 0 

6207191000 Av konstfibrer 13 0 

6207199000 Andra 13 0 

6207210000 Av bomull 13 0 

6207221000 Av syntetfibrer 13 0 

6207222000 Av regenatfibrer 13 0 

6207290000 Av annat textilmaterial 13 0 

6207910000 Av bomull 13 0 

6207991000 Av natursilke 13 0
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6207992000 Av ull eller fina djurhår 13 0 

6207993010 Av syntetfibrer 13 0 

6207993020 Av regenatfibrer 13 0 

6207999000 Andra 13 0 

6208111000 Av syntetfibrer 13 0 

6208112000 Av regenatfibrer 13 0 

6208191000 Av natursilke 13 0 

6208192000 Av bomull 13 0 

6208199000 Andra 13 0 

6208210000 Av bomull 13 0 

6208221000 Av syntetfibrer 13 0 

6208222000 Av regenatfibrer 13 0 

6208290000 Av annat textilmaterial 13 0 

6208910000 Av bomull 13 0 

6208921000 Av syntetfibrer 13 0 

6208922000 Av regenatfibrer 13 0 

6208991000 Av natursilke 13 0 

6208992000 Av ull eller fina djurhår 13 0 

6208999000 Andra 13 0 

6209201000 Kläder 13 0 

6209202000 Tillbehör 13 0 

6209301000 Kläder 13 0 

6209302000 Tillbehör 13 0 

6209901010 Av ull eller fina djurhår 13 0 

6209901090 Andra 13 0 

6209902000 Tillbehör 13 0 

6210101000 Av textilvaror enligt nr 56.02 13 0 

6210102000 Av textilvaror enligt nr 56.03 13 0 

6210201000 Av textilvaror enligt nr 59.03 13 0 

6210202000 Av textilvaror enligt nr 59.06 13 0
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6210203000 Av textilvaror enligt nr 59.07 13 0 

6210301000 Av textilvaror enligt nr 59.03 13 0 

6210302000 Av textilvaror enligt nr 59.06 13 0 

6210303000 Av textilvaror enligt nr 59.07 13 0 

6210401000 Av textilvaror enligt nr 59.03 13 0 

6210402000 Av textilvaror enligt nr 59.06 13 0 

6210403000 Av textilvaror enligt nr 59.07 13 0 

6210501000 Av textilvaror enligt nr 59.03 13 0 

6210502000 Av textilvaror enligt nr 59.06 13 0 

6210503000 Av textilvaror enligt nr 59.07 13 0 

6211111000 Av konstfibrer 13 0 

6211119000 Andra 13 0 

6211121000 Av konstfibrer 13 0 

6211129000 Andra 13 0 

6211201000 Av konstfibrer 13 0 

6211209000 Andra 13 0 

6211321000 Judo- och taekwondodräkter och dräkter för andra orientaliska 
kampsporter 

13 0 

6211329000 Andra 13 0 

6211331000 Av syntetfibrer 13 0 

6211332000 Av regenatfibrer 13 0 

6211391000 Av ull eller fina djurhår 13 0 

6211399000 Andra 13 0 

6211410000 Av ull eller fina djurhår 13 0 

6211421000 Judo- och taekwondodräkter och dräkter för andra orientaliska 
kampsporter 

13 0 

6211429000 Andra 13 0 

6211431000 Av syntetfibrer 13 0 

6211432000 Av regenatfibrer 13 0 

6211490000 Av annat textilmaterial 13 0 

6212101000 Av bomull 13 0
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6212102000 Av konstfibrer 13 0 

6212109000 Andra 13 0 

6212201000 Av bomull 13 0 

6212202000 Av konstfibrer 13 0 

6212209000 Andra 13 0 

6212300000 Korseletter 13 0 

6212900000 Andra 13 0 

6213200000 Av bomull 8 0 

6213900000 Av annat textilmaterial 8 0 

6214100000 Av natursilke eller avfall av natursilke 8 0 

6214200000 Av ull eller fina djurhår 8 0 

6214300000 Av syntetfibrer 8 0 

6214400000 Av regenatfibrer 8 0 

6214900000 Av annat textilmaterial 8 0 

6215100000 Av natursilke eller avfall av natursilke 8 0 

6215200000 Av konstfibrer 8 0 

6215900000 Av annat textilmaterial 8 0 

6216001000 Impregnerade, överdragna eller belagda med plast eller gummi 8 0 

6216009000 Andra 8 0 

6217100000 Tillbehör 13 0 

6217900000 Delar 13 0 

6301100000 Elektriska filtar 10 0 

6301200000 Res- och sängfiltar (andra än med elektrisk uppvärmning), av 
ull eller fina djurhår 

10 0 

6301300000 Res- och sängfiltar (andra än med elektrisk uppvärmning), av 
bomull 

10 0 

6301400000 Res- och sängfiltar (andra än med elektrisk uppvärmning), av 
syntetfibrer 

10 0 

6301900000 Andra res- och sängfiltar 10 0 

6302101000 Av bomull 13 0 

6302109000 Andra 13 0
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6302210000 Av bomull 13 0 

6302220000 Av konstfibrer 13 0 

6302290000 Av annat textilmaterial 13 0 

6302310000 Av bomull 13 0 

6302320000 Av konstfibrer 13 0 

6302390000 Av annat textilmaterial 13 0 

6302400000 Bordslinne av trikå 13 0 

6302510000 Av bomull 13 0 

6302530000 Av konstfibrer 13 0 

6302590000 Av annat textilmaterial 13 0 

6302600000 Toaletthanddukar, kökshanddukar och liknande artiklar, av 
bomullsfrotté 

13 0 

6302910000 Av bomull 13 0 

6302930000 Av konstfibrer 13 0 

6302990000 Av annat textilmaterial 13 0 

6303120000 Av syntetfibrer 13 0 

6303191000 Av bomull 13 0 

6303199000 Andra 13 0 

6303910000 Av bomull 13 0 

6303920000 Av syntetfibrer 13 0 

6303990000 Av annat textilmaterial 13 0 

6304110000 Dukvaror av trikå 13 0 

6304190000 Andra 13 0 

6304910000 Dukvaror av trikå 13 0 

6304920000 Andra, av bomull 13 0 

6304930000 Andra, av syntetfibrer 13 0 

6304990000 Andra, av annat textilmaterial 13 0 

6305100000 Av jute eller andra bastfibrer för textilt ändamål enligt 
nr 53.03 

8 0 

6305200000 Av bomull 8 0 

6305320000 Mjuka bulkbehållare för tillfällig förvaring 8 0 

6305330000 Andra, av polyeten eller polypropenremsor e.d. 8 0
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6305390000 Andra 8 0 

6305900000 Av annat textilmaterial 8 0 

6306120000 Av syntetfibrer 13 0 

6306190000 Av annat textilmaterial 13 0 

6306220000 Av syntetfibrer 13 0 

6306290000 Av annat textilmaterial 13 0 

6306300000 Segel 13 0 

6306401000 Av bomull 13 0 

6306409000 Av annat textilmaterial 13 0 

6306910000 Av bomull 13 0 

6306991000 Av syntetfibrer 13 0 

6306999000 Andra 13 0 

6307100000 Skurtrasor, disktrasor, dammhanddukar och liknande artiklar 10 0 

6307200000 Flytvästar och livbälten 10 0 

6307901000 Snören till skodon 10 0 

6307902000 Tyghöljen 10 0 

6307903000 Tillskärningsmönster 10 0 

6307909000 Andra 10 0 

6308000000 Satser bestående av vävnadsstycken och garn, med eller utan 
tillbehör, avsedda för tillverkning av mattor, tapisserier, bro
derade borddukar eller servetter eller liknande artiklar av tex
tilmaterial, i detaljhandelsförpackningar 

13 0 

6309000000 Begagnade kläder och andra begagnade artiklar 8 0 

6310100000 Sorterade 8 0 

6310900000 Andra 8 0 

6401100000 Skodon, med tåhätteförstärkning av metall 8 0 

6401921000 Skidpjäxor 8 0 

6401929010 Av gummi 8 0 

6401929090 Andra 8 0 

6401991010 Av gummi 8 0 

6401991090 Andra 8 0 

6401999000 Andra 8 0
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6402120000 Skidskor och snowboardskor 13 0 

6402190000 Andra 13 0 

6402200000 Skodon med överdel av remmar, fästade vid sulan genom 
pluggning 

13 0 

6402911000 Skodon som är speciellt avsedda att skydda mot kyla 13 0 

6402912000 Tennisskor, basketskor, gymnastikskor, träningsskor o.d. 13 0 

6402919000 Andra 13 0 

6402991000 Sandaler eller liknande skodon, tillverkade i en del genom 
gjutning 

13 0 

6402992000 Tennisskor, basketskor, gymnastikskor, träningsskor o.d. 13 0 

6402999000 Andra 13 0 

6403120000 Skidskor och snowboardskor 13 0 

6403190000 Andra 13 0 

6403200000 Skodon med yttersulor av läder och överdelar bestående av 
läderband runt vristen och stortån 

13 0 

6403400000 Andra skodon, med tåhätteförstärkning av metall 13 0 

6403511000 Finskor 13 0 

6403519000 Andra 13 0 

6403591000 Finskor 13 0 

6403599000 Andra 13 0 

6403911000 Finskor 13 0 

6403912000 Skodon för alpinism 13 0 

6403913000 Snörskor 13 0 

6403914000 Tennisskor, basketskor, gymnastikskor, träningsskor o.d. 13 0 

6403919000 Andra 13 0 

6403991000 Finskor 13 0 

6403992000 Skodon för alpinism 13 0 

6403993000 Snörskor 13 0
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6403994000 Tennisskor, basketskor, gymnastikskor, träningsskor o.d. 13 0 

6403999000 Andra 13 0 

6404110000 Skodon för sport eller idrott; tennisskor, basketskor, gym
nastikskor, träningsskor o.d. 

13 0 

6404191000 Tofflor 13 0 

6404199000 Andra 13 0 

6404201000 Tofflor 13 0 

6404209000 Andra 13 0 

6405100000 Med överdelar av läder eller konstläder 13 3 

6405200000 Med överdelar av textilmaterial 13 0 

6405900000 Andra 13 5 

6406101000 Överdelar 8 0 

6406102000 Delar 8 0 

6406201000 Yttersulor 8 0 

6406202000 Klackar 8 0 

6406910000 Av trä 8 0 

6406991000 Lösa inläggssulor 8 0 

6406992000 Hälinlägg 8 0 

6406993000 Damasker 8 0 

6406994000 Benläder 8 0 

6406999000 Andra 8 0 

6501000000 Hattstumpar av filt, varken formpressade eller försedda med 
brätte; plana eller cylindriska hattämnen (inbegripet upp
skurna hattämnen) av filt 

8 0 

6502000000 Hattstumpar, flätade eller hopfogade av band eller remsor av 
alla slags material, varken formpressade eller försedda med 
brätte, foder eller garnering 

8 0
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6504000000 Hattar och andra huvudbonader, flätade eller hopfogade av 
band eller remsor av alla slags material, även fodrade och 
ogarnerade 

8 0 

6505100000 Hårnät 8 0 

6505901010 Av syntetfibrer 8 0 

6505901090 Av andra fibrer 8 0 

6505902010 Sportmössor 8 0 

6505902020 Baskermössor 8 0 

6505902090 Andra 8 0 

6505909000 Andra 8 0 

6506100000 Skyddshjälmar 8 0 

6506910000 Av gummi eller plast 8 0 

6506991000 Av läder 8 0 

6506992000 Av metall 8 0 

6506999000 Andra 8 0 

6507000000 Svettremmar, foder, skyddsöverdrag, hattstommar, hattställ
ningar, mösskärmar och hakremmar för huvudbonader 

8 0 

6601100000 Trädgårdsparasoller och liknande parasoller 13 0 

6601910000 Med hopskjutbart skaft 13 0 

6601991000 Käpparaplyer 13 0 

6601992000 Parasoller 13 0 

6601999000 Andra 13 0 

6602001000 Promenadkäppar 8 0 

6602002000 Sittkäppar 8 0 

6602003000 Piskor, ridspön 8 0 

6602009000 Andra 8 0 

6603200000 Paraplyställningar, även monterade på skaft eller käppar 13 0 

6603900000 Andra 13 0 

6701000000 Skinn och andra delar av fåglar, med kvarsittande fjädrar eller 
dun, fjädrar, delar av fjädrar, dun samt varor av dessa pro
dukter (andra än varor enligt nr 05.05 samt bearbetade spolar 
och skaft) 

8 0
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6702100000 Av plast 8 0 

6702901000 Av textilvävnader 8 0 

6702902000 Av papper 8 0 

6702909000 Andra 8 0 

6703001010 Tvättat, rotvänt, tunnat 8 0 

6703001090 Andra 8 0 

6703009000 Andra 8 0 

6704110000 Hela peruker 8 0 

6704191000 Tupéer 8 0 

6704192000 Lösskägg 8 0 

6704193000 Lösa ögonbryn 8 0 

6704194000 Lösa ögonfransar 8 0 

6704199000 Andra 8 0 

6704201000 Hela peruker 8 0 

6704202000 Tupéer 8 0 

6704203000 Lösskägg 8 0 

6704204000 Lösa ögonbryn 8 0 

6704205000 Lösa ögonfransar 8 0 

6704209000 Andra 8 0 

6704900000 Av andra material 8 0 

6801000000 Gatsten, kantsten och trottoarsten av naturlig sten (utom skif
fer) 

8 0 

6802100000 Plattor, kuber och liknande artiklar, även av annan form än 
kvadratisk eller rektangulär, vilkas största yta kan inneslutas i 
en kvadrat med en sidlängd av mindre än 7 cm; konstfärgade 
korn, skärvor och pulver 

8 3 

6802211000 Marmor 8 5 

6802212000 Travertin 8 0 

6802213000 Alabaster 8 0 

6802230000 Granit 8 5 

6802291000 Annan kalksten 8 0
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6802299000 Andra 8 5 

6802911000 Marmor 8 5 

6802912000 Travertin 8 0 

6802913000 Alabaster 8 0 

6802920000 Annan kalksten 8 0 

6802930000 Granit 8 5 

6802990000 Annan sten 8 5 

6803001000 Bläcksten 8 5 

6803009000 Andra 8 5 

6804100000 Kvarnstenar, defibrörstenar o.d. 8 0 

6804210000 Av agglomererade oädla eller ädla diamanter 8 0 

6804220000 Av andra agglomererade slipmedel eller av keramiskt material 8 3 

6804230000 Av naturlig sten 8 0 

6804300000 Handverktyg för skärpning eller polering 8 0 

6805100000 På underlag av enbart textilvävnad 8 0 

6805200000 På underlag av enbart papper eller papp 8 0 

6805300000 På underlag av annat material 8 0 

6806101000 Mineralull 8 0 

6806102000 Stenull 8 3 

6806103000 Keramiska fibrer 8 0 

6806109000 Andra 8 0 

6806201000 Expanderad vermikulit 8 5 

6806202000 Expanderade leror 8 0 

6806204000 Expanderad perlit 8 0 

6806209000 Andra 8 0 

6806901000 Brandsäkert material 8 0 

6806909000 Andra 8 3 

6807100000 I rullar 8 0 

6807900000 Andra 8 0
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6808000000 Plattor, skivor, block och liknande varor av vegetabiliska 
fibrer, av halm eller av spån, flis eller annat avfall av trä, 
agglomererade med cement, gips eller annat mineraliskt bin
demedel 

8 0 

6809110000 Överdragna eller förstärkta med enbart papper eller papp 8 0 

6809190000 Andra 8 0 

6809900000 Andra varor 8 0 

6810111000 Block 8 0 

6810112000 Murstenar 8 0 

6810191000 Plattor 8 0 

6810192000 Trottoarsten 8 0 

6810193000 Takpannor 8 0 

6810199000 Andra 8 0 

6810910000 Monteringsfärdiga konstruktionsdetaljer för byggnads- eller 
anläggningsarbeten 

8 0 

6810991000 Bjälkar och balkar 8 0 

6810992000 Lugg 8 0 

6810993000 Elektriska poler 8 0 

6810994000 Järnvägssyll 8 0 

6810995000 Rör 8 0 

6810999000 Andra 8 0 

6811401010 För tak, innertak, väggar eller golv 8 0 

6811401090 Andra 8 0 

6811402010 För tak, innertak, väggar eller golv 8 0 

6811402090 Andra 8 0 

6811403000 Rör och rördelar 8 0 

6811409010 För tak, innertak, väggar eller golv 8 0 

6811409090 Andra 8 0 

6811810000 Korrugerade plattor 8 0 

6811820000 Andra plattor, skivor och liknande varor 8 0 

6811830000 Rör och rördelar 8 0
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6811890000 Andra varor 8 0 

6812801000 Kläder och tillbehör till kläder samt skodon och huvudbona
der 

8 0 

6812802000 Papper, papp och filt 8 0 

6812803000 Tätningar av hoppressade asbestfibrer, i ark eller rullar 8 0 

6812809000 Andra 8 0 

6812910000 Kläder och tillbehör till kläder samt skodon och huvudbona
der 

8 0 

6812920000 Papper, papp och filt 8 0 

6812930000 Tätningar av hoppressade asbestfibrer, i ark eller rullar 8 0 

6812990000 Andra 8 0 

6813201010 Till fordon 8 0 

6813201090 Andra 8 0 

6813202010 Till fordon 8 0 

6813202090 Andra 8 0 

6813209010 Till fordon 8 3 

6813209090 Andra 8 3 

6813810000 Bromsbelägg och bromsklossar 8 0 

6813891000 Friktionsmaterial för kopplingar 8 0 

6813899000 Andra 8 3 

6814100000 Plattor, skivor och remsor av agglomererad eller rekonstruerad 
glimmer, även på underlag 

8 0 

6814900000 Andra 8 0 

6815101000 Icke elektriska artiklar av grafit 8 0 

6815102000 Kolfibrer 8 0 

6815109000 Andra 8 0 

6815200000 Varor av torv 8 0 

6815910000 Innehållande magnesit, dolomit eller kromit 8 0 

6815990000 Andra 8 5 

6901001000 Murstenar 8 0
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6901002000 Block 8 0 

6901003000 Plattor 8 0 

6901009010 Plattor och skivor 8 0 

6901009090 Andra 8 0 

6902100000 Innehållande, var för sig eller tillsammans, mer än 50 vikt
procent av grundämnena Mg, Ca eller Cr, uttryckt som MgO, 
CaO respektive Cr 2 O 3 

8 5 

6902200000 Innehållande, mer än 50 viktprocent av aluminiumoxid 
(Al 2 O 3 ), av kiseldioxid (SiO 2 ) eller av någon blandning eller 
förening av dessa produkter 

8 5 

6902901000 På grundval av kiselkarbid eller zirkon 8 0 

6902909000 Andra 8 5 

6903101000 Retorter 8 0 

6903102010 För ugnar för framställning av halvledarmaterial 3 0 

6903102090 Andra 8 0 

6903103000 Reaktionskärl 8 0 

6903104000 Mufflar 8 0 

6903105000 Munstycken 8 0 

6903106000 Stoppare 8 0 

6903107000 Rör 8 0 

6903108000 Stänger 8 0 

6903109000 Andra 8 3 

6903201000 Retorter 8 0 

6903202000 Deglar 8 0 

6903203000 Reaktionskärl 8 0 

6903204000 Mufflar 8 0 

6903205000 Munstycken 8 0 

6903206000 Stoppare 8 0 

6903207000 Rör 8 0 

6903208000 Stänger 8 0 

6903209000 Andra 8 0
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6903901000 På grundval av kiselkarbid eller zirkon 8 0 

6903909010 Retorter 8 0 

6903909020 Deglar 8 0 

6903909030 Reaktionskärl 8 0 

6903909040 Mufflar 8 0 

6903909050 Munstycken 8 0 

6903909060 Stoppare 8 0 

6903909070 Rör 8 0 

6903909080 Stänger 8 0 

6903909090 Andra 8 5 

6904100000 Murtegel 8 0 

6904900000 Andra 8 0 

6905100000 Takpannor 8 0 

6905901000 Skorstenspipor, rökhuvar och skorstensfoder 8 0 

6905902000 Byggnadsornament 8 0 

6905909000 Andra 8 0 

6906001000 Rör, rännor och rördelar 8 0 

6906002000 Rördelar 8 0 

6907101000 Av porslin 8 0 

6907109000 Andra 8 0 

6907901000 Av porslin 8 0 

6907909000 Andra 8 0 

6908101000 Av porslin 8 0 

6908109000 Andra 8 3 

6908901000 Av porslin 8 5 

6908909000 Andra 8 5 

6909110000 Av porslin 8 0 

6909120000 Artiklar vars hårdhetsgrad motsvarar minst 9 på Mohsskalan 8 0 

6909190000 Andra 8 0 

6909900000 Andra 8 0
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6910101000 Tvättställ 8 0 

6910102000 Badkar 8 0 

6910103000 Wc-stolar 8 0 

6910104000 Urinaler 8 0 

6910109000 Andra 8 3 

6910900000 Andra 8 3 

6911101000 Kaffegods eller tegods 8 5 

6911102000 Skålar och fat 8 3 

6911109000 Andra 8 0 

6911901000 Hushållsartiklar 8 0 

6911902000 Toalettartiklar 8 0 

6911909000 Andra 8 0 

6912001010 Kaffegods eller tegods 8 3 

6912001020 Skålar och fat 8 3 

6912001090 Andra 8 5 

6912002000 Hushållsartiklar 8 0 

6912003000 Toalettartiklar 8 0 

6912009000 Andra 8 0 

6913101000 Statyer, statyetter och byster 8 0 

6913109020 Bordsdekorationer 8 0 

6913109090 Andra 8 0 

6913901000 Statyer, statyetter och byster 8 0 

6913909020 Bordsdekorationer 8 0 

6913909090 Andra 8 3 

6914101000 Blomvaser 8 0 

6914109000 Andra 8 0 

6914901000 Blomvaser 8 0 

6914909000 Andra 8 0 

7001001000 Massa 5 0 

7001002000 Avfall och skrot, glasavfall 3 0
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7002100000 Bollar 8 0 

7002201000 För framställning av kvartsmaterial för halvledare 3 0 

7002209000 Andra 8 0 

7002311000 För framställning av kvartsmaterial för halvledare 3 3 

7002319000 Andra 8 3 

7002320000 Av annat glas med en linjär utvidgningskoefficient av högst 
5 × 10 –6 per kelvin inom temperaturområdet 0 °C–300 °C 

8 0 

7002390000 Andra 8 0 

7003121000 Med en tjocklek av högst 2 mm 8 0 

7003122000 Med en tjocklek av mer än 2 mm men högst 3 mm 8 0 

7003123000 Med en tjocklek av mer än 3 mm men högst 4 mm 8 0 

7003124000 Med en tjocklek av mer än 4 mm men högst 5 mm 8 0 

7003125000 Med en tjocklek av mer än 5 mm men högst 6 mm 8 0 

7003126000 Med en tjocklek av mer än 6 mm men högst 8 mm 8 0 

7003127000 Med en tjocklek av mer än 8 mm 8 0 

7003191000 Med en tjocklek av högst 2 mm 8 0 

7003192000 Med en tjocklek av mer än 2 mm men högst 3 mm 8 0 

7003193000 Med en tjocklek av mer än 3 mm men högst 4 mm 8 0 

7003194000 Med en tjocklek av mer än 4 mm men högst 5 mm 8 0 

7003195000 Med en tjocklek av mer än 5 mm men högst 6 mm 8 0 

7003196000 Med en tjocklek av mer än 6 mm men högst 8 mm 8 0 

7003197000 Med en tjocklek av mer än 8 mm 8 0 

7003200000 Planglas med trådinlägg (trådglas) 8 0 

7003300000 Profiler 8 0
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7004201000 Med en tjocklek av högst 2 mm 8 0 

7004202000 Med en tjocklek av mer än 2 mm men högst 3 mm 8 0 

7004203000 Med en tjocklek av mer än 3 mm men högst 4 mm 8 0 

7004204000 Med en tjocklek av mer än 4 mm men högst 5 mm 8 0 

7004205000 Med en tjocklek av mer än 5 mm men högst 6 mm 8 0 

7004206000 Med en tjocklek av mer än 6 mm men högst 8 mm 8 0 

7004207000 Med en tjocklek av mer än 8 mm 8 0 

7004901000 Med en tjocklek av högst 2 mm 8 0 

7004902000 Med en tjocklek av mer än 2 mm men högst 3 mm 8 0 

7004903000 Med en tjocklek av mer än 3 mm men högst 4 mm 8 0 

7004904000 Med en tjocklek av mer än 4 mm men högst 5 mm 8 0 

7004905000 Med en tjocklek av mer än 5 mm men högst 6 mm 8 0 

7004906000 Med en tjocklek av mer än 6 mm men högst 8 mm 8 0 

7004907000 Med en tjocklek av mer än 8 mm 8 0 

7005101000 Med en tjocklek av högst 2 mm 8 3 

7005102000 Med en tjocklek av mer än 2 mm men högst 3 mm 8 0 

7005103000 Med en tjocklek av mer än 3 mm men högst 4 mm 8 0 

7005104000 Med en tjocklek av mer än 4 mm men högst 5 mm 8 0 

7005105000 Med en tjocklek av mer än 5 mm men högst 6 mm 8 0 

7005106000 Med en tjocklek av mer än 6 mm men högst 8 mm 8 0 

7005107000 Med en tjocklek av mer än 8 mm 8 0 

7005211000 Med en tjocklek av högst 2 mm 8 0 

7005212000 Med en tjocklek av mer än 2 mm men högst 3 mm 8 0
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7005213000 Med en tjocklek av mer än 3 mm men högst 4 mm 8 0 

7005214000 Med en tjocklek av mer än 4 mm men högst 5 mm 8 0 

7005215000 Med en tjocklek av mer än 5 mm men högst 6 mm 8 0 

7005216000 Med en tjocklek av mer än 6 mm men högst 8 mm 8 0 

7005217000 Med en tjocklek av mer än 8 mm 8 0 

7005291010 Till PDP-skärmar (plasma display panel) 4 0 

7005291020 Till s.k. tomma fotomasker som används i framställningen av 
halvledare, eller av plattskärmar 

3 0 

7005291030 Till OLED-skärmar (organic light emitting display) 4 0 

7005291090 Andra 8 0 

7005292010 Till PDP-skärmar (plasma display panel) 4 0 

7005292020 Till s.k. tomma fotomasker som används i framställningen av 
halvledare, eller av plattskärmar 

3 0 

7005292030 Till OLED-skärmar (organic light emitting display) 4 0 

7005292090 Andra 8 0 

7005293000 Med en tjocklek av mer än 3 mm men högst 4 mm 8 3 

7005294000 Med en tjocklek av mer än 4 mm men högst 5 mm 8 3 

7005295000 Med en tjocklek av mer än 5 mm men högst 6 mm 8 3 

7005296000 Med en tjocklek av mer än 6 mm men högst 8 mm 8 0 

7005297000 Med en tjocklek av mer än 8 mm 8 0 

7005300000 Glas med trådinlägg (trådglas) 8 0 

7006001000 Till PDP-skärmar (plasma display panel) 4 5 

7006002000 Till s.k. tomma fotomasker som används i framställningen av 
halvledare, eller av plattskärmar 

3 5 

7006003000 Till OLED-skärmar (organic light emitting display) 4 5
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7006009000 Andra 8 5 

7007110000 Av sådan storlek och form som gör glaset lämpligt för mon
tering i fordon, luftfartyg, rymdfarkoster eller fartyg 

8 0 

7007190000 Andra 8 0 

7007210000 Av sådan storlek och form som gör glaset lämpligt för mon
tering i fordon, luftfartyg, rymdfarkoster eller fartyg 

8 0 

7007290000 Andra 8 0 

7008000000 Flerväggiga isolerrutor av glas 8 0 

7009100000 Backspeglar för fordon 8 0 

7009910000 Oinramade 8 0 

7009920000 Inramade 8 0 

7010100000 Ampuller 8 0 

7010200000 Proppar, lock och andra tillslutningsanordningar 8 0 

7010900000 Andra 8 0 

7011100000 För elektrisk belysning 8 0 

7011201000 Färg 8 0 

7011209000 Andra 8 0 

7011900000 Andra 8 0 

7013100000 Av glaskeramiskt material 8 0 

7013220000 Av blykristallglas 8 0 

7013280000 Andra 8 5 

7013330000 Av blykristallglas 8 0 

7013370000 Andra 8 5 

7013410000 Av blykristallglas 8 0 

7013420000 Av glas med en linjär utvidgningskoefficient av högst 
5 × 10 –6 per kelvin inom temperaturområdet 0 °C–300 °C 

8 0 

7013490000 Andra 8 5 

7013910000 Av blykristallglas 8 0 

7013990000 Andra 8 0 

7014001000 Av s.k. sealed beam lamp 8 0
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7014009010 Glasvaror för signaleringsändamål 8 0 

7014009020 Optiska element av glas 8 5 

7015100000 Glas för synkorrigerande glasögon 8 0 

7015901000 För solglasögon 8 0 

7015902000 Urglas och liknande glas 8 0 

7015909000 Andra 8 0 

7016100000 Glastärningar och andra små glasbitar, även på underlag, för 
mosaikarbeten eller liknande dekorativa ändamål 

8 0 

7016901000 Block, plattor, murstenar och andra artiklar av pressat eller 
formgjutet glas, även med trådinlägg, av sådana slag som 
används i byggnader eller andra konstruktioner 

8 0 

7016909010 S.k. blyinfattade rutor 8 0 

7016909020 Målat glas 8 0 

7016909090 Andra 8 0 

7017100000 Av kvartsglas 8 0 

7017200000 Av andra glas med en linjär utvidgningskoefficient av högst 
5 × 10 –6 per kelvin inom temperaturområdet 0 °C–300 °C 

8 0 

7017900000 Andra 8 0 

7018101000 Pärlor 8 0 

7018102000 Imitationer av naturpärlor 8 0 

7018103000 Imitationer av ädel- och halvädelstenar 8 0 

7018104000 Imitationer av korall 8 0 

7018109000 Andra 8 0 

7018200000 Mikropärlor o.d. av glas med en diameter av högst 1 mm 8 0 

7018901000 Ögon av glas, andra än proteser 8 0 

7018909000 Andra 8 0 

7019110000 Huggna fibrer i längder om högst 50 mm 8 0 

7019120000 Roving 8 0 

7019190000 Andra 8 3
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7019310000 Mattor 8 0 

7019320000 Tunn duk 8 0 

7019390000 Andra 8 0 

7019400000 Vävda material av roving 8 0 

7019510000 Med en bredd av högst 30 cm 8 3 

7019520000 Med en bredd av mer än 30 cm, tuskaft, med en vikt av 
mindre än 250 g/m 2 , av vilka enkelgarnet har en längdvikt 
av högst 136 tex 

8 0 

7019590000 Andra 8 3 

7019901000 Glasull 8 3 

7019909000 Andra 8 0 

7020001011 Reaktionsrör och hållare av kvarts konstruerade för att föras 
in i diffusions- och oxidationsugnar för framställning av halv
ledarplattor 

0 0 

7020001012 Kvartsdeglar för framställning av halvledarplattor 3 0 

7020001013 För framställning av kvartsmaterial för halvledare 3 0 

7020001019 Andra 8 0 

7020001090 Andra 8 0 

7020009000 Andra 8 0 

7101101000 Obearbetade 8 0 

7101102000 Bearbetade 8 0 

7101210000 Obearbetade 8 0 

7101220000 Bearbetade 8 0 

7102100000 Osorterade 1 0 

7102210000 Obearbetade eller enkelt sågade, kluvna eller avjämnade 1 0 

7102290000 Andra 5 0 

7102310000 Obearbetade eller enkelt sågade, kluvna eller avjämnade 1 0 

7102390000 Andra 5 0 

7103100000 Obearbetade, enkelt sågade eller grovt tillformade 1 0 

7103911000 Industriellt bearbetade 5 0
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7103919010 Rubiner 5 0 

7103919020 Safirer 5 0 

7103919030 Smaragder 5 0 

7103991000 Industriellt bearbetade 5 0 

7103999010 Opaler 5 0 

7103999020 Jade 5 0 

7103999030 Kalcedon 5 0 

7103999040 Bergskristall 5 0 

7103999090 Andra 5 0 

7104100000 Piezoelektrisk kvarts 5 0 

7104201000 Diamanter 5 0 

7104209000 Andra 5 0 

7104901010 Diamanter 5 0 

7104901020 Syntetisk kvarts 5 0 

7104901090 Andra 5 0 

7104909010 Diamanter 5 0 

7104909090 Andra 5 0 

7105101000 Naturlig 5 0 

7105102000 Syntetisk 5 0 

7105901000 Av granat 5 0 

7105909000 Andra 5 0 

7106100000 Pulver 3 0 

7106911000 Innehållande 99,99 viktprocent eller mer silver 3 0 

7106919000 Andra 3 0 

7106921000 Stång och profiler 3 0 

7106922000 Plattor, skivor och remsor 3 0 

7106923000 Tråd 3 0 

7106929000 Andra 3 0 

7107001000 Stång och profiler 3 0
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7107002000 Plattor, skivor och remsor 3 0 

7107003000 Tråd 3 0 

7107004000 Rör och ihålig stång 3 0 

7107009000 Andra 3 0 

7108110000 Pulver 3 0 

7108121000 Klumpar, billets och korn 3 0 

7108129000 Andra 3 0 

7108131010 För framställning av halvledare 3 0 

7108131090 Andra 3 0 

7108139010 Stång och profiler 3 0 

7108139020 Plattor, skivor och remsor 3 0 

7108139090 Andra 3 0 

7108200000 Monetärt 0 0 

7109000000 Oädel metall eller silver, med plätering av guld, obearbetade 
eller i form av halvfabrikat 

3 0 

7110110000 Obearbetad eller i form av pulver 3 0 

7110190000 Andra 3 0 

7110210000 Obearbetad eller i form av pulver 3 0 

7110290000 Andra 3 0 

7110310000 Obearbetad eller i form av pulver 3 0 

7110390000 Andra 3 0 

7110410000 Obearbetad eller i form av pulver 3 0 

7110490000 Andra 3 0 

7111000000 Oädel metall, silver eller guld, med plätering av platina, obe
arbetad eller i form av halvfabrikat 

3 0 

7112300000 Aska innehållande ädel metall eller föreningar av ädla metaller 2 0 

7112911000 Av rester 2 0 

7112919000 Andra 3 0 

7112921000 Av rester 2 0 

7112929000 Andra 3 0
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7112991000 Av rester 2 0 

7112992000 Avklipp och annat avfall av plast samt plastskrot 6,5 0 

7112999000 Andra 3 0 

7113110000 Av silver, även med överdrag av annan ädel metall 8 5 

7113191000 Av platina 8 3 

7113192000 Av guld 8 5 

7113199000 Andra 8 5 

7113201000 Plätering av platina 8 0 

7113202000 Plätering av guld 8 3 

7113203000 Plätering av silver 8 3 

7113209000 Andra 8 0 

7114111000 Bordsartiklar 8 0 

7114112000 Toalettartiklar 8 0 

7114113000 Kontorsartiklar 8 0 

7114114000 Rökbordsartiklar 8 0 

7114119000 Andra 8 0 

7114191000 Bordsartiklar 8 0 

7114192000 Toalettartiklar 8 0 

7114193000 Kontorsartiklar 8 0 

7114194000 Rökbordsartiklar 8 0 

7114199000 Andra 8 0 

7114201000 Bordsartiklar 8 0 

7114202000 Toalettartiklar 8 0 

7114203000 Kontorsartiklar 8 0 

7114204000 Rökbordsartiklar 8 0 

7114209000 Andra 8 0 

7115100000 Katalysatorer i form av trådduk eller trådnät av platina 8 0 

7115901010 Platinadegel 8 0 

7115901090 Andra 8 0
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7115909010 Av guld, inbegripet metaller med plätering av guld 8 0 

7115909020 Av silver, inbegripet metaller med plätering av silver 8 0 

7115909090 Andra 8 0 

7116101000 Av naturpärlor 8 0 

7116102000 Av odlade pärlor 8 0 

7116201000 Industriellt bearbetade 8 0 

7116209010 Till personlig prydnad 8 0 

7116209090 Andra 8 0 

7117110000 Manschettknappar och bröstknappar 8 0 

7117191000 Halsband 8 0 

7117192000 Armband 8 0 

7117193000 Örhängen 8 0 

7117194000 Broscher 8 0 

7117195000 Ringar 8 0 

7117196000 Kedjor till personlig prydnad 8 0 

7117199000 Andra 8 0 

7117900000 Andra 8 0 

7118100000 Mynt (andra än guldmynt), inte utgörande lagligt betalnings
medel 

0 0 

7118901000 Guldmynt 0 0 

7118902000 Silvermynt 0 0 

7118909000 Andra 0 0 

7201101000 För gjutning 0 0 

7201102000 För framställning av stål 0 0 

7201109000 Andra 0 0 

7201200000 Olegerat tackjärn innehållande mer än 0,5 viktprocent fosfor 0 0 

7201501000 Legerat tackjärn 2 0 

7201502000 Spegeljärn 2 0 

7202110000 Innehållande mer än 2 viktprocent kol 5 0
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7202190000 Andra 5 0 

7202210000 Innehållande mer än 55 viktprocent silikon 3 0 

7202291000 Innehållande minst 2 viktprocent magnesium 3 0 

7202299000 Andra 3 0 

7202300000 Ferrokiselmangan 5 0 

7202410000 Innehållande mer än 4 viktprocent kol 3 0 

7202490000 Andra 3 0 

7202500000 Ferrokiselkrom 3 0 

7202600000 Ferronickel 3 0 

7202700000 Ferromolybden 3 0 

7202800000 Ferrotungsten and ferrokiseltungsten 3 0 

7202910000 Ferrotitan och ferrokiseltitan 3 0 

7202920000 Ferrovanadin 3 0 

7202930000 Ferroniob 3 0 

7202991000 Ferrofosfor (järnfosfid) innehållande minst 15 viktprocent fos
for 

3 0 

7202999000 Andra 3 0 

7203100000 Produkter erhållna genom direkt reduktion av järnmalm (järn
svamp) 

0 0 

7203900000 Andra 1 0 

7204100000 Avfall och skrot av gjutjärn 0 0 

7204210000 Av rostfritt stål 0 0 

7204290000 Andra 0 0 

7204300000 Avfall och skrot av förtennat järn eller stål 0 0 

7204410000 Svarvspån, hyvelspån, flisor, fräsavfall, sågspån, filspån, klipp- 
och stansrester, även i paket 

0 0 

7204490000 Andra 0 0 

7204500000 Omsmältningsgöt 0 0 

7205101000 Hagel 5 0 

7205102000 Grus 5 0
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7205109000 Andra 5 0 

7205210000 Av legerat stål 5 0 

7205290000 Andra 5 0 

7206100000 Göt 0 0 

7206900000 Andra 0 0 

7207111000 Blooms 0 0 

7207112000 Tackor 0 0 

7207121000 Plåtämnen 0 0 

7207122000 Tunnplåtsämnen 0 0 

7207190000 Andra 0 0 

7207201000 Blooms 0 0 

7207202000 Tackor 0 0 

7207203000 Plåtämnen 0 0 

7207204000 Tunnplåtsämnen 0 0 

7207209000 Andra 0 0 

7208101000 Med en tjocklek av minst 4,75 mm 0 0 

7208109000 Med en tjocklek av mindre än 4,75 mm 0 0 

7208251000 Av en draghållfasthet på 490 MPa eller mer 0 0 

7208259000 Andra 0 0 

7208261000 Av en draghållfasthet på 490 MPa eller mer 0 0 

7208269000 Andra 0 0 

7208271000 Av en draghållfasthet på 490 MPa eller mer 0 0 

7208279000 Andra 0 0 

7208361000 Av en draghållfasthet på 490 MPa eller mer 0 0 

7208369000 Andra 0 0 

7208371000 Av en draghållfasthet på 490 MPa eller mer 0 0 

7208379000 Andra 0 0 

7208381000 Av en draghållfasthet på 490 MPa eller mer 0 0
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7208389000 Andra 0 0 

7208391000 Av en draghållfasthet på 490 MPa eller mer 0 0 

7208399000 Andra 0 0 

7208400000 Inte i ringar eller rullar och inte vidare bearbetade efter varm
valsningen, med reliefmönster 

0 0 

7208511000 Av en draghållfasthet på 490 MPa eller mer 0 0 

7208519000 Andra 0 0 

7208521000 Av en draghållfasthet på 490 MPa eller mer 0 0 

7208529000 Andra 0 0 

7208531000 Av en draghållfasthet på 490 MPa eller mer 0 0 

7208539000 Andra 0 0 

7208541000 Av en draghållfasthet på 490 MPa eller mer 0 0 

7208549000 Andra 0 0 

7208900000 Andra 0 0 

7209151000 Av en draghållfasthet på 340 MPa eller mer 0 0 

7209159000 Andra 0 0 

7209161000 Av en draghållfasthet på 340 MPa eller mer 0 0 

7209169000 Andra 0 0 

7209171000 Av en draghållfasthet på 340 MPa eller mer 0 0 

7209179000 Andra 0 0 

7209181000 Av en draghållfasthet på 340 MPa eller mer 0 0 

7209189000 Andra 0 0 

7209251000 Av en draghållfasthet på 340 MPa eller mer 0 0 

7209259000 Andra 0 0 

7209261000 Av en draghållfasthet på 340 MPa eller mer 0 0 

7209269000 Andra 0 0 

7209271000 Av en draghållfasthet på 340 MPa eller mer 0 0
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7209279000 Andra 0 0 

7209281000 Av en draghållfasthet på 340 MPa eller mer 0 0 

7209289000 Andra 0 0 

7209900000 Andra 0 0 

7210110000 Med en tjocklek av minst 0,5 mm 0 0 

7210120000 Med en tjocklek av mindre än 0,5 mm 0 0 

7210200000 Överdragna med bly, inbegripet mattad plåt 0 0 

7210301000 Av en draghållfasthet på 340 MPa eller mer 0 0 

7210309000 Andra 0 0 

7210410000 Korrugerad 0 0 

7210491010 Av en draghållfasthet på 340 MPa eller mer 0 0 

7210491090 Andra 0 0 

7210499010 Av en draghållfasthet på 340 MPa eller mer 0 0 

7210499090 Andra 0 0 

7210500000 Överdragna med kromoxider eller med krom och kromoxider 0 0 

7210610000 Överdragna med aluminium-zinklegeringar 0 0 

7210690000 Andra 0 0 

7210700000 Målade, lackerade eller plastöverdragna 0 0 

7210901000 Överdragna med nickel 0 0 

7210902000 Överdragna med koppar 0 0 

7210909000 Andra 0 0 

7211130000 Valsade på fyra sidor eller i slutna spår, med en bredd av mer 
än 150 mm och med en tjocklek av minst 4 mm, inte i ringar 
eller rullar och utan mönster i relief 

0 0 

7211141000 Av en draghållfasthet på 490 MPa eller mer 0 0 

7211149000 Andra 0 0 

7211191000 Av en draghållfasthet på 490 MPa eller mer 0 0
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7211199000 Andra 0 0 

7211231000 Av en draghållfasthet på 340 MPa eller mer 0 0 

7211239000 Andra 0 0 

7211291000 Av en draghållfasthet på 340 MPa eller mer 0 0 

7211299000 Andra 0 0 

7211901000 Av en draghållfasthet på 340 MPa eller mer 0 0 

7211909000 Andra 0 0 

7212101000 Med en tjocklek av minst 0,5 mm 0 0 

7212102000 Med en tjocklek av mindre än 0,5 mm 0 0 

7212201000 Av en draghållfasthet på 340 MPa eller mer 0 0 

7212209000 Andra 0 0 

7212301010 Av en draghållfasthet på 340 MPa eller mer 0 0 

7212301090 Andra 0 0 

7212309010 Av en draghållfasthet på 340 MPa eller mer 0 0 

7212309090 Andra 0 0 

7212400000 Målade, lackerade eller plastöverdragna 0 0 

7212501000 Överdragna med nickel 0 0 

7212502000 Överdragna med koppar 0 0 

7212509000 Andra 0 0 

7212600000 Överdrag 0 0 

7213100000 Med mindre försänkningar, kammar eller andra mindre defor
mationer åstadkomna under valsningsprocessen 

0 0 

7213200000 Andra, av automatstål 0 0 

7213911010 Innehållande 0,25 viktprocent kol eller mer 0 0 

7213911090 Andra 0 0 

7213919000 Andra 0 0 

7213991010 Innehållande 0,25 viktprocent kol eller mer 0 0
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7213991090 Andra 0 0 

7213999000 Andra 0 0 

7214100000 Smidda 0 0 

7214201000 Armeringsstång 0 0 

7214209000 Andra 0 0 

7214300000 Andra, av automatstål 0 0 

7214910000 Med rektangulärt (annat än kvadratiskt) tvärsnitt 0 0 

7214991000 Innehållande mindre än 0,6 viktprocent kol 0 0 

7214999000 Andra 0 0 

7215100000 Av automatstål, tillformad eller färdigbehandlad i kallt till
stånd men inte vidare bearbetad 

0 0 

7215500000 Annan, tillformad eller färdigbehandlad i kallt tillstånd men 
inte vidare bearbetad 

0 0 

7215900000 Andra 0 0 

7216101000 U-profiler 0 0 

7216102000 I-profiler 0 0 

7216103000 H-profiler 0 0 

7216210000 L-profiler 0 0 

7216220000 T-profiler 0 0 

7216310000 U-profiler 0 0 

7216320000 I-profiler 0 0 

7216333000 Mindre än 300 mm i höjd 0 0 

7216334000 300 mm eller mer men högst 600 mm i höjd 0 0 

7216335000 Mer än 600 mm i höjd 0 0 

7216401000 L-profiler 0 0 

7216402000 T-profiler 0 0 

7216500000 Andra profiler, varmvalsade, varmdragna eller strängpressade 
men inte vidare bearbetade 

0 0 

7216610000 Framställda av valsade platta produkter 0 0 

7216690000 Andra 0 0
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7216910000 Valsade platta produkter, tillformade eller färdigbehandlade i 
kallt tillstånd 

0 0 

7216990000 Andra 0 0 

7217100000 Inte pläterad eller försedd med överdrag, även polerad 0 0 

7217200000 Överdragna med zink 0 0 

7217301000 Överdragna med koppar 0 0 

7217309000 Andra 0 0 

7217900000 Andra 0 0 

7218101000 Göt 0 0 

7218109000 Andra 0 0 

7218911000 Plåtämnen 0 0 

7218912000 Tunnplåtsämnen 0 0 

7218919000 Andra 0 0 

7218991000 Blooms 0 0 

7218992000 Tackor 0 0 

7218999000 Andra 0 0 

7219111000 Av nickelserier, innehållande nickel, även innehållande andra 
element 

0 0 

7219119000 Andra 0 0 

7219121000 Av nickelserier, innehållande nickel, även innehållande andra 
element 

0 0 

7219129000 Andra 0 0 

7219131000 Av nickelserier, innehållande nickel, även innehållande andra 
element 

0 0 

7219139000 Andra 0 0 

7219141000 Av nickelserier, innehållande nickel, även innehållande andra 
element 

0 0 

7219149000 Andra 0 0 

7219211000 Av nickelserier, innehållande nickel, även innehållande andra 
element 

0 0 

7219219000 Andra 0 0
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7219221000 Av nickelserier, innehållande nickel, även innehållande andra 
element 

0 0 

7219229000 Andra 0 0 

7219231000 Av nickelserier, innehållande nickel, även innehållande andra 
element 

0 0 

7219239000 Andra 0 0 

7219241000 Av nickelserier, innehållande nickel, även innehållande andra 
element 

0 0 

7219249000 Andra 0 0 

7219310000 Med en tjocklek av minst 4,75 mm 0 0 

7219321000 Av nickelserier, innehållande nickel, även innehållande andra 
element 

0 0 

7219329000 Andra 0 0 

7219331000 Av nickelserier, innehållande nickel, även innehållande andra 
element 

0 0 

7219339000 Andra 0 0 

7219341000 Av nickelserier, innehållande nickel, även innehållande andra 
element 

0 0 

7219349000 Andra 0 0 

7219351000 Av nickelserier, innehållande nickel, även innehållande andra 
element 

0 0 

7219359000 Andra 0 0 

7219900000 Andra 0 0 

7220111000 Av nickelserier, innehållande nickel, även innehållande andra 
element 

0 0 

7220119000 Andra 0 0 

7220121000 Av nickelserier, innehållande nickel, även innehållande andra 
element 

0 0 

7220129000 Andra 0 0 

7220201000 Av nickelserier, innehållande nickel, även innehållande andra 
element 

0 0 

7220209000 Andra 0 0
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7220901000 Av nickelserier, innehållande nickel, även innehållande andra 
element 

0 0 

7220909000 Andra 0 0 

7221000000 Stång av rostfritt stål, varmvalsad, i oregelbundet upprullade 
ringar 

0 0 

7222110000 Med runt tvärsnitt 0 0 

7222190000 Andra 0 0 

7222200000 Stång, tillformad eller färdigbehandlad i kallt tillstånd men 
inte vidare bearbetad 

0 0 

7222300000 Annan stång 0 0 

7222400000 Profiler 0 0 

7223000000 Tråd av rostfritt stål 0 0 

7224101000 Göt 0 0 

7224109000 Andra 0 0 

7224901000 Blooms 0 0 

7224902000 Tackor 0 0 

7224903000 Plåtämnen 0 0 

7224904000 Tunnplåtsämnen 0 0 

7224909000 Andra 0 0 

7225110000 Kornorienterade 0 0 

7225190000 Andra 0 0 

7225301000 Av snabbstål 0 0 

7225309010 Av en draghållfasthet på 490 MPa eller mer 0 0 

7225309090 Andra 0 0 

7225401000 Av snabbstål 0 0 

7225409010 Av en draghållfasthet på 490 MPa eller mer 0 0 

7225409090 Andra 0 0 

7225501000 Av snabbstål 0 0 

7225509000 Andra 0 0 

7225911000 Av snabbstål 0 0
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7225919010 Av en draghållfasthet på 340 MPa eller mer 0 0 

7225919090 Andra 0 0 

7225921000 Av snabbstål 0 0 

7225929011 Av en draghållfasthet på 340 MPa eller mer 0 0 

7225929019 Andra 0 0 

7225929091 Av en draghållfasthet på 340 MPa eller mer 0 0 

7225929099 Andra 0 0 

7225991000 Av snabbstål 0 0 

7225999000 Andra 0 0 

7226110000 Kornorienterade 0 0 

7226190000 Andra 0 0 

7226200000 Av snabbstål 0 0 

7226910000 Varmvalsade men inte vidare bearbetade 0 0 

7226920000 Inte vidare bearbetade efter kallvalsningen 0 0 

7226991000 Tunna skivor av amorft legerat stål med en tjocklek av högst 
100 μm 

0 0 

7226992000 Överdragna med zink på elektrolytisk väg 0 0 

7226993000 På annat sätt överdragna med zink 0 0 

7226999000 Andra 0 0 

7227100000 Av snabbstål 0 0 

7227200000 Av kiselmanganstål 0 0 

7227901000 Av värmeresistent stål 0 0 

7227909000 Andra 0 0 

7228100000 Stång av snabbstål 0 0 

7228200000 Stång av kiselmanganstål 0 0 

7228300000 Annan stång, varmvalsad, varmdragen eller strängpressad men 
inte vidare bearbetad 

0 0 

7228400000 Annan stång, smidd men inte vidare bearbetad 0 0
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7228500000 Annan stång, tillformad eller färdigbehandlad i kallt tillstånd 
men inte vidare bearbetad 

0 0 

7228600000 Annan stång 0 0 

7228700000 Profiler 0 0 

7228800000 Ihåligt borrstål 0 0 

7229200000 Av kiselmanganstål 0 0 

7229901010 Av snabbstål 0 0 

7229901090 Andra 0 0 

7229902010 Av snabbstål 0 0 

7229902090 Andra 0 0 

7229909010 Av snabbstål 0 0 

7229909090 Andra 0 0 

7301101000 U-typ 0 0 

7301109000 Andra 0 0 

7301201000 U-profiler 0 0 

7301202000 H-profiler 0 0 

7301203000 I-profiler 0 0 

7301209000 Andra 0 0 

7302101010 Värmebehandlade 0 0 

7302101090 Andra 0 0 

7302102010 Värmebehandlade 0 0 

7302102090 Andra 0 0 

7302103010 Värmebehandlade 0 0 

7302103090 Andra 0 0 

7302104010 Värmebehandlade 0 0 

7302104090 Andra 0 0 

7302300000 Växeltungor, spårkorsningar, växelstag och andra delar till 
spårväxlar 

8 0 

7302400000 Rälskarvjärn och underläggsplattor 0 0 

7302900000 Andra 0 0 

7303001010 Av segjärn 8 0
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7303001090 Andra 8 0 

7303002000 Ihåliga profiler 8 0 

7304110000 Av rostfritt stål 0 0 

7304190000 Andra 0 0 

7304220000 Borrör av rostfritt stål 0 0 

7304230000 Andra borrör 0 0 

7304240000 Andra, av rostfritt stål 0 0 

7304290000 Andra 0 0 

7304310000 Kallvalsade men inte vidare bearbetade 0 0 

7304390000 Andra 0 0 

7304410000 Kallvalsade men inte vidare bearbetade 0 0 

7304490000 Andra 0 0 

7304510000 Kallvalsade men inte vidare bearbetade 0 0 

7304590000 Andra 0 0 

7304900000 Andra 0 0 

7305111000 Mer än 406,4 mm men högst 1 422,4 mm i ytterdiameter 0 0 

7305112000 Mer än 1 422,4 mm i ytterdiameter 0 0 

7305120000 Längssvetsade på annat sätt 0 0 

7305190000 Andra 0 0 

7305200000 Foderrör av sådana slag som används vid borrning efter olja 
eller gas 

0 0 

7305311000 Pulverbågsvetsade 0 0 

7305312000 Stuksvetsade 0 0 

7305319000 Andra 0 0 

7305390000 Andra 0 0 

7305900000 Andra 0 0 

7306110000 Svetsade, av rostfritt stål 0 0 

7306190000 Andra 0 0 

7306211000 Foderrör 0 0
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7306212000 Rörsystem 0 0 

7306291000 Foderrör 0 0 

7306292000 Rörsystem 0 0 

7306301010 Galvaniserat zink 0 0 

7306301020 Överdragen med annan metall än zink 0 0 

7306301030 Överdragen med ickemetall 0 0 

7306301090 Andra 0 0 

7306302010 Galvaniserat zink 0 0 

7306302020 Överdragen med annan metall än zink 0 0 

7306302030 Överdragen med ickemetall 0 0 

7306302090 Andra 0 0 

7306401000 Mer än 114,3 mm i ytterdiameter 0 0 

7306402000 Högst 114,3 mm i ytterdiameter 0 0 

7306500000 Andra slag, svetsade, med runt tvärsnitt, av annat legerat stål 0 0 

7306611010 Galvaniserat zink 0 0 

7306611090 Andra 0 0 

7306612000 Av rostfritt stål 0 0 

7306613000 Av annat legerat stål 0 0 

7306691010 Galvaniserat zink 0 0 

7306691090 Andra 0 0 

7306692000 Av rostfritt stål 0 0 

7306693000 Av annat legerat stål 0 0 

7306901000 Stålrör med dubbla väggar 0 0 

7306909000 Andra 0 0 

7307110000 Av icke aducerat gjutjärn 8 0 

7307190000 Andra 8 0 

7307210000 Flänsar 8 0 

7307221000 Gängade muffar av rostfritt stål 0 0
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7307229000 Andra 8 0 

7307230000 Stumsvetsrördelar 8 0 

7307290000 Andra 8 0 

7307910000 Flänsar 8 0 

7307921000 Gängade muffar av järn eller stål 0 0 

7307929000 Andra 8 0 

7307930000 Stumsvetsrördelar 8 0 

7307991000 Gängade, även överdragna 8 3 

7307999000 Andra 8 3 

7308100000 Broar och brosektioner 0 0 

7308200000 Torn och fackverksmaster 8 0 

7308300000 Dörrar, fönster, dörr- och fönsterkarmar, dörrtrösklar 8 0 

7308400000 Material till byggnadsställningar och liknande utrustning för 
användning vid byggnadsarbeten, i gruvor e.d. 

8 0 

7308901000 Slussportar 0 0 

7308909000 Andra 0 0 

7309000000 Cisterner, tankar, kar och liknande behållare, för alla slags 
ämnen (andra än komprimerad eller till vätska förtätad gas), 
med en rymd av mer än 300 l, även med inre beklädnad eller 
värmeisolerade men inte försedda med maskinell utrustning 
eller utrustning för uppvärmning eller avkylning 

8 0 

7310100000 Med en rymd av minst 50 l 8 0 

7310210000 Burkar avsedda att tillslutas genom lödning eller falsning 8 0 

7310290000 Andra 8 0 

7311001000 Med en rymd av högst 30 l 8 0 

7311002000 Med en rymd av mer än 30 l men högst 100 l 8 0 

7311003000 Med en rymd av mer än 100 l 8 0 

7312101011 Med anslutningar eller som färdiga artiklar 0 0 

7312101019 Andra 0 0 

7312101091 Med anslutningar eller som färdiga artiklar 0 0
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7312101092 Kordgarn av stål 0 0 

7312101099 Andra 0 0 

7312102011 Med anslutningar eller som färdiga artiklar 0 0 

7312102019 Andra 0 0 

7312102091 Med anslutningar eller som färdiga artiklar 0 0 

7312102092 Kordgarn av stål 0 0 

7312102099 Andra 0 0 

7312900000 Andra 0 0 

7313001000 Taggtråd av järn eller stål 0 0 

7313009000 Andra 0 0 

7314120000 Ändlösa band för maskiner, av rostfritt stål 0 0 

7314140000 Annan duk, av rostfritt stål 0 0 

7314190000 Andra 0 0 

7314200000 Galler och nät, svetsade i korsningspunkterna, av tråd med ett 
största tvärmått av minst 3 mm och med en maskstorlek av 
minst 100 cm 2 

0 0 

7314310000 Överdragna med zink 0 0 

7314390000 Andra 0 0 

7314410000 Överdragna med zink 0 0 

7314420000 Plastöverdragna 0 0 

7314490000 Andra 0 0 

7314500000 Klippnät 0 0 

7315110000 Rullkedjor 8 0 

7315120000 Andra kedjor 8 0 

7315190000 Delar 8 0 

7315200000 Snökedjor o.d. 8 0 

7315810000 Stolpkätting 8 0 

7315820000 Andra, med svetsade länkar 8 0 

7315890000 Andra 8 0
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7315900000 Andra delar 8 0 

7316001000 Ankare och draggar 8 0 

7316002000 Delar 8 0 

7317001011 Överdragna eller målade 0 0 

7317001019 Andra 0 0 

7317001021 Överdragna eller målade 0 0 

7317001029 Andra 0 0 

7317002000 Stift 0 0 

7317003000 Häftstift för kontor 0 0 

7317004000 Spikbleck 0 0 

7317005000 Märlor 0 0 

7317009000 Andra 0 0 

7318110000 Franska träskruvar 8 0 

7318120000 Andra träskruvar 8 0 

7318130000 Skruvkrokar och skruvöglor 8 0 

7318140000 Självgängande skruvar 8 0 

7318151000 Maskinskruvar 8 0 

7318152000 Bultar 8 0 

7318153000 Bultar och muttrar (i satser) 8 0 

7318159000 Andra 8 0 

7318160000 Muttrar 8 0 

7318190000 Andra 8 0 

7318210000 Fjäderbrickor och andra låsbrickor 8 0 

7318220000 Andra underläggsbrickor 8 0 

7318230000 Nitar 8 0 

7318240000 Kilar, sprintar och saxsprintar 8 0 

7318290000 Andra 8 0 

7319200000 Säkerhetsnålar 8 0 

7319300000 Knappnålar och liknande artiklar 8 0 

7319901010 Synålar 8 0 

7319901020 Stoppnålar 8 0
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7319901090 Andra 8 0 

7319909000 Andra 8 0 

7320101000 Bladfjädrar till fordon 8 0 

7320102000 Bladfjädrar till rälsfordon 8 0 

7320109000 Andra 8 0 

7320201000 Till fordon 8 3 

7320202000 Till stötdämpare 8 0 

7320203000 Till buffertar för rullande materiel; koppelanordningar 8 0 

7320204000 För stoppningsändamål 8 0 

7320209000 Andra 8 0 

7320901000 Flata spiralfjädrar 8 0 

7320909000 Andra fjädrar 8 0 

7321110000 För gas eller för både gas och annat bränsle 8 0 

7321120000 För flytande bränsle 8 0 

7321190000 Andra, inbegripet apparater för fast bränsle 8 0 

7321810000 För gas eller för både gas och annat bränsle 8 0 

7321820000 För flytande bränsle 8 0 

7321890000 Andra, inbegripet apparater för fast bränsle 8 0 

7321900000 Delar 8 0 

7322111000 Radiatorer 8 0 

7322112000 Delar 8 0 

7322191000 Radiatorer 8 0 

7322192000 Delar 8 0 

7322901000 Solfångare samt delar till solfångare 8 0 

7322909010 Luftvärmare 8 0 

7322909020 Varmluftsfördelare 8 0 

7322909030 Delar 8 0 

7323100000 Stålull; diskbollar, putsvantar o.d., av järn eller stål 8 0
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7323910000 Av gjutjärn, ej emaljerade 8 0 

7323920000 Av gjutjärn, emaljerade 8 3 

7323930000 Av rostfritt stål 8 0 

7323940000 Av järn (annat än gjutjärn) eller stål, emaljerade 8 3 

7323990000 Andra 8 0 

7324101000 Diskbänkar 8 0 

7324102000 Tvättställ 8 0 

7324210000 Av gjutjärn, även emaljerade 8 0 

7324291000 Av rostfritt stål 8 0 

7324299000 Andra 8 0 

7324901000 Toalettuppsättningar 8 0 

7324908000 Andra 8 0 

7324909000 Delar 8 0 

7325100000 Av icke aducerat gjutjärn 8 0 

7325910000 Kulor och liknande artiklar för kvarnar 8 0 

7325991000 Av gjutjärn 8 0 

7325992000 Av gjutet stål 8 0 

7325993000 Av legerat stål 8 0 

7325999000 Andra 8 0 

7326110000 Kulor och liknande artiklar för kvarnar 8 0 

7326190000 Andra 8 0 

7326200000 Varor av järn- eller ståltråd 8 0 

7326901000 Bobiner till textilmaskiner 8 0 

7326909000 Andra 8 0 

7401001000 Kopparskärsten 0 0 

7401002000 Cementkoppar (utfälld koppar) 0 0 

7402001000 Oraffinerad koppar 0 0 

7402002000 Kopparanoder för elektrolytisk raffinering 0 0 

7403110000 Katoder och katodsektioner 3 0
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7403120000 Trådämnen 5 0 

7403130000 Tackor 5 0 

7403191000 Plåtämnen 5 0 

7403192000 Göt 5 0 

7403199000 Andra 5 0 

7403210000 Kopparzinklegeringar (mässing) 5 0 

7403220000 Koppartennlegering (brons) 5 0 

7403291010 Kopparnickellegering 5 0 

7403291020 Kopparnickelzinklegering (nysilver) 5 0 

7403299000 Andra 5 0 

7404000000 Avfall och skrot av koppar 0 0 

7405000000 Kopparförlegeringar 5 0 

7406100000 Pulver med annan än bladstruktur 8 5 

7406201000 Pulver med bladstruktur 8 5 

7406202000 Fjäll 8 0 

7407100000 Av raffinerad koppar 8 0 

7407210000 Av kopparzinklegeringar (mässing) 8 0 

7407291000 Av koppartennlegering (brons) 8 0 

7407292010 Av kopparnickellegering 8 0 

7407292020 Av kopparnickelzinklegering (nysilver) 8 0 

7407299000 Andra 8 0 

7408110000 Med ett största tvärmått av mer än 6 mm 8 5 

7408190000 Andra 8 3 

7408210000 Av kopparzinklegeringar (mässing) 8 0 

7408221000 Av kopparnickellegering 8 5 

7408222000 Av kopparnickelzinklegering (nysilver) 8 3 

7408291000 Av koppartennlegering (brons) 8 0 

7408299000 Andra 8 0
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7409111000 För framställning av halvledare 5 5 

7409119000 Andra 8 5 

7409191000 För framställning av halvledare 5 5 

7409199000 Andra 8 3 

7409211000 För framställning av halvledare 5 0 

7409219000 Andra 8 0 

7409291000 För framställning av halvledare 5 5 

7409299000 Andra 8 7 

7409311000 För framställning av halvledare 5 0 

7409319000 Andra 8 5 

7409391000 För framställning av halvledare 5 0 

7409399000 Andra 8 0 

7409401010 För framställning av halvledare 5 0 

7409401090 Andra 8 5 

7409402010 För framställning av halvledare 5 0 

7409402090 Andra 8 0 

7409901000 För framställning av halvledare 5 5 

7409909000 Andra 8 0 

7410110000 Av raffinerad koppar 8 5 

7410120000 Av kopparlegering 8 5 

7410211000 Lämplig för tillverkning av tryckta kretskort 8 0 

7410219000 Andra 8 0 

7410221000 Lämplig för tillverkning av tryckta kretskort 8 0 

7410229000 Andra 8 0 

7411100000 Av raffinerad koppar 8 3 

7411210000 Av kopparzinklegeringar (mässing) 8 0
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7411221000 Av kopparnickellegering 8 5 

7411222000 Av kopparnickelzinklegering (nysilver) 8 3 

7411291000 Av koppartennlegering (brons) 8 0 

7411299000 Andra 8 0 

7412100000 Av raffinerad koppar 3 0 

7412200000 Av kopparlegering 3 0 

7413000000 Tvinnad tråd, linor, flätade band o.d., av koppar, utan elektrisk 
isolering 

3 0 

7415101000 Pläterade, doppade eller överdragna med ädla metaller 8 0 

7415109000 Andra 8 0 

7415210000 Underläggsbrickor (inbegripet fjäderbrickor) 8 0 

7415290000 Andra 8 0 

7415330000 Skruvar; bultar och muttrar 8 0 

7415390000 Andra 8 0 

7418110000 Diskbollar, putsvantar o.d. 8 0 

7418191000 Bords- och köksartiklar 8 0 

7418192010 Solfångare, av sådana slag som används för hushållsbruk, icke- 
elektriska 

5 0 

7418192090 Andra 8 0 

7418199010 Solfångare, av sådana slag som används för hushållsbruk, icke- 
elektriska 

5 0 

7418199090 Andra 8 0 

7418201000 Sanitetsartiklar 8 0 

7418202000 Delar 8 0 

7419101000 Kedja 8 0 

7419102000 Delar 8 0 

7419910000 Gjutna eller smidda varor, inte vidare bearbetade 0 0 

7419991010 Duk 8 0 

7419991090 Andra 8 0 

7419992000 Fjädrar av koppar 8 0
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7419999000 Andra 8 0 

7501100000 Nickelskärsten 0 0 

7501201010 Innehållande 88 viktprocent eller mer nickel 2 0 

7501201090 Andra 0 0 

7501209010 Innehållande 88 viktprocent eller mer nickel 2 0 

7501209090 Andra 0 0 

7502101000 Katoder 3 0 

7502109000 Andra 3 0 

7502200000 Nickellegeringar 3 0 

7503000000 Avfall och skrot av nickel 0 0 

7504001000 Pulver 5 0 

7504002000 Fjäll 5 0 

7505110000 Av olegerat nickel 5 0 

7505120000 Av nickellegeringar 5 0 

7505210000 Av olegerat nickel 5 0 

7505220000 Av nickellegeringar 5 0 

7506101000 Plattor, skivor eller remsor 5 0 

7506102000 Folie 5 0 

7506201000 Plattor, skivor eller remsor 5 0 

7506202000 Folie 5 0 

7507110000 Av olegerat nickel 8 0 

7507120000 Av nickellegeringar 8 0 

7507200000 Rördelar 8 0 

7508100000 Duk, galler och nät av nickeltråd 8 0 

7508901000 Anoder för elektroplätering 8 0 

7508909000 Andra 8 0 

7601100000 Olegerad aluminium 1 0 

7601201000 Gjutlegering 1 0 

7601202000 Billets 3 0 

7601209000 Andra 1 0
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7602000000 Avfall och skrot av aluminium 0 0 

7603100000 Pulver med annan än bladstruktur 8 5 

7603201000 Pulver 8 3 

7603202000 Fjäll 8 0 

7604101000 Stänger 8 3 

7604102010 Ihåliga profiler 8 0 

7604102090 Andra 8 3 

7604210000 Ihåliga profiler 8 0 

7604291000 Stänger 8 3 

7604299000 Andra profiler 8 0 

7605110000 Med ett största tvärmått av mer än 7 mm 8 0 

7605190000 Andra 8 0 

7605210000 Med ett största tvärmått av mer än 7 mm 8 3 

7605290000 Andra 8 0 

7606111000 Innehållande minst 99,99 viktprocent aluminium 8 3 

7606119000 Andra 8 3 

7606120000 Av aluminiumlegeringar 8 3 

7606911000 Innehållande minst 99,99 viktprocent aluminium 8 0 

7606919000 Andra 8 0 

7606920000 Av aluminiumlegeringar 8 3 

7607111000 Innehållande minst 99,99 viktprocent aluminium 8 0 

7607119000 Andra 8 0 

7607191000 Innehållande minst 99,99 viktprocent aluminium 8 0 

7607199000 Andra 8 0 

7607201000 Innehållande minst 99,99 viktprocent aluminium 8 0 

7607209000 Andra 8 0 

7608100000 Av olegerad aluminium 8 0 

7608200000 Av aluminiumlegeringar 8 3
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7609000000 Rördelar (t.ex. kopplingar, knärör och muffar) av aluminium 8 3 

7610100000 Dörrar, fönster, dörr- och fönsterkarmar, dörrtrösklar 8 0 

7610901000 Byggnation 8 0 

7610908000 Andra 8 3 

7610909000 Delar 8 5 

7611000000 Cisterner, tankar, kar och liknande behållare av aluminium, 
för alla slags ämnen (andra än komprimerad eller till vätska 
förtätad gas), med en rymd av mer än 300 l, även med inre 
beklädnad eller värmeisolerade men inte försedda med maski
nell utrustning eller utrustning för uppvärmning eller avkyl
ning 

8 0 

7612100000 Förpackningstuber 8 0 

7612901000 Förpackningsrör 8 0 

7612909010 Med en rymd av mindre än 1 l 8 0 

7612909020 Med en rymd av minst 1 l men högst 20 l 8 3 

7612909030 Med en rymd av minst 20 l 8 0 

7613001000 För komprimerad gas 8 0 

7613002000 För till vätska förtätad gas 8 0 

7614100000 Med kärna av stål 8 0 

7614900000 Andra 8 0 

7615110000 Diskbollar, putsvantar o.d. 8 0 

7615191000 Solfångare och delar till solfångare 5 3 

7615192000 Bords- och köksartiklar 8 0 

7615193000 Andra hushållsartiklar 8 0 

7615199000 Delar 8 0 

7615201000 Sanitetsartiklar 8 0 

7615202000 Delar 8 0 

7616100000 Spik, stift, märlor (andra än enligt nr 83.05), skruvar, bultar, 
muttrar, skruvkrokar, nitar, kilar, sprintar, saxsprintar, under
läggsbrickor (inbegripet fjäderbrickor) och liknande artiklar 

8 0 

7616910000 Duk, galler och nät (inbegripet stängselnät) av aluminiumtråd 8 0
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7616991000 Bobiner 8 0 

7616999010 Mappar av aluminium 8 0 

7616999020 Knoppar av aluminium 8 0 

7616999090 Andra 8 0 

7801101000 Innehållande minst 99,99 viktprocent bly 3 0 

7801109000 Andra 3 0 

7801910000 Innehållande, efter vikten räknat, huvudsakligen antimon som 
annat legeringsämne 

3 0 

7801991000 Oraffinerat bly 1 0 

7801992010 Bly-tennlegeringar 3 0 

7801992090 Andra 3 0 

7802000000 Avfall och skrot av bly 0 0 

7804111000 Skivor och remsor 8 0 

7804112000 Folie 8 0 

7804190000 Andra 8 0 

7804201000 Pulver 8 0 

7804202000 Fjäll 8 0 

7806001000 Blybehållare 8 0 

7806002000 Anoder för elektroplätering 8 0 

7806003010 Stänger 8 0 

7806003020 Profiler 8 0 

7806003030 Tråd 8 0 

7806004010 Rör 8 0 

7806004020 Rör och rördelar 8 0 

7806009000 Andra 8 0 

7901110000 Innehållande minst 99,99 viktprocent zink 3 0 

7901120000 Innehållande mindre än 99,99 viktprocent zink 3 0 

7901201000 Zink-aluminiumlegering 3 0 

7901202000 Zink-kopparlegering 3 0 

7901209000 Andra 3 0
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7902000000 Avfall och skrot av zink 0 0 

7903100000 Zinkdamm 8 0 

7903901000 Pulver 8 0 

7903902000 Fjäll 8 0 

7904001000 Stänger 8 0 

7904002000 Profiler 8 0 

7904003000 Tråd 8 0 

7905001000 Plattor, skivor eller remsor 8 0 

7905002000 Folie 8 0 

7907001000 Takrännor, takbeläggning, skylight-ramar och andra fabrice
rade byggnadskomponenter 

8 0 

7907002010 Rör 8 0 

7907002020 Rördelar 8 0 

7907009010 Anoder för elektroplätering 8 0 

7907009090 Andra 8 0 

8001100000 Olegerat tenn 3 0 

8001200000 Tennlegeringar 3 0 

8002000000 Avfall och skrot av tenn 0 0 

8003001010 Olegerat 8 0 

8003001090 Andra 8 0 

8003002010 Olegerat 8 0 

8003002090 Andra 8 0 

8007001000 Anoder för elektroplätering 8 0 

8007002000 Plattor, skivor och remsor, med en tjocklek av mer än 
0,2 mm 

8 0 

8007003010 Folie 8 0 

8007003021 Pulver 8 0 

8007003022 Fjäll 8 0 

8007004000 Rördelar (t.ex. kopplingar, knärör och muffar) 8 0 

8007009000 Andra 8 0
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8101100000 Pulver 3 0 

8101940000 Volfram i obearbetad form, inbegripet stång som erhållits 
enbart genom sintring 

3 0 

8101961000 Spiralglödtråd för elektriska glödlampor eller elektroniska 
glödlampor 

8 0 

8101969000 Andra 8 0 

8101970000 Avfall och skrot 0 0 

8101991010 Stänger 8 0 

8101991020 Profiler 8 0 

8101991030 Plattor, skivor och remsor 8 0 

8101991040 Folie 8 0 

8101999000 Andra 8 0 

8102100000 Pulver 3 0 

8102940000 Molybden i obearbetad form, inbegripet stång som erhållits 
enbart genom sintring 

3 0 

8102951000 Stänger 8 0 

8102952000 Profiler 8 0 

8102953000 Plattor, skivor eller remsor 8 0 

8102954000 Folie 8 0 

8102961000 Spiralglödtråd för elektriska glödlampor eller elektroniska 
glödlampor 

8 0 

8102969000 Andra 8 0 

8102970000 Avfall och skrot 0 0 

8102990000 Andra 8 0 

8103201000 Obearbetat 3 0 

8103202000 Pulver 3 0 

8103300000 Avfall och skrot 0 0 

8103900000 Andra 8 0 

8104110000 Innehållande minst 99,8 viktprocent magnesium 3 0 

8104190000 Andra 3 0 

8104200000 Avfall och skrot 0 0 

8104301000 Jämnstora spån och korn 8 0
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8104302000 Pulver 8 0 

8104901000 Stänger 8 0 

8104909000 Andra 8 0 

8105201000 Kobolt i obearbetad form 3 0 

8105202000 Koboltskärsten och andra mellanprodukter vid framställning 
av kobolt 

3 0 

8105203000 Pulver 3 0 

8105300000 Avfall och skrot 3 0 

8105900000 Andra 3 0 

8106001010 Vismut i obearbetad form 3 0 

8106001020 Avfall och skrot 3 0 

8106001030 Pulver 3 0 

8106009000 Andra 3 0 

8107201000 Kadmium i obearbetad form 3 0 

8107202000 Pulver 3 0 

8107300000 Avfall och skrot 3 0 

8107900000 Andra 3 0 

8108201000 Obearbetat 3 0 

8108202000 Pulver 3 0 

8108300000 Avfall och skrot 3 0 

8108901000 Plattor och remsor 8 0 

8108902000 Rör 8 0 

8108909000 Andra 8 0 

8109201000 Obearbetat 3 0 

8109202000 Pulver 3 0 

8109300000 Avfall och skrot 3 0 

8109901010 Rör 0 0 

8109901020 Plattor, skivor och remsor 0 0 

8109901030 Stång 0 0 

8109901090 Andra 0 0 

8109909000 Andra 3 0
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8110100000 Antimon i obearbetad form; pulver 3 0 

8110200000 Avfall och skrot 3 0 

8110900000 Andra 3 0 

8111000000 Mangan och varor av mangan, inbegripet avfall och skrot 3 0 

8112120000 Obearbetat; pulver 3 0 

8112130000 Avfall och skrot 3 0 

8112190000 Andra 3 0 

8112210000 Obearbetat; pulver 3 0 

8112220000 Avfall och skrot 3 0 

8112290000 Andra 3 0 

8112510000 Obearbetat; pulver 3 0 

8112520000 Avfall och skrot 3 0 

8112590000 Andra 3 0 

8112921000 Germanium 3 0 

8112922000 Vanadin 3 0 

8112929000 Andra 3 0 

8112991000 Germanium 3 0 

8112992000 Vanadin 3 0 

8112999000 Andra 3 0 

8113000000 Kermeter och varor av kermeter, inbegripet avfall 3 0 

8201100000 Spadar och skovlar 8 0 

8201200000 Gafflar 8 0 

8201300000 Hackor, korpar, krattor, räfsor och rakor 8 0 

8201400000 Yxor, röjknivar och liknande huggverktyg 8 0 

8201500000 Sekatörer och liknande klippverktyg av alla slag (inbegripet 
fjäderfäsaxar) 

8 0 

8201600000 Häcksaxar, beskärningssaxar och liknande saxar för två händer 8 0 

8201901000 Liar och skäror 8 0 

8201902000 Höknivar 8 0
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8201903000 Fäll- och klyvkilar 8 0 

8201909000 Andra 8 0 

8202101000 För trä 8 0 

8202102000 För metall 8 0 

8202109000 Andra 8 0 

8202200000 Bandsågsblad 8 0 

8202310000 Med verksam del av stål 8 3 

8202391000 Med verksam del av volframkarbider 8 0 

8202392000 Med verksam del av diamant 8 0 

8202393000 Med verksam del av andra material 8 0 

8202399000 Delar 8 0 

8202400000 Sågkedjor för motorsågar 8 0 

8202911000 Sågblad för bågfilar 8 0 

8202919000 Andra 8 0 

8202990000 Andra 8 0 

8203101000 Till sågblad 8 0 

8203109000 Andra 8 0 

8203201000 Tänger (inbegripet avbitartänger men inte håltänger) 8 0 

8203202000 Pincetter 8 0 

8203203000 Plåtsaxar 8 0 

8203204000 Spikutdragare 8 0 

8203209000 Andra 8 0 

8203300000 Plåtsaxar och liknande verktyg 8 0 

8203401000 Röravskärare 8 0 

8203402000 Bultsaxar och klippare 8 0 

8203403000 Huggpipor 8 0 

8203409000 Andra 8 3 

8204110000 Skruvnycklar 8 0 

8204120000 Skiftnycklar 8 0 

8204200000 Utbytbara hylsor till hylsnycklar, med eller utan handtag 8 0
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8205101000 För borrning 8 0 

8205102000 För fräsning 8 0 

8205103000 För gängning 8 0 

8205109000 Andra 8 0 

8205200000 Hammare och släggor 8 0 

8205300000 Hyvlar, stämjärn, skölpar och liknande skärande verktyg för 
träbearbetning 

8 0 

8205400000 Skruvmejslar 8 0 

8205510000 Verktyg och redskap för hushållsbruk 8 0 

8205591000 Glasmästardiamanter 8 0 

8205592000 Lödning med lödkolv 8 0 

8205593000 Fettsprutor 8 0 

8205595000 Verktyg för gruv- och anläggningsverksamhet 8 0 

8205596000 Verktyg för cementarbetare och målare 8 0 

8205597000 Urmakarverktyg 8 0 

8205599000 Andra 8 3 

8205600000 Blåslampor 8 0 

8205701000 Skruvstycken 8 0 

8205702000 Skruvtvingar 8 0 

8205709000 Andra 8 0 

8205801000 Smidesstäd 8 0 

8205802000 Fältsmedja 8 0 

8205803000 Hand- eller pedaldrivna slipstenar och slipskivor med ställning 8 0 

8205809000 Andra 8 0 

8205900000 Satser av artiklar enligt två eller flera av de föregående varu
numren 

8 0 

8206000000 Satser av handverktyg enligt två eller flera av nr 82.02–82.05, 
i detaljhandelsförpackningar 

8 0 

8207130000 Med verksam del av kermet 8 0 

8207191000 Med verksam del av andra material 8 0 

8207199000 Delar 8 0
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8207201000 Verktyg för dragning 8 0 

8207202000 Verktyg för strängpressning 8 0 

8207301000 Verktyg för pressning 8 0 

8207302000 Verktyg för stansning 8 0 

8207303000 Verktyg för stansning 8 0 

8207309000 Andra 8 0 

8207401000 För gängning 8 0 

8207402000 För fräsning 8 0 

8207409000 Andra 8 0 

8207501010 Av snabbstål 8 0 

8207501090 Andra 8 5 

8207502000 Borrsväng med borr 8 0 

8207509000 Andra 8 5 

8207601000 Brotch 8 0 

8207602000 Fogar 8 0 

8207603000 Skärborrar 8 0 

8207609000 Andra 8 3 

8207701000 Verktyg för kuggskärning 8 0 

8207702000 Fräsare 8 0 

8207703000 Gängfräsar 8 0 

8207704000 Roterande filar 8 0 

8207709000 Andra 8 0 

8207801000 Verktyg för svarvning 8 0 

8207809000 Andra 8 0 

8207901000 Diamantverktyg 8 0 

8207909000 Andra 8 3 

8208100000 För metallbearbetning 8 0 

8208200000 För träbearbetning 8 0 

8208300000 För köksmaskiner eller för maskiner som används inom livs
medelsindustrin 

8 0 

8208400000 Maskiner och redskap för lantbruk, trädgårdsskötsel eller 
skogsbruk 

8 0
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8208900000 Andra 8 0 

8209001010 Av volframkarbid, behandlad med beläggning av gamma 8 5 

8209001040 Av kermet 8 0 

8209001090 Andra 8 0 

8209002010 Av volframkarbid 8 3 

8209002040 Av kermet 8 0 

8209002090 Andra 8 3 

8210001000 Kvarnar 8 0 

8210002000 Utdragare och pressar 8 0 

8210003000 Vispmaskiner och blandare 8 0 

8210004000 Skiv- och skärmaskiner 8 0 

8210005000 Öppnare, korköppnare och förslutningsapparater 8 0 

8210008000 Annan maskinell utrustning för matberedning av sådana slag 
som används för hushållsbruk 

8 0 

8210009000 Delar 8 0 

8211100000 Satser med olika artiklar 8 0 

8211910000 Bordsknivar med fast blad 8 0 

8211920000 Andra knivar med fast blad 8 0 

8211930000 Andra knivar än sådana med fast blad 8 0 

8211940000 Blad 8 0 

8211950000 Skaft av oädel metall 8 0 

8212100000 Rakknivar 8 0 

8212200000 Blad till rakhyvlar (inbegripet ämnen till rakblad i bandform) 8 3 

8212900000 Andra delar 8 0 

8213001000 Vanliga saxar 8 0 

8213002010 För skrädderi och klädsömnad 8 0 

8213002020 Hårfrisersaxar 8 0 

8213002090 Andra 8 0 

8213003000 Manikyrsaxar 8 0 

8213004000 Skär till saxar 8 0
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8213009000 Andra 8 0 

8214101000 Pennvässare 8 0 

8214109000 Andra 8 0 

8214200000 Artiklar och satser av artiklar för manikyr eller pedikyr (in
begripet nagelfilar) 

8 0 

8214901000 Hårklippningsmaskiner 8 0 

8214902000 Huggknivar och hackknivar för slakterier och charkuterier 
eller för hushållsbruk 

8 0 

8214909000 Andra 8 0 

8215100000 Satser med olika artiklar, innehållande minst en artikel som är 
förgylld, försilvrad eller platinerad 

8 0 

8215200000 Andra satser med olika artiklar 8 0 

8215911000 Skedar 8 0 

8215912000 Gafflar 8 0 

8215913000 Slevar och tårtspadar 8 0 

8215914000 Fiskknivar och smörknivar 8 0 

8215915000 Tänger av alla slag 8 0 

8215919000 Andra 8 0 

8215991000 Skedar 8 0 

8215992000 Gafflar 8 0 

8215993000 Slevar och tårtspadar 8 0 

8215994000 Fiskknivar och smörknivar 8 0 

8215995000 Tänger av alla slag 8 0 

8215999000 Andra 8 0 

8301100000 Hänglås 8 0 

8301200000 Lås av sådana slag som används till motorfordon 8 0 

8301300000 Lås av sådana slag som används till möbler 8 0 

8301401000 Dörrlås 8 0 

8301409000 Andra 8 0 

8301500000 Knäppen och byglar med knäppe, försedda med lås 8 0 

8301600000 Delar 8 0
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8301700000 Separat föreliggande nycklar 8 0 

8302100000 Lås och gångjärn 8 0 

8302200000 Länkrullar 8 0 

8302300000 Andra beslag och liknande artiklar, lämpliga för motorfordon 8 0 

8302411000 Lämpliga för dörrar eller fönster 8 0 

8302419000 Andra 8 0 

8302420000 Andra, lämpliga för möbler 8 0 

8302491000 Lämpliga för koffertar, resväskor eller liknande reseffekter 8 0 

8302499000 Andra 8 0 

8302500000 Klädhängare, hatthängare, konsoler o.d. 8 0 

8302600000 Automatiska dörrstängare 8 0 

8303001000 Kassaskåp 8 0 

8303009000 Andra 8 0 

8304000000 Dokumentskåp, kortregisterskåp, brevkorgar, manuskripthål
lare, pennfat, stämpelställ och liknande kontors- och skriv
bordsartiklar, av oädel metall, andra än kontorsmöbler enligt 
nr 94.03 

8 0 

8305100000 Mekanismer och beslag för samlingspärmar eller brevordnare 8 0 

8305200000 Häftklammer i staplar 8 0 

8305900000 Andra, inbegripet delar 8 0 

8306100000 Ringklockor, bjällror, gonggonger o.d. 8 0 

8306210000 Förgylld, försilvrad eller platinerad 8 0 

8306290000 Andra 8 0 

8306301000 Fotografiramar, tavelramar och liknande ramar 8 0 

8306302000 Speglar av oädel metall 8 0 

8307100000 Av järn eller stål 8 0 

8307900000 Av andra oädla metaller 8 0 

8308101000 Hakar 8 0 

8308102000 Hyskor och snörhålsringar 8 0 

8308200000 Rörnitar och tvåspetsnitar 8 0
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8308901000 Knäppen och byglar med knäppe 8 0 

8308902000 Spännen med eller utan knäppe 8 0 

8308903000 Pärlor 8 0 

8308904000 Paljetter 8 0 

8308909000 Andra 8 0 

8309100000 Kronkorkar 8 0 

8309901000 Lättöppnade förpackningar 8 0 

8309909000 Andra 8 0 

8310000000 Skyltar, namnplåtar, adressplåtar och liknande plåtar, siffror, 
bokstäver och andra symboler, av oädel metall, med undantag 
av sådana som omfattas av nr 94.05 

8 0 

8311101000 För framställning av halvledare 8 0 

8311109000 Andra 8 0 

8311201000 För framställning av halvledare 8 0 

8311209000 Andra 8 0 

8311301000 För framställning av halvledare 8 0 

8311309010 Lödverktyg av legerat tenn/stål 8 0 

8311309090 Andra 8 0 

8311901000 För framställning av halvledare 8 0 

8311909000 Andra 8 0 

8401100000 Kärnreaktorer 0 0 

8401200000 Maskiner och apparater för isotopseparation samt delar till 
sådana 

0 0 

8401300000 Obestrålade bränsleelement 0 0 

8401400000 Delar till kärnreaktorer 0 0 

8402110000 Vattenrörspannor med en ångproduktion av mer än 45 ton 
per timme 

8 3 

8402120000 Vattenrörspannor med en ångproduktion av högst än 45 ton 
per timme 

8 0 

8402191000 Uppvärmningspanna 8 0 

8402199000 Andra 8 0
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8402200000 Hetvattenpannor 8 0 

8402901000 Ångpannor och andra ånggeneratorer 8 0 

8402902000 Hetvattenpannor 8 0 

8403101000 Centraluppvärmning med eldningsolja 8 0 

8403102000 Centraluppvärmning med kol eller koks 8 0 

8403103000 Centraluppvärmning med gas 8 0 

8403109000 Andra 8 0 

8403900000 Delar 8 0 

8404101000 Economisers 8 0 

8404102000 Överhettare 8 0 

8404103000 Sotningsapparater 8 0 

8404104000 Anordningar för stoftåterföring 8 0 

8404109000 Andra 8 0 

8404200000 Kondensorer för ångmaskiner 8 0 

8404901000 Kondensorer för ångpannor och andra ånggeneratorer 8 0 

8404902000 Kondensorer för ångpannor och andra ånggeneratorer 8 0 

8404909000 Andra 8 0 

8405101000 Gengasgeneratorer 8 0 

8405102000 Vattengasgeneratorer 8 0 

8405103000 Acetylengasgeneratorer 8 0 

8405104000 Syregeneratorer 8 0 

8405109000 Andra 8 0 

8405901000 Gengasgeneratorer 8 0 

8405902000 Vattengasgeneratorer 8 0 

8405903000 Acetylengasgeneratorer 8 0 

8405904000 Syregeneratorer 8 0 

8405909000 Andra 8 0 

8406103000 Med en uteffekt av mer än 2 MW 5 0
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8406109000 Andra 5 0 

8406811000 Med en effekt av mer än 40 MW men högst 100 MW 5 0 

8406812000 Med en effekt av mer än 100 MW men högst 300 MW 5 5 

8406813000 Med en uteffekt av mer än 300 MW 5 5 

8406820000 Med en effekt av högst 40 MW 5 0 

8406901000 Turbiner för framdrivning av fartyg 8 3 

8406909000 Andra 8 3 

8407100000 Flygplansmotorer 0 0 

8407210000 Utombordsmotorer 8 0 

8407290000 Andra 8 0 

8407311000 Till motorcyklar 8 0 

8407319000 Andra 8 0 

8407321000 Till motorcyklar 8 0 

8407329000 Andra 8 0 

8407331000 Till motorcyklar 8 0 

8407339000 Andra 8 0 

8407341000 Till motorcyklar 8 0 

8407349000 Andra 8 0 

8407901000 Till lok 0 0 

8407909000 Andra 8 0 

8408101000 Med ett oktantal av högst 300 kW 8 3 

8408102000 Med ett oktantal av mer än 300 kW men högst 2 000 kW 8 3 

8408103000 Med ett oktantal av mer än 2 000 kW 8 0 

8408201000 Med en cylinderkapacitet av högst 1 000 cc 8 0 

8408202000 Med en cylinderkapacitet av mer än 1 000 cc men högst 
2 000 cc 

8 0 

8408203000 Med en cylinderkapacitet av mer än 2 000 cc men högst 
4 000 cc 

8 0 

8408204000 Med en cylinderkapacitet av mer än 4 000 cc men högst 
10 000 cc 

8 5

SV 14.5.2011 Europeiska unionens officiella tidning L 127/399

1635 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 31 schwedischer Vertragstext (Normativer Teil) 401 von 1432

www.parlament.gv.at



HSK 2007 Varuslag Bastullsats Kategori Skyddsåtgärd 

8408205000 Med en cylinderkapacitet av mer än 10 000 cc 8 5 

8408901010 Förbränningsmotorer för lok 0 0 

8408901090 Andra 5 0 

8408909010 Förbränningsmotorer för fartyg 8 3 

8408909021 Med en generatoreffekt av minst 400 kW (1 500 eller 1 800 
rpm) 

4 0 

8408909029 Andra 8 0 

8408909030 Förbränningsmotorer enligt nr 84.29 8 0 

8408909090 Andra 8 0 

8409100000 Till flygplansmotorer 5 0 

8409911000 Till fordon enligt kapitel 87 8 0 

8409912000 Till utombordsmotorer 8 0 

8409919000 Andra 8 0 

8409991000 Till rälsfordon 5 0 

8409992000 Till fordon enligt kapitel 87 8 0 

8409993010 Förbränningsmotorer med en effekt av högst 300 kW 8 0 

8409993020 Förbränningsmotorer med en effekt av mer än 300 kW men 
högst 2 000 kW 

8 3 

8409993030 Förbränningsmotorer med en effekt av mer än 2 000 kW 8 3 

8409999010 För generering 8 3 

8409999090 Andra 8 3 

8410111000 Vattenturbiner 0 0 

8410119000 Andra 8 0 

8410120000 Mer än 1 000 kW men högst 10 000 kW 0 0 

8410130000 Mer än 10 000 kW 0 0 

8410901010 Till vattenturbiner 0 0 

8410901090 Andra 8 0 

8410909010 Till vattenturbiner 0 0
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8410909090 Andra 8 0 

8411111000 Turbiner för framdrivning av luftfartyg 3 0 

8411119010 Turbiner för framdrivning av fartyg 8 0 

8411119090 Andra 8 0 

8411121000 Turbiner för framdrivning av luftfartyg 3 0 

8411129010 Turbiner för framdrivning av fartyg 8 0 

8411129090 Andra 8 0 

8411211000 Turbiner för framdrivning av luftfartyg 3 0 

8411219010 Turbiner för framdrivning av fartyg 8 0 

8411219090 Andra 8 0 

8411221000 Turbiner för framdrivning av luftfartyg 3 0 

8411229010 Turbiner för framdrivning av fartyg 8 3 

8411229090 Andra 8 0 

8411811000 Turbiner för framdrivning av luftfartyg 3 0 

8411819010 Turbiner för framdrivning av fartyg 8 3 

8411819090 Andra 8 0 

8411821000 Turbiner för framdrivning av luftfartyg 3 0 

8411829010 Turbiner för framdrivning av fartyg 8 3 

8411829090 Andra 8 3 

8411911000 Turbiner för framdrivning av luftfartyg 3 0 

8411919000 Andra 8 0 

8411991000 Turbiner för framdrivning av luftfartyg 3 0 

8411999000 Andra 8 0 

8412101010 Ramjet- eller pulsjetmotorer 5 0 

8412101090 Andra 5 0 

8412109000 Andra 8 0 

8412211000 Hydraulcylindrar 8 3 

8412219000 Andra 8 0 

8412290000 Andra 8 0 

8412310000 Linjärt arbetande (cylindrar) 8 0 

8412390000 Andra 8 0
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8412800000 Andra 8 0 

8412901010 Ramjet- eller pulsjetmotorer 5 0 

8412901090 Andra 5 0 

8412902000 Vattenmotorer 0 0 

8412909000 Andra 8 0 

8413110000 Bränsle- eller smörjmedelspumpar av sådana slag som används 
på bensinstationer eller i garage 

8 0 

8413190000 Andra 8 5 

8413200000 Handpumpar, andra än sådana enligt nr 8413.11 eller 
8413.19 

8 0 

8413301000 Turbiner för framdrivning av luftfartyg 8 0 

8413302000 Till lokomotiv 8 3 

8413303000 Turbiner för framdrivning av fartyg 8 5 

8413304000 Till fordon som omfattas av kapitel 87 8 3 

8413309000 Andra 8 5 

8413400000 Betongpumpar 8 0 

8413504000 Pumpar som används för simbassänger 8 0 

8413509010 Plungepumpar 8 0 

8413509020 Kolvpumpar 8 5 

8413509030 Membranpumpar 8 0 

8413509090 Andra 8 5 

8413604000 Pumpar som används för simbassänger 8 0 

8413609010 Kugghjulspumpar 8 0 

8413609020 Vingpumpar 8 0 

8413609030 Skruvpumpar 8 0 

8413609090 Andra 8 5 

8413703000 Pumpar som används för simbassänger 8 0 

8413709010 Turbinpumpar 8 0 

8413709020 Pump med snäckformat pumphus 8 0 

8413709090 Andra 8 5
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8413811000 Pumpar som används för simbassänger 8 0 

8413819000 Andra 8 3 

8413820000 Vätskeelevatorer 8 0 

8413911000 Bränsle- eller smörjmedelspumpar 8 0 

8413912000 Förbränningsmotorer 8 0 

8413913000 Kolv- eller membranpumpar 8 0 

8413914000 Centrifugalpumpar 8 3 

8413915000 Rotationspumpar 8 0 

8413919000 Andra 8 3 

8413920000 Vätskeelevatorer 8 0 

8414101000 Till luftfartyg 8 0 

8414109010 För maskiner och mekaniska apparater för framställning av 
halvledaranordningar (andra än sådana med ett slutvakuum 
av högst 9×10 –3 Torr) 

3 0 

8414109090 Andra 8 3 

8414200000 Hand- eller fotdrivna luftpumpar 8 0 

8414301000 Med ett effektkrav av mindre än 11 kW 8 0 

8414302000 Med ett effektkrav av minst 11 kW 8 3 

8414400000 Luftkompressorer monterade på ett hjulförsett underrede av
sett att dragas 

8 0 

8414511000 Till luftfartyg 8 0 

8414519000 Andra 8 0 

8414591000 Till luftfartyg 8 0 

8414599000 Andra 8 3 

8414601000 Till luftfartyg 8 0 

8414609000 Andra 8 0 

8414801000 Ventilations- eller cirkulationskåpor med en horisontell sid
längd av mer än 120 cm 

8 0 

8414809110 Till luftfartyg 8 0 

8414809190 Andra 8 3
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8414809210 Med ett effektkrav av mindre än 74,6 kW 8 5 

8414809220 Med ett effektkrav av minst 74,6 kW, men mindre än 373 kW 8 3 

8414809230 Med ett effektkrav av minst 373 kW 8 3 

8414809900 Andra 8 3 

8414901000 Fläktar och kåpor 8 0 

8414909010 Kompressorer av sådana slag som används i kyl- eller frys
utrustning 

8 0 

8414909020 Luft- eller gaskompressorer (med undantag av kyl- eller frys
utrustning) 

8 0 

8414909090 Andra 8 5 

8415101011 Med en effekt av mindre än 11 kW 8 0 

8415101012 Med ett effekt av minst 11 kW 8 0 

8415101021 Med en effekt av mindre än 11 kW 8 0 

8415101022 Med ett effekt av minst 11 kW 8 0 

8415102010 Med en effekt av mindre än 11 kW 8 0 

8415102020 Med ett effekt av minst 11 kW 8 0 

8415200000 Av sådant slag som används för personer, i motorfordon 8 0 

8415810000 Innehållande en kylenhet och en ventil för reversering av 
avkylnings-/uppvärmningskretsloppet (reversibla värmepum
par) 

8 0 

8415820000 Andra, innehållande en kylenhet 8 0 

8415830000 Inte innehållande en kylenhet 8 0 

8415900000 Delar 8 0 

8416101000 Med en maximal bränsleförbrukning av högst 200 l per 
timme 

8 0 

8416102000 Med en maximal bränsleförbrukning av mer än 200 l per 
timme men mindre än 1 500 l per timme 

8 0 

8416103000 Med en maximal bränsleförbrukning av minst 1 500 l per 
timme 

8 0 

8416201000 Brännare för pulveriserat fast bränsle 8 0 

8416202000 Brännare för gas 8 0 

8416209000 Andra 8 0
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8416300000 Mekaniska eldningsapparater (stokrar) samt mekaniska eld
stadsrostar, mekaniska anordningar för avlägsnande av aska 
och liknande anordningar för sådana apparater 

8 0 

8416901000 Brännare 8 0 

8416909000 Andra 8 0 

8417101010 För järnmalm (järnsvamp) 8 0 

8417101090 Andra 8 0 

8417102010 För järn eller stål 8 0 

8417102090 Andra 8 3 

8417200000 Ugnar för bagerier och konditorier 8 0 

8417801010 För cement 8 0 

8417801020 För glas 8 0 

8417801030 För keramik 8 0 

8417801090 Andra 8 0 

8417802000 För laboratoriebruk 8 3 

8417809000 Andra 8 0 

8417900000 Delar 8 0 

8418101010 Med en rymd av högst 200 l 8 0 

8418101020 Med en rymd av mer än 200 l men högst 400 l 8 0 

8418101030 Med en rymd av mer än 400 l 8 0 

8418109000 Andra 8 0 

8418211000 Med en rymd av mindre än 200 l 8 0 

8418212000 Med en rymd av minst 200 l men mindre än 400 l 8 0 

8418213000 Med en rymd av minst 400 l 8 0 

8418291000 Absorptionskylskåp, elektriska 8 0 

8418299000 Andra 8 0 

8418300000 Frysboxar med en rymd av högst 800 l 8 0 

8418400000 Frysskåp med en rymd av högst 900 l 8 0 

8418501000 Kyl- och frysdiskar 8 0 

8418509000 Andra 8 0
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8418610000 Värmepumpar, andra än luftkonditioneringsapparater enligt nr 
84.15 

8 0 

8418691000 Kylar för lagring av blod 8 0 

8418692010 Glassmaskiner 8 0 

8418692020 Iskubsmaskiner 8 0 

8418692030 Vattenkylare 8 0 

8418692090 Andra 8 0 

8418693000 Värmepumpar 8 0 

8418910000 Möbler konstruerade för kyl- eller frysutrustning 8 0 

8418991000 Kylskåp av hushållstyp 8 0 

8418999000 Andra 8 0 

8419110000 Gasuppvärmda genomströmningsvarmvattenberedare 8 0 

8419190000 Andra 8 0 

8419200000 Steriliseringsapparater för medicinskt eller kirurgiskt bruk eller 
för laboratoriebruk 

0 0 

8419310000 För jordbruksprodukter 8 0 

8419320000 För trä, pappersmassa, papper eller papp 8 0 

8419391000 Centrifuger för maskiner och mekaniska apparater för fram
ställning av halvledare 

3 0 

8419399000 Andra 8 0 

8419400000 Maskiner och apparater för destillering eller rektifiering 8 0 

8419501000 Till luftfartyg 8 0 

8419509000 Andra 8 3 

8419600000 Kondensorer för luft eller andra gaser 8 0 

8419810000 För beredning av varma drycker, för matlagning eller för upp
värmning av mat 

8 0 

8419891000 Polymerisationsautoklaver för framställning av regenatfiber 8 0 

8419899010 Värmeanläggningar och maskiner till värmeanläggningar 8 0 

8419899020 Kylanläggningar och maskiner till kylanläggningar 8 0 

8419899030 Ånganläggningar och maskiner till ånganläggningar 8 0 

8419899040 Kondenseringsanläggningar och maskiner till kondenserings
anläggningar 

8 0
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8419899050 Solfångare och utrustning till solfångare 8 0 

8419899060 Kammare med konstant hög eller låg temperatur 8 0 

8419899070 Kammare med konstant temperatur och fuktighetsgrad 8 0 

8419899080 Luftkonditioneringsapparater 8 0 

8419899090 Andra 8 0 

8419901000 Polymerisationsautoklaver för framställning av regenatfiber 8 0 

8419909010 Genomströmnings- eller förrådsvarmvattenberedare 8 0 

8419909020 För beredning av varma drycker, för matlagning eller för upp
värmning av mat 

8 0 

8419909030 Luftkonditioneringsapparater, luftkonditioneringsanläggningar 
och utrustning till luftkonditioneringsapparater 

8 0 

8419909040 Steriliseringsapparater för medicinskt eller kirurgiskt bruk eller 
för laboratoriebruk 

0 0 

8419909090 Andra 8 0 

8420101000 För framställning av papper 8 0 

8420102000 För textilmaterial 8 0 

8420103000 För läder 8 0 

8420104000 För gummi eller plast 8 3 

8420109000 Andra 8 0 

8420910000 Cylindrar 8 0 

8420990000 Andra 8 0 

8421110000 Mjölkseparatorer 8 0 

8421120000 Torkcentrifuger för tvätt 8 0 

8421191000 För medicinskt eller kirurgiskt bruk eller för laboratoriebruk 8 0 

8421192000 För användning inom livsmedelsindustrin 8 0 

8421193000 För användning inom petrokemiska industrier 8 0 

8421199000 Andra 8 0 

8421211000 Av hushållstyp 8 0 

8421219010 Maskiner och apparater för filtrering eller rening av luft och 
apparater som används för simbassänger 

8 0
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8421219020 Maskiner och apparater för filtrering eller rening av luft och 
apparater för framställning av halvledare 

3 0 

8421219090 Andra 8 0 

8421220000 För filtrering eller rening av drycker, andra än vatten 8 0 

8421231000 Till förbränningsmotorer i fordon enligt kapitel 87 8 3 

8421232000 Till luftfartyg 8 0 

8421239000 Andra 8 0 

8421291000 Till mejeriindustrin 8 0 

8421292000 För behandling av skadligt avloppsvatten 8 3 

8421293000 För framställning av halvledare 0 0 

8421294000 Till luftfartyg 8 0 

8421299000 Andra 8 0 

8421311000 Till förbränningsmotorer i fordon enligt kapitel 87 8 0 

8421312000 Till luftfartyg 8 0 

8421319000 Andra 8 0 

8421391000 Av hushållstyp 8 0 

8421392000 För rening av avgaser från fordon enligt kapitel 87 8 0 

8421399010 För behandling av skadliga avgaser 8 0 

8421399020 För framställning av halvledare 0 0 

8421399030 Till luftfartyg 8 0 

8421399090 Andra 8 3 

8421910000 Till centrifuger, inbegripet delar till torkcentrifuger 8 3 

8421991000 För rening av avgaser från fordon enligt kapitel 87 8 0 

8421999010 Till maskiner och apparater för filtrering eller rening, till för
bränningsmotorer 

8 0 

8421999020 Filter till maskiner och apparater för rening 8 0
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8421999030 För framställning av halvledare 0 0 

8421999090 Andra 8 3 

8422110000 Av hushållstyp 8 0 

8422190000 Andra 8 0 

8422200000 Apparater för rengöring eller torkning av flaskor eller andra 
kärl 

8 0 

8422301000 Maskiner och apparater för påfyllning av flaskor eller andra 
kärl 

8 0 

8422302000 Maskiner och apparater för tillslutning av flaskor eller andra 
kärl 

8 0 

8422303000 Maskiner och apparater för kapsylering eller etikettering av 
flaskor eller andra kärl 

8 0 

8422304000 Maskiner och apparater för inpressning av kolsyra i drycker 8 0 

8422309000 Andra 8 0 

8422404000 Maskiner och apparater för inslagning av varor genom vär
mekrympning [heatshrink] 

8 0 

8422409010 Automatiska inslagningsmaskiner, inbegripet kantbandsmas
kiner och buntningsmaskiner 

8 0 

8422409020 Utrustning för automatisk stapling av förpackningar 8 0 

8422409030 Maskiner och apparater för vakuumförpackning 8 0 

8422409090 Andra 8 0 

8422901000 Till diskmaskiner 8 0 

8422902000 Till andra maskiner och apparater för förpackning eller inslag
ning 

8 3 

8422909000 Andra 8 0 

8423100000 Personvågar, inbegripet barnvågar; hushållsvågar 8 0 

8423201000 Vågar för vägning av varor på transportörer 8 0 

8423202000 Mätare eller vågar för djurfoder 8 0 

8423209000 Andra 8 0 

8423300000 Toleransvågar, vågar för utvägning i säckar samt andra dose
ringsvågar, inbegripet vågar med behållare 

8 0 

8423810000 Med en kapacitet av mer än 30 kg 8 0
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8423820000 Med en kapacitet av mer än 30 kg men högst 5 000 kg 8 0 

8423891000 Vågar för truckar 8 0 

8423899000 Andra 8 0 

8423901010 Vikter noggrannhetsklasser 8 0 

8423901090 Andra 8 0 

8423909000 Delar till vågar 8 0 

8424100000 Brandsläckningsapparater, även laddade 8 3 

8424201000 Sprutpistoler 8 0 

8424202010 Av robottyp 8 0 

8424202090 Andra 8 3 

8424209000 Andra 8 3 

8424301000 Ångbläster- och sandblästerapparater 8 0 

8424302000 Högångtryckstvättar 8 0 

8424309000 Andra 8 0 

8424811000 Självgående sprutapparater 8 0 

8424812000 Andra sprutapparater 8 0 

8424819000 Andra 8 0 

8424891000 För framställning av halvledare 0 0 

8424899000 Andra 8 5 

8424901000 Till brandsläckare 8 3 

8424902000 Till sprutpistoler 8 0 

8424903000 Till sprutapparater 8 0 

8424909010 För framställning av halvledare 0 0 

8424909090 Andra 8 5 

8425111010 Kedjeblock 0 0 

8425111090 Andra 0 0 

8425112010 Kedjeblock 0 0 

8425112090 Andra 0 0
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8425190000 Andra 0 0 

8425311000 Gruvspel; vinschar speciellt konstruerade för användning 
under jord 

0 0 

8425319000 Andra 0 0 

8425391000 Gruvspel; vinschar speciellt konstruerade för användning 
under jord 

0 0 

8425399000 Andra 0 0 

8425410000 Stationära lyftplattformar för bilverkstäder 0 0 

8425421000 Med lyftkapacitet för gods av högst 10 ton 0 0 

8425422000 Med lyftkapacitet för gods av mer än 10 ton 0 0 

8425491000 Med lyftkapacitet för gods av högst 10 ton 0 0 

8425492000 Med lyftkapacitet för gods av mer än 10 ton 0 0 

8426110000 Traverskranar 0 0 

8426121000 Mobila portallyftare på gummihjul 0 0 

8426122000 Grensletruckar 0 0 

8426190000 Andra 0 0 

8426200000 Tornkranar 0 0 

8426301000 Portalkranar 0 0 

8426302000 Svingkranar på sockel 0 0 

8426410000 På gummihjul 0 0 

8426491000 Med teleskopbom 0 0 

8426492000 Med fackverksarmar 0 0 

8426499000 Andra 0 0 

8426910000 Avsedda för montering på vägfordon 0 0 

8426991000 Lyftkranar för fartyg 0 0 

8426999000 Andra 0 0 

8427101000 Med motvikt 8 7 

8427102000 Utan motvikt 8 3 

8427109000 Andra 8 3
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8427201010 Med en lyftkapacitet av högst 3 ton 8 5 

8427201020 Med en lyftkapacitet av mer än 3 ton 8 5 

8427209000 Andra 8 3 

8427901000 Manuell palltruck 8 3 

8427909000 Andra 8 3 

8428101000 Hissar 0 0 

8428102000 Skiphissar 0 0 

8428201000 Pneumatiska elevatorer 0 0 

8428202000 Pneumatiska transportörer 0 0 

8428310000 Speciellt konstruerade för användning under jord 0 0 

8428320000 Andra, försedda med skopor 0 0 

8428331010 Med en lyfthastighet av mindre än 240 m per minut 0 0 

8428331020 Med en lyfthastighet av minst 240 m per minut 0 0 

8428332000 Transportörer 0 0 

8428390000 Andra 0 0 

8428401000 Rulltrappor 0 0 

8428402000 Rullramper 0 0 

8428600000 Linbanor och skidliftar; dragmekanismer för rälslinbanor 0 0 

8428901000 Vagnskjutare för gruvor, traverser för lok och vagnar, tipp
anordningar för vagnar och liknande utrustning för hantering 
av järnvägsvagnar 

0 0 

8428909000 Andra 0 0 

8429111000 Bladschaktmaskiner 0 0 

8429112000 Schaktmaskiner 0 0 

8429190000 Andra 0 0 

8429200000 Väghyvlar och planriktmaskiner 0 0 

8429300000 Skrapor 0 0 

8429401000 Stampmaskiner 0 0 

8429402000 Vägvältar 0 0
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8429511010 Lastare 0 0 

8429511020 Grävlastare 0 0 

8429511030 Kompaktlastare 0 0 

8429511090 Andra 0 0 

8429519000 Andra 0 0 

8429521010 Med hjul 0 0 

8429521020 Med band 0 0 

8429521090 Andra 0 0 

8429529000 Andra 0 0 

8429591000 Grävmaskiner 0 0 

8429599000 Andra 0 0 

8430100000 Pålningsmaskiner och påluppdragningsmaskiner 0 0 

8430200000 Snöplogar och snöslungor 0 0 

8430310000 Självgående 0 0 

8430390000 Andra 0 0 

8430411000 Borrmaskiner 0 0 

8430412000 Djupborrningsmaskiner 0 0 

8430491000 Testborrningsmaskiner 0 0 

8430499000 Andra 0 0 

8430500000 Andra maskiner, självgående 0 0 

8430610000 Stampmaskiner och andra tillpackningsmaskiner 0 0 

8430690000 Andra 0 0 

8431100000 Till maskiner enligt nr 84.25 0 0 

8431200000 Till maskiner enligt nr 84.27 8 3 

8431310000 Till hissar, skiphissar och rulltrappor 0 0 

8431390000 Andra 0 0 

8431411000 Till grävmaskiner 0 0 

8431419000 Andra 0 0 

8431420000 Blad till bladschaktmaskiner 0 0 

8431430000 Delar till borrmaskiner och djupborrningsmaskiner enligt 
nr 8430.41 eller 8430.49 

0 0
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8431491000 Hydrauliska slagmaskiner 0 0 

8431492000 Krossmaskiner 0 0 

8431499000 Andra 0 0 

8432100000 Plogar 0 0 

8432210000 Tallriksharvar 0 0 

8432291000 Rivare 0 0 

8432292000 Ogräsrensare 0 0 

8432299000 Andra 0 0 

8432301000 Såmaskiner 0 0 

8432302000 Planteringsmaskiner 0 0 

8432303000 Omplanteringsmaskiner 0 0 

8432309000 Andra 0 0 

8432401000 Gödselspridare 0 0 

8432402000 Konstgödselspridare 0 0 

8432800000 Andra maskiner 0 0 

8432901000 Till plogar 0 0 

8432902000 Till automatiska kultivatorer 0 0 

8432909000 Andra 0 0 

8433110000 Motordrivna rotorgräsklippare 0 0 

8433190000 Andra 0 0 

8433200000 Andra slåttermaskiner, inbegripet knivbalkar avsedda att mon
teras på traktorer 

0 0 

8433300000 Andra maskiner och redskap för höskörd 0 0 

8433400000 Halm- och foderpressar, även med pickup 0 0 

8433510000 Skördetröskor 0 0 

8433520000 Andra maskiner för tröskning 0 0 

8433530000 Bet-, rotfrukts- och potatisupptagare 0 0 

8433590000 Andra 0 0 

8433601000 Maskiner för sortering av ägg 0 0 

8433609010 Maskiner för sortering av jordbruksprodukter 0 0
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8433609090 Andra 0 0 

8433901000 Till skördetröskor 0 0 

8433902000 Till slåttermaskiner och gräsklippningsmaskiner 0 0 

8433909000 Andra 0 0 

8434100000 Mjölkningsmaskiner 0 0 

8434201000 Maskiner för homogenisering 0 0 

8434209000 Andra 0 0 

8434901000 Till mjölkningsmaskiner 0 0 

8434902000 Till maskiner för homogenisering 0 0 

8434909000 Andra 0 0 

8435101000 Pressar som används vid framställning av fruktsaft 8 0 

8435102000 Krossar som används vid utvinning av fruktsaft 8 0 

8435103000 Maskiner för homogenisering för beredning av fruktsaft 8 0 

8435109000 Andra 8 0 

8435900000 Delar 8 0 

8436101000 Skärmaskiner för djurfoder 8 0 

8436102000 Kvarnar och krossar för djurfoder 8 0 

8436103000 Blandare för djurfoder 8 3 

8436109000 Andra 8 0 

8436211000 Äggkläckningsmaskiner 8 0 

8436219000 Andra 8 0 

8436290000 Andra 8 0 

8436800000 Andra maskiner 8 3 

8436910000 Till maskiner och apparater för fjäderfäavel; äggkläcknings
apparater eller kycklingmödrar 

8 0 

8436990000 Andra 8 0 

8437101000 Maskiner för avskiljning av furage och gräsfrön 8 0 

8437109000 Andra 8 0 

8437801000 Maskiner och apparater som används inom kvarnindustrin 8 0 

8437802000 Maskiner och apparater som används för bearbetning av 
spannmål eller torkade baljväxtfrön 

8 0
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8437901000 Till maskiner och apparater för rensning eller sortering av 
spannmål, torkade baljväxtfrön eller andra frön 

8 0 

8437909000 Andra 8 0 

8438101000 Maskiner för bagerier 8 0 

8438109000 Andra 8 0 

8438200000 Maskiner och apparater för tillverkning av konfektyrer, kakao 
eller choklad 

8 0 

8438300000 Maskiner och apparater för sockerframställning 8 0 

8438400000 Maskiner och apparater för bryggerier 8 0 

8438501000 Maskiner och apparater för beredning av kött 8 0 

8438509000 Andra 8 0 

8438600000 Maskiner och apparater för beredning av frukt, bär, nötter 
eller köksväxter 

8 0 

8438801000 Maskiner och apparater för beredning av fisk, skaldjur etc. 8 0 

8438809000 Andra 8 0 

8438900000 Delar 8 3 

8439101000 Kvarnar 8 0 

8439102000 Skärmaskiner 8 0 

8439103000 Silar 8 0 

8439104000 Skivpressmaskiner 8 0 

8439105000 Vispar 8 0 

8439109000 Andra 8 0 

8439201000 Maskiner och apparater för formning av papper 8 0 

8439202000 Maskiner och apparater för framställning av papper 8 0 

8439209000 Andra 8 0 

8439301000 Maskiner och apparater för spolning 8 0 

8439302000 Maskiner och apparater för ytbehandling 8 0 

8439303000 Maskiner och apparater för impregnering av papper eller papp 8 0 

8439309000 Andra 8 0 

8439910000 Till maskiner och apparater för tillverkning av massa av 
fibrösa cellulosahaltiga material 

8 0
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8439990000 Andra 8 0 

8440101000 Bokhäftningsmaskiner 8 0 

8440102000 Maskiner och apparater för falsning av blad för bokhäftning 8 0 

8440109000 Andra 8 0 

8440901000 Till bokhäftningsmaskiner 8 0 

8440909000 Andra 8 0 

8441100000 Skärmaskiner 8 0 

8441201000 Maskiner och apparater för tillverkning av säckar, bärkassar 
och påsar 

8 0 

8441202000 Maskiner och apparater för tillverkning av kuvert 8 0 

8441300000 Maskiner och apparater för tillverkning av kartonger, askar, 
lådor, rör, fat eller liknande förpackningar på annat sätt än 
genom formpressning 

8 0 

8441400000 Maskiner och apparater för formpressning av varor av pap
persmassa, papper eller papp 

8 0 

8441801000 Maskiner och apparater för klippning av papper eller papp 8 0 

8441809000 Andra 8 0 

8441900000 Delar 8 3 

8442301000 Maskiner och apparater för typgjutning 8 0 

8442302000 Speciella gjutpressar 8 0 

8442303000 Maskiner och apparater för syraetsning 8 0 

8442304000 Fotosättmaskiner 8 0 

8442305000 Maskiner, apparater och redskap för typsättning genom andra 
förfaranden, med eller utan gjututrustning 

8 0 

8442309000 Andra 8 0 

8442401000 Till fotosättmaskiner 8 0 

8442402000 Till maskiner, apparater och redskap för typsättning 8 0 

8442409000 Andra 8 0 

8442500000 Plåtar, cylindrar och andra tryckredskap; plåtar, cylindrar och 
litografiska stenar, preparerade för grafiskt ändamål (t.ex. sli
pade, kornade eller polerade) 

8 0
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8443110000 Offsetpressar med rullmatning 8 0 

8443120000 Pappersmatade offsetmaskiner för kontorsbruk, i ark hos vilka 
(i ovikt skick) den ena sidan inte är längre än 22 cm och den 
andra sidan inte längre än 36 cm 

8 0 

8443130000 Andra offsetmaskiner 8 0 

8443140000 Boktryckpressar (högtryckpressar), andra än för flexografiskt 
tryck 

8 0 

8443150000 Boktryckspressar (högtryckspressar) med rullmatning, ej för 
flexografiskt tryck 

8 0 

8443160000 Tryckpressar för flexografiskt tryck 8 3 

8443170000 Djuptryckspressar 8 0 

8443191000 Textiltryckmaskiner 8 0 

8443192000 Andra tryckmaskiner av sådant slag som används för tryck
ning av en återkommande utformning, återkommande ord 
eller en jämn färg, på textilier, läder, tapeter, omslagspapper, 
linoleum eller andra material 

8 0 

8443199000 Andra 8 7 

8443311010 Laserstråleskrivare 0 0 

8443311020 Matrisskrivare 0 0 

8443311030 Bläckstråleskrivare 0 0 

8443311090 Andra 0 0 

8443312000 Telefaxmaskiner som har en eller flera funktioner för utskrift 
eller kopiering 

0 0 

8443313010 Apparater i vilka bilden av originalet överförs direkt till ko
pian (direkt process) 

0 0 

8443313020 Apparater i vilka bilden av originalet överförs till kopian via 
ett annat medium (indirekt process) 

8 0 

8443314000 Bläckstråleskrivare, andra än nr 8443.31.10 8 0 

8443321010 Laserstråleskrivare 0 0 

8443321020 Matrisskrivare 0 0 

8443321030 Bläckstråleskrivare 0 0 

8443321090 Andra 0 0
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8443322000 Telefaxmaskiner 0 0 

8443323000 Fjärrskrivare 0 0 

8443324010 Apparater i vilka bilden av originalet överförs direkt till ko
pian (direkt process) 

0 0 

8443324020 Apparater i vilka bilden av originalet överförs till kopian via 
ett annat medium (indirekt process) 

8 0 

8443325010 För framställning av halvledare 0 0 

8443325090 Andra 8 0 

8443391010 För framställning av halvledare 0 0 

8443391090 Andra 8 0 

8443392010 Apparater i vilka bilden av originalet överförs direkt till ko
pian (direkt process) 

0 0 

8443392020 Apparater i vilka bilden av originalet överförs till kopian via 
ett annat medium (indirekt process) 

8 0 

8443393010 Med optiskt system 0 0 

8443393020 Av kontakttyp 8 0 

8443394000 Värmekopieringsapparater 8 0 

8443399000 Andra 8 0 

8443911010 Automatiska matare 8 0 

8443911020 Maskiner och apparater för falsning, gummering, perforering 
och häftning 

8 0 

8443911030 Serienumreringsmaskiner 8 0 

8443911090 Andra 8 0 

8443919000 Andra 8 0 

8443991000 Enligt nr 8443.31.10 eller 8443.32.10 0 0 

8443992000 Till telefaxapparater 0 0 

8443993000 Till fjärrskrivare 0 0 

8443994010 Automatiska dokumentmatare 0 0 

8443994020 Pappersmatare 0 0 

8443994030 Sorteringsmaskiner 0 0 

8443994090 Andra 0 0
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8443995000 Enligt nr 8443.31.4000, 8443.32.5010, 8443.32.5090, 
8443.39.1010 eller 8443.39.1090 

8 0 

8443999000 Andra 8 0 

8444001000 Maskiner och apparater för strängsprutning av regenatfiber 5 0 

8444002000 Maskiner och apparater för dragning av regenatfiber 5 0 

8444003000 Maskiner och apparater för texturering av regenatfiber 5 0 

8444004000 Maskiner och apparater för skärning av regenatfiber 5 0 

8444009000 Andra 5 0 

8445110000 Kardmaskiner 5 0 

8445120000 Kammaskiner 5 0 

8445130000 Förspinnmaskiner 5 0 

8445191000 Maskiner för blåsning och blandning 5 0 

8445192000 Veckningsmaskiner 5 0 

8445193000 Bomullsrensningsmaskiner 8 0 

8445199000 Andra 5 0 

8445201010 Maskiner för finspinning 5 3 

8445201090 Andra 5 0 

8445202010 Maskiner för finspinning 5 0 

8445202090 Andra 5 0 

8445203000 För natursilke 5 0 

8445209000 Andra 5 0 

8445301000 För enkelgarn 5 0 

8445302000 För spunnet garn 5 0 

8445309000 Andra 5 0 

8445401000 Nystmaskin för koner 5 0 

8445402000 Automatisk rullmaskin 5 0 

8445409000 Andra 5 0 

8445901000 Varpmaskiner 8 0 

8445902000 Klistermaskiner 8 0 

8445903000 Solvningsmaskiner 8 0
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8445904000 Varpknytmaskiner 8 0 

8445909000 Andra 8 0 

8446100000 För vävning av band med en bredd av högst 30 cm 8 0 

8446211000 För bomull 8 0 

8446212000 För ull 8 0 

8446213000 För natursilke 8 0 

8446219000 Andra 8 0 

8446290000 Andra 8 0 

8446301010 För bomull 8 0 

8446301020 För natursilke 8 0 

8446301030 För handdukar 8 0 

8446301090 Andra 8 3 

8446302010 För bomull 8 0 

8446302020 För natursilke 8 0 

8446302030 För handdukar 8 0 

8446302090 Andra 8 0 

8446303010 För bomull 8 0 

8446303020 För natursilke 8 0 

8446303030 För handdukar 8 0 

8446303090 Andra 8 0 

8446309010 För bomull 8 0 

8446309020 För natursilke 8 0 

8446309030 För handdukar 8 0 

8446309090 Andra 8 0 

8447111000 Strumpsticksmaskiner 8 0 

8447119000 Andra 8 0 

8447120000 Med en cylinderdiameter av mer än 165 mm 8 0 

8447201010 Handstickmaskiner (inbegripet halvautomatiska flatstickmaski
ner) 

8 0 

8447201020 Automatiska flatstickmaskiner 8 3 

8447201090 Andra 8 0
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8447202010 Raschelmaskiner 8 3 

8447202020 Trikåmaskiner 8 0 

8447202090 Andra 8 0 

8447209000 Andra 8 0 

8447901000 Trikåmaskin för spetsvara 8 0 

8447902010 Automatiska brodyrmaskiner 8 0 

8447902090 Andra 8 0 

8447903000 Nätknytningsmaskiner 8 0 

8447909000 Andra 8 0 

8448111000 Skaft 8 0 

8448112000 Jacquard 8 0 

8448113000 Kortstansningsmaskiner 8 0 

8448119000 Andra 8 0 

8448191000 Ställningar eller korgar för varpbommar 8 0 

8448192000 Automatiska trådväktare 8 0 

8448193000 Varphjul 8 0 

8448199010 Hjälpmaskiner för framställning av garn (förutom bomulls
rensning) 

5 0 

8448199090 Andra 8 0 

8448201000 Spinnmunstycken 5 0 

8448209000 Andra 5 0 

8448310000 Kardbeslag 8 0 

8448321000 För kardmaskin (för annat än garnettråd) 5 0 

8448329000 Andra 8 0 

8448331000 Spinnvingar 5 0 

8448339010 Spindlar 8 0 

8448339020 Spinnringar 8 0 

8448339030 Ringlöpare 8 0 

8448391000 Varpbom 8 0 

8448399000 Andra 8 0
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8448420000 Vävskedar, solv och skaftramar 8 3 

8448491000 Skyttlar 8 0 

8448499000 Andra 8 0 

8448511000 Sticknålar 8 0 

8448512000 Nålar till brodyrmaskiner 8 0 

8448513000 Nålar till trikåmaskiner för spetsvara 8 0 

8448519000 Andra 8 3 

8448590000 Andra 8 3 

8449001010 Maskiner för tillverkning av filthattar 8 0 

8449001090 Andra 8 0 

8449002000 Hattformar 8 0 

8449009000 Delar 8 0 

8450110000 Helautomatiska maskiner 8 0 

8450120000 Andra slag, med inbyggd centrifug 8 0 

8450190000 Andra 8 0 

8450200000 Maskiner för mer än 10 kg torr tvätt 8 0 

8450900000 Delar 8 0 

8451100000 Kemtvättmaskiner 8 0 

8451210000 För högst 10 kg torr tvätt 8 0 

8451290000 Andra 8 0 

8451301000 Ångpressar 8 0 

8451309000 Andra 8 0 

8451401000 Tvättmaskiner 8 0 

8451402000 Maskiner och apparater för blekning 8 0 

8451403000 Maskiner och apparater för färgning 8 0 

8451501000 Maskiner och apparater för upprullning och avrullning 8 0 

8451502000 Skärmaskiner 8 3 

8451509000 Andra 8 0 

8451801000 Maskiner för värmebehandling 8 0
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8451802000 Maskiner för sträckning 8 0 

8451803000 Maskiner och apparater för mercerisering 8 0 

8451809010 Maskiner och apparater för krympning 8 0 

8451809020 Maskiner och apparater för beläggning eller impregnering 8 0 

8451809030 Ruggmaskiner 8 0 

8451809040 Maskiner och apparater för stoppning 8 0 

8451809090 Andra 8 0 

8451901000 Till kemtvättmaskiner 8 0 

8451902000 Till torkmaskiner 8 0 

8451909000 Andra 8 0 

8452101010 För raksöm 8 0 

8452101020 För sicksacksöm 8 0 

8452101030 Av friarmstyp 8 0 

8452101090 Andra 8 0 

8452102000 Av manuell typ 8 0 

8452211000 För tillverkning av skor 8 0 

8452212000 För sömnad av säckar 8 0 

8452213000 För sömnad av läder eller andra kraftiga material 8 0 

8452214000 För sömnad av päls 8 0 

8452219000 Andra 8 0 

8452291000 För tillverkning av skor 8 0 

8452292000 För sömnad av säckar 8 0 

8452293000 För sömnad av läder eller andra kraftiga material 8 0 

8452294000 För sömnad av päls 8 0 

8452299000 Andra 8 0 

8452300000 Symaskinsnålar 8 0 

8452400000 Möbler, stativ och överdrag för symaskiner samt delar till 
sådana varor 

8 0 

8452900000 Andra delar till symaskiner 8 0 

8453101000 Maskiner och apparater för beredning av hudar, skinn eller 
läder 

8 0
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8453102000 Maskiner och apparater för garvning av hudar, skinn eller 
läder 

8 0 

8453103000 Maskiner och apparater för annan bearbetning av hudar, skinn 
eller läder 

8 0 

8453201000 Maskiner och apparater för tillverkning av skodon 8 0 

8453202000 Maskiner och apparater för reparation av skodon 8 0 

8453800000 Andra maskiner 8 0 

8453900000 Delar 8 0 

8454100000 Konvertrar 8 0 

8454200000 Götkokiller och gjutskänkar 8 0 

8454301010 Formgjutningsmaskiner 8 3 

8454301090 Andra 8 0 

8454309000 Andra 8 0 

8454901000 Till konvertrar 8 0 

8454909000 Andra 8 0 

8455100000 Rörvalsverk 8 0 

8455210000 För varmvalsning eller kombinerad varm- och kallvalsning 8 0 

8455220000 För kallvalsning 8 0 

8455301000 För gjutning 8 0 

8455302000 För smidning 8 0 

8455309000 Andra 8 0 

8455900000 Andra delar 8 0 

8456103000 Arbetande med laser 8 7 

8456109000 Andra 8 7 

8456200000 Arbetande med ultraljud 8 0 

8456301010 Tråderosionsmaskin för elektrisk urladdning 8 0 

8456301090 Andra 8 0 

8456309000 Andra 8 0 

8456900000 Andra 8 0 

8457101000 Vertikala 8 5 

8457102000 Horisontella 8 7 

8457103000 Med dubbla kolonner 8 5
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8457109000 Andra 8 5 

8457200000 Enstationsmaskiner med mer än en bearbetningsenhet 8 0 

8457300000 Fleroperationsmaskiner 8 0 

8458110000 Numeriskt styrda 8 0 

8458190000 Andra 8 0 

8458910000 Numeriskt styrda 8 0 

8458990000 Andra 8 0 

8459100000 Verkstadsmaskiner (borr-, fräs- och gängenheter) 8 0 

8459210000 Numeriskt styrda 8 0 

8459291000 Radiala borrmaskiner 8 0 

8459292000 Pelarborrmaskiner 8 0 

8459293000 Flerspindliga borrmaskiner 8 0 

8459299000 Andra 8 0 

8459310000 Numeriskt styrda 8 0 

8459390000 Andra 8 0 

8459401000 Jiggborrmaskiner 8 0 

8459402000 Horisontella maskiner för arborrning 8 0 

8459409000 Andra 8 0 

8459510000 Numeriskt styrda 8 0 

8459590000 Andra 8 0 

8459611000 Bäddfräsmaskiner 8 0 

8459612000 Hyvelfräsmaskiner 8 0 

8459619000 Andra 8 0 

8459691000 Bäddfräsmaskiner 8 0 

8459692000 Hyvelfräsmaskiner 8 0 

8459693000 Universalverktygsmaskiner 8 0 

8459694000 Profilverktygsmaskiner 8 3 

8459699000 Andra 8 0 

8459701000 Gängskärningsmaskiner 8 0 

8459709000 Andra gängskärningsmaskiner 8 0

SV L 127/426 Europeiska unionens officiella tidning 14.5.2011

1635 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 31 schwedischer Vertragstext (Normativer Teil)428 von 1432

www.parlament.gv.at



HSK 2007 Varuslag Bastullsats Kategori Skyddsåtgärd 

8460110000 Numeriskt styrda 8 0 

8460190000 Andra 8 0 

8460211000 För cylindriska ytor 8 0 

8460212000 Innerslipmaskiner 8 0 

8460213000 Centerlesslipmaskiner 8 3 

8460214000 Profilslipmaskiner 8 3 

8460219000 Andra 8 0 

8460291000 För cylindriska ytor 8 0 

8460292000 Innerslipmaskiner 8 0 

8460293000 Centerlesslipmaskiner 8 0 

8460294000 Profilslipmaskiner 8 0 

8460299000 Andra 8 3 

8460310000 Numeriskt styrda 8 0 

8460390000 Andra 8 0 

8460401000 Heningsmaskiner 8 0 

8460402000 Läppningsmaskiner 8 0 

8460900000 Andra 8 3 

8461200000 Kipphyvlar och stickmaskiner 8 0 

8461300000 Driftmaskiner 8 0 

8461401010 Numeriskt styrda 8 3 

8461401090 Andra 8 0 

8461402000 Kuggskärningsmaskiner och kuggslipmaskiner 8 3 

8461500000 Sågmaskiner och kapmaskiner 8 0 

8461900000 Andra 8 3 

8462101000 Lufthammare 8 0 

8462109000 Andra 8 3 

8462210000 Numeriskt styrda 8 0 

8462290000 Andra 8 0 

8462310000 Numeriskt styrda 8 0 

8462390000 Andra 8 0
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8462411000 Stansmaskiner (inbegripet kombinerade stans- och klippmaski
ner) 

8 0 

8462412000 Stansmaskiner 8 0 

8462491000 Stansmaskiner (inbegripet kombinerade stans- och klippmaski
ner) 

8 0 

8462492000 Stansmaskiner 8 0 

8462911000 Med maximalt tryck av högst 100 ton 8 0 

8462912000 Med maximalt tryck av mer än 100 ton men högst 300 ton 8 0 

8462913000 Med maximalt tryck av mer än 300 ton men högst 1 000 ton 8 0 

8462914000 Med maximalt tryck av mer än 1 000 ton 8 0 

8462991010 Med maximalt tryck av högst 30 ton 8 0 

8462991020 Med maximalt tryck av mer än 30 ton men högst 100 ton 8 0 

8462991030 Med maximalt tryck av mer än 100 ton men högst 300 ton 8 0 

8462991040 Med maximalt tryck av mer än 300 ton men högst 600 ton 8 0 

8462991050 Med maximalt tryck av mer än 600 ton men högst 1 500 ton 8 0 

8462991090 Andra 8 0 

8462999000 Andra 8 0 

8463100000 Dragbänkar för stänger, rör, profiler, trådar e.d. 8 0 

8463200000 Gängrullmaskiner 8 0 

8463300000 Trådbearbetningsmaskiner 8 0 

8463900000 Andra 8 3 

8464100000 Sågmaskiner 8 0 

8464201000 För bearbetning av optiskt glas eller glasögonglas 8 0 

8464202000 För bearbetning av annat glas 8 0 

8464209000 Andra 8 0
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8464901000 Verktygsmaskiner för bearbetning av glas i kallt tillstånd 8 0 

8464902000 Verktygsmaskiner för bearbetning av betong 8 0 

8464903000 Verktygsmaskiner för bearbetning av keramiska produkter 8 0 

8464909000 Andra 8 0 

8465101000 För bearbetning av trä 8 0 

8465109000 Andra 8 0 

8465911000 För bearbetning av trä 8 0 

8465919000 Andra 8 0 

8465921000 För bearbetning av trä 8 0 

8465929000 Andra 8 0 

8465931000 För bearbetning av trä 8 0 

8465939000 Andra 8 0 

8465941000 För bearbetning av trä 8 0 

8465949000 Andra 8 0 

8465951000 För bearbetning av trä 8 0 

8465959000 Andra 8 0 

8465961000 För bearbetning av trä 8 0 

8465969000 Andra 8 0 

8465991000 För bearbetning av trä 8 0 

8465999000 Andra 8 0 

8466100000 Verktygshållare och självöppnande gänghuvuden 8 5 

8466201000 Till luftfartyg 8 0 

8466209000 Andra 8 0 

8466300000 Delningsdockor och annan speciell utrustning för verktygs
maskiner 

8 0 

8466910000 Till maskiner enligt nr 84.64 8 0 

8466920000 Till maskiner enligt nr 84.65 8 0 

8466930000 Till maskiner enligt nr 84.56 till 84.61 8 3 

8466940000 Till maskiner enligt nr 84.62 eller 84.63 8 0 

8467111000 Verktyg för bergborrning 8 0
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8467112000 Verktyg för skruvdragning 8 0 

8467113000 Kvarnar 8 0 

8467114000 Mutterdragare 8 0 

8467115000 Borrar 8 0 

8467119000 Andra 8 3 

8467191000 Verktyg för bergborrning 8 0 

8467199000 Andra 8 0 

8467210000 Borrar av alla slag 8 0 

8467220000 Sågar 8 0 

8467290000 Andra 8 0 

8467810000 Kedjesågar 8 0 

8467891010 Enligt nr 8430.49 eller 8479.10 0 0 

8467891020 Enligt nr 8479.89.9010, 8479.89.9030 eller 8479.89.9091 8 0 

8467891090 Andra 8 3 

8467899000 Andra 8 0 

8467910000 Till kedjesågar 8 0 

8467920000 Till pneumatiska verktyg 8 0 

8467990000 Andra 8 0 

8468100000 Svetsbrännare som hålls i handen 8 0 

8468201000 Maskiner för svetsning, gas 8 0 

8468202000 Automatiska skärmaskiner, gas 8 0 

8468209000 Andra 8 0 

8468800000 Andra maskiner och apparater 8 0 

8468900000 Delar 8 0 

8469001010 Ordbehandlingsmaskiner 0 0 

8469001020 Automatiska skrivmaskiner 8 0 

8469002000 Andra skrivmaskiner, elektriska 8 0 

8469003000 Andra skrivmaskiner, icke-elektriska 8 0 

8470103010 Färre än 17 tecken 0 0 

8470103020 Minst 17 tecken 0 0
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8470104010 Enligt nr 8472.90.9000 0 0 

8470104090 Andra 0 0 

8470211000 Färre än 17 tecken 0 0 

8470212000 Minst 17 tecken 0 0 

8470290000 Andra 0 0 

8470300000 Andra räknemaskiner 0 0 

8470500000 Kassakontrollapparater 0 0 

8470901000 Frankostämplingsmaskiner 0 0 

8470902000 Biljettmaskiner 0 0 

8470903000 Bokföringsmaskiner 0 0 

8470909000 Andra 0 0 

8471300000 Bärbara maskiner för automatisk databehandling, med en vikt 
av högst 10 kg, med åtminstone en centralenhet, ett tangent
bord och en bildskärm 

0 0 

8471411000 Med minst 64-bit centralminne och kapacitet av minst 64 
megabyte i centralminnet 

0 0 

8471412000 Med minst 32-bit centralminne och kapacitet av minst 16 
megabyte i centralminnet 

0 0 

8471419000 Andra 0 0 

8471491010 Med minst 64-bit centralminne och kapacitet av minst 64 
megabyte i centralminnet 

0 0 

8471491020 Med minst 32-bit centralminne och kapacitet av minst 16 
megabyte i centralminnet 

0 0 

8471491090 Andra 0 0 

8471499000 Andra 0 0 

8471501000 Med minst 64-bit centralminne och kapacitet av minst 64 
megabyte i centralminnet 

0 0 

8471502000 Med minst 32-bit centralminne och kapacitet av minst 16 
megabyte i centralminnet 

0 0 

8471509000 Andra 0 0
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8471601010 Teckenläsare 0 0 

8471601020 System för registrering via tangentbord 0 0 

8471601030 Mus 0 0 

8471601040 Skannrar 0 0 

8471601090 Andra 0 0 

8471602000 Utorgan 0 0 

8471603020 Videotex eller teletex 0 0 

8471603030 Röstbaserade inorgan och utorgan 0 0 

8471603090 Andra 0 0 

8471701000 Centrala minnesenheter (RAM och ROM) 0 0 

8471702010 Diskettenheter 0 0 

8471702020 Hårddiskenheter 0 0 

8471702031 Cd-rom 0 0 

8471702032 Digital videodiskenhet 0 0 

8471702039 Andra 0 0 

8471702090 Andra 0 0 

8471709000 Andra 0 0 

8471800000 Andra maskiner för automatisk databehandling 0 0 

8471900000 Andra 0 0 

8472100000 Dupliceringsmaskiner 8 0 

8472301000 Brevsorteringsmaskiner 8 0 

8472302000 Maskiner för makulering av frimärken 8 0 

8472309000 Andra 8 3 

8472901010 Myntutbetalningsautomater 0 0 

8472901020 Automater för mottagande av sedlar eller mynt 0 0 

8472901040 Automater för utbetalning och mottagande av sedlar eller 
mynt 

0 0 

8472901050 Maskiner för räkning eller förpackning av mynt 8 0 

8472901090 Andra 8 0 

8472902000 Automatiska arkframställningsmaskiner för duplicering och 
tryckning 

8 0
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8472903000 Biljettmaskiner 8 0 

8472904000 Pennformeringsapparater 8 0 

8472905000 Dokumentförstörare 8 0 

8472906000 Adresseringsmaskiner och maskiner för prägling av adressplå
tar 

8 0 

8472909000 Andra 8 0 

8473101000 Flata panelskärmar för ordbehandlingsmaskiner (inbegripet 
flytande kristaller (LCD), EL (elektroluminiscens), plasma och 
andra tekniker) 

0 0 

8473102000 Kretskort (printed circuit assemblies, PCA) för ordbehandlings
maskiner, som består av en eller flera tryckta kretsar enligt nr 
85.34 

0 0 

8473109000 Andra 8 0 

8473210000 Till elektroniska räknemaskiner enligt nr 8470.10, 8470.21 
eller 8470.29 

0 0 

8473291000 Till maskiner och apparater enligt nr 8470.30 0 0 

8473293000 Till maskiner och apparater enligt nr 8470.50 0 0 

8473294000 Till maskiner och apparater enligt nr 8470.90 0 0 

8473301000 Magnethuvuden 0 0 

8473302000 Moderkort, konstruerade för att utrustas med en mikropro
cessor 

0 0 

8473303000 Låda för datorer 0 0 

8473304010 Ljudkort 0 0 

8473304020 Videokort 0 0 

8473304030 Multimediekort 0 0 

8473304050 Gränssnittskort för kommunikation 0 0 

8473304060 DRAM-moduler 0 0 

8473304090 Andra 0 0 

8473309000 Andra 0 0 

8473401000 Flata panelskärmar för bankautomater, andra än nr 
8472.90.1050 och 8472.90.1090 (inbegripet flytande kristal
ler (LCD), EL (elektroluminiscens), plasma och andra tekniker) 

0 0
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8473402000 Kretskort (printed circuit assemblies, PCA) för bankautomater, 
andra än nr 8472.90.1050 och 8472.90.1090, som består av 
en eller flera tryckta kretsar enligt nr 85.34 

0 0 

8473409000 Andra 8 0 

8473501000 Främst lämpliga för att användas till elektroniska räknemaski
ner enligt nr 8470.10, 8470.21 eller 8470.29 

0 0 

8473509000 Andra 0 0 

8474100000 Maskiner och apparater för sortering, siktning, avskiljning eller 
tvättning 

0 0 

8474201000 Krossning eller slipning, med en effekt av högst 20 ton per 
timme 

0 0 

8474209000 Andra 0 0 

8474311000 Anläggningar för upprullning och processlagring 0 0 

8474319000 Andra 0 0 

8474321000 Asfaltanläggningar 0 0 

8474329000 Andra 0 0 

8474390000 Andra 0 0 

8474801000 Maskiner för tillverkning av gjutformar av sand 0 0 

8474802000 Maskiner och apparater för agglomerering, formning eller 
gjutning 

0 0 

8474809000 Andra 0 0 

8474900000 Delar 0 0 

8475100000 Maskiner för sammansättning av elektriska eller elektroniska 
lampor, rör eller blixtlampor i glashöljen 

8 0 

8475210000 Maskiner för tillverkning av optiska fibrer och förstadier till 
sådana 

8 0 

8475291000 För tillverkning av spegelglas 8 0 

8475292000 För tillverkning av glasflaskor 8 0 

8475299000 Andra 8 0 

8475901000 Till maskiner för tillverkning av spegelglas 8 0 

8475909000 Andra 8 0
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8476210000 Med uppvärmnings- eller kylanordning 8 0 

8476290000 Andra 8 0 

8476811000 Livsmedelsautomater 8 0 

8476819000 Andra 8 0 

8476891000 Livsmedelsautomater 8 0 

8476893000 Cigarettautomater 8 0 

8476894000 Växlingsautomater 8 0 

8476899000 Andra 8 0 

8476900000 Delar 8 0 

8477101000 För användning inom gummindustrin 8 0 

8477102000 För användning inom plastindustrin 8 0 

8477201000 För användning inom gummindustrin 8 0 

8477202000 För användning inom plastindustrin 8 0 

8477300000 Formblåsningsmaskiner 8 0 

8477400000 Vakuumgjutmaskiner och andra varmformningsmaskiner 8 0 

8477510000 För formning eller regummering av däck eller för formning av 
innerslangar 

8 0 

8477590000 Andra 8 3 

8477800000 Andra maskiner 8 0 

8477900000 Delar 8 0 

8478100000 Maskiner 8 0 

8478900000 Delar 8 0 

8479101000 Murbruks- eller betongspridningsmaskiner 0 0 

8479102000 Andra maskiner för vägbyggen 0 0 

8479109000 Andra 0 0 

8479200000 Maskiner och apparater för utvinning eller beredning av ani
maliska eller vegetabiliska fetter och feta oljor 

8 0 

8479300000 Pressmaskiner för tillverkning av spånskivor eller fiberskivor 
av trä eller andra vedartade material samt andra maskiner för 
behandling av trä eller kork 

8 0 

8479400000 Maskiner för tillverkning av tågvirke och linor 8 0
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8479501000 Enligt nr 8479.81, 8479.82, 8479.89.9010, 8479.89.9030, 
8479.89.9040, 8479.89.9060 eller 8479.89.9091 

8 0 

8479502000 Enligt nr 8479.89.9080 8 0 

8479509000 Andra 8 3 

8479600000 Evaporatorer för luftkylning 8 0 

8479811000 Maskiner för putsning av metaller 8 0 

8479812010 För framställning av halvledare 3 0 

8479812090 Andra 8 0 

8479813000 Maskiner för tvinning 8 0 

8479814000 Isoler- eller skyddsmaterial som täcker maskiner 8 0 

8479819000 Andra 8 0 

8479821000 Maskiner för blandning 8 3 

8479822000 Maskiner för krossning och malning 8 0 

8479823000 Maskiner för homogenisering 8 0 

8479824000 Maskiner för omrörning 8 0 

8479829000 Andra 8 3 

8479891010 Maskiner för rening av luft (med funktioner för luftfuktning 
och luftavfuktning) 

8 0 

8479891090 Andra 8 0 

8479899010 Maskiner för pressning eller sprutning 8 0 

8479899020 Maskiner och apparater för fartyg och fiskeindustrier 8 3 

8479899030 Öljettmaskiner eller maskiner för framställning av rörnitar 8 0 

8479899040 Automatiska maskiner för sammansättning av magnetband 8 0 

8479899050 Maskiner för beläggning 8 0 

8479899060 Automatiska dörröppnare 8 0 

8479899080 Automatiska vevmaskiner för fiske 8 0 

8479899091 Till fordon enligt kapitel 87 8 0 

8479899092 Ytmonteringsmaskiner för elektroniska delar 16 7
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8479899099 Andra 8 3 

8479901010 Till luftkylare (inbegripet delar till bilkylare) 8 0 

8479901020 Till maskiner och mekaniska apparater för hushållsbruk 8 0 

8479901030 Till fordon enligt kapitel 87 8 0 

8479902000 Till artiklar enligt nr 8479.89.9080 8 0 

8479903000 Till maskiner och mekaniska apparater för framställning av 
halvledarkomponenter 

8 0 

8479909010 Maskiner och apparater för anläggnings- eller byggnadsverk
samhet e.d. 

8 0 

8479909020 Till maskiner och apparater för utvinning eller beredning av 
animaliska eller vegetabiliska fetter och feta oljor 

8 0 

8479909030 Till maskiner för tillverkning av tågvirke och linor 8 0 

8479909040 Till maskiner och apparater för metallbearbetning 8 3 

8479909050 Till maskiner för blandning, knådning, krossning, malning, 
sållning, siktning, homogenisering, emulgering eller omrör
ning 

8 3 

8479909060 Till maskiner för pressning eller sprutning 8 0 

8479909070 Till maskiner och apparater för fartyg och fiskeindustri 8 3 

8479909080 Till automatiska maskiner för sammansättning av magnetband 8 0 

8479909090 Andra 8 3 

8480100000 Formflaskor för metallgjuterier 8 0 

8480200000 Bottenplattor till gjutformar 8 0 

8480300000 Gjutmodeller 8 0 

8480410000 För sprutgjutning eller pressgjutning 8 0 

8480490000 Andra 8 0 

8480500000 Formar för glas 8 0 

8480600000 Formar för mineraliska ämnen 8 0 

8480710000 För sprutgjutning eller pressgjutning 8 0 

8480790000 Andra 8 0 

8481100000 Reducerventiler 8 3
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8481201000 Ventiler för oljehydrauliska transmissioner 8 5 

8481202000 Ventiler för pneumatiska transmissioner 8 5 

8481300000 Backventiler 8 7 

8481400000 Säkerhetsventiler och avlastningsventiler 8 3 

8481801010 Eldrivna 8 5 

8481801020 Drivna med hydrauliskt tryck 8 5 

8481801030 Andra, automatkontrollerade 8 7 

8481801090 Andra 8 5 

8481802000 Kranar, ventiler och klaffar 8 3 

8481809000 Andra 8 3 

8481901000 Drivanordningar 8 3 

8481909000 Andra 8 3 

8482101000 Med en innerdiameter av mer än 100 mm 8 5 

8482102000 Med en innerdiameter av högst 100 mm 13 5 

8482200000 Koniska rullager, inbegripet koniska rullar monterade i hållare 8 7 

8482300000 Sfäriska rullager 8 3 

8482400000 Nållager 8 3 

8482500000 Andra cylindriska rullager 8 3 

8482800000 Andra slag, inbegripet kombinerade kul- och rullager 8 5 

8482910000 Kulor, nålar och rullar 8 3 

8482990000 Andra 8 3 

8483101000 Till luftfartyg 3 0 

8483109010 Till fordon enligt kapitel 87 8 3 

8483109090 Andra 8 5 

8483201000 Till luftfartyg 3 0 

8483209000 Andra 8 0 

8483301000 Till luftfartyg 3 0 

8483309000 Andra 8 3 

8483401010 Rullskruvar 3 0
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8483401090 Andra 3 0 

8483409010 Kuggtransmissioner 8 3 

8483409020 Växellådor 8 0 

8483409030 Automatiska växellådor 8 0 

8483409041 Till fordon enligt kapitel 87 8 0 

8483409049 Andra 8 0 

8483409090 Andra 8 3 

8483501000 Till luftfartyg 8 0 

8483509000 Andra 8 0 

8483601000 Till luftfartyg 3 0 

8483609000 Andra 8 0 

8483901000 Till luftfartyg 3 0 

8483909000 Andra 8 0 

8484101000 Till fordon enligt kapitel 87 8 3 

8484109000 Andra 8 3 

8484200000 Mekaniska packningar 8 5 

8484900000 Andra 8 0 

8486101000 Centrifugaltorkar 0 0 

8486102000 Apparater för tillväxt eller dragning av monokristallina halv
ledarämnen (boules) 

0 0 

8486103010 Verktygsmaskiner för sågning av monokristallina halvledaräm
nen till skivor eller plattor (wafers) till chip 

0 0 

8486103020 Slipmaskiner och polermaskiner för bearbetning av halv
ledarplattor (wafers), inbegripet upprullningsmaskiner 

0 0 

8486103090 Andra 8 0 

8486104011 Verktygsmaskiner för bearbetning av alla slags material som 
används vid tillverkning av halvledarplattor (wafers) 

0 0 

8486104019 Andra 8 7 

8486104020 Apparater för avskrapning eller rengöring av halvledarplattor 
(wafers), elektrokemisk process, elektronstråle, jonstråle eller 
plasmaljusbåge 

0 0 

8486105010 Motståndsvärmeugnar 0 0
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8486105020 Ugnar arbetande med induktion eller dielektrisk förlust 0 0 

8486105030 Andra ugnar 0 0 

8486109000 Andra 8 0 

8486201000 Centrifugaltorkar 0 0 

8486202100 Motståndsvärmeugnar 0 0 

8486202210 För tillverkning av halvledarkomponenter på halvledarplattor 
(wafers) 

0 0 

8486202290 Andra 8 0 

8486202310 Apparater för snabbuppvärmning av halvledarplattor (wafers) 0 0 

8486202390 Andra 0 0 

8486203000 Jonimplanterare för dopning av halvledarmaterial 0 0 

8486204000 Maskiner för anbringande av en hinna eller sputtering av 
metall på halvledarplattor (wafers) 

0 0 

8486205110 Till metalledningar för halvledarpaket 0 0 

8486205190 Andra 8 0 

8486205910 Till metalledningar för halvledarpaket 0 0 

8486205990 Andra 8 0 

8486206010 Apparater för direkt prägling (write-on-wafer) 0 0 

8486206020 Inställningsdon för stegning och repetering 0 0 

8486206090 Andra 0 0 

8486207000 Apparater för våtetsning, framkallning, strippning (avlägs
nande av fotoresist) eller rengöring av halvledarplattor (wafers) 

0 0 

8486208110 Laserskärare för att skära spår i halvledarmaterial 0 0 

8486208190 Andra 8 7 

8486208200 För våtetsning av mönster på halvledarmaterial, genom elek
trokemisk process, elektronstråle, jonstråle eller plasmaljus
båge 

0 0 

8486208300 Apparater för våtetsning, framkallning, strippning (avlägs
nande av fotoresist) eller rengöring, elektrokemisk process, 
elektronstråle, jonstråle eller plasmaljusbåge 

0 0 

8486209110 Sprututrustning för etsning, stripping (avlägsnande av foto
resist) eller rengöring av halvledarplattor (wafers) 

0 0
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8486209120 Avgradningsmaskiner för rengöring av metalledningarna till 
halvledarpaket före elmetalliseringsprocessen 

0 0 

8486209190 Andra 0 0 

8486209200 Maskiner för beläggning och utveckling eller stabilisering av 
fotoresist 

0 0 

8486209310 Slipmaskiner och polermaskiner för bearbetning av halv
ledarplattor (wafers), inbegripet upprullningsmaskiner 

0 0 

8486209320 Verktygsmaskiner för ritsning eller annan markering i halv
ledarplattor (wafers) 

0 0 

8486209390 Andra 8 0 

8486209400 Maskiner för tvättning av halvledarplattor (wafers), ledare eller 
rör 

0 0 

8486209500 Maskiner för omlindning av band på halvledarplattor (wafers) 0 0 

8486209600 Maskiner för sågning av halvledarplattor (wafers) till chip 0 0 

8486209900 Andra 8 0 

8486301000 Apparater för våtetsning, framkallning, strippning (avlägs
nande av fotoresist) eller rengöring 

0 0 

8486302000 Utrustning för att projicera eller rita kretsmönster på käns
liggjorda substrat till flata bildskärmar 

0 0 

8486303010 Arbetande med laser eller annan ljus- eller fotonstråle 8 7 

8486303020 Arbetande med ultraljud 8 0 

8486303030 Arbetande med elektroerosion 8 0 

8486303041 Apparater för torretsning 8 0 

8486303049 Andra 8 0 

8486304010 Slip- eller polermaskiner 8 0 

8486304020 Maskiner för ritsning 8 0 

8486304090 Andra 8 0 

8486305010 Maskiner för beläggning 8 0 

8486305020 Maskiner för beläggning och utveckling 8 0 

8486305031 Drivna genom fysisk metod 8 0 

8486305032 Drivna genom kemisk metod 8 0 

8486305039 Andra 8 0
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8486306010 Packning, fördelare, spridare eller distribuerare för flytande 
kristaller 

8 0 

8486306090 Andra 8 0 

8486307000 Centrifuger, inbegripet torkcentrifuger 8 0 

8486308000 Mekaniska apparater för utsprutning, spridning eller finfördel
ning av vätskor eller pulver 

8 5 

8486309010 Maskiner för montering av paneler 8 0 

8486309020 Robotar för tillverkning av flata bildskärmar 8 3 

8486309090 Andra 8 0 

8486401010 Bildgeneratorutrustning för framställning av arbetsmasker eller 
modermasker ur fotoresistöverdragna substrat 

0 0 

8486401020 Maskiner för fokuserad jonstrålebearbetning för framställning 
eller reparation av arbetsmasker och modermasker 

0 0 

8486401030 Maskiner för beläggning och utveckling eller stabilisering av 
fotoresist 

0 0 

8486401090 Andra 8 0 

8486402010 Utrustning för pressningsmontering samt automatisk förbind
ning för montering av halvledarkomponenter 

0 0 

8486402020 Maskiner för införande eller avlägsnande av halvledarkom
ponenter 

8 0 

8486402031 Kapslingsutrustning för montering av halvledarkomponenter 0 0 

8486402039 Andra 8 0 

8486402040 Maskiner för att anbringa lodkulor på halvledarkretskort eller 
keramisk panel 

3 0 

8486402050 Utrustning utformad för att anbringa eller ta loss halvledarp
lattor (wafers) på keramiska block i polerade halvledarplattor 

8 0 

8486402061 Formsprutmaskiner 8 0 

8486402062 Vakuumgjutmaskiner och andra varmformningsmaskiner 8 0 

8486402063 Andra maskiner och apparater för gjutning eller annan form
ning, andra än strängsprutmaskiner, formblåsningsmaskiner 
och maskiner och apparater för gjutning eller regummering 
av däck eller för gjutning eller annan formning av inners
langar 

8 3
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8486402070 Formar för gummi eller plast utom för sprut- eller pressgjut
ning 

0 0 

8486402080 Maskin för förbindning av halvledarskiva, tvättning av halv
ledarplattor (wafers), ledare eller rör 

0 0 

8486402091 Verktygsmaskiner (inbegripet pressar) för bockning, falsning 
eller riktning, av det slag som används vid tillverkning av 
halvledarkomponenter, även numeriskt styrda 

0 0 

8486402092 Verktygsmaskiner (inbegripet pressar) för bearbetning av me
tall genom bockning, falsning eller riktning, andra än av det 
slag som används vid tillverkning av halvledarkomponenter, 
även numeriskt styrda 

8 0 

8486402099 Andra 8 0 

8486403010 Automatiska materialhanteringmaskiner för transport, hante
ring och lagring av halvledarplattor (wafers), kassetter och 
askar för kiselskivor och andra material för halvledarkom
ponenter 

0 0 

8486403090 Andra 0 0 

8486404011 Stereoskopiska mikroskop, med utrustning som konstruerats 
särskilt för att hantera och transportera halvledarplattor (wa
fers) eller nät 

0 0 

8486404012 Andra fotomikrografiska mikroskop med utrustning som kon
struerats särskilt för att hantera och transportera halvledarp
lattor (wafers) eller nät 

0 0 

8486404020 Elektronmikroskop, med utrustning som konstruerats särskilt 
för att hantera och transportera halvledarplattor (wafers) eller 
nät 

0 0 

8486409000 Andra 8 0 

8486901010 Enligt nr 8486.10.1000, 8486.10.2000, 8486.10.3010, 
8486.10.3020, 8486.10.4011, 8486.10.4020, 
8486.10.5010, 8486.10.5020 eller 8486.10.5030 

0 0 

8486901020 Enligt nr 8486.10.3090, 8486.10.4019 eller 8486.10.9000 8 

– Enligt nr 8486.10.3090 0 

– Enligt nr 8486.10.4019 3 

– Enligt nr 8486.10.9000 0

SV 14.5.2011 Europeiska unionens officiella tidning L 127/443

1635 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 31 schwedischer Vertragstext (Normativer Teil) 445 von 1432

www.parlament.gv.at



HSK 2007 Varuslag Bastullsats Kategori Skyddsåtgärd 

8486902010 Enligt nr 8486.20.1000, 8486.20.2100, 8486.20.2210, 
8486.20.2310, 8486.20.2390, 8486.20.3000, 
8486.20.4000, 8486.20.5110, 8486.20.5910, 
8486.20.6010, 8486.20.6020, 8486.20.6090, 
8486.20.7000, 8486.20.8110, 8486.20.8200, 
8486.20.8300, 8486.20.9110, 8486.20.9120, 
8486.20.9190, 8486.20.9200, 8486.20.9310, 
8486.20.9320, 8486.20.9400, 8486.20.9500 eller 
8486.20.9600 

0 0 

8486902020 Enligt nr 8486.20.2290, 8486.20.5190, 8486.20.5990, 
8486.20.8190, 8486.20.9390 eller 8486.20.9900 

8 

– Enligt nr 8486.20.9390 0 

– Enligt nr 8486.20.8190 3 

– Enligt nr 8486.20.5190, 8486.20.5990 0 

– Enligt nr 8486.20.2290 0 

– Enligt nr 8486.20.9900 0 

8486903010 Enligt nr 8486.30.1000 eller 8486.30.2000 0 0 

8486903020 Enligt nr 8486.30.3010, 8486.30.3020, 8486.30.3030, 
8486.30.3041, 8486.30.3049, 8486.30.4010, 
8486.30.4020, 8486.30.4090, 8486.30.7000, 
8486.30.8000, 8486.30.9020 eller 8486.30.9090 

8 

– Enligt nr 8486.30.7000 3 

– Enligt nr 8486.30.8000 5 

– Enligt nr 8486.30.4010, 8486.30.4020, 8486.30.4090 0 

– Enligt nr 8486.30.3010, 8486.30.3020, 8486.30.3030, 
8486.30.3041, 8486.30.3049 

3 

– Enligt nr 8486.30.9020 3 

– Enligt nr 8486.30.9090 0 

8486903030 Enligt nr 8486.30.5010, 8486.30.5020, 8486.30.5031, 
8486.30.5032, 8486.30.5039, 8486.30.6010, 8486.30.6090 
eller 8486.30.9010 

8 0
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8486904010 Enligt nr 8486.40.1010, 8486.40.1020, 8486.40.1030, 
8486.40.2010, 8486.40.2031, 8486.40.2070, 
8486.40.2080, 8486.40.2091, 8486.40.3010, 
8486.40.3090, 8486.40.4011, 8486.40.4012 eller 
8486.40.4020 

0 0 

8486904020 Enligt nr 8486.40.1090, 8486.40.2020, 8486.40.2039, 
8486.40.2040, 8486.40.2050, 8486.40.2061, 
8486.40.2062, 8486.40.2063, 8486.40.2092, 8486.40.2099 
eller 8486.40.9000 

8 0 

8487100000 Fartygspropellrar och blad till sådana propellrar 8 3 

8487901000 Till fordon enligt kapitel 87 8 3 

8487909010 Oljetätningsringar 8 3 

8487909090 Andra 8 3 

8501101000 Likströmsmotorer 8 0 

8501102000 Växelströmsmotorer 8 0 

8501103000 Universalmotorer 8 0 

8501201000 Med en uteffekt av mer än 37,5 W men högst 100 W 8 0 

8501202000 Med en uteffekt av mer än 100 W men högst 750 W 8 0 

8501203000 Med en uteffekt av mer än 750 W 8 0 

8501311010 Med en uteffekt av högst 100 W 8 0 

8501311090 Andra 8 0 

8501312000 Likströmsgeneratorer 8 0 

8501321000 Likströmsmotorer 8 0 

8501322000 Likströmsgeneratorer 8 0 

8501331000 Likströmsmotorer 8 0 

8501332000 Likströmsgeneratorer 8 0 

8501341000 Likströmsmotorer 8 0 

8501342000 Likströmsgeneratorer 8 0 

8501401000 Med en uteffekt av högst 100 W 8 0 

8501402000 Med en uteffekt av mer än 100 W men högst 750 W 8 0 

8501403000 Med en uteffekt av mer än 750 W men högst 75 kW 8 0
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8501404000 Med en uteffekt av mer än 75 kW 8 0 

8501510000 Med en uteffekt av högst 750 W 8 0 

8501520000 Med en uteffekt av mer än 750 W men högst 75 kW 8 3 

8501531000 Med en uteffekt av högst 375 kW 8 3 

8501532000 Med en uteffekt av mer än 375 kW men högst 1 500 kW 8 0 

8501534000 Med en uteffekt av mer än 1 500 kW 8 3 

8501611000 Med en uteffekt av högst 750 VA 8 0 

8501612000 Med en uteffekt av mer än 750 VA men högst 75 kVA 8 0 

8501620000 Med en uteffekt av mer än 75 kVA men högst 375 kVA 8 0 

8501631000 Minst motsvarande en uteffekt av 400 kW 0 0 

8501639000 Andra 8 0 

8501640000 Med en uteffekt av mer än 750 kVA 0 0 

8502111000 Med en uteffekt av högst 750 VA 8 0 

8502112000 Med en uteffekt av mer än 750 VA men högst 75 kVA 8 0 

8502120000 Med en uteffekt av mer än 75 kVA men högst 375 kVA 8 3 

8502131010 Minst motsvarande en uteffekt av 400 kW 0 0 

8502131090 Andra 8 0 

8502132000 Med en uteffekt av mer än 750 kVA men högst 3 500 kVA 0 0 

8502134000 Med en uteffekt av mer än 3 500 kVA 0 0 

8502201000 Med en uteffekt av högst 75 kVA 8 0 

8502202000 Med en uteffekt av mer än 75 kVA men högst 375 kVA 8 0 

8502203010 Minst motsvarande en uteffekt av 400 kW 0 0 

8502203090 Andra 8 0 

8502204000 Med en uteffekt av mer än 750 kVA 0 0 

8502311000 Med en uteffekt av högst 75 kVA 8 0
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8502312000 Med en uteffekt av mer än 75 kVA men högst 375 kVA 8 0 

8502313000 Med en uteffekt av mer än 375 kVA men högst 750 kVA 8 0 

8502314000 Med en uteffekt av mer än 750 kVA 8 0 

8502391000 Med en uteffekt av högst 75 kVA 8 0 

8502392000 Med en uteffekt av mer än 75 kVA men högst 375 kVA 8 0 

8502393000 Med en uteffekt av mer än 375 kVA men högst 750 kVA 8 0 

8502394000 Med en uteffekt av mer än 750 kVA 8 0 

8502400000 Elektriska roterande omformare 8 0 

8503001000 Till motorer 8 3 

8503002000 Till generatorer och generatoraggregat 8 0 

8503003000 Till roterande elektriska omformare 8 0 

8504101010 Klassificerade som högst 1 A 8 0 

8504101020 Klassificerade som mer än 1 A men högst 20 A 8 3 

8504102000 Klassificerade som mer än 20 A men högst 60 A 8 0 

8504103000 Klassificerade som mer än 60 A 8 0 

8504211000 Instrumenttransformatorer 8 0 

8504219010 Med en normaleffekt av högst 100 kVA 8 0 

8504219020 Med en normaleffekt av mer än 100 kVA men högst 650 kVA 8 0 

8504221000 Instrumenttransformatorer 8 0 

8504229010 Med en normaleffekt av mer än 650 kVA men högst 
1 000 kVA 

8 0 

8504229020 Med en normaleffekt av mer än 1 000 kVA men högst 
5 000 kVA 

8 0 

8504229030 Med en normaleffekt av mer än 5 000 kVA men högst 
10 000 kVA 

8 0 

8504230000 Med en normaleffekt av mer än 10 000 kVA 8 0 

8504311000 Instrumenttransformatorer 8 0
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8504312000 Spänningsregulatorer 8 0 

8504319010 Med en normaleffekt av högst 100 VA 8 0 

8504319020 Med en normaleffekt av mer än 100 VA men högst 500 VA 8 0 

8504319040 Med en normaleffekt av mer än 500 VA men högst 1 kVA 8 0 

8504321000 Instrumenttransformatorer 8 0 

8504322000 Spänningsregulatorer 8 0 

8504329010 Med en normaleffekt av mer än 1 kVA men högst 5 kVA 8 0 

8504329020 Med en normaleffekt av mer än 5 kVA men högst 16 kVA 8 0 

8504331000 Instrumenttransformatorer 8 0 

8504332000 Spänningsregulatorer 8 0 

8504339010 Med en normaleffekt av mer än 16 kVA men högst 30 kVA 8 0 

8504339020 Med en normaleffekt av mer än 30 kVA men högst 100 kVA 8 0 

8504339040 Med en normaleffekt av mer än 100 kVA men högst 500 kVA 8 0 

8504341000 Instrumenttransformatorer 8 0 

8504342000 Spänningsregulatorer 8 0 

8504349010 Med en normaleffekt av mer än 500 kVA men högst 
2 000 kVA 

8 0 

8504349030 Med en normaleffekt av mer än 2 000 kVA 8 0 

8504401010 Till maskiner för automatisk databehandling samt enheter dä
rav, och telekommunikationsutrustning 

0 0 

8504401090 Andra 8 0 

8504402011 Till maskiner för automatisk databehandling samt enheter dä
rav, och telekommunikationsutrustning 

0 0 

8504402019 Andra 8 3
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8504402091 Till maskiner för automatisk databehandling samt enheter dä
rav, och telekommunikationsutrustning 

0 0 

8504402099 Andra 8 0 

8504403010 Till maskiner för automatisk databehandling samt enheter dä
rav, och telekommunikationsutrustning 

0 0 

8504403090 Andra 8 0 

8504404010 Till maskiner för automatisk databehandling samt enheter dä
rav, och telekommunikationsutrustning 

0 0 

8504404090 Andra 8 3 

8504405010 Till maskiner för automatisk databehandling samt enheter dä
rav, och telekommunikationsutrustning 

0 0 

8504405090 Andra 8 0 

8504409011 Till maskiner för automatisk databehandling 0 0 

8504409019 Andra 0 0 

8504409091 Till telekommunikationsutrustning 0 0 

8504409099 Andra 8 0 

8504501010 Till maskiner för automatisk databehandling samt enheter dä
rav, och telekommunikationsutrustning 

0 0 

8504501090 Andra 8 0 

8504502010 Till maskiner för automatisk databehandling samt enheter dä
rav, och telekommunikationsutrustning 

0 0 

8504502090 Andra 8 0 

8504509010 Till maskiner för automatisk databehandling samt enheter dä
rav, och telekommunikationsutrustning 

0 0 

8504509090 Andra 8 0 

8504901000 Kretskort (printed circuit assemblies, PCA) enligt nr 8504.40, 
8504.50, bestående av en eller flera tryckta kretsar enligt nr 
85.34, till maskiner för automatisk databehandling samt en
heter därav, och telekommunikationsutrustning 

0 0 

8504909000 Andra 8 0 

8505111000 Av alnicolegering 8 0 

8505119000 Andra 8 0
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8505191000 Av järnoxid 8 0 

8505199000 Andra 8 0 

8505200000 Elektromagnetiska kopplingar och bromsar 8 0 

8505901000 Elektromagneter 8 0 

8505902000 Magnetchuckar och andra elektromagnetiska eller permanent
magnetiska uppspänningsanordningar 

8 0 

8505903000 Elektromagnetiska lyftdon 8 0 

8505909000 Delar 8 0 

8506101000 Manganbatterier 13 0 

8506102000 Alkalimanganbatterier 13 0 

8506109000 Andra 8 0 

8506300000 Kvicksilveroxid 8 0 

8506400000 Silveroxid 8 0 

8506500000 Litium 8 0 

8506600000 Zink-luft 8 0 

8506801000 Zinkoxid 8 0 

8506809000 Andra 8 0 

8506900000 Delar 8 0 

8507100000 Blyackumulatorer av sådana slag som används som startbat
terier för kolvmotorer 

8 0 

8507200000 Andra blyackumulatorer 8 0 

8507300000 Nickel-kadmiumackumulatorer 8 3 

8507400000 Nickel-järnackumulatorer 8 0 

8507801000 Nickelmetallhydrid 8 0 

8507802000 Litiumjoner 8 0 

8507803000 Litiumpolymer 8 0 

8507809000 Andra 8 0 

8507901000 Avskiljare 8 0 

8507909000 Andra 8 0 

8508110000 Med en effekt av högst 1 500 W och en kapacitet (hos damm
påse eller annan behållare) av högst 20 l 

8 0
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8508191000 Av det slag som används för hushållsbruk 8 0 

8508199000 Andra 8 3 

8508600000 Andra dammsugare 8 3 

8508701000 Enligt nr 8508.11.0000 eller 8508.19.1000 8 0 

8508702000 Enligt nr 8508.19.9000 eller 8508.60.0000 8 3 

8509400000 Maskiner för malning eller blandning av livsmedel; frukt- eller 
köksväxtsaftpressar 

8 0 

8509801000 Kaffekvarnar 8 0 

8509802000 Iskvarnar 8 0 

8509803000 Polermaskiner 8 0 

8509804000 Kvarnar för köksavfall 8 0 

8509809000 Andra 8 0 

8509900000 Delar 8 0 

8510100000 Rakapparater 8 0 

8510200000 Hårklippningsmaskiner 8 0 

8510300000 Hårborttagningsapparater 8 0 

8510901000 Till rakapparater 8 0 

8510902000 Till hårklippningsmaskiner 8 0 

8510903000 Till hårborttagningsapparater 8 0 

8511101000 Till luftfartyg 3 0 

8511109000 Andra 8 0 

8511201000 Till luftfartyg 3 0 

8511209000 Andra 8 0 

8511301000 Till luftfartyg 3 0 

8511309000 Andra 8 0 

8511401000 Till luftfartyg 3 0 

8511409000 Andra 8 0 

8511501000 Till luftfartyg 3 0 

8511509000 Andra 8 0 

8511801000 Till luftfartyg 3 0
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8511809000 Andra 8 0 

8511901000 Till luftfartyg 3 0 

8511909000 Andra 8 0 

8512100000 Belysningsutrustning och visuell signalutrustning av sådana 
slag som används till cyklar 

8 0 

8512201000 Belysningsutrustning 8 0 

8512202000 Signalutrustning 8 0 

8512300000 Akustisk signalutrustning 8 0 

8512400000 Vindrutetorkare samt avfrostnings- och avimningsanordningar 8 0 

8512900000 Delar 8 0 

8513101000 Säkerhetslampor av det slag som används i gruvor 8 0 

8513102000 Blixtljus 8 0 

8513109000 Andra 8 0 

8513900000 Delar 8 0 

8514101000 För laboratoriebruk 8 0 

8514102000 För metallindustrin 8 0 

8514103000 För livsmedelsindustrin 8 0 

8514109000 Andra 8 0 

8514201000 För laboratoriebruk 8 0 

8514202000 För metallindustrin 8 0 

8514203000 För livsmedelsindustrin 8 0 

8514209000 Andra 8 0 

8514300000 Andra ugnar 8 3 

8514401000 För framställning av halvledare 0 0 

8514409000 Andra 8 0 

8514901000 För framställning av halvledare 0 0 

8514909000 Andra 8 0 

8515110000 Lödkolvar och lödpistoler 8 0 

8515190000 Andra 8 3 

8515211010 Av robottyp 8 0
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8515211090 Andra 8 0 

8515212010 Av robottyp 8 0 

8515212090 Andra 8 0 

8515213010 Av robottyp 8 0 

8515213090 Andra 8 0 

8515219010 Av robottyp 8 0 

8515219090 Andra 8 0 

8515291000 Punktsvetsmaskiner 8 0 

8515292000 Sömsvetsmaskiner 8 0 

8515293000 Stumsömsvetsningsmaskiner 8 0 

8515299000 Andra 8 0 

8515311010 Av robottyp 8 0 

8515311090 Andra 8 0 

8515319010 Av robottyp 8 0 

8515319090 Andra 8 3 

8515391000 Maskiner och apparater för bågsvetsning som använder väx
elström 

8 0 

8515399000 Andra 8 0 

8515801000 Ultraljudsmaskiner 8 3 

8515802000 Galvanotekniska maskiner 8 0 

8515803000 Laserdrivna maskiner 8 0 

8515809000 Andra 8 0 

8515901000 Till svetsmaskiner 8 0 

8515909000 Andra 8 0 

8516100000 Elektriska vattenvärmare av förrådstyp eller andra vattenvär
mare samt doppvärmare 

8 0 

8516210000 Radiatorer som kan lagra värme 8 0 

8516290000 Andra 8 0 

8516310000 Hårtorkar 8 0 

8516320000 Andra apparater för hårbehandling 8 0 

8516330000 Handtorkar 8 0 

8516400000 Elektriska stryk- och pressjärn 8 0
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8516500000 Mikrovågsugnar 8 0 

8516601000 Elektriska ugnar 8 0 

8516602000 Elektriska riskokare (även med varmhållningsfunktion) 8 0 

8516609000 Andra 8 0 

8516710000 Kaffe- eller tebryggare 8 0 

8516720000 Brödrostar 8 0 

8516791000 Elektriska fläktar 8 0 

8516799000 Andra 8 0 

8516800000 Elektriska värmemotstånd 8 0 

8516900000 Delar 8 0 

8517110000 Apparater för trådtelefoni med trådlösa telefonlurar 0 0 

8517121010 Med digital sändningsmottagare 0 0 

8517121090 Andra 0 0 

8517122010 Med digital sändningsmottagare 0 0 

8517122090 Andra 0 0 

8517123010 Med digital sändningsmottagare 0 0 

8517123090 Andra 0 0 

8517124010 Med digital sändningsmottagare 0 0 

8517124090 Andra 0 0 

8517129010 Med digital sändningsmottagare 0 0 

8517129090 Andra 0 0 

8517181000 Med tryckknapp 0 0 

8517189000 Andra 0 0 

8517611000 Med basstation för sändare och mottagare 0 0 

8517619000 Andra 0 0 

8517621000 Teleprintrar 0 0 

8517622010 Publik växel 0 0 

8517622020 Privat växel 0 0 

8517622090 Andra 0 0 

8517623110 Terminalutrustning 0 0
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8517623120 Repeater 0 0 

8517623190 Andra 0 0 

8517623210 Terminalutrustning 0 0 

8517623220 Repeater 0 0 

8517623290 Andra 0 0 

8517623310 Optisk repeater 0 0 

8517623320 Optisk terminalutrustning 0 0 

8517623390 Andra 0 0 

8517623410 Analog-digitalomvandlare, digital-analogomvandlare 0 0 

8517623420 Kodare-avkodare 0 0 

8517623430 Modem (inbegripet modemkort) 0 0 

8517623490 Andra 0 0 

8517623510 FDM (frekvensmultiplexering) 0 0 

8517623520 TDM (tidsmultiplexering) 0 0 

8517623590 Andra 0 0 

8517623900 Andra 0 0 

8517624010 Telefon med flera linjer 0 0 

8517624020 Apparater för bildtelegrafi 0 0 

8517624090 Andra 0 0 

8517625000 Apparater för överföring av radiotelefoni eller radiotelegrafi 0 0 

8517626010 Fjärrskriftutrustning 0 0 

8517626020 Apparater för telegrafisk bildöverföring 0 0 

8517626031 Walkie-talkies 0 0 

8517626039 Andra 0 0 

8517626040 Maskiner för telefaxöverföring 0 0 

8517626050 Kopplingsanordningar för radiotelekommunikation 0 0 

8517626060 Repeater för radiotelekommunikation 0 0 

8517626090 Andra 0 0
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8517627000 Andra enheter till maskiner för automatisk databehandling 0 0 

8517629000 Andra 0 0 

8517691100 Mottagningsapparater för HF (hög frekvens), MF (mellanfre
kvens) eller LF (låg frekvens) 

8 0 

8517691211 Bärbara mottagare för samtal eller personsökning 0 0 

8517691219 Andra 8 0 

8517691290 Andra 8 0 

8517691900 Andra 8 0 

8517692000 Bildtelefoner 0 0 

8517699000 Andra 0 0 

8517701010 För apparater för trådtelefoni 0 0 

8517701020 Till telefoner för cellulära nät eller andra trådlösa nät 0 0 

8517701090 Andra 0 0 

8517702000 Enligt nr 8517.61 0 0 

8517703010 Till teleprintrar 0 0 

8517703021 Till publika växlar 0 0 

8517703022 Till privata växlar 0 0 

8517703029 Andra 0 0 

8517703031 Till utrustning för koaxialkablar och elektriska koaxialledare 0 0 

8517703032 Till överföringssystem av optiska fibrer 0 0 

8517703039 Andra 0 0 

8517703041 Till apparater för telegrafisk bildöverföring 0 0 

8517703049 Andra 0 0 

8517703050 Till sändningsapparater för radiotelefoni, radiotelegrafi 0 0 

8517703060 Sändningsapparater med mottagarapparat för radiotelefoni 
och radiotelegrafi, andra än sådana enligt nr 8517.70.10 

0 0 

8517703070 Andra enheter till maskiner för automatisk databehandling 0 0 

8517703090 Andra 0 0
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8517704011 Till bärbara mottagare för samtal eller personsökning 0 0 

8517704019 Andra 8 0 

8517704020 Till videotelefoner 0 0 

8517704090 Andra 8 0 

8518101000 Mikrofoner med ett frekvensomfång på 300 Hz till 3,4 KHz, 
med en diameter på högst 10 mm och en höjd på högst 
3 mm, av det slag som används inom telekommunikation 

0 0 

8518109000 Andra 8 0 

8518210000 Enstaka högtalare, med hölje 8 0 

8518220000 Högtalaraggregat med två eller flera inmonterade högtalare 8 3 

8518291000 Högtalare för telekommunikation, utan hölje, med ett fre
kvensomfång på 300 Hz till 3,4 KHz, med en diameter på 
högst 50 mm 

0 0 

8518299000 Andra 8 0 

8518304000 Telefonlurar för trådtelefoni 0 0 

8518309000 Andra 8 0 

8518400000 Ljudförstärkningsanläggningar 8 0 

8518500000 Elektriska ljudförstärkningsanläggningar 8 0 

8518901000 Kretskort (printed circuit assemblies, PCA) enligt nr 
8518.10.1000 och 8518.29.1000 

0 0 

8518909000 Andra 8 0 

8519201000 Grammofonautomater som drivs med mynt eller polletter, 
inte försedda med anordning för ljudinspelning 

8 0 

8519209000 Andra apparater, inte försedda med anordning för ljudinspel
ning 

8 0 

8519301000 Med skivväxlare 8 0 

8519309000 Andra 8 0 

8519500000 Telefonsvarare 0 0 

8519811000 Dikteringsmaskiner, inte försedda med anordning för ljud
inspelning 

8 0 

8519812100 Kassettbandspelare enligt anmärkning 1 till kapitel 85 8 0
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8519812210 För fordon 8 0 

8519812220 Bärbara, andra än sådana enligt anmärkning 1 till kapitel 85 8 0 

8519812290 Andra 8 0 

8519812310 För fordon 8 0 

8519812320 Bärbara 8 0 

8519812390 Andra 8 0 

8519812900 Andra 8 0 

8519813000 Dikteringsmaskiner som inte kan arbeta utan yttre kraftkälla 8 0 

8519814111 För fordon 8 0 

8519814112 Bärbara 8 0 

8519814119 Andra 8 0 

8519814190 Andra 8 0 

8519814210 För fordon 8 0 

8519814220 Bärbara 8 0 

8519814290 Andra 8 0 

8519814310 Med spole 8 0 

8519814390 Andra 8 0 

8519815010 Med spole 8 0 

8519815020 Med disk 8 0 

8519815030 Med kassett 8 0 

8519815090 Andra 8 0 

8519819000 Andra bandspelare, även innehållande anordning för ljudåter
givning 

8 0 

8519891010 Utan högtalare 8 0 

8519891090 Andra 8 0 

8519892000 Dikteringsmaskiner, inte försedda med anordning för ljud
inspelning 

8 0 

8519893000 Bandspelare, även innehållande anordning för ljudåtergivning 8 0 

8519899010 Andra apparater för ljudåtergivning, inte försedda med anord
ning för ljudinspelning 

8 0
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8519899020 Andra apparater för ljudinspelning, även försedda med anord
ning för ljudåtergivning 

8 0 

8521101000 Med en bredd av mer än 12,7 mm 8 0 

8521102000 Med en bredd av högst 12,7 mm 8 0 

8521901000 Med disk 8 0 

8521909000 Andra 8 0 

8522100000 Pickuper 8 0 

8522901010 För ljudinspelning 8 0 

8522901020 För videoinspelning 8 0 

8522901090 Andra 8 0 

8522902000 Laserpickup 8 0 

8522909010 Flata bildskärmar (inbegripet flytande kristaller [LCD], EL 
[elektroluminiscens], plasma och andra tekniker) för telefon
svarare 

0 0 

8522909020 Kretskort (printed circuit assemblies, PCA) för telefonsvarare, 
som består av en eller flera tryckta kretsar enligt nr 85.34 

0 0 

8522909090 Andra 8 0 

8523210000 Kort med inbyggd magnetremsa, även för inspelning 8 0 

8523291110 Med en bredd av högst 4 mm 0 0 

8523291120 Med en bredd av mer än 4 mm men högst 6,5 mm 0 0 

8523291130 Med en bredd av mer än 6,5 mm 0 0 

8523291210 Disketter 0 0 

8523291290 Andra 0 0 

8523291900 Andra 0 0 

8523292111 Med data eller instruktioner för användning av maskiner för 
automatisk databehandling 

0 0 

8523292119 Andra 0 0 

8523292121 Med data eller instruktioner för användning av maskiner för 
automatisk databehandling 

0 0 

8523292129 Andra 0 0 

8523292131 Med data eller instruktioner för användning av maskiner för 
automatisk databehandling 

0 0
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8523292139 Andra 0 0 

8523292211 Med inspelad video 8 0 

8523292219 Andra 8 0 

8523292221 Med inspelad video 8 0 

8523292229 Andra 8 0 

8523292231 Med inspelad video 13 % eller 20 
won/min (vid stan

dardhastighet) 

0 

8523292239 Andra 8 0 

8523292911 Med data eller instruktioner för användning av maskiner för 
automatisk databehandling 

0 0 

8523292919 Andra 0 0 

8523292991 Med inspelad video 8 0 

8523292992 För återgivning av instruktioner, data, ljud och bilder som 
lagrats i maskinläsbart, binärt format, och som kan manipu
leras eller behandlas interaktivt av en användare, med hjälp av 
en maskin för automatisk databehandling 

0 0 

8523292999 Andra 8 0 

8523401000 Oinspelade medier 0 0 

8523402111 Med data eller instruktioner för användning av maskiner för 
automatisk databehandling 

0 0 

8523402119 Andra 0 0 

8523402120 Endast för återgivning av ljud 8 0 

8523402131 För återgivning av instruktioner, data, ljud och bilder som 
lagrats i maskinläsbart, binärt format, och som kan manipu
leras eller behandlas interaktivt av en användare, med hjälp av 
en maskin för automatisk databehandling 

0 0 

8523402139 Andra 8 0 

8523402911 Med data eller instruktioner för användning av maskiner för 
automatisk databehandling 

0 0 

8523402919 Andra 0 0
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8523402991 Med inspelad video 8 0 

8523402992 För återgivning av instruktioner, data, ljud och bilder som 
lagrats i maskinläsbart, binärt format, och som kan manipu
leras eller behandlas interaktivt av en användare, med hjälp av 
en maskin för automatisk databehandling 

0 0 

8523402999 Andra 8 0 

8523511000 Oinspelade medier 0 0 

8523512110 Med data eller instruktioner för användning av maskiner för 
automatisk databehandling 

0 0 

8523512190 Andra 0 0 

8523512910 Med inspelad video 8 0 

8523512920 För återgivning av instruktioner, data, ljud och bilder som 
lagrats i maskinläsbart, binärt format, och som kan manipu
leras eller behandlas interaktivt av en användare, med hjälp av 
en maskin för automatisk databehandling 

0 0 

8523512990 Andra 8 0 

8523521000 Kort med inbyggda elektroniska integrerade kretsar och delar 
därav 

0 0 

8523529000 Andra och delar därav 8 0 

8523591000 Oinspelade medier 0 0 

8523592110 Med data eller instruktioner för användning av maskiner för 
automatisk databehandling 

0 0 

8523592190 Andra 0 0 

8523592910 Med inspelad video 8 0 

8523592920 För återgivning av instruktioner, data, ljud och bilder som 
lagrats i maskinläsbart, binärt format, och som kan manipu
leras eller behandlas interaktivt av en användare, med hjälp av 
en maskin för automatisk databehandling 

0 0 

8523592990 Andra 8 0 

8523593000 Närhetskort och närhetsbrickor 0 0 

8523801000 Oinspelade medier 0 0 

8523802100 Grammofonskivor 8 0 

8523802210 Med data eller instruktioner för användning av maskiner för 
automatisk databehandling 

0 0

SV 14.5.2011 Europeiska unionens officiella tidning L 127/461

1635 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 31 schwedischer Vertragstext (Normativer Teil) 463 von 1432

www.parlament.gv.at



HSK 2007 Varuslag Bastullsats Kategori Skyddsåtgärd 

8523802290 Andra 0 0 

8523802910 Med inspelad video 8 0 

8523802920 För återgivning av instruktioner, data, ljud och bilder som 
lagrats i maskinläsbart, binärt format, och som kan manipu
leras eller behandlas interaktivt av en användare, med hjälp av 
en maskin för automatisk databehandling 

0 0 

8523802990 Andra 8 0 

8525501000 Rundradiosändare 8 0 

8525502000 Tv-sändare 8 0 

8525509000 Andra 8 3 

8525601000 Rundradiosändare 0 0 

8525602000 Tv-sändare 0 0 

8525609000 Andra 0 0 

8525801010 Till videobandspelare 8 0 

8525801020 Till televisionsapparater 8 0 

8525801090 Andra 8 0 

8525802010 Stillbildsvideokameror 0 0 

8525802090 Andra 0 0 

8525803000 Videokameror 0 0 

8526101000 Till luftfartyg 8 3 

8526109000 Andra 8 0 

8526911010 Till luftfartyg 8 0 

8526911090 Andra 8 0 

8526912010 Till luftfartyg 8 0 

8526912090 Andra 8 0 

8526913010 Till luftfartyg 8 0 

8526913020 Till fordon 8 0 

8526913090 Andra 8 0 

8526914000 Loran-mottagare 8 0 

8526919010 Till luftfartyg 8 0 

8526919020 Till fordon 8 0

SV L 127/462 Europeiska unionens officiella tidning 14.5.2011

1635 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 31 schwedischer Vertragstext (Normativer Teil)464 von 1432

www.parlament.gv.at



HSK 2007 Varuslag Bastullsats Kategori Skyddsåtgärd 

8526919090 Andra 8 0 

8526920000 Apparater för radiomanövrering eller radiostyrning 8 0 

8527120000 Radiokassettbandspelare av fickformat 8 0 

8527131000 Med kassett 8 0 

8527132000 Med disk 8 0 

8527133000 Med kassett och disk 8 0 

8527139000 Andra 8 0 

8527190000 Andra 8 0 

8527211000 Med kassett 8 0 

8527212000 Med disk 8 0 

8527213000 Med kassett och disk 8 0 

8527219000 Andra 8 0 

8527290000 Andra 8 0 

8527911010 Med kassett 8 0 

8527911020 Med disk 8 0 

8527911030 Med kassett och disk 8 0 

8527911090 Andra 8 0 

8527919000 Andra 8 0 

8527920000 Utan inbyggd utrustning för inspelning eller återgivning av 
ljud men med inbyggt ur 

8 0 

8527990000 Andra 8 0 

8528410000 Av sådant slag som endast eller huvudsakligen används i en 
maskin för automatisk databehandling enligt nr 84.71 

0 0 

8528491010 Televisionsskärmar särskilt avsedda för medicinskt bruk 8 0 

8528491090 Andra 8 0 

8528492010 Televisionsskärmar särskilt avsedda för medicinskt bruk 8 0 

8528492090 Andra 8 0 

8528511000 Skärm med flytande kristaller (LCD) 0 0 

8528519000 Andra 0 0
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8528591010 Televisionsskärmar särskilt avsedda för medicinskt bruk 8 0 

8528591090 Andra 8 0 

8528592010 Televisionsskärmar särskilt avsedda för medicinskt bruk 8 0 

8528592090 Andra 8 0 

8528610000 Av sådant slag som endast eller huvudsakligen används i en 
maskin för automatisk databehandling enligt nr 84.71 

0 0 

8528690000 Andra 8 0 

8528711010 För färgtelevision 8 0 

8528711020 För svartvit eller annan enfärgad mottagning 8 0 

8528712010 Med mottagning av sändningar med en vertikal upplösning av 
mer än eller motsvarande 720 linjer 

8 0 

8528712090 Andra 8 0 

8528719010 För färgtelevision 8 0 

8528719020 För svartvit eller annan enfärgad mottagning 8 0 

8528721010 Till analog television 8 0 

8528721020 Till digital television 8 0 

8528722010 Till analog television 8 0 

8528722020 Till digital television 8 0 

8528723010 Till analog television 8 0 

8528723020 Till digital television 8 0 

8528724010 Till analog television 8 0 

8528724020 Till digital television 8 0 

8528729000 Andra 8 0 

8528731000 Med en längd på katodstrålerörets fluorescerande skärm på 
minst 37 cm diagonalt 

8 0 

8528732000 Med en längd på katodstrålerörets fluorescerande skärm på 
minst 37 cm men högst 45,72 cm diagonalt 

8 0 

8528733000 Med en längd på katodstrålerörets fluorescerande skärm på 
högst 45,72 cm diagonalt 

8 0 

8528739000 Andra 8 0
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8529101000 Till radarapparater 8 0 

8529109100 Till apparater för radionavigering samt apparater för radio
manövrering eller radiostyrning 

8 0 

8529109210 För mottagning från satellit 8 0 

8529109290 Andra 8 0 

8529109300 Av sådant slag som används för apparater för radiotelefoni 
eller radiotelegrafi 

0 0 

8529109900 Andra 8 3 

8529901000 Till radarapparater 8 3 

8529909100 Till apparater för radionavigering samt apparater för radio
manövrering eller radiostyrning 

8 0 

8529909200 Till apparater för sändning av rundradio eller television 8 0 

8529909400 Till rundradiomottagare 8 0 

8529909500 Till televisionskameror 8 0 

8529909610 Tuner för färgtelevision 8 0 

8529909620 Tuner för svartvit eller annan enfärgad mottagning 8 0 

8529909630 Duk för videoprojektorer 8 0 

8529909640 Andra delar till färgtelevisionsapparater 8 0 

8529909650 Andra delar till apparater för svartvit eller annan enfärgad 
mottagning 

8 0 

8529909910 Till apparater för sändning med inbyggd utrustning för mot
tagning eller digitala kameror (inbegripet stillbildsvideokame
ror) 

0 0 

8529909920 Enligt nr 8528.51, 8528.41.0000 eller 8528.61.0000 0 0 

8529909990 Andra 8 0 

8530101010 Till markutrustning 8 0 

8530101090 Andra 8 0 

8530109000 Andra 8 0 

8530800000 Annan utrustning 8 0 

8530900000 Delar 8 0 

8531101000 Tjuvlarmsapparater 8 0 

8531102000 Brandlarmsapparater 8 0
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8531103000 Gaslarmsapparater 8 0 

8531104000 Elektriska ringklockor 8 0 

8531105000 Sirener 8 0 

8531109000 Andra ljud- eller signalapparater 8 0 

8531201000 Signaltablåer med flytande kristaller (LCD) 0 0 

8531202000 Signaltablåer med lysdioder (LED) 0 0 

8531801000 Signaltablåer med organiska lysdioder (OLED) 8 0 

8531809000 Andra 8 0 

8531901000 Enligt nr 8531.10 8 0 

8531902000 Enligt nr 8531.20 0 0 

8531909000 Andra 8 0 

8532100000 Fasta kondensatorer för användning i kretsar med 50/60 Hz, 
som kan arbeta vid en reaktiv effekt av minst 0,5 kVAr (fas
kompensatorer) 

0 0 

8532210000 Tantal 0 0 

8532220000 Elektrolytkondensatorer med aluminium 0 0 

8532230000 Keramiska kondensatorer, med enkelt lager 0 0 

8532240000 Keramiska kondensatorer med två eller flera lager 0 0 

8532250000 Papperskondensatorer och plastkondensatorer 0 0 

8532290000 Andra 0 0 

8532301000 Variabla kondensatorer av polyetylen 0 0 

8532309000 Andra 0 0 

8532901000 Till fasta kondensatorer 0 0 

8532902000 Till variabla kondensatorer 0 0 

8532909000 Andra 0 0 

8533100000 Fasta kolmotstånd, agglomererade eller av skikttyp 0 0 

8533211000 Chip 0 0 

8533219000 Andra 0 0 

8533291000 Chip 0 0
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8533299000 Andra 0 0 

8533310000 För en effekt av högst 20 W 0 0 

8533390000 Andra 0 0 

8533401000 Variabla kolmotstånd 0 0 

8533402000 Termistor 0 0 

8533403000 Varistor 0 0 

8533409000 Andra 0 0 

8533901000 Till variabla motstånd 0 0 

8533909000 Andra 0 0 

8534001000 Framställda genom formning med passiva element (induktans, 
motstånd och kondensatorer) 

0 0 

8534002000 Av bandtyp eller framställd genom formning med kretsar som 
fungerar som universalkort 

0 0 

8534009000 Andra 0 0 

8535100000 Säkringar 8 0 

8535211000 För en driftspänning av mindre än 7,25 kV 8 0 

8535212000 För en driftspänning av 7,25 kV eller mer men minst 75,5 kV 8 0 

8535291000 För en driftspänning av mindre än 200 kV 8 0 

8535292000 För en driftspänning av 200 kV eller mer 8 0 

8535301000 För en driftspänning av mindre än 7,25 kV 8 0 

8535302000 För en driftspänning av 7,25 kV eller mer men minst 72,5 kV 8 0 

8535303000 För en driftspänning av 72,5 kV eller mer men minst 200 kV 8 0 

8535304000 För en driftspänning av 200 kV eller mer 8 0 

8535400000 Överspänningsavledare, spänningsbegränsare och stötvågsfilter 8 0 

8535901000 Anslutning 8 0 

8535902000 Elektrisk terminal 8 0 

8535909000 Andra 8 0 

8536101000 Rör 8 0 

8536109000 Andra 8 0
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8536200000 Automatiska brytare 8 0 

8536300000 Andra artiklar för skydd av elektriska kretsar 8 0 

8536410000 För en driftspänning av högst 60 V 8 0 

8536490000 Andra 8 3 

8536501000 Av roterande typ 8 0 

8536502000 Med tryckknapp 8 0 

8536503000 Av mikrotyp 8 0 

8536504000 Med magnetkontakter (inbegripet magnetisk kontaktor) 8 0 

8536509010 Elektromekaniska snabbställare för en strömstyrka av högst 
11 A 

0 0 

8536509020 Elektroniska strömställare för växelström bestående av optiskt 
kopplade ingångs- och utgångskretsar (isolerade tyristorström
ställare för växelström) 

0 0 

8536509030 Temperaturskyddade, bestående av en transistor och ett logik
chip (chip-on-chi-teknik) för en spänning av högst 1 000 V 

0 0 

8536509090 Andra 8 0 

8536610000 Lamphållare 8 0 

8536691000 Till koaxialkablar och tryckta kretsar 0 0 

8536699000 Andra 8 0 

8536701000 Varor av plast 8 3 

8536702000 Laboratorieartiklar samt artiklar för kemiskt eller annat tek
niskt bruk, av keramiskt material 

8 0 

8536703010 Gjutna, pressade eller smidda varor, inte vidare bearbetade 0 0 

8536703090 Andra 8 0 

8536901000 Förgreningsdosor 0 0 

8536909010 Kopplingar och kontaktelement för ledningar och kablar 0 0 

8536909090 Andra 8 0 

8537101000 Växlar 8 3 

8537102000 Automatiska kontrollpaneler 8 0 

8537109000 Andra 8 0
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8537201000 Växlar 8 0 

8537202000 Automatiska kontrollpaneler 8 0 

8537209000 Andra 8 0 

8538100000 Tavlor, paneler, hyllor, bänkar, skåp o.d. för varor enligt nr 
85.37, inte försedda med apparater 

8 0 

8538901000 Till växlar 8 0 

8538902000 Till automatiska brytare 8 0 

8538903000 Till relän 8 0 

8538904000 Till automatiska kontrollpaneler 8 0 

8538909000 Andra 8 0 

8539100000 S.k. sealed beam lamp units 8 0 

8539210000 Volframhalogenlampor 8 3 

8539221000 Glödljuslampor 8 0 

8539222000 Dekorationslampor 8 0 

8539223000 Blåslampor 8 0 

8539224000 Lampor för att attrahera fisk 8 0 

8539229000 Andra 8 0 

8539290000 Andra 8 0 

8539310000 Fluorescenslampor (lysrör o.d.) 8 0 

8539321000 Kvicksilverlampor 8 0 

8539322000 Lågtrycksnatriumånglampor 8 0 

8539323000 Halogenlampor 8 3 

8539390000 Andra 8 0 

8539410000 Båglampor 8 0 

8539491010 Till maskiner och mekaniska apparater för framställning av 
halvledarkomponenter 

3 0 

8539491090 Andra 8 0 

8539492000 Infraröda lampor 8 0 

8539901000 Glödlampor 8 0 

8539902000 Gasurladdningslampor 8 0 

8539909000 Andra 8 0
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8540110000 Färg 8 0 

8540120000 För svartvit eller annan enfärgad mottagning 8 0 

8540201000 Rör för televisionskameror 8 0 

8540209000 Andra 8 0 

8540400000 Bildrör för data/grafik, färg, med en fosforiserande skärm med 
en punkttäthet om mindre än 0,4 mm 

8 0 

8540500000 Bildrör för data/grafik, svartvit eller enfärgad 8 0 

8540601000 Färg 8 0 

8540609000 Andra 8 0 

8540710000 Magnetroner 8 0 

8540720000 Klystroner 8 0 

8540790000 Andra 8 0 

8540810000 Mottagarrör och förstärkarrör 8 0 

8540891000 Mottagarrör och förstärkarrör 8 0 

8540892000 Urladdningsrör 8 0 

8540893000 Digitron 8 0 

8540899000 Andra 8 0 

8540911000 Avböjningsspolar 8 0 

8540912000 Elektronkanoner 8 0 

8540913000 Skuggmask 8 0 

8540919000 Andra 8 0 

8540990000 Andra 8 0 

8541101000 Chip, integrerade kretsar och plattor (wafers) ännu inte ned
skurna till chip 

0 0 

8541109000 Andra 0 0 

8541211000 Chip, integrerade kretsar och plattor (wafers) ännu inte ned
skurna till chip 

0 0 

8541219000 Andra 0 0 

8541291000 Chip, integrerade kretsar och plattor (wafers) ännu inte ned
skurna till chip 

0 0 

8541299000 Andra 0 0
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8541301000 Chip, integrerade kretsar och plattor (wafers) ännu inte ned
skurna till chip 

0 0 

8541302000 Tyristorer 0 0 

8541303000 Dubbeldioder (diacs) 0 0 

8541304000 Dubbelriktade tyristorer (triacs) 0 0 

8541401000 Chip, integrerade kretsar och plattor (wafers) ännu inte ned
skurna till chip 

0 0 

8541402010 Laserdioder 0 0 

8541402090 Andra 0 0 

8541409010 Fotoelektromotoriska celler 0 0 

8541409020 Fotoelektromotoriska celler (fotoelektromotoriska celler, inbe
gripet solceller, fotodioder, optokopplare och fotorelän) 

0 0 

8541409030 CCD-sensorer (Charge coupled devices) 0 0 

8541409090 Andra 0 0 

8541501000 Chip, integrerade kretsar och plattor (wafers) ännu inte ned
skurna till chip 

0 0 

8541502000 Likriktare 0 0 

8541509000 Andra 0 0 

8541601000 Kristallvibrator 0 0 

8541609000 Andra 0 0 

8541901000 Universalkort 0 0 

8541902000 Av dioder 0 0 

8541903000 Av transistorer 0 0 

8541909000 Andra 0 0 

8542311010 Chip, integrerade kretsar och plattor (wafers) ännu inte ned
skurna till chip 

0 0 

8542311020 Centralenheter (CPU) för mikrodatorer 0 0 

8542311030 Styrprocessorer 0 0 

8542311040 Digitala signalprocessorer 0 0 

8542311090 Andra 0 0 

8542312000 Integrerade hybridkretsar 0 0 

8542313000 Integrerade multichipkretsar 0 0
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8542321010 DRAM (dynamiska direktminnen) 0 0 

8542321020 SRAM-minne (Static Random Access Memory) 0 0 

8542321030 Flashminne 0 0 

8542321090 Andra 0 0 

8542322000 Integrerade hybridkretsar 0 0 

8542323000 Integrerade multichipkretsar 0 0 

8542331000 Integrerade monolitkretsar 0 0 

8542332000 Integrerade hybridkretsar 0 0 

8542333000 Integrerade multichipkretsar 0 0 

8542391000 Integrerade monolitkretsar 0 0 

8542392000 Integrerade hybridkretsar 0 0 

8542393000 Integrerade multichipkretsar 0 0 

8542901010 Universalkort 0 0 

8542901090 Andra 0 0 

8542902010 Universalkort 0 0 

8542902090 Andra 0 0 

8542903010 Universalkort 0 0 

8542903090 Andra 0 0 

8543100000 Partikelacceleratorer 8 0 

8543200000 Signalgeneratorer 8 0 

8543300000 Maskiner och apparater för elmetallisering på elektrolytisk väg, 
för elektrolys eller för elektrofores 

8 0 

8543701000 Apparater för aktivering av elektriska stängsel 8 0 

8543702010 Elektrolysapparatur för medicinskt vatten 8 0 

8543702020 Elektriska apparater för skönhetsvård 8 0 

8543702030 Ljudmixrar 8 0 

8543702040 Tonkontroll 8 0 

8543702050 Ozongeneratorer 8 0 

8543702090 Andra 8 0 

8543703000 Maskiner för översättnings- eller ordboksändamål 0 0
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8543709010 Ljudfrekvensförstärkare 8 0 

8543709020 Detektorer, inbegripet optiska sensorer 8 0 

8543709030 Elektrisk nervstimulering (TENS) 0 0 

8543709090 Andra 8 0 

8543901000 Elektroniska mikrokretsar 0 0 

8543909010 Flata bildskärmar för maskiner för översättnings- eller ordbok
sändamål (inbegripet flytande kristaller [LCD], EL [elektrolu
miniscens], plasma och andra tekniker) 

0 0 

8543909020 Kretskort (printed circuit assemblies, PCA) för maskiner för 
översättnings- eller ordboksändamål, som består av en eller 
flera tryckta kretsar enligt nr 85.34 

0 0 

8543909090 Andra 8 0 

8544111000 Lackerad eller emaljerad 8 0 

8544119000 Andra 8 0 

8544190000 Andra 8 0 

8544200000 Koaxialkabel och andra elektriska koaxialledare 8 0 

8544300000 Tändstiftskabelsatser och andra kabelsatser, av sådana slag 
som används i fordon, luftfartyg eller fartyg 

8 0 

8544421010 Av sådana slag som används inom telekommunikation 0 0 

8544421090 Andra 8 0 

8544422010 Av sådana slag som används inom telekommunikation 0 0 

8544422090 Andra 8 0 

8544429010 Av sådana slag som används inom telekommunikation 0 0 

8544429090 Andra 8 0 

8544491011 För en driftspänning av högst 80 V 0 0 

8544491012 För en driftsspänning av mer än 80 V men lägre än 1 000 V 8 0 

8544491090 Andra 8 0 

8544492011 För en driftspänning av högst 80 V 0 0 

8544492012 För en spänning av mer än 80 V men lägre än 1 000 V 8 3 

8544492090 Andra 8 3
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8544499011 För en driftspänning av högst 80 V 0 0 

8544499012 För en spänning av mer än 80 V men lägre än 1 000 V 8 0 

8544499090 Andra 8 0 

8544601010 Plastisolerad tråd 8 0 

8544601090 Andra 8 3 

8544602010 Plastisolerad tråd 8 0 

8544602090 Andra 8 0 

8544603010 Plastisolerad tråd 8 0 

8544603090 Andra 8 0 

8544700000 Optiska fiberkablar 0 0 

8545110000 Av sådana slag som används i ugnar 5 0 

8545190000 Andra 5 0 

8545200000 Borstar 8 0 

8545901000 Kolstänger 8 0 

8545909000 Andra 8 0 

8546101000 Totalt högst 1 000 V 8 0 

8546102000 Totalt mer än 1 000 V 8 0 

8546201000 Totalt högst 1 000 V 8 0 

8546202000 Totalt mer än 1 000 V men högst 10 kV 8 0 

8546203000 Totalt mer än 10 kV men högst 100 kV 8 0 

8546204000 Totalt mer än 100 kV men högst 300 kV 8 0 

8546205000 Totalt mer än 300 kV 8 0 

8546901000 Syntetisolermaterial, plast 8 0 

8546909000 Andra 8 0 

8547100000 Isolerdetaljer av keramiskt material 8 0 

8547200000 Isolerdetaljer av plast 8 0 

8547900000 Andra 8 0 

8548101000 Enligt nr 3824.90 6,5 0
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8548102000 Enligt nr 7204.21, 7204.29, 7204.30 eller 7204.49 0 0 

8548103000 Enligt nr 7404.00 0 0 

8548104010 Enligt nr 7503.00 0 0 

8548104020 Enligt nr 7902.00 0 0 

8548105000 Enligt nr 7802.00 0 0 

8548106010 Enligt nr 8107.30 3 0 

8548106020 Enligt nr 8111.00 3 0 

8548107000 Enligt nr 8506.10, 8506.30, 8506.40, 8506.50, 8506.60 
eller 8506.80 

8 0 

8548109000 Andra 8 0 

8548901000 Elektroniska mikrokretsar 0 0 

8548909000 Andra 8 0 

8601100000 Drivna med kraft från en yttre elektrisk kraftkälla 5 5 

8601200000 Drivna med kraft från elektriska ackumulatorer 5 0 

8602100000 Dieselelektriska lok 0 0 

8602900000 Andra 0 0 

8603101000 Personvagnar 5 5 

8603102000 Vagnar 5 0 

8603901000 Personvagnar 5 0 

8603902000 Vagnar 5 0 

8604001000 Verktygsvagnar 5 0 

8604002000 Kranvagnar 5 3 

8604003000 Undersökningsvagnar 5 0 

8604004000 Dressiner 5 3 

8604009000 Andra 5 0 

8605001010 Sovvagnar 5 0 

8605001090 Andra 5 0 

8605002000 Resgodsvagnar 5 0 

8605003000 Postvagnar 5 0 

8605004000 Sjukvårdsvagnar 5 0
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8605009000 Andra 5 0 

8606100000 Tankvagnar o.d. 0 0 

8606300000 Vagnar med anordning för automatisk lossning, andra än 
vagnar enligt nr 8606.10 

0 0 

8606911000 Isolerade vagnar och kylvagnar, andra än vagnar enligt 
nr 8606.10 

0 0 

8606919000 Andra 0 0 

8606920000 Öppna, med icke borttagbara sidor med en höjd av mer än 
60 cm 

0 0 

8606990000 Andra 0 0 

8607110000 Drivande boggier 5 0 

8607120000 Andra boggier 5 0 

8607191000 Axlar 5 3 

8607192000 Hjul 5 3 

8607193000 Axelpar och hjul 5 3 

8607199000 Andra 5 0 

8607210000 Luftbromsar och delar till sådana bromsar 5 5 

8607290000 Andra 5 3 

8607301000 Krokar 5 0 

8607302000 Kopplingsanordningar 5 3 

8607303000 Buffertar 5 3 

8607309000 Andra 5 0 

8607910000 Till lok 5 0 

8607990000 Andra 5 3 

8608001000 Stationär järnvägs- och spårvägsmateriel 8 0 

8608002000 Mekanisk signal-, säkerhets- eller trafikkontrollutrustning 8 0 

8608009000 Delar 8 0 

8609001000 För transport av vätskor 0 0 

8609002000 För transport av komprimerad gas 0 0
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8609003000 För transport av vanligt gods och material 0 0 

8609004000 För transport av levande djur 0 0 

8609005000 Till frysar och kylar 0 0 

8609009000 Andra 0 0 

8701100000 Traktorer som framförs av gående 8 0 

8701201000 Nya 8 5 

8701202000 Begagnade 8 5 

8701300000 Bandtraktorer 0 0 

8701901010 Nya 8 5 

8701901020 Begagnade 8 5 

8701909110 Mindre än 50 hk 0 0 

8701909190 Andra 0 0 

8701909900 Andra 8 0 

8702101010 Nya 10 0 

8702101020 Begagnade 10 0 

8702102010 Nya 10 0 

8702102020 Begagnade 10 0 

8702103010 Nya 10 0 

8702103020 Begagnade 10 0 

8702901010 Nya 10 0 

8702901020 Begagnade 10 0 

8702902010 Nya 10 0 

8702902020 Begagnade 10 0 

8702903010 Nya 10 0 

8702903020 Begagnade 10 0 

8703101000 För snöigt underlag 8 0 

8703102000 Golfbilar 8 0 

8703109000 Andra 8 0
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8703217000 Nya 8 5 

8703218000 Begagnade 8 5 

8703227000 Nya 8 5 

8703228000 Begagnade 8 5 

8703231010 Nya 8 

– Av sedantyp 3 

– Av jeeptyp 3 

– Lastbilar av typen ”carryall”, sedantransportbilar och lik
nande 

5 

– Kombi 3 

– Ambulanser 5 

– Privatbilar 5 

– Andra 3 

8703231020 Begagnade 8 

– Av sedantyp 3 

– Av jeeptyp 3 

– Lastbilar av typen ”carryall”, sedantransportbilar och lik
nande 

5 

– Kombi 3 

– Ambulanser 5 

– Privatbilar 5 

– Andra 3 

8703239010 Nya 8 

– Av sedantyp 3 

– Av jeeptyp 3 

– Lastbilar av typen ”carryall”, sedantransportbilar och lik
nande 

5 

– Kombi 3 

– Ambulanser 5 

– Privatbilar 5 

– Andra 3
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8703239020 Begagnade 8 

– Av sedantyp 3 

– Av jeeptyp 3 

– Lastbilar av typen ”carryall”, sedantransportbilar och lik
nande 

5 

– Kombi 3 

– Ambulanser 5 

– Privatbilar 5 

– Andra 3 

8703241010 Nya 8 

– Av sedantyp 3 

– Av jeeptyp 3 

– Lastbilar av typen ”carryall”, sedantransportbilar och lik
nande 

5 

– Kombi 5 

– Ambulanser 5 

– Privatbilar 5 

– Andra 3 

8703241020 Begagnade 8 

– Av sedantyp 3 

– Av jeeptyp 3 

– Lastbilar av typen ”carryall”, sedantransportbilar och lik
nande 

5 

– Kombi 5 

– Ambulanser 5 

– Privatbilar 5 

– Andra 3 

8703249010 Nya 8 

– Av sedantyp 3 

– Av jeeptyp 3 

– Lastbilar av typen ”carryall”, sedantransportbilar och lik
nande 

5 

– Kombi 5 

– Ambulanser 5 

– Privatbilar 5 

– Andra 3
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8703249020 Begagnade 8 

– Av sedantyp 3 

– Av jeeptyp 3 

– Lastbilar av typen ”carryall”, sedantransportbilar och lik
nande 

5 

– Kombi 5 

– Ambulanser 5 

– Privatbilar 5 

– Andra 3 

8703317000 Nya 8 5 

8703318000 Begagnade 8 5 

8703321010 Nya 8 

– Av sedantyp 3 

– Av jeeptyp 5 

– Lastbilar av typen ”carryall”, sedantransportbilar och lik
nande 

5 

– Kombi 5 

– Ambulanser 5 

– Privatbilar 5 

– Andra 3 

8703321020 Begagnade 8 

– Av sedantyp 3 

– Av jeeptyp 5 

– Lastbilar av typen ”carryall”, sedantransportbilar och lik
nande 

5 

– Kombi 5 

– Ambulanser 5 

– Privatbilar 5 

– Andra 3
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8703329010 Nya 8 

– Av sedantyp 3 

– Av jeeptyp 5 

– Lastbilar av typen ”carryall”, sedantransportbilar och lik
nande 

5 

– Kombi 5 

– Ambulanser 5 

– Privatbilar 5 

– Andra 3 

8703329020 Begagnade 8 

– Av sedantyp 3 

– Av jeeptyp 5 

– Lastbilar av typen ”carryall”, sedantransportbilar och lik
nande 

5 

– Kombi 5 

– Ambulanser 5 

– Privatbilar 5 

– Andra 3 

8703337000 Nya 8 

– Av sedantyp 3 

– Av jeeptyp 3 

– Lastbilar av typen ”carryall”, sedantransportbilar och lik
nande 

5 

– Kombi 5 

– Ambulanser 5 

– Privatbilar 5 

– Andra 5 

8703338000 Begagnade 8 

– Av sedantyp 3 

– Av jeeptyp 3 

– Lastbilar av typen ”carryall”, sedantransportbilar och lik
nande 

5 

– Kombi 5 

– Ambulanser 5 

– Privatbilar 5 

– Andra 5 

8703907000 Elfordon 8 5
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8703909000 Andra 8 5 

8704100000 Dumprar, konstruerade för användning i terräng 0 0 

8704211010 Nya 10 0 

8704211020 Begagnade 10 0 

8704219010 Frys- och kylfordon 10 0 

8704219020 Tankbilar 10 0 

8704219090 Andra 10 0 

8704221011 Nya 10 3 

8704221012 Begagnade 10 3 

8704221091 Nya 10 3 

8704221092 Begagnade 10 3 

8704229010 Frys- och kylfordon 10 0 

8704229020 Tankbilar 10 0 

8704229090 Andra 10 0 

8704231010 Nya 10 5 

8704231020 Begagnade 10 5 

8704239010 Frys- och kylfordon 10 0 

8704239020 Tankbilar 10 0 

8704239090 Andra 10 3 

8704311010 Nya 10 0 

8704311020 Begagnade 10 0 

8704319010 Frys- och kylfordon 10 0 

8704319020 Tankbilar 10 0 

8704319090 Andra 10 0 

8704321010 Nya 10 0 

8704321020 Begagnade 10 0
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8704329010 Frys- och kylfordon 10 0 

8704329020 Tankbilar 10 0 

8704329090 Andra 10 0 

8704901010 Nya 10 0 

8704901020 Begagnade 10 0 

8704909010 Frys- och kylfordon 10 0 

8704909020 Tankbilar 10 0 

8704909090 Andra 10 0 

8705101000 Med teleskopbom 8 0 

8705102000 Med fackverksarmar 8 0 

8705109000 Andra 8 0 

8705200000 Mobila borrtorn 8 0 

8705300000 Brandbilar 8 0 

8705400000 Bilar med betongblandare 8 0 

8705901010 Bilar med besprutningsanordning som används inom jordbru
ket 

8 0 

8705901090 Andra 8 0 

8705909010 Bärgningsbilar 8 0 

8705909020 Bilar med anordning för sopning 8 0 

8705909030 Verkstadsbilar 8 0 

8705909040 Mobila fordon med sändningsutrustning 8 0 

8705909050 Mobila kliniker 8 0 

8705909060 Fordon för sändning och mottagning av telegrafi, radio
telegrafi och radiotelefoni, samt radarfordon 

8 0 

8705909070 Snöplogar och snöslungor 8 0 

8705909090 Andra 8 3 

8706001010 Fordon enligt nr 8701.20 eller 8701.90.10 8 0 

8706001090 Andra 8 0 

8706002000 För motorfordon enligt nr 87.02 8 0 

8706003000 För motorfordon enligt nr 87.03 8 0
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8706004000 För motorfordon enligt nr 87.04 8 0 

8706005000 För motorfordon enligt nr 87.05 8 0 

8707100000 För fordon enligt nr 87.03 8 0 

8707901010 För fordon enligt nr 8701.20 eller 8701.90.10 8 0 

8707901090 Andra 8 0 

8707902000 För motorfordon enligt nr 87.02 8 0 

8707903000 För motorfordon enligt nr 87.04 8 0 

8707904000 För motorfordon enligt nr 87.05 8 0 

8708100000 Stötfångare och delar till stötfångare 8 0 

8708210000 Säkerhetsbälten 8 0 

8708290000 Andra 8 0 

8708301000 Monterade bromsbelägg 8 0 

8708302000 Bromsförstärkare 8 0 

8708303000 Elektronisk bromskontroll 8 0 

8708309000 Andra 8 0 

8708400000 Växellådor och delar till växellådor 8 0 

8708501000 Drivaxlar med differential, även utrustade med andra trans
missionsdelar 

8 0 

8708502000 Icke drivande axlar och delar till sådana axlar 8 0 

8708700000 Hjul samt delar och tillbehör till hjul 8 0 

8708800000 Upphängningssystem och delar till upphängningssystem (in
begripet stötdämpare) 

8 0 

8708910000 Radiatorer och delar till radiatorer 8 0 

8708920000 Ljuddämpare och avgasrör, samt delar till ljuddämpare och 
avgasrör 

8 0 

8708930000 Kopplingar och delar till kopplingar 8 0 

8708940000 Rattar, styrkolonner och styrväxlar, samt delar till rattar, styr
kolonner och styrväxlar 

8 0
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8708951000 Krockkuddar 8 0 

8708959000 Andra 8 0 

8708991010 För motorfordon enligt nr 87.01 8 0 

8708991020 För motorfordon enligt nr 87.02 8 0 

8708991030 För motorfordon enligt nr 87.03 8 0 

8708991040 För motorfordon enligt nr 87.04 8 0 

8708991050 För motorfordon enligt nr 87.05 8 0 

8708999000 Andra 8 0 

8709110000 För elektrisk drift 8 0 

8709190000 Andra 8 0 

8709900000 Delar 8 3 

8710001000 Stridsvagnar 0 0 

8710002000 Andra motordrivna pansrade stridsfordon 0 0 

8710009000 Delar 0 0 

8711101000 Motorcyklar 8 0 

8711102000 Mopeder 8 0 

8711103000 Sidvagnar 8 0 

8711109000 Andra 8 0 

8711201000 Motorcyklar 8 0 

8711202000 Sidvagnar 8 0 

8711209000 Andra 8 0 

8711301000 Motorcyklar 8 0 

8711302000 Sidvagnar 8 0 

8711309000 Andra 8 0 

8711401000 Motorcyklar 8 0 

8711402000 Sidvagnar 8 0 

8711409000 Andra 8 0 

8711501000 Motorcyklar 8 0
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8711502000 Sidvagnar 8 0 

8711509000 Andra 8 0 

8711901000 Motorcyklar 8 0 

8711902000 Sidvagnar 8 0 

8711909000 Andra 8 0 

8712001000 Tävlingscyklar 8 0 

8712009010 För transport av varor 8 0 

8712009020 Trehjuliga cyklar 8 0 

8712009090 Andra 8 0 

8713100000 Ej mekaniskt framdrivna 0 0 

8713900000 Andra 0 0 

8714110000 Sadlar 8 0 

8714190000 Andra 8 0 

8714200000 Till fordon för sjuka eller rörelsehindrade 0 0 

8714911000 Ramar 8 0 

8714912000 Framgafflar 8 0 

8714919000 Andra delar 8 0 

8714921000 Fälgar 8 0 

8714922000 Ekrar 8 0 

8714931000 Nav, andra än frihjulsnav med broms och navbromsar 8 0 

8714932000 Kedjekransar för hjul med frigång 8 0 

8714941000 Frihjulsnav med broms och navbroms 8 0 

8714942000 Andra bromsar 8 0 

8714949000 Delar till sådana 8 0 

8714950000 Sadlar 8 0 

8714961000 Pedaler 8 0 

8714962000 Vevpartier 8 0 

8714969000 Delar till sådana 8 0 

8714990000 Andra 8 0
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8715000000 Barnvagnar och delar till barnvagnar 8 0 

8716100000 Släpfordon och påhängsvagnar av husvagnstyp, avsedda för 
bostads- eller campingändamål 

8 0 

8716200000 Självlastande eller självlossande släpfordon och påhängsvagnar 
avsedda för lantbruksändamål 

8 0 

8716310000 Släpfordon och påhängsvagnar försedda med tank 8 0 

8716390000 Andra 8 0 

8716400000 Andra släpfordon och påhängsvagnar 8 0 

8716801000 Handvagnar 8 0 

8716802000 Vagnar som dras av hästar eller oxar 8 0 

8716803000 Slädar 8 0 

8716809000 Andra 8 0 

8716901000 Till släpfordon och påhängsvagnar 8 0 

8716909000 Andra 8 0 

8801001010 Glidflygplan och segelflygplan 0 0 

8801001020 Hängglidare 0 0 

8801009010 Ballonger och luftskepp 8 0 

8801009090 Andra 0 0 

8802111000 För militärt bruk 0 0 

8802119000 Andra 0 0 

8802121000 För militärt bruk 0 0 

8802129000 Andra 0 0 

8802201000 Med propeller 0 0 

8802202000 Med turboprobeller 0 0 

8802203000 Turbojet 0 0 

8802209000 Andra 0 0 

8802301000 Med propeller 0 0 

8802302000 Med turboprobeller 0 0 

8802303000 Turbojet 0 0 

8802309000 Andra 0 0 

8802401000 Med propeller 0 0
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8802402000 Med turboprobeller 0 0 

8802403000 Turbojet 0 0 

8802409000 Andra 0 0 

8802601010 Satelliter 0 0 

8802601090 Andra 0 0 

8802602000 Rymduppskjutningsanordningar 0 0 

8802603000 Bärraketer 0 0 

8803100000 Propellrar och rotorer samt delar till sådana 0 0 

8803200000 Landningsställ och delar till landningsställ 0 0 

8803301000 Till flygplan 0 0 

8803302000 Till helikoptrar 0 0 

8803901000 Till segel- och glidflygplan 0 0 

8803902000 Rymdfarkoster (inbegripet satelliter) 0 0 

8803909000 Andra 0 0 

8804001000 Fallskärmar (inbegripet styrbara fallskärmar och skärmflygare, 
s.k. paragliders) 

0 0 

8804002000 S.k. rotochutes 0 0 

8804009010 Till fallskärmar (inklusive styrbara fallskärmar) 0 0 

8804009020 Till s.k. rotochutes 0 0 

8805101010 För militärt och polisiärt bruk 0 0 

8805101090 Andra 5 0 

8805102010 För militärt och polisiärt bruk 0 0 

8805102090 Andra 5 0 

8805109010 För militärt och polisiärt bruk 0 0 

8805109090 Andra 5 0 

8805211010 För militärt och polisiärt bruk 0 0 

8805211090 Andra 5 0 

8805212010 För militärt och polisiärt bruk 0 0 

8805212090 Andra 5 0 

8805291010 För militärt och polisiärt bruk 0 0
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8805291090 Andra 5 0 

8805292010 För militärt och polisiärt bruk 0 0 

8805292090 Andra 5 0 

8901100000 Kryssningsfartyg, utflyktsbåtar och liknande fartyg, huvudsak
ligen avsedda för personbefordran; färjor av alla slag 

0 0 

8901200000 Tankfartyg 0 0 

8901300000 Kyl- och frysfartyg, andra än sådana enligt nr 8901.20 0 0 

8901901000 Fartyg för godsbefordran 0 0 

8901902000 Fartyg för både person- och godsbefordran 0 0 

8902001010 Stålfartyg 0 0 

8902001020 FRP-fartyg 0 0 

8902001030 Träfartyg 0 0 

8902001090 Andra 0 0 

8902002010 Fabriksfartyg och andra fartyg för beredning eller konservering 
av fiskeriprodukter 

0 0 

8902002090 Andra 0 0 

8903100000 Uppblåsbara 8 0 

8903910000 Segelbåtar, även med hjälpmotor 8 0 

8903920000 Motorbåtar, andra än sådana med utombordsmotor 8 0 

8903991000 Motorbåtar med utombordsmotor 8 0 

8903999000 Andra 8 0 

8904001000 Bogserbåtar 5 0 

8904002000 Fartyg för påskjutning 5 0 

8904009000 Andra 5 0 

8905100000 Mudderverk 5 0 

8905201000 Borrplattformar 5 0 

8905202000 Produktionsplattformar 5 0 

8905209000 Andra 5 0
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8905901000 Fyrskepp 5 0 

8905902000 Flodsprutor 5 0 

8905903000 Pontonkranar 5 0 

8905904000 Generatorfartyg 5 0 

8905905000 Räddningsfartyg 5 0 

8905906000 Verkstadsfartyg 5 0 

8905907000 Borrfartyg 5 0 

8905908000 Flytdockor 5 0 

8905909000 Andra 5 0 

8906100000 Krigsfartyg 0 0 

8906900000 Andra 0 0 

8907100000 Uppblåsbara flottar 5 0 

8907901000 Flottar (andra än enligt nr 8907.10) 5 0 

8907902000 Tankfartyg 5 0 

8907903000 Sänkkistor 5 0 

8907904000 Landningsplatser 5 0 

8907905000 Bojar 5 3 

8907906000 Sjömärken 5 0 

8907909000 Andra 5 0 

8908001000 Fartyg och annan flytande materiel, avsedda att huggas upp 0 0 

8908009000 Andra 0 0 

9001101000 Optiska fibrer 8 0 

9001102000 Optiska fiberknippen 8 0 

9001103000 Optiska fiberkablar 8 0 

9001200000 Skivor och plattor av polariserande material 8 0 

9001300000 Kontaktlinser 8 3 

9001401000 Synkorrigerande 8 0 

9001409000 Andra 8 0 

9001501000 Synkorrigerande 8 0 

9001509000 Andra 8 0
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9001901000 Prismor 8 3 

9001902000 Speglar 8 0 

9001903000 Andra linser 8 0 

9001909000 Andra 8 0 

9002111000 Till kameror 8 0 

9002119010 Till filmkameror och videokameror 8 0 

9002119020 Till projektorer 8 3 

9002119090 Andra 8 0 

9002191000 Till mikroskop 8 0 

9002192000 Till astronomiska teleskop 8 0 

9002199000 Andra 8 3 

9002201000 Till kameror 8 0 

9002209000 Andra 8 0 

9002901000 Till kameror 8 0 

9002909010 Till maskiner och mekaniska apparater för framställning av 
halvledarkomponenter 

3 0 

9002909090 Andra 8 0 

9003110000 Av plast 8 0 

9003191000 Framställd av, eller kombinerad med ädla metaller 8 0 

9003199000 Andra 8 0 

9003900000 Delar 8 3 

9004101000 Framställd av, eller kombinerad med ädla metaller 8 0 

9004109000 Andra 8 3 

9004901010 Framställd av, eller kombinerad med ädla metaller 8 0 

9004901090 Andra 8 0 

9004909010 Framställd av, eller kombinerad med ädla metaller 8 0 

9004909090 Andra 8 0 

9005100000 Binokulära kikare 8 3
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9005801000 Monokulära kikare 8 0 

9005802010 Reflekterande teleskop 8 0 

9005802020 Astronomiska refraktorer 8 0 

9005802030 Passageinstrument, ekvatorial- eller zenitteleskop och altazi
muter 

8 0 

9005802090 Andra 8 0 

9005809000 Andra 8 0 

9005900000 Delar och tillbehör (inbegripet stativ) 8 0 

9006100000 Stillbildskameror av sådana slag som används vid framställ
ning av klichéer eller andra tryckformar 

8 0 

9006301000 Stillbildskameror för undervattensbruk 8 0 

9006302000 Stillbildskameror för flygfotografering 8 0 

9006303000 Stillbildskameror för medicinsk eller kirurgisk undersökning 
av inre organ 

8 3 

9006304000 Stillbildskameror för jämförelsefotografering inom rättsmedi
cin eller kriminalteknik 

8 0 

9006401000 Polaroidkameror 8 0 

9006402000 Kameror för omedelbar bildframställning 8 0 

9006409000 Andra 8 0 

9006511000 Kameror som är utformade för ett särskilt ändamål 8 0 

9006519000 Andra 8 0 

9006521000 Kameror som är utformade för ett särskilt ändamål 8 0 

9006529010 Stillbildskameror av sådana slag som används för fotogra
fering av dokument på mikrofilm, mikrofiche e.d. 

8 0 

9006529090 Andra 8 0 

9006531000 Kameror som är utformade för ett särskilt ändamål 8 0 

9006539010 Engångskameror 8 0 

9006539020 Stillbildskameror av sådana slag som används för fotogra
fering av dokument på mikrofilm, mikrofiche e.d. 

8 0 

9006539090 Andra 8 0 

9006591000 Kameror som är utformade för ett särskilt ändamål 8 0 

9006599010 Stillbildskameror av sådana slag som används för fotogra
fering av dokument på mikrofilm, mikrofiche e.d. 

8 0
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9006599090 Andra 8 0 

9006610000 Blixtljusapparater med gasurladdningslampa (elektronblixt) 8 0 

9006691000 Blixtlampor, blixtkuber o.d. 8 0 

9006699000 Andra 8 0 

9006910000 Till kameror 8 3 

9006990000 Andra 8 3 

9007110000 För film med en bredd av mindre än 16 mm eller för 
2 × 8 mm film 

8 0 

9007191000 För film med en bredd av mindre än 30 mm 8 0 

9007199000 Andra 8 0 

9007201000 För film med en bredd av mindre än 16 mm 8 0 

9007209010 För film med en bredd av mindre än 20 mm 8 0 

9007209020 För film med en bredd av minst 20 mm 8 0 

9007910000 Till kinokameror 8 0 

9007920000 Till kinoprojektorer 8 0 

9008100000 Diaprojektorer 8 0 

9008200000 Läsapparater för mikrofilm, mikrofiche e.d., även med utrust
ning för framställning av kopior 

8 0 

9008300000 Andra stillbildsprojektorer 8 0 

9008401000 För preparering av tryckplåtar 8 0 

9008402000 För mikrofilm 8 0 

9008409000 Andra 8 0 

9008900000 Delar och tillbehör 8 0 

9010101000 För fotogravyr 8 3 

9010102000 För mikrofilm 8 0 

9010109010 För framställning av halvledare 0 0 

9010109090 Andra 8 0 

9010501000 Utvecklingsapparatur för halvledartillverkning 0 0 

9010509000 Andra 8 0
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9010600000 Projektionsdukar 8 0 

9010901010 Till apparater enligt nr 9010.50.1000 0 0 

9010901090 Andra 0 0 

9010909000 Andra 8 3 

9011100000 Stereoskopiska mikroskop 8 3 

9011201000 Mikroskop avsedda för fotomikrografi 8 0 

9011209000 Andra 8 0 

9011801000 Polariseringsmikroskop 8 0 

9011802000 Mikroskop som används inom metallurgin 8 0 

9011803000 Faskontrastmikroskop och interferensmikroskop 8 0 

9011804000 Biologiska mikroskop 8 0 

9011805000 Mikroskop för jämförelse 8 0 

9011809000 Andra 8 0 

9011900000 Delar och tillbehör 8 3 

9012101000 Mikroskop 8 0 

9012102000 Diffraktionsapparater 8 0 

9012900000 Delar och tillbehör 8 0 

9013100000 Kikarsikten för montering på vapen, periskop, kikare utfor
made för att monteras på maskiner, apparater eller instrument 
enligt detta kapitel eller enligt avdelning XVI 

8 0 

9013200000 Lasrar, andra än laserdioder 8 0 

9013801010 Till optoelektroniska klockor 8 0 

9013801020 Till elektroniska räknemaskiner 0 0 

9013801030 Till televisionsapparater 8 0 

9013801090 Andra 8 0 

9013802000 Till förstoringsapparater, lupper, trådräknare 8 0 

9013803000 Dörrtitthål (dörrögon) 8 0 

9013809000 Andra 8 0 

9013901000 Enligt nr 9013.80.1020 0 0
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9013909000 Andra 8 0 

9014101010 Till luftfartyg 8 0 

9014101090 Andra 8 0 

9014102010 Till luftfartyg 8 0 

9014102090 Andra 8 0 

9014109000 Andra 8 0 

9014200000 Instrument och apparater för flyg- eller rymdnavigering (andra 
än kompasser) 

8 0 

9014800000 Andra instrument och apparater 8 0 

9014901000 Till luftfartyg 8 0 

9014909000 Andra 8 0 

9015100000 Avståndsmätare 8 0 

9015200000 Teodoliter och takymetrar 8 0 

9015300000 Avvägningsinstrument 8 3 

9015400000 Instrument och apparater för fotogrammetri 8 0 

9015801000 För användning i terräng 8 0 

9015802000 För hydrografiska ändamål 8 0 

9015803000 För oceanografiska ändamål 8 0 

9015804000 För hydrologiska ändamål 8 0 

9015805000 För meteorologiska ändamål 8 0 

9015809000 Andra 8 0 

9015900000 Delar och tillbehör 8 0 

9016001000 Vågar med direkt avläsning 8 0 

9016002000 Elektroniska vågar 8 3 

9016008000 Andra 8 0 

9016009000 Delar eller tillbehör 8 0 

9017101000 Plottrar 0 0 

9017109000 Andra 8 0 

9017201010 Plottrar 0 0
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9017201090 Andra 8 0 

9017202010 Plottrar 0 0 

9017202090 Andra 8 0 

9017203000 Räkneinstrument 8 0 

9017209000 Andra 8 0 

9017301000 Mikrometrar 8 0 

9017302000 Mätklockor 8 0 

9017303000 Skjutmått med nonieskala 8 0 

9017309000 Andra 8 0 

9017801000 Graderade linjaler, mätstockar och mätband 8 0 

9017809010 För framställning av halvledare 0 0 

9017809090 Andra 8 0 

9017901000 För framställning av halvledare 0 0 

9017909010 Kretskort (printed circuit assemblies, PCA) för kurvskrivare, 
som består av en eller flera tryckta kretsar enligt nr 85.34 

0 0 

9017909020 Flata panelskärmar för kurvskrivare (inbegripet flytande kri
staller [LCD], EL [elektroluminiscens], plasma och andra tek
niker) 

0 0 

9017909090 Andra 8 0 

9018111000 Elektrokardiografer 8 5 

9018119000 Delar och tillbehör 8 0 

9018120000 Ultraljudsskannrar 8 5 

9018130000 Apparater för bildåtergivning genom magnetresonans 8 5 

9018140000 Scintigrafer 8 0 

9018191000 EEG-apparater 8 0 

9018192000 Audiometrar och liknande apparater 8 0 

9018194000 Elektrisk tonografiutrustning 8 0 

9018197000 Patientövervakningssystem 8 5 

9018198000 Andra 8 7
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9018199000 Delar och tillbehör 8 3 

9018201000 Apparater för bestrålning med ultraviolett eller infrarött ljus 8 3 

9018209000 Delar och tillbehör 8 3 

9018310000 Injektionssprutor, med eller utan kanyl 8 0 

9018321000 Injektionsnålar 8 3 

9018322000 Suturnålar 8 0 

9018329000 Andra 8 0 

9018391000 Blodtransfusionssatser eller intravenösa satser 8 3 

9018392000 Katetrar 8 3 

9018398000 Andra 8 3 

9018399000 Delar och tillbehör 8 3 

9018411000 Dentalborrar 8 3 

9018419000 Delar och tillbehör 8 0 

9018491000 Sliptrissor för tandläkarborrmaskiner 8 3 

9018492000 Tandbehandlingsenheter 8 3 

9018493000 Tandstensskrapa 8 5 

9018498000 Andra 8 5 

9018499000 Delar och tillbehör 8 5 

9018501000 Instrument och apparater för oftalmologiskt bruk 8 5 

9018509000 Delar och tillbehör 8 3 

9018901000 Apparater för graviditetstester 8 0 

9018909010 Andra kirurgiska instrument och apparater 8 5 

9018909020 Gynekologiska eller obstetriska instrument 8 0 

9018909030 Endoskop (gastroskop, peritoneoskop, cystoskop och liknande 
apparater) 

8 5 

9018909040 Dialysapparater 8 0 

9018909050 Dialysutrustning för apparater med konstgjord njure 8 3 

9018909060 Instrument och apparater för veterinärt bruk 8 0 

9018909080 Andra 8 7
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9018909090 Delar och tillbehör 8 3 

9019101000 Apparater för mekanoterapi 0 0 

9019102000 Massageapparater 0 0 

9019103000 Apparater för psykotekniska undersökningar 0 0 

9019109000 Delar och tillbehör 0 0 

9019201000 Apparater för ozonterapi 0 0 

9019202000 Apparater för syreterapi 0 0 

9019203000 Apparater för aerosolterapi 0 0 

9019204000 Apparater för konstgjord andning 0 0 

9019208000 Andra 0 0 

9019209000 Delar och tillbehör 0 0 

9020001000 Gasmasker 8 0 

9020008000 Andra andningsapparater 8 0 

9020009000 Delar och tillbehör 8 0 

9021100000 Ortopediska artiklar samt artiklar för behandling av frakturer 0 0 

9021210000 Konstgjorda tänder 0 0 

9021290000 Andra 0 0 

9021310000 Ledproteser 0 0 

9021390000 Andra 0 0 

9021400000 Hörapparater för hörselskadade, dock inte delar och tillbehör 
till sådana 

0 0 

9021500000 Hjärtstimulatorer (pacemakers), dock inte delar och tillbehör 
till sådana 

0 0 

9021901000 Skruvar, klamrar, stift och liknande för användning inuti män
niskokroppen 

0 0 

9021908000 Andra 0 0 

9021909000 Delar och tillbehör 0 0 

9022120000 Apparater för datortomografi 8 3 

9022130000 Andra, för dentalt bruk 8 3 

9022141020 Apparatur för angiografi 8 5 

9022141030 Bentäthetsmätare 8 3
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9022141090 Andra 8 7 

9022142000 För veterinärt bruk 8 0 

9022191000 För fysiska eller kemiska tester 8 3 

9022192000 För industriellt bruk 8 3 

9022199000 Andra 8 0 

9022211010 Gammakameror 8 0 

9022211020 Linjära acceleratorer 8 0 

9022211030 Kobolt-60-behandlingsenheter 8 0 

9022211090 Andra 8 3 

9022212000 För veterinärt bruk 8 0 

9022291000 För fysiska eller kemiska tester 8 0 

9022292000 För industriellt bruk 8 0 

9022299000 Andra 8 0 

9022300000 Röntgenrör 8 0 

9022901010 Röntgenapparater 8 3 

9022901020 Röntgenskärmar 8 0 

9022901030 Röntgengeneratorer, högspänningsgeneratorer 8 0 

9022901090 Andra 8 0 

9022909000 Delar och tillbehör 8 5 

9023001000 Anatomiska modeller av människa eller djur 8 0 

9023009000 Andra 8 0 

9024101000 Apparater för provning av hårdhet 8 0 

9024102000 Apparater för provning av hållfasthet 8 0 

9024103000 Apparater för provning av sammanpressbarhet 8 0 

9024104000 Maskiner för utmattningsprovning 8 0 

9024105000 Universalapparater 8 0 

9024109000 Andra 8 0 

9024801010 Provningsmaskiner för påvisande av förändringar i textiliers 
mått 

8 0 

9024801020 Nötningsprovare 8 0
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9024801090 Andra 8 0 

9024809010 Elasticitetsmätare 8 0 

9024809020 Plastometrar 8 0 

9024809090 Andra 8 0 

9024901000 Sensorer (anordningar med sensorer som påvisar en viss 
mängd ändringar, även kombinerade med utrustning för att 
omvandla signalerna till elektriska signaler) 

8 0 

9024909000 Andra 8 0 

9025111000 Febertermometrar, termometrar för veterinärt bruk 0 0 

9025119000 Andra 8 0 

9025191000 Termometrar 8 0 

9025192010 Optiska pyrometrar 8 0 

9025192090 Andra 8 0 

9025801000 Areometrar och liknande instrument 8 0 

9025802010 Barometrar 8 0 

9025802090 Andra 8 0 

9025803010 Psykrometrar 8 0 

9025803020 Hårhygrometrar 8 0 

9025803090 Andra 8 0 

9025809000 Andra 8 0 

9025901100 Temperaturgivare 8 0 

9025901200 Fuktighetsmätare 8 0 

9025901900 Andra mätare 8 0 

9025909000 Andra 8 0 

9026101000 Flödesmätare 0 0 

9026102000 Vätskenivågivare 0 0 

9026109000 Andra 0 0 

9026201110 Av vätsketyp 0 0 

9026201120 Av metalltyp 0 0 

9026201190 Andra 0 0
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9026201900 Andra 0 0 

9026209000 Andra 0 0 

9026801000 Värmemätare 0 0 

9026802000 Vindmätare 0 0 

9026809000 Andra 0 0 

9026901100 Vätskenivågivare 0 0 

9026901200 Massflödesmätare eller hastighetsmätare 0 0 

9026901300 Absoluttryckgivare 0 0 

9026901400 Värmesensorer, andra än temperaturgivare och kaloriräknare 0 0 

9026901900 Andra sensorer 0 0 

9026909000 Andra 0 0 

9027100000 Gas- eller rökanalysapparater 8 0 

9027200000 Kromatografer och elektroforesinstrument 0 0 

9027301000 Spektometrar 0 0 

9027302000 Spektrofotometer 0 0 

9027303000 Spektrografer 0 0 

9027501000 Polarimetrar 0 0 

9027502000 Refraktometrar 0 0 

9027503000 Kolorimetrar 0 0 

9027504000 Luxmetrar 0 0 

9027509000 Andra 0 0 

9027801000 För fysisk eller kemisk analys 0 0 

9027802010 pH-mätare 0 0 

9027802020 Kalorimetrar 0 0 

9027802030 Viskometrar 0 0 

9027802040 Dilatometrar 0 0 

9027802050 Exponeringsmätare 8 0 

9027802090 Andra 0 0 

9027901000 Mikrotomer 8 0
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9027909110 Gasmätare 8 0 

9027909121 Partiklar 0 0 

9027909122 Rök 8 0 

9027909130 Kalorimätare 0 0 

9027909190 Andra 0 0 

9027909910 För framställning av halvledare 0 0 

9027909991 Till gas- eller rökanalysapparater och mikrotomer 8 0 

9027909999 Andra 0 0 

9028101010 Digital 8 0 

9028101090 Andra 8 3 

9028102000 Kalibreringsmätare 8 0 

9028201010 Digital 8 0 

9028201090 Andra 8 0 

9028202000 Kalibreringsmätare 8 0 

9028301010 Minst 50 A 8 0 

9028301020 Mindre än 50 A 8 0 

9028302000 Kalibreringsmätare 8 0 

9028900000 Delar och tillbehör 8 0 

9029101000 Varvräknare 8 0 

9029102000 Volymmätare 8 0 

9029103000 Taxametrar 8 0 

9029104000 Vägmätare 8 0 

9029105000 Utrustning för att räkna antalet arbetstimmar för maskiner 8 0 

9029109000 Andra 8 0 

9029201010 Kronometriska system 8 0 

9029201090 Andra 8 0 

9029202000 Stroboskop 8 0 

9029901100 Hastighetsmätare 8 5 

9029901200 Rotationsdetektor 8 0
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9029901900 Andra mätare 8 0 

9029909000 Andra 8 0 

9030100000 Instrument och apparater för mätning eller påvisande av jo
niserande strålning 

0 0 

9030201010 Med katodstråle 8 0 

9030201090 Andra 8 0 

9030202010 Med katodstråle 8 0 

9030202090 Andra 8 0 

9030310000 Multimetrar utan registreringsanordning 8 0 

9030320000 Multimetrar med registreringsanordning 8 0 

9030331000 Voltmetrar 8 0 

9030332000 Amperemetrar 8 0 

9030333000 Multimetrar 8 0 

9030334000 Registreringsanordningar 8 0 

9030335000 Galvanometrar 8 0 

9030336000 Frekvensmätare 8 0 

9030339000 Andra 8 0 

9030391000 Voltmetrar 8 0 

9030392000 Amperemetrar 8 0 

9030393000 Multimetrar 8 0 

9030394000 Registreringsanordningar 8 0 

9030395000 Galvanometrar 8 0 

9030396000 Frekvensmätare 8 0 

9030399000 Andra 8 0 

9030401000 Överhöringsmätare 0 0 

9030402000 Förstärkningsmätare 0 0 

9030403000 Distortionsfaktormätare 0 0 

9030404000 Psofometrar 0 0 

9030409000 Andra 0 0 

9030820000 För mätning och kontroll av halvledarplattor (wafers) eller 
halvledarkomponenter 

0 0
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9030840000 Andra, med registreringsanordning 8 0 

9030890000 Andra 8 0 

9030901100 Elektromagnetiska mätare 8 0 

9030901200 Strålningsmätare 8 0 

9030901900 Andra mätare 8 0 

9030909010 Enligt nr 9030.82 (inbegripet mätare enligt nr 9030.90) 0 0 

9030909090 Andra 8 0 

9031100000 Maskiner för balansering av mekaniska delar 8 0 

9031200000 Provbänkar 8 0 

9031411000 Fokusmätare 0 0 

9031419000 Andra 0 0 

9031491000 Utrustning för optisk yttestning 8 0 

9031492000 Optiska goniometrar eller vinkelmätare 8 0 

9031493000 Fokusmätare 8 0 

9031494010 För framställning av halvledare 0 0 

9031494090 Andra 8 0 

9031499010 Till optiska instrument och apparater för mätning av ytföro
reningar på halvledarplattor (wafers) 

0 0 

9031499090 Andra 8 0 

9031801000 Ekolod (ultraljud) 8 0 

9031802000 Belastningsmätare 8 0 

9031809010 Utrustning för att prova egenskaper hos förbränningsmotorer 8 0 

9031809020 Apparater för att prova växellådor 8 0 

9031809030 Planimetrar 8 0 

9031809040 Sfärometrar 8 0 

9031809050 Apparater för kontroll av textilmaterial 8 0 

9031809060 Ultraljudsinstrument för tjockleksmätning 8 0 

9031809070 Instrument för upptäckt av sprickbildning eller andra defekter 8 0
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9031809080 Dynamometrar 8 0 

9031809091 För framställning av halvledare 0 0 

9031809099 Andra 8 0 

9031901111 Enligt nr 9031.41, 9031.49.9010 0 0 

9031901119 Andra 0 0 

9031901190 Andra 8 0 

9031901291 Enligt nr 9031.41, 9031.49.9010 0 0 

9031901292 För annan framställning av halvledare 0 0 

9031901299 Andra 8 0 

9031901911 Enligt nr 9031.41, 9031.49.9010 0 0 

9031901919 Andra 0 0 

9031901990 Andra 8 0 

9031909011 Enligt nr 9031.41, 9031.49.9010 0 0 

9031909019 Andra 0 0 

9031909090 Andra 8 0 

9032101010 Till kylskåp 8 0 

9032101020 Till luftfartyg 5 0 

9032101090 Andra 8 0 

9032102000 Fasta 8 0 

9032200000 Tryckregulatorer (pressostater) 8 0 

9032811010 Till luftfartyg 5 0 

9032811090 Andra 8 0 

9032812010 Till luftfartyg 5 0 

9032812091 Till maskiner och mekaniska apparater för framställning av 
halvledarkomponenter 

3 0 

9032812099 Andra 8 0 

9032819010 Till luftfartyg 5 0 

9032819090 Andra 8 0 

9032891010 Till luftfartyg 5 0
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9032891090 Andra 8 0 

9032892010 Till luftfartyg 5 0 

9032892090 Andra 8 0 

9032893010 Till luftfartyg 5 0 

9032893090 Andra 8 0 

9032899010 Till luftfartyg 5 0 

9032899090 Andra 8 0 

9032901000 Till luftfartyg 5 0 

9032909000 Andra 8 0 

9033000000 Delar och tillbehör (inte nämnda eller inbegripna någon an
nanstans i detta kapitel) till maskiner, instrument och appara
ter enligt kapitel 90 

8 0 

9101110000 Med enbart mekanisk (analog) tidvisning 8 0 

9101191000 Med enbart elektronoptisk (digital) tidvisning 8 0 

9101199000 Andra 8 0 

9101210000 Med automatisk uppdragning 8 0 

9101290000 Andra 8 0 

9101910000 Elektriskt drivna 8 0 

9101990000 Andra 8 0 

9102111000 För synskadade 8 0 

9102112000 Med urtavla eller liknande av ädla metaller eller metall med 
plätering av ädelmetaller 

8 0 

9102119010 Drivna med batteri eller ackumulatorbatteri 8 0 

9102119090 Andra 8 0 

9102121000 Drivna med batteri eller ackumulatorbatteri 8 0 

9102129010 För synskadade 8 0 

9102129020 Med urtavla eller liknande av ädla metaller eller metall med 
plätering av ädelmetaller 

8 0 

9102129090 Andra 8 0 

9102191000 Drivna med batteri eller ackumulatorbatteri 8 0 

9102199010 För synskadade 8 0
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9102199020 Med urtavla eller liknande av ädla metaller eller metall med 
plätering av ädelmetaller 

8 0 

9102199090 Andra 8 0 

9102211000 För synskadade 8 0 

9102212000 Med urtavla eller liknande av ädla metaller eller metall med 
plätering av ädelmetaller 

8 0 

9102219000 Andra 8 0 

9102291000 För synskadade 8 0 

9102292000 Med urtavla eller liknande av ädla metaller eller metall med 
plätering av ädelmetaller 

8 0 

9102299000 Andra 8 0 

9102911000 Stoppur 8 0 

9102912000 För synskadade 8 0 

9102919010 Drivna med batteri eller ackumulatorbatteri 8 0 

9102919090 Andra 8 0 

9102991000 Stoppur 8 0 

9102992000 För synskadade 8 0 

9102999000 Andra 8 0 

9103101000 Reseur 8 0 

9103109000 Andra 8 0 

9103901000 Reseur 8 0 

9103909000 Andra 8 0 

9104001000 Till fordon 8 0 

9104002000 Till luftfartyg 8 0 

9104004000 Till fartyg 8 0 

9104009000 Andra 8 0 

9105110000 Elektriskt drivna 8 0 

9105190000 Andra 8 0 

9105210000 Elektriskt drivna 8 0 

9105290000 Andra 8 0 

9105910000 Elektriskt drivna 8 0

SV 14.5.2011 Europeiska unionens officiella tidning L 127/507

1635 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 31 schwedischer Vertragstext (Normativer Teil) 509 von 1432

www.parlament.gv.at



HSK 2007 Varuslag Bastullsats Kategori Skyddsåtgärd 

9105990000 Andra 8 0 

9106100000 Tidkontrollur; tidstämpelur 8 0 

9106901000 Vaktur 8 0 

9106902000 Stoppur 8 0 

9106903000 Parkeringsmätare 8 0 

9106909000 Andra 8 0 

9107001000 Försedda med synkronmotor 8 0 

9107009000 Andra 8 0 

9108110000 Med enbart mekanisk (analog) tidvisning eller apterade för 
sådan tidvisning 

5 0 

9108120000 Med enbart elektronoptisk (digital) tidvisning 5 0 

9108190000 Andra 5 0 

9108200000 Med automatisk uppdragning 5 0 

9108900000 Andra 5 0 

9109110000 Till väckarur 8 0 

9109190000 Andra 8 0 

9109900000 Andra 8 0 

9110111000 Drivna med batteri eller ackumulatorbatteri 8 0 

9110112000 Med automatisk uppdragning 8 0 

9110119000 Andra 8 0 

9110121000 Drivna med batteri eller ackumulatorbatteri 8 0 

9110122000 Med automatisk uppdragning 8 0 

9110129000 Andra 8 0 

9110191000 Drivna med batteri eller ackumulatorbatteri 8 0 

9110192000 Med automatisk uppdragning 8 0 

9110199000 Andra 8 0 

9110901000 Drivna med batteri eller ackumulatorbatteri 8 0 

9110909000 Andra 8 0 

9111100000 Boetter av ädel metall eller av metall med plätering av ädel 
metall 

8 0 

9111200000 Boetter av oädel metall, även förgyllda eller försilvrade 8 0
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9111800000 Andra boetter 8 0 

9111901000 Av ädel metall eller av metall med plätering av ädel metall 8 0 

9111909000 Andra 8 0 

9112200000 Boetter 8 0 

9112900000 Delar 8 0 

9113100000 Av ädel metall eller av metall med plätering av ädel metall 8 0 

9113200000 Av oädel metall, även förgyllda eller försilvrade 8 0 

9113901000 Av plast 8 0 

9113902000 Av läder eller konstläder 8 0 

9113909000 Andra 8 0 

9114100000 Fjädrar, inbegripet balansfjädrar 8 0 

9114200000 Stenar 8 0 

9114300000 Urtavlor 8 0 

9114400000 Verkbottnar och bryggor 8 0 

9114900000 Andra 8 0 

9201101000 Självspelande 8 0 

9201109000 Andra 8 0 

9201200000 Flyglar 8 5 

9201901000 Cembalor 8 0 

9201909000 Andra 8 0 

9202101000 Violiner 8 3 

9202102000 Violonceller 8 3 

9202109000 Andra 8 3 

9202901000 Gitarrer 8 0 

9202902000 Harpor 8 0 

9202903000 Mandoliner 8 0 

9202904000 Banjor 8 0 

9202909000 Andra 8 0
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9205101000 Trumpeter 8 0 

9205102000 Tromboner 8 0 

9205109000 Andra 8 0 

9205901010 Flöjter 8 0 

9205901020 Klarinetter 8 0 

9205901030 Saxofoner 8 0 

9205901040 Blockflöjter 8 0 

9205901090 Andra 8 0 

9205902010 Piporglar med klaviatur 8 0 

9205902020 Piporglar med metalltungor 8 0 

9205902090 Andra 8 0 

9205903010 Dragspel 8 0 

9205903020 Melodicas 8 0 

9205903090 Andra 8 0 

9205904000 Munspel 8 0 

9205909000 Andra 8 0 

9206001000 Trummor 8 0 

9206002000 Xylofoner 8 0 

9206003000 Cymbaler 8 0 

9206004000 Kastanjetter 8 0 

9206005000 Maracas 8 0 

9206006000 Tamburiner 8 0 

9206009000 Andra 8 0 

9207101000 Orglar (inbegripet syntar) 8 0 

9207103000 Pianon 8 0 

9207109000 Andra 8 0 

9207901000 Gitarrer 8 0 

9207902000 Dragspel 8 0 

9207903000 Rytmboxar 8 0 

9207909000 Andra 8 0
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9208100000 Speldosor 8 0 

9208901000 Orkestertrion 8 0 

9208902000 Positiv 8 0 

9208903000 Mekaniska sångfåglar 8 0 

9208904000 Musiksågar 8 0 

9208909000 Andra 8 0 

9209301000 Av metalltråd 8 0 

9209309000 Andra 8 0 

9209910000 Delar och tillbehör till pianon 8 0 

9209920000 Delar och tillbehör till musikinstrument enligt nr 92.02 8 0 

9209940000 Delar och tillbehör till musikinstrument enligt nr 92.07 8 0 

9209991000 För musikaliska mekanismer 8 0 

9209992000 Metronomer, stämgafflar och stämpipor av alla slag 8 0 

9209993000 Mekanismer till speldosor 8 0 

9209999000 Andra 8 0 

9301110000 Självgående 0 0 

9301190000 Andra 0 0 

9301200000 Utskjutningsramper för raketer; eldkastare; granatkastare; tor
pedtuber och liknande avfyrningsanordningar 

0 0 

9301901000 Helautomatiska hagelgevär 0 0 

9301902010 Vapen med cylindermekanism 0 0 

9301902020 Halvautomatiska 0 0 

9301902030 Helautomatiska 0 0 

9301902090 Andra 0 0 

9301903000 Kulsprutor 0 0 

9301904010 Helautomatiska pistoler 0 0 

9301904090 Andra 0 0 

9301909000 Andra 0 0
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9302001010 Revolvrar 0 0 

9302001021 Halvautomatiska 0 0 

9302001029 Andra 0 0 

9302001030 Flerpipiga pistoler 0 0 

9302001090 Andra 0 0 

9302009010 Revolvrar 0 0 

9302009021 Halvautomatiska 0 0 

9302009029 Andra 0 0 

9302009030 Flerpipiga pistoler 0 0 

9302009090 Andra 0 0 

9303100000 Mynningsladdade eldvapen 8 0 

9303201011 Skjutvapen med pumpverkan 8 0 

9303201012 Halvautomatiska 8 0 

9303201019 Andra 8 0 

9303201020 Flerpipiga hagelgevär, inbegripet kombinerade vapen 8 0 

9303201090 Andra 8 0 

9303209011 Skjutvapen med pumpverkan 8 0 

9303209012 Halvautomatiska 8 0 

9303209019 Andra 8 0 

9303209020 Flerpipiga hagelgevär, inbegripet kombinerade vapen 8 0 

9303209090 Andra 8 0 

9303301010 Enskottsvapen 8 0 

9303301020 Halvautomatiska 8 0 

9303301090 Andra 8 0 

9303309010 Enskottsvapen 8 0 

9303309020 Halvautomatiska 8 0 

9303309090 Andra 8 0 

9303900000 Andra 8 0 

9304001000 Luftpistoler och luftgevär 8 0
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9304009000 Andra 8 0 

9305101010 Avfyrningsmekanismer 0 0 

9305101020 Lådor 0 0 

9305101030 Pipor 0 0 

9305101040 Kolvar, låstappar och gasbuffertar 0 0 

9305101050 Magasin och delar till magasin 0 0 

9305101060 Ljuddämpare och delar till ljuddämpare 0 0 

9305101070 Axelstöd, grepp och brickor 0 0 

9305101080 Mantlar (för pistoler) och cylindrar (för revolvrar) 0 0 

9305101090 Andra 0 0 

9305109010 Avfyrningsmekanismer 8 0 

9305109020 Lådor 8 0 

9305109030 Pipor 8 0 

9305109040 Kolvar, låstappar och gasbuffertar 8 0 

9305109050 Magasin och delar till magasin 8 0 

9305109060 Ljuddämpare och delar till ljuddämpare 8 0 

9305109070 Axelstöd, grepp och brickor 8 0 

9305109080 Mantlar (för pistoler) och cylindrar (för revolvrar) 8 0 

9305109090 Andra 8 0 

9305210000 Pipor till skjutvapen 8 0 

9305291000 Avfyrningsmekanismer 8 0 

9305292000 Lådor 8 0 

9305293000 Pipor till gevär 8 0 

9305294000 Kolvar, låstappar och gasbuffertar 8 0 

9305295000 Magasin och delar till magasin 8 0 

9305296000 Ljuddämpare och delar till ljuddämpare 8 0 

9305297000 Flamdämpare och delar till flamdämpare 8 0 

9305298000 Bakstycken, slutstycken (bösslås) och kolvhållare 8 0
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9305299000 Andra 8 0 

9305911010 Avfyrningsmekanismer 0 0 

9305911020 Lådor 0 0 

9305911030 Pipor 0 0 

9305911040 Kolvar, låstappar och gasbuffertar 0 0 

9305911050 Magasin och delar till magasin 0 0 

9305911060 Ljuddämpare och delar till ljuddämpare 0 0 

9305911070 Flamdämpare och delar till flamdämpare 0 0 

9305911080 Bakstycken, slutstycken (bösslås) och kolvhållare 0 0 

9305911090 Andra 0 0 

9305919000 Andra 0 0 

9305990000 Andra 8 0 

9306210000 Patroner 0 0 

9306290000 Andra 0 0 

9306301000 Patrondrivna apparater för nitning eller liknande verktyg, eller 
patroner till slaktapparater och delar till sådana apparater 

0 0 

9306309000 Andra 0 0 

9306900000 Andra 0 0 

9307000000 Värjor, sablar, bajonetter, lansar och liknande vapen samt 
delar till sådana vapen, även slidor och baljor till sådana vapen 

0 0 

9401100000 Sittmöbler av sådana slag som används till luftfartyg 0 0 

9401200000 Sittmöbler av sådana slag som används till motorfordon 8 0 

9401302000 Av rotting 0 0 

9401303000 Med läderklädsel 0 0 

9401309000 Andra 0 0 

9401401000 Av rotting 0 0 

9401402000 Med läderklädsel 0 0 

9401409000 Andra 0 0 

9401510000 Av bambu eller rotting 0 0
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9401591000 Av rotting 0 0 

9401599000 Andra 0 0 

9401611000 Med läderklädsel 0 0 

9401619000 Andra 0 0 

9401691000 Med läderklädsel 0 0 

9401699000 Andra 0 0 

9401711000 Med läderklädsel 0 0 

9401719000 Andra 0 0 

9401791000 Med läderklädsel 0 0 

9401799000 Andra 0 0 

9401801000 Av sten 0 0 

9401809000 Andra 0 0 

9401901000 Av trä 8 0 

9401902000 Av metall 8 3 

9401909000 Andra 8 0 

9402101010 Tandläkarstolar 0 0 

9402101020 Stolar för optiskt bruk 0 0 

9402101090 Andra 0 0 

9402109010 Frisörstolar eller stolar som används vid skönhetssalonger 0 0 

9402109090 Andra 0 0 

9402901000 Operationsbord 0 0 

9402902000 Gynekologstolar 0 0 

9402903000 Förlossningsbord 0 0 

9402908000 Andra 0 0 

9402909000 Delar 0 0 

9403100000 Kontorsmöbler av metall 0 0 

9403201000 Sängar 0 0 

9403209000 Andra 0 0 

9403301000 Skrivbord 0 0
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9403309000 Andra 0 0 

9403401000 Matsalsbord 8 0 

9403409000 Andra 8 5 

9403501000 Sängar 0 0 

9403509000 Andra 0 0 

9403601010 Lådor för förvaring av kontorsmateriel 0 0 

9403601020 Toalettbord 0 0 

9403601030 Garderober 0 0 

9403601090 Andra 0 0 

9403609010 Lådor för förvaring av kontorsmateriel 0 0 

9403609020 Toalettbord 0 0 

9403609030 Garderober 0 0 

9403609090 Andra 0 0 

9403700000 Möbler av plast 0 0 

9403810000 Av bambu eller rotting 0 0 

9403890000 Andra 0 0 

9403900000 Delar 8 3 

9404100000 Resårbottnar till sängar 8 0 

9404210000 Av poröst gummi eller porös plast, med eller utan överdrag 8 0 

9404290000 Av andra material 8 0 

9404300000 Sovsäckar 8 3 

9404900000 Andra 8 0 

9405101000 För glödlampor 8 0 

9405102000 För lysrör 8 0 

9405109000 Andra 8 0 

9405201000 För glödlampor 8 0 

9405202000 För lysrör 8 0 

9405209000 Andra 8 0 

9405301000 För glödlampor 8 0
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9405309000 Andra 8 0 

9405401000 Av antiexplosiv typ 8 0 

9405402000 Av dopptyp 8 0 

9405403000 Av ränntyp 8 0 

9405409000 Andra 8 0 

9405500000 Icke-elektriska lampor och ljusskyltar 8 0 

9405601000 Till neonrör 8 0 

9405602000 Till glödlampor 8 0 

9405603000 Till lysrör 8 0 

9405609000 Andra 8 0 

9405911000 Till ljuskronor 8 0 

9405919000 Andra 8 0 

9405921000 Till ljuskronor 8 0 

9405929000 Andra 8 0 

9405991000 Till ljuskronor 8 0 

9405999000 Andra 8 0 

9406001000 Av trä 8 5 

9406009010 Av plast 8 0 

9406009020 Av järn eller stål 8 0 

9406009030 Av aluminium 8 0 

9406009090 Andra 8 3 

9503001100 Trehjuliga leksakscyklar 0 0 

9503001200 Sparkcyklar 0 0 

9503001300 Trampbilar 0 0 

9503001400 Dockvagnar 0 0 

9503001500 Gåträning för barn 0 0 

9503001800 Andra 0 0 

9503001900 Delar och tillbehör 0 0 

9503002110 Av textil 8 0
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9503002120 Av gummi 0 0 

9503002130 Av plast 8 0 

9503002140 Av keramik 0 0 

9503002150 Av glas 0 0 

9503002160 Av trä 0 0 

9503002190 Andra 8 0 

9503002910 Tillbehör till kläder, skodon och huvudbonader 8 0 

9503002990 Andra 0 0 

9503003110 Elektriska tåg 0 0 

9503003190 Tillbehör 0 0 

9503003200 Skalenliga modeller i satser för sammansättning, även fun
gerande, förutom sådana enligt nr 9503.00.31 

0 0 

9503003300 Andra byggsatser och byggleksaker 0 0 

9503003411 Av textilmaterial 8 0 

9503003419 Andra 8 0 

9503003491 Av textilmaterial 8 0 

9503003492 Av gummi 0 0 

9503003493 Av plast 8 0 

9503003494 Av metall 8 0 

9503003495 Av keramik 0 0 

9503003496 Av glas 0 0 

9503003497 Av trä 0 0 

9503003499 Andra 8 0 

9503003500 Musikinstrument o.d. av leksakskaraktär 8 0 

9503003600 Pussel 0 0 

9503003700 Andra leksaker i form av satser eller hela utrustningar 8 0 

9503003800 Andra leksaker och modeller, försedda med motor 8 0 

9503003911 Ballonger, leksaksbollar, drakar o. dyl. 8 0
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9503003919 Andra 8 0 

9503003990 Delar och tillbehör (förutom sådana enligt nr 9503.00.3190) 0 0 

9504100000 Videospel av sådana slag som används tillsammans med en 
televisionsmottagare 

0 0 

9504201000 Biljardbord 0 0 

9504202000 Biljardbollar 0 0 

9504209000 Andra 0 0 

9504300000 Andra spel, drivna med mynt, sedlar, bankkort, polletter eller 
andra betalningsmedel, med undantag av kägelresare för bow
linghallar 

0 0 

9504400000 Spelkort 0 0 

9504901010 Flipperspel 0 0 

9504901020 Kägelresare 0 0 

9504901030 Bowlingklot 0 0 

9504901040 Banor 0 0 

9504901050 Bowlingkäglor 0 0 

9504901090 Andra 0 0 

9504902000 Elektroniska spel 0 0 

9504903000 Andra artiklar och annan utrustning 0 0 

9504909010 Till videospel 0 0 

9504909020 Till elektroniska spel 0 0 

9504909090 Andra 0 0 

9505100000 Julprydnader 8 0 

9505900000 Andra 8 0 

9506110000 Skidor 8 0 

9506120000 Skidbindningar 8 0 

9506190000 Andra 8 0 

9506210000 Segelbrädor 8 0 

9506290000 Andra 8 0 

9506310000 Kompletta klubbor 8 0
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9506320000 Bollar 8 0 

9506391000 Delar till klubbor 8 0 

9506399000 Andra 8 0 

9506401000 Bordtennisbord 8 3 

9506402000 Bordtennisracketar 8 0 

9506403000 Bordtennisbollar 8 0 

9506409000 Andra 8 0 

9506510000 Tennisracketar, även osträngade 8 0 

9506591000 Badmintonracketar 8 0 

9506599000 Andra 8 0 

9506610000 Tennisbollar 8 0 

9506621000 Fotbollar 8 0 

9506622000 Basketbollar 8 0 

9506623000 Volleybollbollar 8 0 

9506624000 Handbollsbollar 8 0 

9506625000 Bollar till amerikansk fotboll 8 0 

9506629000 Andra 8 0 

9506691000 Badmintonbollar 8 0 

9506692000 Basebollar 8 0 

9506699000 Andra 8 0 

9506700000 Skridskor och rullskridskor, inbegripet skridskokängor med 
fastsatta skridskor eller rullskridskor 

8 3 

9506910000 Redskap och utrustning för kroppsövningar, gymnastik eller 
idrott 

8 0 

9506990000 Andra 8 0 

9507101000 Av glasfiber 8 0 

9507102000 Av kol 8 0 

9507109000 Andra 8 0 

9507200000 Fiskkrokar, även med tafs 8 0
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9507300000 Spinn- och flugrullar 8 0 

9507901000 Landningshåvar och andra redskap för fiske och rev 8 0 

9507909000 Andra 8 0 

9508100000 Ambulerande cirkusar och ambulerande menagerier 8 0 

9508900000 Andra 8 0 

9601100000 Bearbetat elfenben och varor av elfenben 8 0 

9601901010 Kärna för pärlodling 0 0 

9601901090 Andra 8 0 

9601902000 Av horn 8 0 

9601903000 Av ben 8 0 

9601904000 Av korall 8 0 

9601909010 Kärna för pärlodling 0 0 

9601909090 Andra 8 0 

9602001000 Gelatinkapslar 8 0 

9602009010 Bearbetade vegetabiliska material av sådana slag som används 
för snidning (t.ex. stennöt) samt varor av dessa material 

8 0 

9602009020 Bearbetad gagat (samt mineraliska ersättningsmaterial för ga
gat), bärnsten, sjöskum, rekonstruerad bärnsten och rekon
struerat sjöskum, samt varor av dessa material 

8 0 

9602009090 Andra 8 0 

9603100000 Kvastar, borstar och viskor av endast hopbundna kvistar eller 
annat vegetabiliskt material, med eller utan skaft 

8 0 

9603210000 Tandborstar inbegripet borstar för lösgommar 8 0 

9603290000 Andra 8 0 

9603300000 Konstnärspenslar och skrivpenslar samt liknande penslar för 
kosmetiskt ändamål 

8 0 

9603400000 Målarborstar och målarpenslar (andra än penslar enligt nr 
9603.30); målningsdynor och målningsrullar 

8 0 

9603500000 Andra borstar, utgörande delar till maskiner, apparater eller 
fordon 

8 0
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9603900000 Andra 8 0 

9604000000 Handsiktar och handsåll 8 0 

9605000000 Reseetuier med artiklar för toalettändamål, för sömnad eller 
för rengöring av skor eller kläder 

8 0 

9606100000 Tryckknappar och delar till tryckknappar 8 3 

9606210000 Av plast, inte överdragna med textilmaterial 8 0 

9606220000 Av oädel metall, inte överdragna med textilmaterial 8 0 

9606291000 Av skal av skaldjur 8 0 

9606299000 Andra 8 0 

9606300000 Knappformar och andra delar till knappar; knappämnen 8 0 

9607110000 Med krampor av oädel metall 8 3 

9607191000 Av plast 8 0 

9607199000 Andra 8 0 

9607201000 Av oädel metall 8 0 

9607202000 Av plast 8 0 

9607209000 Andra 8 0 

9608100000 Kulpennor 8 0 

9608200000 Pennor med filtspets eller annan porös spets 8 0 

9608310000 Tuschpennor 8 0 

9608391000 Reservoarpennor 8 3 

9608399000 Andra 8 0 

9608401000 Stiftpennor 8 0 

9608402010 Mekaniska 8 0 

9608402090 Andra 8 0 

9608500000 Satser av artiklar enligt två eller flera av de föregående varu
numren 

8 3 

9608600000 Patroner för kulpennor, bestående av kulspets och bläckhållare 8 0 

9608911000 Skrivpennor (stålpennor o.d.) 8 0 

9608912000 Spetsar till sådana pennor 8 0 

9608991000 Delar 8 0
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9608999000 Andra 8 0 

9609101000 Blyertspennor 8 3 

9609102000 Färgpennor 8 0 

9609103000 Färgkritor 8 0 

9609200000 Blyerts-, anilin- och färgstift 8 0 

9609901000 Pastellkritor och oljefärger 8 0 

9609902000 Pastellkritor 8 0 

9609903010 Skrivpennor 8 0 

9609903090 Andra 8 0 

9609909000 Andra 8 0 

9610001000 Skrivtavlor 8 0 

9610002000 Svarta tavlor 8 0 

9610009000 Andra 8 0 

9611001000 Stämplar 8 0 

9611002000 Handverktyg för tryckning 8 0 

9611009000 Andra 8 0 

9612101000 För skrivmaskiner 8 0 

9612102000 För elektroniska databehandlingsmaskiner 8 0 

9612109000 Andra 8 0 

9612200000 Färgdynor 8 0 

9613100000 Ficktändare för gas, inte påfyllningsbara 8 0 

9613200000 Ficktändare för gas, påfyllningsbara 8 0 

9613800000 Andra tändare 8 0 

9613901000 Med piezoelektriskt tändsystem 8 0 

9613909000 Andra 8 0 

9614001000 Rökpipor och piphuvuden 8 0 

9614009000 Andra 8 0 

9615111000 Kammar 8 0 

9615119000 Andra 8 0 

9615191000 Kammar 8 0
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9615199000 Andra 8 0 

9615901000 Hårnålar 8 0 

9615909000 Andra 8 0 

9616100000 Rafräschissörer och beslag till sådana 8 0 

9616200000 Pudervippor och liknande varor för anbringande av kos
metiska preparat eller toalettmedel 

8 0 

9617001000 Termosflaskor 8 0 

9617002000 Andra termoskärl 8 0 

9617008000 Andra 8 0 

9617009000 Delar 8 0 

9618001000 Provdockor 8 0 

9618002000 Rörliga figurer 8 0 

9618009000 Andra 8 0 

9701101000 Målningar 0 0 

9701102000 Teckningar 0 0 

9701103000 Pastellmålningar 0 0 

9701900000 Andra 0 0 

9702001000 Konstgrafiska blad, gravyrer 0 0 

9702002000 Konstgrafiska blad, tryck 0 0 

9702003000 Konstgrafiska blad, litografier 0 0 

9703001000 Skulpturer 0 0 

9703002000 Statyer 0 0 

9704001000 Frimärken 0 0 

9704009000 Andra 0 0 

9705000000 Samlingar och samlarobjekt av zoologiskt, botaniskt, minera
logiskt, anatomiskt, historiskt, arkeologiskt, paleontologiskt, 
etnografiskt eller numismatiskt intresse 

0 0 

9706001000 Keramik 0 0 

9706002000 Musikinstrument 0 0 

9706009000 Andra 0 0
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EU-PARTENS TULLTAXA 

Allmänna anmärkningar 

1. Koppling till Europeiska unionens kombinerade nomenklatur (KN). Bestämmelserna i denna tulltaxa följer generellt sett ordalydelsen i KN, och 
bestämmelserna i denna tulltaxa, även vad avser produkttäckning för undernumren i denna tulltaxa, ska tolkas enligt de allmänna anvisningarna samt 
avdelnings- och kapitelanmärkningarna till KN. Om bestämmelserna i denna taxa är identiska med motsvarande bestämmelser i KN, ska bestäm
melserna i denna taxa anses ha samma betydelse som motsvarande bestämmelser i KN. 

2. Bastullsatser. Bastullsatserna i denna taxa avspeglar gällande tullar enligt Europeiska gemenskapens gemensamma tulltaxa per den 6 maj 2007. 

EU-Partens Tulltaxa 

KN2007 Varuslag Bastullsats Kategori Ingångspris 

01 KAPITEL 1 – LEVANDE DJUR 

0101 Levande hästar, åsnor, mulor och mulåsnor 

0101 10 – Renrasiga avelsdjur 

0101 10 10 – – Hästar Fri 0 

0101 10 90 – – Andra 7,7 0 

0101 90 – Andra 

– – Hästar 

0101 90 11 – – – För slakt Fri 0 

0101 90 19 – – – Andra 11,5 0 

0101 90 30 – – Åsnor 7,7 0 

0101 90 90 – – Mulor och mulåsnor 10,9 0 

0102 Levande nötkreatur och andra oxdjur 

0102 10 – Renrasiga avelsdjur 

0102 10 10 – – Kvigor (hondjur som inte har kalvat) Fri 0 

0102 10 30 – – Kor Fri 0 

0102 10 90 – – Andra Fri 0 

0102 90 – Andra 

– – Tamboskap 

0102 90 05 – – – Med en vikt av högst 80 kg 10,2 + 93,1 EUR/ 
100 kg/net 

0 

– – – Med en vikt högre än 80 kg men högst 160 kg 

0102 90 21 – – – – För slakt 10,2 + 93,1 EUR/ 
100 kg/net 

0
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0102 90 29 – – – – Andra 10,2 + 93,1 EUR/ 
100 kg/net 

0 

– – – Med en vikt högre än 160 kg men högst 300 kg 

0102 90 41 – – – – För slakt 10,2 + 93,1 EUR/ 
100 kg/net 

0 

0102 90 49 – – – – Andra 10,2 + 93,1 EUR/ 
100 kg/net 

0 

– – – Med en vikt högre än 300 kg 

– – – – Kvigor (hondjur som inte har kalvat) 

0102 90 51 – – – – – För slakt 10,2 + 93,1 EUR/ 
100 kg/net 

0 

0102 90 59 – – – – – Andra 10,2 + 93,1 EUR/ 
100 kg/net 

0 

– – – – Kor 

0102 90 61 – – – – – För slakt 10,2 + 93,1 EUR/ 
100 kg/net 

0 

0102 90 69 – – – – – Andra 10,2 + 93,1 EUR/ 
100 kg/net 

0 

– – – – Andra 

0102 90 71 – – – – – För slakt 10,2 + 93,1 EUR/ 
100 kg/net 

0 

0102 90 79 – – – – – Andra 10,2 + 93,1 EUR/ 
100 kg/net 

0 

0102 90 90 – – Andra Fri 0 

0103 Levande svin 

0103 10 00 – Renrasiga avelsdjur Fri 0 

– Andra 

0103 91 – – Vägande mindre än 50 kg 

0103 91 10 – – – Tamsvin 41,2 EUR/100 kg/ 
net 

0 

0103 91 90 – – – Andra Fri 0 

0103 92 – – Vägande 50 kg eller mer 

– – – Tamsvin 

0103 92 11 – – – – Suggor som fått grisar minst en gång och som väger 
minst 160 kg 

35,1 EUR/100 kg/ 
net 

0 

0103 92 19 – – – – Andra 41,2 EUR/100 kg/ 
net 

0
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0103 92 90 – – – Andra slag Fri 0 

0104 Levande får och getter 

0104 10 – Får 

0104 10 10 – – Renrasiga avelsdjur Fri 0 

– – Andra 

0104 10 30 – – – Lamm (upp till ett år gamla) 80,5 EUR/100 kg/ 
net 

0 

0104 10 80 – – – Andra 80,5 EUR/100 kg/ 
net 

0 

0104 20 – Getter 

0104 20 10 – – Renrasiga avelsdjur 3,2 0 

0104 20 90 – – Andra 80,5 EUR/100 kg/ 
net 

0 

0105 Levande fjäderfä, nämligen höns av arten Gallus domesticus, 
ankor, gäss, kalkoner och pärlhöns 

– Vägande högst 185 g 

0105 11 – – Höns av arten Gallus domesticus 

– – – Kycklingar av honkön för avel och fortplantning 

0105 11 11 – – – – Värphöns 52 EUR/1 000 p/st. 0 

0105 11 19 – – – – Andra 52 EUR/1 000 p/st. 0 

– – – Andra 

0105 11 91 – – – – Värphöns 52 EUR/1 000 p/st. 0 

0105 11 99 – – – – Andra 52 EUR/1 000 p/st. 0 

0105 12 00 – – Kalkoner 152 EUR/ 
1 000 p/st. 

0 

0105 19 – – Andra 

0105 19 20 – – – Gäss 152 EUR/ 
1 000 p/st. 

0 

0105 19 90 – – – Ankor och pärlhöns 52 EUR/1 000 p/st. 0 

– Andra slag
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0105 94 00 – – Höns av arten Gallus domesticus 20,9 EUR/100 kg/ 
net 

0 

0105 99 – – Andra 

0105 99 10 – – – Ankor 32,3 EUR/100 kg/ 
net 

0 

0105 99 20 – – – Gäss 31,6 EUR/100 kg/ 
net 

0 

0105 99 30 – – – Kalkoner 23,8 EUR/100 kg/ 
net 

0 

0105 99 50 – – – Pärlhöns 34,5 EUR/100 kg/ 
net 

0 

0106 Andra levande djur 

– Däggdjur 

0106 11 00 – – Primater Fri 0 

0106 12 00 – – Valar, delfiner och tumlare (däggdjur av ordningen Ceta
cea); manater och dugonger (däggdjur av ordningen Sire
nia) 

Fri 0 

0106 19 – – Andra 

0106 19 10 – – – Tamkaniner 3,8 0 

0106 19 90 – – – Andra Fri 0 

0106 20 00 – Reptiler (inbegripet ormar och sköldpaddor) Fri 0 

– Fåglar 

0106 31 00 – – Rovfåglar Fri 0 

0106 32 00 – – Papegojfåglar (inbegripet papegojor, parakiter, arapapegojor 
och kakaduor) 

Fri 0 

0106 39 – – Andra 

0106 39 10 – – – Duvor 6,4 0 

0106 39 90 – – – Andra Fri 0 

0106 90 00 – Andra Fri 0 

02 KAPITEL 2 – KÖTT OCH ÄTBARA SLAKTBIPRODUKTER 

0201 Kött av nötkreatur eller andra oxdjur, färskt eller kylt 

0201 10 00 – Hela eller halva slaktkroppar 12,8 + 176,8 EUR/ 
100 kg/net 

5 

0201 20 – Andra styckningsdelar med ben 

0201 20 20 – – Kompenserade kvartsparter 12,8 + 176,8 EUR/ 
100 kg/net 

5
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0201 20 30 – – Framkvartsparter, sammanhängande eller avskilda 12,8 + 141,4 EUR/ 
100 kg/net 

5 

0201 20 50 – – Bakkvartsparter, sammanhängande eller avskilda 12,8 + 212,2 EUR/ 
100 kg/net 

5 

0201 20 90 – – Andra slag 12,8 + 265,2 EUR/ 
100 kg/net 

5 

0201 30 00 – Benfritt kött 12,8 + 303,4 EUR/ 
100 kg/net 

5 

0202 Kött av nötkreatur eller andra oxdjur, fryst 

0202 10 00 – Hela eller halva slaktkroppar 12,8 + 176,8 EUR/ 
100 kg/net 

5 

0202 20 – Andra styckningsdelar med ben 

0202 20 10 – – Kompenserade kvartsparter 12,8 + 176,8 EUR/ 
100 kg/net 

5 

0202 20 30 – – Framkvartsparter, sammanhängande eller avskilda 12,8 + 141,4 EUR/ 
100 kg/net 

5 

0202 20 50 – – Bakkvartsparter, sammanhängande eller avskilda 12,8 + 221,1 EUR/ 
100 kg/net 

5 

0202 20 90 – – Andra slag 12,8 + 265,3 EUR/ 
100 kg/net 

5 

0202 30 – Benfritt kött 

0202 30 10 – – Framkvartsparter, hela eller styckade i högst fem bitar, varje 
kvartspart i ett stycke; kompenserade kvartsparter i två 
stycken, av vilka den ena innehåller framkvartsparten hel 
eller styckad i högst fem bitar, och den andra, bakkvarts
parten, utan filén, i en bit 

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

5 

0202 30 50 – – Styckningsdelar av framkvartspart eller sida benämnda 
”crop”, ”chuck and blade” och ”brisket” 

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

5 

0202 30 90 – – Andra 12,8 + 304,1 EUR/ 
100 kg/net 

5 

0203 Kött av svin, färskt, kylt eller fryst 

– Färskt eller kylt 

0203 11 – – Hela eller halva slaktkroppar 

0203 11 10 – – – Av tamsvin 53,6 EUR/100 kg/ 
net 

0 

0203 11 90 – – – Annat Fri 0 

0203 12 – – Skinka och bog samt delar därav, med ben 

– – – Av tamsvin
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0203 12 11 – – – – Skinka och delar därav 77,8 EUR/100 kg/ 
net 

0 

0203 12 19 – – – – Bog och delar därav 60,1 EUR/100 kg/ 
net 

0 

0203 12 90 – – – Annat Fri 0 

0203 19 – – Annat 

– – – Av tamsvin 

0203 19 11 – – – – Framändar och delar därav 60,1 EUR/100 kg/ 
net 

0 

0203 19 13 – – – – Rygg och delar därav, med ben 86,9 EUR/100 kg/ 
net 

0 

0203 19 15 – – – – Sida (randig) och delar därav 46,7 EUR/100 kg/ 
net 

0 

– – – – Annat 

0203 19 55 – – – – – Benfritt 86,9 EUR/100 kg/ 
net 

0 

0203 19 59 – – – – – Annat 86,9 EUR/100 kg/ 
net 

0 

0203 19 90 – – – Annat Fri 0 

– Fryst 

0203 21 – – Hela eller halva slaktkroppar 

0203 21 10 – – – Av tamsvin 53,6 EUR/100 kg/ 
net 

0 

0203 21 90 – – – Annat Fri 0 

0203 22 – – Skinka och bog samt delar därav, med ben 

– – – Av tamsvin 

0203 22 11 – – – – Skinka och delar därav 77,8 EUR/100 kg/ 
net 

0 

0203 22 19 – – – – Bog och delar därav 60,1 EUR/100 kg/ 
net 

0 

0203 22 90 – – – Annat Fri 0 

0203 29 – – Annat 

– – – Av tamsvin 

0203 29 11 – – – – Framändar och delar därav 60,1 EUR/100 kg/ 
net 

0 

0203 29 13 – – – – Rygg och delar därav, med ben 86,9 EUR/100 kg/ 
net 

0
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0203 29 15 – – – – Sida (randig) och delar därav 46,7 EUR/100 kg/ 
net 

0 

– – – – Annat 

0203 29 55 – – – – – Benfritt 86,9 EUR/100 kg/ 
net 

0 

0203 29 59 – – – – – Annat 86,9 EUR/100 kg/ 
net 

0 

0203 29 90 – – – Annat Fri 0 

0204 Kött av får eller get, färskt, kylt eller fryst 

0204 10 00 – Hela eller halva slaktkroppar av lamm, färska eller kylda 12,8 + 171,3 EUR/ 
100 kg/net 

0 

– Annat kött av får, färskt eller kylt 

0204 21 00 – – Hela eller halva slaktkroppar 12,8 + 171,3 EUR/ 
100 kg/net 

0 

0204 22 – – Andra styckningsdelar, med ben 

0204 22 10 – – – Korta framkvartsparter 12,8 + 119,9 EUR/ 
100 kg/net 

0 

0204 22 30 – – – ”Chine(s) and/or best end(s)” (enkel/dubbelrygg) 12,8 + 188,5 EUR/ 
100 kg/net 

0 

0204 22 50 – – – ”Culotte” 12,8 + 222,7 EUR/ 
100 kg/net 

0 

0204 22 90 – – – Annat 12,8 + 222,7 EUR/ 
100 kg/net 

0 

0204 23 00 – – Benfritt kött 12,8 + 311,8 EUR/ 
100 kg/net 

0 

0204 30 00 – Hela eller halva slaktkroppar av lamm, frysta 12,8 + 128,8 EUR/ 
100 kg/net 

0 

– Annat kött av får, fryst 

0204 41 00 – – Hela eller halva slaktkroppar 12,8 + 128,8 EUR/ 
100 kg/net 

0 

0204 42 – – Andra styckningsdelar, med ben 

0204 42 10 – – – Korta framkvartsparter 12,8 + 90,2 EUR/ 
100 kg/net 

0 

0204 42 30 – – – ”Chine(s) and/or best end(s)” (enkel/dubbelrygg) 12,8 + 141,7 EUR/ 
100 kg/net 

0 

0204 42 50 – – – ”Culotte” 12,8 + 167,5 EUR/ 
100 kg/net 

0 

0204 42 90 – – – Annat 12,8 + 167,5 EUR/ 
100 kg/net 

0
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0204 43 – – Benfritt kött 

0204 43 10 – – – Av lamm 12,8 + 234,5 EUR/ 
100 kg/net 

0 

0204 43 90 – – – Annat 12,8 + 234,5 EUR/ 
100 kg/net 

0 

0204 50 – Kött av get 

– – Färskt eller kylt 

0204 50 11 – – – Hela eller halva slaktkroppar 12,8 + 171,3 EUR/ 
100 kg/net 

0 

0204 50 13 – – – Korta framkvartsparter 12,8 + 119,9 EUR/ 
100 kg/net 

0 

0204 50 15 – – – ”Chine(s) and/or best end(s)” (enkel/dubbelrygg) 12,8 + 188,5 EUR/ 
100 kg/net 

0 

0204 50 19 – – – ”Culotte” 12,8 + 222,7 EUR/ 
100 kg/net 

0 

– – – Annat 

0204 50 31 – – – – Styckningsdelar med ben 12,8 + 222,7 EUR/ 
100 kg/net 

0 

0204 50 39 – – – – Benfria styckningsdelar 12,8 + 311,8 EUR/ 
100 kg/net 

0 

– – Fryst 

0204 50 51 – – – Hela eller halva slaktkroppar 12,8 + 128,8 EUR/ 
100 kg/net 

0 

0204 50 53 – – – Korta framkvartsparter 12,8 + 90,2 EUR/ 
100 kg/net 

0 

0204 50 55 – – – ”Chine(s) and/or best end(s)” (enkel/dubbelrygg) 12,8 + 141,7 EUR/ 
100 kg/net 

0 

0204 50 59 – – – ”Culotte” 12,8 + 167,5 EUR/ 
100 kg/net 

0 

– – – Annat 

0204 50 71 – – – – Styckningsdelar med ben 12,8 + 167,5 EUR/ 
100 kg/net 

0 

0204 50 79 – – – – Benfria styckningsdelar 12,8 + 234,5 EUR/ 
100 kg/net 

0 

0205 00 Kött av häst, åsna, mula eller mulåsna, färskt, kylt eller fryst 

0205 00 20 – Färskt eller kylt 5,1 0 

0205 00 80 – Fryst 5,1 0
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0206 Ätbara slaktbiprodukter av nötkreatur, andra oxdjur, svin, får, 
get, häst, åsna, mula eller mulåsna, färska, kylda eller frysta 

0206 10 – Av nötkreatur eller andra oxdjur, färska eller kylda 

0206 10 10 – – För framställning av farmaceutiska produkter Fri 0 

– – Andra 

0206 10 91 – – – Lever Fri 0 

0206 10 95 – – – Njurtapp och mellangärde 12,8 + 303,4 EUR/ 
100 kg/net 

0 

0206 10 99 – – – Andra Fri 0 

– Av nötkreatur eller andra oxdjur, frysta 

0206 21 00 – – Tunga Fri 0 

0206 22 00 – – Lever Fri 0 

0206 29 – – Andra 

0206 29 10 – – – För framställning av farmaceutiska produkter Fri 0 

– – – Andra 

0206 29 91 – – – – Njurtapp och mellangärde 12,8 + 304,1 EUR/ 
100 kg/net 

0 

0206 29 99 – – – – Andra Fri 0 

0206 30 00 – Av svin, färska eller kylda Fri 0 

– Av svin, frysta 

0206 41 00 – – Lever Fri 0 

0206 49 – – Andra 

0206 49 20 – – – Av tamsvin Fri 0 

0206 49 80 – – – Andra Fri 0 

0206 80 – Andra slag, färska eller kylda 

0206 80 10 – – För framställning av farmaceutiska produkter Fri 0 

– – Andra 

0206 80 91 – – – Av häst, åsna, mula eller mulåsna 6,4 0 

0206 80 99 – – – Av får och get Fri 0 

0206 90 – Andra slag, frysta 

0206 90 10 – – För framställning av farmaceutiska produkter Fri 0 

– – Andra
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0206 90 91 – – – Av häst, åsna, mula eller mulåsna 6,4 0 

0206 90 99 – – – Av får och get Fri 0 

0207 Kött och ätbara slaktbiprodukter av fjäderfä enligt nr 0105, 
färska, kylda eller frysta 

– Av höns av arten Gallus domesticus 

0207 11 – – Ostyckat, färskt eller kylt 

0207 11 10 – – – Plockade och utan tarmar, med huvud och fötter (så kal
lade 83 % -kycklingar) 

26,2 EUR/100 kg/ 
net 

0 

0207 11 30 – – – Plockade och urtagna, utan huvud och fötter, men med 
hals, hjärta, lever och krås (så kallade 70 % -kycklingar) 

29,9 EUR/100 kg/ 
net 

0 

0207 11 90 – – – Plockade och urtagna, utan huvud och fötter och utan 
hals, hjärta, lever och krås (så kallade 65 % -kycklingar), 
eller i annan form 

32,5 EUR/100 kg/ 
net 

0 

0207 12 – – Ostyckat, fryst 

0207 12 10 – – – Plockade och urtagna, utan huvud och fötter, men med 
hals, hjärta, lever och krås (så kallade 70 % -kycklingar) 

29,9 EUR/100 kg/ 
net 

0 

0207 12 90 – – – Plockade och urtagna, utan huvud och fötter och utan 
hals, hjärta, lever och krås (så kallade 65 % -kycklingar), 
eller i annan form 

32,5 EUR/100 kg/ 
net 

0 

0207 13 – – Styckningsdelar samt slaktbiprodukter, färska eller kylda 

– – – Styckningsdelar 

0207 13 10 – – – – Benfria 102,4 EUR/100 kg/ 
net 

0 

– – – – Med ben 

0207 13 20 – – – – – Halvor eller kvarter 35,8 EUR/100 kg/ 
net 

0 

0207 13 30 – – – – – Hela vingar, med eller utan vingspetsar 26,9 EUR/100 kg/ 
net 

0 

0207 13 40 – – – – – Ryggben, hals, ryggben med hals, gump och vingspet
sar 

18,7 EUR/100 kg/ 
net 

0 

0207 13 50 – – – – – Bröst och delar därav 60,2 EUR/100 kg/ 
net 

0 

0207 13 60 – – – – – Klubbor och delar därav 46,3 EUR/100 kg/ 
net 

0 

0207 13 70 – – – – – Andra slag 100,8 EUR/100 kg/ 
net 

0 

– – – Slaktbiprodukter
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0207 13 91 – – – – Lever 6,4 0 

0207 13 99 – – – – Andra slag 18,7 EUR/100 kg/ 
net 

0 

0207 14 – – Styckningsdelar samt slaktbiprodukter, frysta 

– – – Styckningsdelar 

0207 14 10 – – – – Benfria 102,4 EUR/100 kg/ 
net 

0 

– – – – Med ben 

0207 14 20 – – – – – Halvor eller kvarter 35,8 EUR/100 kg/ 
net 

0 

0207 14 30 – – – – – Hela vingar, med eller utan vingspetsar 26,9 EUR/100 kg/ 
net 

0 

0207 14 40 – – – – – Ryggben, hals, ryggben med hals, gump och vingspet
sar 

18,7 EUR/100 kg/ 
net 

0 

0207 14 50 – – – – – Bröst och delar därav 60,2 EUR/100 kg/ 
net 

0 

0207 14 60 – – – – – Klubbor och delar därav 46,3 EUR/100 kg/ 
net 

0 

0207 14 70 – – – – – Andra slag 100,8 EUR/100 kg/ 
net 

0 

– – – Slaktbiprodukter 

0207 14 91 – – – – Lever 6,4 0 

0207 14 99 – – – – Andra slag 18,7 EUR/100 kg/ 
net 

0 

– Av kalkon 

0207 24 – – Ostyckat, färskt eller kylt 

0207 24 10 – – – Plockade och urtagna, utan huvud och fötter, men med 
hals, hjärta, lever och krås (så kallade 80 % -kalkoner) 

34 EUR/100 kg/net 0 

0207 24 90 – – – Plockade och urtagna, utan huvud och fötter och utan 
hals, hjärta, lever och krås (så kallade 73 % -kalkoner), 
eller i annan form 

37,3 EUR/100 kg/ 
net 

0 

0207 25 – – Ostyckat, fryst 

0207 25 10 – – – Plockade och urtagna, utan huvud och fötter, men med 
hals, hjärta, lever och krås (så kallade 80 % -kalkoner) 

34 EUR/100 kg/net 0 

0207 25 90 – – – Plockade och urtagna, utan huvud och fötter och utan 
hals, hjärta, lever och krås (så kallade 73 % -kalkoner), 
eller i annan form 

37,3 EUR/100 kg/ 
net 

0 

0207 26 – – Styckningsdelar samt slaktbiprodukter, färska eller kylda 

– – – Styckningsdelar
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0207 26 10 – – – – Benfria 85,1 EUR/100 kg/ 
net 

0 

– – – – Med ben 

0207 26 20 – – – – – Halvor och kvarter 41 EUR/100 kg/net 0 

0207 26 30 – – – – – Hela vingar, med eller utan vingspetsar 26,9 EUR/100 kg/ 
net 

0 

0207 26 40 – – – – – Ryggben, hals, ryggben med hals, gump och vingspet
sar 

18,7 EUR/100 kg/ 
net 

0 

0207 26 50 – – – – – Bröst och delar därav 67,9 EUR/100 kg/ 
net 

0 

– – – – – Klubbor och delar därav 

0207 26 60 – – – – – – Underlår och delar därav 25,5 EUR/100 kg/ 
net 

0 

0207 26 70 – – – – – – Andra slag 46 EUR/100 kg/net 0 

0207 26 80 – – – – – Andra slag 83 EUR/100 kg/net 0 

– – – Slaktbiprodukter 

0207 26 91 – – – – Lever 6,4 0 

0207 26 99 – – – – Andra slag 18,7 EUR/100 kg/ 
net 

0 

0207 27 – – Styckningsdelar samt slaktbiprodukter, frysta 

– – – Styckningsdelar 

0207 27 10 – – – – Benfria 85,1 EUR/100 kg/ 
net 

0 

– – – – Med ben 

0207 27 20 – – – – – Halvor och kvarter 41 EUR/100 kg/net 0 

0207 27 30 – – – – – Hela vingar, med eller utan vingspetsar 26,9 EUR/100 kg/ 
net 

0 

0207 27 40 – – – – – Ryggben, hals, ryggben med hals, gump och vingspet
sar 

18,7 EUR/100 kg/ 
net 

0 

0207 27 50 – – – – – Bröst och delar därav 67,9 EUR/100 kg/ 
net 

0 

– – – – – Klubbor och delar därav 

0207 27 60 – – – – – – Underlår och delar därav 25,5 EUR/100 kg/ 
net 

0 

0207 27 70 – – – – – – Andra slag 46 EUR/100 kg/net 0 

0207 27 80 – – – – – Andra slag 83 EUR/100 kg/net 0
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– – – Slaktbiprodukter 

0207 27 91 – – – – Lever 6,4 0 

0207 27 99 – – – – Andra slag 18,7 EUR/100 kg/ 
net 

0 

– Av ankor, gäss och pärlhöns 

0207 32 – – Ostyckat, färskt eller kylt 

– – – Av ankor 

0207 32 11 – – – – Plockade, avblodade, utan tarmar, men inte urtagna, 
med huvud och fötter (så kallade 85 % -ankor) 

38 EUR/100 kg/net 0 

0207 32 15 – – – – Plockade och urtagna, utan huvud och fötter, men med 
hals, hjärta, lever och krås (så kallade 70 % -ankor) 

46,2 EUR/100 kg/ 
net 

0 

0207 32 19 – – – – Plockade och urtagna, utan huvud och fötter och utan 
hals, hjärta, lever och krås (så kallade 63 % -ankor), eller 
i annan form 

51,3 EUR/100 kg/ 
net 

0 

– – – Av gäss 

0207 32 51 – – – – Plockade, avblodade, inte urtagna, med huvud och fötter 
(så kallade 82 % -gäss) 

45,1 EUR/100 kg/ 
net 

0 

0207 32 59 – – – – Plockade och urtagna, utan huvud och fötter, med eller 
utan hjärta och krås (så kallade 75 % -gäss), eller i annan 
form 

48,1 EUR/100 kg/ 
net 

0 

0207 32 90 – – – Av pärlhöns 49,3 EUR/100 kg/ 
net 

0 

0207 33 – – Ostyckat, fryst 

– – – Av ankor 

0207 33 11 – – – – Plockade och urtagna, utan huvud och fötter, men med 
hals, hjärta, lever och krås (så kallade 70 % -ankor) 

46,2 EUR/100 kg/ 
net 

0 

0207 33 19 – – – – Plockade och urtagna, utan huvud och fötter och utan 
hals, hjärta, lever och krås (så kallade 63 % -ankor), eller 
i annan form 

51,3 EUR/100 kg/ 
net 

0 

– – – Av gäss 

0207 33 51 – – – – Plockade, avblodade, inte urtagna, med huvud och fötter 
(så kallade 82 % -gäss) 

45,1 EUR/100 kg/ 
net 

0 

0207 33 59 – – – – Plockade och urtagna, utan huvud och fötter, med eller 
utan hjärta och krås (så kallade 75 % -gäss), eller i annan 
form 

48,1 EUR/100 kg/ 
net 

0 

0207 33 90 – – – Av pärlhöns 49,3 EUR/100 kg/ 
net 

0
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0207 34 – – Fet gås- eller anklever, färska eller kylda 

0207 34 10 – – – Av gäss Fri 0 

0207 34 90 – – – Av ankor Fri 0 

0207 35 – – Andra slag, färska eller kylda 

– – – Styckningsdelar 

– – – – Benfria 

0207 35 11 – – – – – Av gäss 110,5 EUR/100 kg/ 
net 

0 

0207 35 15 – – – – – Av ankor och pärlhöns 128,3 EUR/100 kg/ 
net 

0 

– – – – Med ben 

– – – – – Halvor och kvarter 

0207 35 21 – – – – – – Av ankor 56,4 EUR/100 kg/ 
net 

0 

0207 35 23 – – – – – – Av gäss 52,9 EUR/100 kg/ 
net 

0 

0207 35 25 – – – – – – Av pärlhöns 54,2 EUR/100 kg/ 
net 

0 

0207 35 31 – – – – – Hela vingar, med eller utan vingspetsar 26,9 EUR/100 kg/ 
net 

0 

0207 35 41 – – – – – Ryggben, hals, ryggben med hals, gump och vingspet
sar 

18,7 EUR/100 kg/ 
net 

0 

– – – – – Bröst och delar därav 

0207 35 51 – – – – – – Av gäss 86,5 EUR/100 kg/ 
net 

0 

0207 35 53 – – – – – Av ankor och pärlhöns 115,5 EUR/100 kg/ 
net 

0 

– – – – – Klubbor och delar därav 

0207 35 61 – – – – – – Av gäss 69,7 EUR/100 kg/ 
net 

0 

0207 35 63 – – – – – Av ankor och pärlhöns 46,3 EUR/100 kg/ 
net 

0 

0207 35 71 – – – – – Gås- och ankpaletat 66 EUR/100 kg/net 0 

0207 35 79 – – – – – Andra slag 123,2 EUR/100 kg/ 
net 

0 

– – – Slaktbiprodukter 

0207 35 91 – – – – Lever, med undantag av fet gås- eller anklever 6,4 0
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0207 35 99 – – – – Andra slag 18,7 EUR/100 kg/ 
net 

0 

0207 36 – – Andra slag, frysta 

– – – Styckningsdelar 

– – – – Benfria 

0207 36 11 – – – – – Av gäss 110,5 EUR/100 kg/ 
net 

0 

0207 36 15 – – – – – Av ankor och pärlhöns 128,3 EUR/100 kg/ 
net 

0 

– – – – Med ben 

– – – – – Halvor och kvarter 

0207 36 21 – – – – – – Av ankor 56,4 EUR/100 kg/ 
net 

0 

0207 36 23 – – – – – – Av gäss 52,9 EUR/100 kg/ 
net 

0 

0207 36 25 – – – – – – Av pärlhöns 54,2 EUR/100 kg/ 
net 

0 

0207 36 31 – – – – – Hela vingar, med eller utan vingspetsar 26,9 EUR/100 kg/ 
net 

0 

0207 36 41 – – – – – Ryggben, hals, ryggben med hals, gump och vingspet
sar 

18,7 EUR/100 kg/ 
net 

0 

– – – – – Bröst och delar därav 

0207 36 51 – – – – – – Av gäss 86,5 EUR/100 kg/ 
net 

0 

0207 36 53 – – – – – Av ankor och pärlhöns 115,5 EUR/100 kg/ 
net 

0 

– – – – – Klubbor och delar därav 

0207 36 61 – – – – – – Av gäss 69,7 EUR/100 kg/ 
net 

0 

0207 36 63 – – – – – Av ankor och pärlhöns 46,3 EUR/100 kg/ 
net 

0 

0207 36 71 – – – – – Gås- och ankpaletat 66 EUR/100 kg/net 0 

0207 36 79 – – – – – Andra 123,2 EUR/100 kg/ 
net 

0 

– – – Slaktbiprodukter 

– – – – Lever
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0207 36 81 – – – – – Fet gåslever Fri 0 

0207 36 85 – – – – – Fet anklever Fri 0 

0207 36 89 – – – – – Andra slag 6,4 0 

0207 36 90 – – – – Andra slag 18,7 EUR/100 kg/ 
net 

0 

0208 Annat kött och ätbara slaktbiprodukter, färska, kylda eller 
frysta 

0208 10 – Av kanin eller hare 

– – Av tamkanin 

0208 10 11 – – – Färskt eller kylt 6,4 0 

0208 10 19 – – – Fryst 6,4 0 

0208 10 90 – – Annat Fri 0 

0208 30 00 – Av primater 9 0 

0208 40 – Av valar, delfiner och tumlare (däggdjur av ordningen Ceta
cea); av manater och dugonger (däggdjur av ordningen Sire
nia) 

0208 40 10 – – Valkött 6,4 0 

0208 40 90 – – Annat 9 0 

0208 50 00 – Av reptiler (inbegripet ormar och sköldpaddor) 9 0 

0208 90 – Andra 

0208 90 10 – – Av tama duvor 6,4 0 

– – Av vilt, med undantag av kanin eller hare 

0208 90 20 – – – Av vaktel Fri 0 

0208 90 40 – – – Annat Fri 0 

0208 90 55 – – Sälkött 6,4 0 

0208 90 60 – – Av ren 9 0 

0208 90 70 – – Grodlår 6,4 0 

0208 90 95 – – Annat 9 0 

0209 00 Svinfett, inte innehållande magert kött och fjäderfäfett, inte 
utsmälta eller på annat sätt extraherade, färska, kylda, frysta, 
saltade, i saltlake, torkade eller rökta 

– Underhudsfett av svin 

0209 00 11 – – Färskt, kylt, fryst, saltat eller i saltlake 21,4 EUR/100 kg/ 
net 

0
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0209 00 19 – – Torkat eller rökt 23,6 EUR/100 kg/ 
net 

0 

0209 00 30 – Svinfett, annat än sådant enligt nr 0209 00 11 och nr 
0209 00 19 

12,9 EUR/100 kg/ 
net 

0 

0209 00 90 – Fjäderfäfett 41,5 EUR/100 kg/ 
net 

0 

0210 Kött och ätbara slaktbiprodukter, saltade, i saltlake, torkade 
eller rökta; ätbart mjöl av kött eller slaktbiprodukter 

– Kött av svin 

0210 11 – – Skinka och bog samt delar därav, med ben 

– – – Av tamsvin 

– – – – Saltat eller i saltlake 

0210 11 11 – – – – – Skinka och delar därav 77,8 EUR/100 kg/ 
net 

0 

0210 11 19 – – – – – Bog och delar därav 60,1 EUR/100 kg/ 
net 

0 

– – – – Torkat eller rökt 

0210 11 31 – – – – – Skinka och delar därav 151,2 EUR/100 kg/ 
net 

0 

0210 11 39 – – – – – Bog och delar därav 119 EUR/100 kg/ 
net 

0 

0210 11 90 – – – Annat 15,4 0 

0210 12 – – – – Sida (randig) och delar därav 

– – – Av tamsvin 

0210 12 11 – – – – Saltat eller i saltlake 46,7 EUR/100 kg/ 
net 

0 

0210 12 19 – – – – Torkat eller rökt 77,8 EUR/100 kg/ 
net 

0 

0210 12 90 – – – Annat 15,4 0 

0210 19 – – Annat 

– – – Av tamsvin 

– – – – Saltat eller i saltlake 

0210 19 10 – – – – – Baconsidor och ”spencers” 68,7 EUR/100 kg/ 
net 

0 

0210 19 20 – – – – – Trekvartssida och mittbit 75,1 EUR/100 kg/ 
net 

0 

0210 19 30 – – – – – Framändar och delar därav 60,1 EUR/100 kg/ 
net 

0
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0210 19 40 – – – – – Rygg och delar därav 86,9 EUR/100 kg/ 
net 

0 

0210 19 50 – – – – – Annat 86,9 EUR/100 kg/ 
net 

0 

– – – – Torkat eller rökt 

0210 19 60 – – – – – Framändar och delar därav 119 EUR/100 kg/ 
net 

0 

0210 19 70 – – – – – Rygg och delar därav 149,6 EUR/100 kg/ 
net 

0 

– – – – – Annat 

0210 19 81 – – – – – – Benfritt 151,2 EUR/100 kg/ 
net 

0 

0210 19 89 – – – – – – Annat 151,2 EUR/100 kg/ 
net 

0 

0210 19 90 – – – Annat 15,4 0 

0210 20 – Kött av nötkreatur eller andra oxdjur 

0210 20 10 – – Med ben 15,4 + 265,2 EUR/ 
100 kg/net 

0 

0210 20 90 – – Benfritt 15,4 + 303,4 EUR/ 
100 kg/net 

0 

– Andra slag, inbegripet ätbart mjöl av kött eller slaktbipro
dukter av kött 

0210 91 00 – – Av primater 15,4 0 

0210 92 00 – – Av valar, delfiner och tumlare (däggdjur av ordningen Ce
tacea); av manater och dugonger (däggdjur av ordningen 
Sirenia) 

15,4 0 

0210 93 00 – – Av reptiler (inbegripet ormar och sköldpaddor) 15,4 0 

0210 99 – – Annat 

– – – Kött 

0210 99 10 – – – – Kött av häst, saltat, i saltlake eller torkat 6,4 0 

– – – – Kött av får eller get 

0210 99 21 – – – – – Med ben 222,7 EUR/100 kg/ 
net 

0 

0210 99 29 – – – – – Benfritt 311,8 EUR/100 kg/ 
net 

0 

0210 99 31 – – – – Av ren 15,4 0
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0210 99 39 – – – – Annat 15,4 0 

– – – Slaktbiprodukter 

– – – – Av tamsvin 

0210 99 41 – – – – – Lever 64,9 EUR/100 kg/ 
net 

0 

0210 99 49 – – – – – Andra 47,2 EUR/100 kg/ 
net 

0 

– – – – Av nötkreatur eller andra oxdjur 

0210 99 51 – – – – – Njurtapp och mellangärde 15,4 + 303,4 EUR/ 
100 kg/net 

0 

0210 99 59 – – – – – Andra 12,8 0 

0210 99 60 – – – – Av får och get 15,4 0 

– – – – Andra 

– – – – – Fjäderfälever 

0210 99 71 – – – – – – Fet gås- eller anklever, saltad eller i saltlake Fri 0 

0210 99 79 – – – – – – Annan 6,4 0 

0210 99 80 – – – – – Andra 15,4 0 

0210 99 90 – – – Ätbart mjöl av kött eller slaktbiprodukter av kött 15,4 + 303,4 EUR/ 
100 kg/net 

0 

03 KAPITEL 3 – FISK SAMT KRÄFTDJUR, BLÖTDJUR OCH AN
DRA RYGGRADSLÖSA VATTENDJUR 

0301 Levande fisk 

0301 10 – Akvariefisk 

0301 10 10 – – Sötvattensfisk Fri 0 

0301 10 90 – – Saltvattensfisk 7,5 0 

– Annan levande fisk 

0301 91 – – Öring (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus 
clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, On
corhynchus apache och Oncorhynchus chrysogaster) 

0301 91 10 – – – Av arterna Oncorhynchus apache och Oncorhynchus 
chrysogaster 

8 3 

0301 91 90 – – – Annan 12 3 

0301 92 00 – – Ål (Anguilla spp.) Fri 0 

0301 93 00 – – Karp 8 3

SV 14.5.2011 Europeiska unionens officiella tidning L 127/543

1635 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 31 schwedischer Vertragstext (Normativer Teil) 545 von 1432

www.parlament.gv.at



KN2007 Varuslag Bastullsats Kategori Ingångspris 

0301 94 00 – – Blåfenad tonfisk (Thunnus thynnus) 16 5 

0301 95 00 – – Sydlig tonfisk (Thunnus maccoyii) 16 5 

0301 99 – – Annan 

– – – Sötvattensfisk 

0301 99 11 – – – – Stillahavslax (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gor
buscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawyt
scha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou och 
Oncorhynchus rhodurus), atlantlax (Salmo salar) och do
naulax (Hucho hucho) 

2 0 

0301 99 19 – – – – Annan 8 3 

0301 99 80 – – – Saltvattensfisk 16 5 

0302 Fisk, färsk eller kyld, med undantag av fiskfiléer och annat 
fiskkött enligt nr 0304 

– Laxfisk (Salmonidae), med undantag av lever, rom och 
mjölke 

0302 11 – – Öring (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus 
clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, On
corhynchus apache och Oncorhynchus chrysogaster) 

0302 11 10 – – – Av arterna Oncorhynchus apache och Oncorhynchus 
chrysogaster 

8 5 

0302 11 20 – – – Av arten Oncorhynchus mykiss, med huvud och gälar, 
rensad, vägande mer än 1,2 kg per styck, eller utan hu
vud, utan gälar, rensad, vägande mer än 1 kg per styck 

12 3 

0302 11 80 – – – Annan 12 3 

0302 12 00 – – Stillahavslax (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbu
scha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, 
Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou och Oncor
hynchus rhodurus), atlantlax (Salmo salar) och donaulax 
(Hucho hucho) 

2 0 

0302 19 00 – – Annan 8 3 

– Plattfisk (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, 
Scophthalmidae och Citharidae), med undantag av lever, 
rom och mjölke 

0302 21 – – Liten helgeflundra (blåkveite) (Reinhardtius hippoglossoi
des) och helgeflundra (Hippoglossus hippoglossus, Hippog
lossus stenolepis) 

0302 21 10 – – – Liten helgeflundra (blåkveite) (Reinhardtius hippoglossoi
des) 

8 3 

0302 21 30 – – – Atlanthelgeflundra (Hippoglossus hippoglossus) 8 3 

0302 21 90 – – – Stillahavshelgeflundra (Hippoglossus stenolepis) 15 5 

0302 22 00 – – Rödspätta (Pleuronectes platessa) 7,5 0
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0302 23 00 – – Tunga (Solea spp.) 15 5 

0302 29 – – Annan 

0302 29 10 – – – Glasvar (Lepidorhombus spp.) 15 5 

0302 29 90 – – – Annan 15 5 

– Tonfisk (av släktet Thunnus) och bonit (Euthynnus pelamis 
eller Katsuwonus pelamis), med undantag av lever, rom och 
mjölke 

0302 31 – – Långfenad tonfisk (Thunnus alalunga) 

0302 31 10 – – – För industriell framställning av produkter enligt nr 1604 22 0 

0302 31 90 – – – Annan 22 5 

0302 32 – – Gulfenad tonfisk (Thunnus albacares) 

0302 32 10 – – – För industriell framställning av produkter enligt nr 1604 22 0 

0302 32 90 – – – Annan 22 5 

0302 33 – – Bonit 

0302 33 10 – – – För industriell framställning av produkter enligt nr 1604 22 0 

0302 33 90 – – – Annan 22 5 

0302 34 – – Storögd tonfisk (Thunnus obesus) 

0302 34 10 – – – För industriell framställning av produkter enligt nr 1604 22 0 

0302 34 90 – – – Annan 22 5 

0302 35 – – Blåfenad tonfisk (Thunnus thynnus) 

0302 35 10 – – – För industriell framställning av produkter enligt nr 1604 22 0 

0302 35 90 – – – Annan 22 5 

0302 36 – – Sydlig tonfisk (Thunnus maccoyii) 

0302 36 10 – – – För industriell framställning av produkter enligt nr 1604 22 0 

0302 36 90 – – – Annan 22 5 

0302 39 – – Annan 

0302 39 10 – – – För industriell framställning av produkter enligt nr 1604 22 0
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0302 39 90 – – – Annan 22 5 

0302 40 00 – Sill och strömming (Clupea harengus, Clupea pallasii), med 
undantag av lever, rom och mjölke 

15 3 

0302 50 – Torsk (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus), 
med undantag av lever, rom och mjölke 

0302 50 10 – – Av arten Gadus morhua 12 3 

0302 50 90 – – Annan 12 3 

– Annan fisk, med undantag av lever, rom och mjölke 

0302 61 – – Sardiner (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), samt sardi
neller (Sardinella spp.) och skarpsill (Sprattus sprattus) 

0302 61 10 – – – Sardiner av arten Sardina pilchardus 23 3 

0302 61 30 – – – Sardiner av släktet Sardinops; sardineller (Sardinella spp.) 15 3 

0302 61 80 – – – Skarpsill (Sprattus sprattus) 13 3 

0302 62 00 – – Kolja (Melanogrammus aeglefinus) 7,5 0 

0302 63 00 – – Gråsej (Pollachius virens) 7,5 0 

0302 64 00 – – Makrill (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scom
ber japonicus) 

20 3 

0302 65 – – Haj 

0302 65 20 – – – Pigghaj (Squalus acanthias) 6 0 

0302 65 50 – – – Rödhaj (Scyliorhinus spp.) 6 0 

0302 65 90 – – – Annan 8 3 

0302 66 00 – – Ål (Anguilla spp.) Fri 0 

0302 67 00 – – Svärdfisk (Xiphias gladius) 15 3 

0302 68 00 – – Tandnotingar (Dissostichus spp.) 15 3 

0302 69 – – Andra slag 

– – – Sötvattensfisk 

0302 69 11 – – – – Karp 8 3 

0302 69 19 – – – – Annan 8 3 

– – – Saltvattensfisk 

– – – – Fisk av släktet Euthynnus, med undantag av bonit (Eut
hynnus pelamis eller Katsuwonus pelamis) nämnd i nr 
0302 33
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0302 69 21 – – – – – För industriell framställning av produkter enligt nr 
1604 

22 0 

0302 69 25 – – – – – Annan 22 3 

– – – – Kungsfisk (Sebastes spp.) 

0302 69 31 – – – – – Av arten Sebastes marinus 7,5 0 

0302 69 33 – – – – – Andra 7,5 0 

0302 69 35 – – – – Fisk av arten Boreogadus saida 12 3 

0302 69 41 – – – – Vitling (Merlangius merlangus) 7,5 0 

0302 69 45 – – – – Långa (Molva spp.) 7,5 0 

0302 69 51 – – – – Alaska pollack (Theragra chalcogramma) och lyrtorsk 
(Pollachius pollachius) 

7,5 0 

0302 69 55 – – – – Ansjovis (Engraulis spp.) 15 3 

0302 69 61 – – – – Havsruda (Dentex Dentex och Pagellus spp.) 15 3 

– – – – Kummel (Merluccius spp. och Urophycis spp.) 

– – – – – Kummel av släktet Merluccius 

0302 69 66 – – – – – – Kapkummel (Merluccius capensis) och djuphavskum
mel (djuphavs-kapkummel) (Merluccius paradoxus) 

15 3 

0302 69 67 – – – – – – Sydkummel (Merluccius australis) 15 3 

0302 69 68 – – – – – – Annan 15 3 

0302 69 69 – – – – – Kummel av släktet Urophycis 15 3 

0302 69 75 – – – – Havsbraxen (Brama spp.) 15 3 

0302 69 81 – – – – Marulk (Lophius spp.) 15 3 

0302 69 85 – – – – Blåvitling (Micromesistius poutassou eller Gadus poutas
sou) 

7,5 0 

0302 69 86 – – – – Sydlig blåvitling (Micromesistius australis) 7,5 0 

0302 69 91 – – – – Taggmakrill (Caranx trachurus, Trachurus trachurus) 15 3 

0302 69 92 – – – – Skärlånga (Genypterus blacodes) 7,5 0 

0302 69 94 – – – – Havsabborre (Dicentrarchus labrax) 15 3 

0302 69 95 – – – – Guldbraxen (Sparus aurata) 15 3 

0302 69 99 – – – – Annan fisk 15 3 

0302 70 00 – Lever, rom och mjölke 10 3
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0303 Fisk, fryst, med undantag av fiskfiléer och annat fiskkött enligt 
nr 0304 

– Stillahavslax (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbu
scha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, On
corhynchus kisutch, Oncorhynchus masou och Oncorhyn
chus rhodurus), med undantag av lever, rom och mjölke 

0303 11 00 – – Sockeyelax (Oncorhynchus nerka) 2 0 

0303 19 00 – – Annan 2 0 

– Annan laxfisk, med undantag av lever, rom och mjölke 

0303 21 – – Öring (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus 
clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, On
corhynchus apache och Oncorhynchus chrysogaster) 

0303 21 10 – – – Av arterna Oncorhynchus apache och Oncorhynchus 
chrysogaster 

9 3 

0303 21 20 – – – Av arten Oncorhynchus mykiss, med huvud och gälar, 
rensad, vägande mer än 1,2 kg per styck, eller utan hu
vud, utan gälar, rensad, vägande mer än 1 kg per styck 

12 3 

0303 21 80 – – – Annan 12 3 

0303 22 00 – – Atlantlax (Salmo salar) och donaulax (Hucho hucho) 2 0 

0303 29 00 – – Annan 9 3 

– Plattfisk (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, 
Scophthalmidae och Citharidae), med undantag av lever, 
rom och mjölke 

0303 31 – – Liten helgeflundra (blåkveite) (Reinhardtius hippoglossoi
des) och helgeflundra (Hippoglossus hippoglossus, Hippog
lossus stenolepis) 

0303 31 10 – – – Liten helgeflundra (blåkveite) (Reinhardtius hippoglossoi
des) 

7,5 0 

0303 31 30 – – – Atlanthelgeflundra (Hippoglossus hippoglossus) 7,5 0 

0303 31 90 – – – Stillahavshelgeflundra (Hippoglossus stenolepis) 15 5 

0303 32 00 – – Rödspätta (Pleuronectes platessa) 15 5 

0303 33 00 – – Tunga (Solea spp.) 7,5 0 

0303 39 – – Annan 

0303 39 10 – – – Skrubba (Platichthys flesus) 7,5 0 

0303 39 30 – – – Fisk av släktet Rhombosolea 7,5 0 

0303 39 70 – – – Annan 15 5 

– Tonfisk (av släktet Thunnus) och bonit (Euthynnus pelamis 
eller Katsuwonus pelamis), med undantag av lever, rom och 
mjölke
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0303 41 – – Långfenad tonfisk (Thunnus alalunga) 

– – – För industriell framställning av produkter enligt nr 1604 

0303 41 11 – – – – Hel 22 0 

0303 41 13 – – – – Rensad, utan gälar 22 0 

0303 41 19 – – – – Annan (t.ex. utan huvud) 22 0 

0303 41 90 – – – Annan 22 5 

0303 42 – – Gulfenad tonfisk (Thunnus albacares) 

– – – För industriell framställning av produkter enligt nr 1604 

– – – – Hel 

0303 42 12 – – – – – Vägande mer än 10 kg per styck 20 0 

0303 42 18 – – – – – Annan 20 0 

– – – – Rensad, utan gälar 

0303 42 32 – – – – – Vägande mer än 10 kg per styck 22 0 

0303 42 38 – – – – – Annan 22 0 

– – – – Annan (t.ex. utan huvud) 

0303 42 52 – – – – – Vägande mer än 10 kg per styck 22 0 

0303 42 58 – – – – – Annan 22 0 

0303 42 90 – – – Annan 22 3 

0303 43 – – Bonit 

– – – För industriell framställning av produkter enligt nr 1604 

0303 43 11 – – – – Hel 22 0 

0303 43 13 – – – – Rensad, utan gälar 22 0 

0303 43 19 – – – – Annan (t.ex. utan huvud) 22 0 

0303 43 90 – – – Annan 22 5 

0303 44 – – Storögd tonfisk (Thunnus obesus) 

– – – För industriell framställning av produkter enligt nr 1604 

0303 44 11 – – – – Hel 22 0 

0303 44 13 – – – – Rensad, utan gälar 22 0
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0303 44 19 – – – – Annan (t.ex. utan huvud) 22 0 

0303 44 90 – – – Annan 22 3 

0303 45 – – Blåfenad tonfisk (Thunnus thynnus) 

– – – För industriell framställning av produkter enligt nr 1604 

0303 45 11 – – – – Hel 22 0 

0303 45 13 – – – – Rensad, utan gälar 22 0 

0303 45 19 – – – – Annan (t.ex. utan huvud) 22 0 

0303 45 90 – – – Annan 22 5 

0303 46 – – Sydlig tonfisk (Thunnus maccoyii) 

– – – För industriell framställning av produkter enligt nr 1604 

0303 46 11 – – – – Hel 22 0 

0303 46 13 – – – – Rensad, utan gälar 22 0 

0303 46 19 – – – – Annan (t.ex. utan huvud) 22 0 

0303 46 90 – – – Annan 22 5 

0303 49 – – Annan 

– – – För industriell framställning av produkter enligt nr 1604 

0303 49 31 – – – – Hel 22 0 

0303 49 33 – – – – Rensad, utan gälar 22 0 

0303 49 39 – – – – Annan (t.ex. utan huvud) 22 0 

0303 49 80 – – – Annan 22 5 

– Sill och strömming (Clupea harengus, Clupea pallasii) samt 
torsk (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus), 
med undantag av lever, rom och mjölke 

0303 51 00 – – Sill och strömming (Clupea harengus, Clupea pallasii) 15 5 

0303 52 – – Torsk (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) 

0303 52 10 – – – Av arten Gadus morhua 12 0 

0303 52 30 – – – Av arten Gadus ogac 12 0 

0303 52 90 – – – Av arten Gadus macrocephalus 12 0 

– Svärdfisk (Xiphias gladius) och tandnotingar (Dissostichus 
spp.), med undantag av lever, rom och mjölke
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0303 61 00 – – Svärdfisk (Xiphias gladius) 7,5 3 

0303 62 00 – – Tandnotingar (Dissostichus spp.) 15 5 

– Annan fisk, med undantag av lever, rom och mjölke 

0303 71 – – Sardiner (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), samt sardi
neller (Sardinella spp.) och skarpsill (Sprattus sprattus) 

0303 71 10 – – – Sardiner av arten Sardina pilchardus 23 5 

0303 71 30 – – – Sardiner av släktet Sardinops; sardineller (Sardinella spp.) 15 5 

0303 71 80 – – – Skarpsill (Sprattus sprattus) 13 5 

0303 72 00 – – Kolja (Melanogrammus aeglefinus) 7,5 0 

0303 73 00 – – Gråsej (Pollachius virens) 7,5 0 

0303 74 – – Makrill (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scom
ber japonicus) 

0303 74 30 – – – Av arterna Scomber scombrus och Scomber japonicus 20 5 

0303 74 90 – – – Av arten Scomber australasicus 15 5 

0303 75 – – Haj 

0303 75 20 – – – Pigghaj (Squalus acanthias) 6 0 

0303 75 50 – – – Rödhaj (Scyliorhinus spp.) 6 0 

0303 75 90 – – – Annan 8 3 

0303 76 00 – – Ål (Anguilla spp.) Fri 0 

0303 77 00 – – Havsabborre (Dicentrarchus labrax, Dicentrarchus puncta
tus) 

15 0 

0303 78 – – Kummel (Merluccius spp. och Urophycis spp.) 

– – – Kummel av släktet Merluccius 

0303 78 11 – – – – Kapkummel (Merluccius capensis) och djuphavskummel 
(djuphavs-kapkummel) (Merluccius paradoxus) 

15 5 

0303 78 12 – – – – Argentinsk kummel (Merluccius hubbsi) 15 5 

0303 78 13 – – – – Sydkummel (Merluccius australis) 15 5 

0303 78 19 – – – – Annan 15 5 

0303 78 90 – – – Kummel av släktet Urophycis 15 5 

0303 79 – – Andra 

– – – Sötvattensfisk
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0303 79 11 – – – – Karp 8 3 

0303 79 19 – – – – Annan 8 3 

– – – Saltvattensfisk 

– – – – Fisk av släktet Euthynnus, med undantag av bonit (Eut
hynnus pelamis eller Katsuwonus pelamis) nämnd i nr 
0303 43 

– – – – – För industriell framställning av produkter enligt nr 
1604 

0303 79 21 – – – – – – Hel 22 0 

0303 79 23 – – – – – – Rensad, utan gälar 22 0 

0303 79 29 – – – – – – Annan (t.ex. utan huvud) 22 0 

0303 79 31 – – – – – Annan 22 5 

– – – – Kungsfisk (Sebastes spp.) 

0303 79 35 – – – – – Av arten Sebastes marinus 7,5 0 

0303 79 37 – – – – – Annan 7,5 0 

0303 79 41 – – – – Fisk av arten Boreogadus saida 12 5 

0303 79 45 – – – – Vitling (Merlangius merlangus) 7,5 0 

0303 79 51 – – – – Långa (Molva spp.) 7,5 0 

0303 79 55 – – – – Alaska pollack (Theragra chalcogramma) och lyrtorsk 
(Pollachius pollachius) 

15 5 

0303 79 58 – – – – Fisk av arten Orcynopsis unicolor 10 3 

0303 79 65 – – – – Ansjovis (Engraulis spp.) 15 5 

0303 79 71 – – – – Havsruda (Dentex Dentex och Pagellus spp.) 15 5 

0303 79 75 – – – – Havsbraxen (Brama spp.) 15 5 

0303 79 81 – – – – Marulk (Lophius spp.) 15 5 

0303 79 83 – – – – Blåvitling (Micromesistius poutassou eller Gadus poutas
sou) 

7,5 0 

0303 79 85 – – – – Sydlig blåvitling (Micromesistius australis) 7,5 0 

0303 79 91 – – – – Taggmakrill (Caranx trachurus, Trachurus trachurus) 15 5 

0303 79 92 – – – – Hoki (Macruronus novaezelandiae) 7,5 0 

0303 79 93 – – – – Skärlånga (Genypterus blacodes) 7,5 3
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0303 79 94 – – – – Fisk av arterna Pelotreis flavilatus och Peltorhamphus 
novaezelandiae 

7,5 0 

0303 79 98 – – – – Annan 15 3 

0303 80 – Lever, rom och mjölke 

0303 80 10 – – Fiskrom och mjölke för framställning av deoxiribonuklein
syra eller protaminsulfat 

Fri 0 

0303 80 90 – – Annan 10 3 

0304 Fiskfiléer och annat fiskkött (även hackat eller malet), färska, 
kylda eller frysta 

– Färska eller kylda 

0304 11 – – Svärdfisk (Xiphias gladius) 

0304 11 10 – – – Filéer 18 5 

0304 11 90 – – – Annat fiskkött (även hackat eller malet) 15 5 

0304 12 – – Tandnotingar (Dissostichus spp.) 

0304 12 10 – – – Filéer 18 5 

0304 12 90 – – – Annat fiskkött (även hackat eller malet) 15 5 

0304 19 – – Andra 

– – – Filéer 

– – – – Av sötvattensfisk 

0304 19 13 – – – – – Av stillahavslax (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus 
gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tscha
wytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou 
och Oncorhynchus rhodurus), atlantlax (Salmo salar) 
och donaulax (Hucho hucho) 

2 0 

– – – – – Av öring (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncor
hynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita och Oncor
hynchus gilae) 

0304 19 15 – – – – – – Av arten Oncorhynchus mykiss vägande mer än 
400 g per styck 

12 3 

0304 19 17 – – – – – – Annan 12 3 

0304 19 19 – – – – – Av annan sötvattensfisk 9 3 

– – – – Annan 

0304 19 31 – – – – – Av torsk (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macro
cephalus) och fisk av arten Boreogadus saida 

18 5 

0304 19 33 – – – – – Av gråsej (Pollachius virens) 18 5
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0304 19 35 – – – – – Av kungsfisk (Sebastes spp.) 18 5 

0304 19 39 – – – – – Andra 18 5 

– – – Annat fiskkött (även hackat eller malet) 

0304 19 91 – – – – Av sötvattensfisk 8 3 

– – – – Annat 

0304 19 97 – – – – – Lappar av sill och strömming 15 3 

0304 19 99 – – – – – Annat 15 5 

– Frysta filéer 

0304 21 00 – – Svärdfisk (Xiphias gladius) 7,5 3 

0304 22 00 – – Tandnotingar (Dissostichus spp.) 15 5 

0304 29 – – Andra 

– – – Av sötvattensfisk 

0304 29 13 – – – – Av stillahavslax (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus 
gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tscha
wytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou 
och Oncorhynchus rhodurus), atlantlax (Salmo salar) 
och donaulax (Hucho hucho) 

2 0 

– – – – Av öring (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncor
hynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita och Oncor
hynchus gilae) 

0304 29 15 – – – – – Av arten Oncorhynchus mykiss vägande mer än 400 g 
per styck 

12 3 

0304 29 17 – – – – – Annan 12 3 

0304 29 19 – – – – Av annan sötvattensfisk 9 3 

– – – Andra 

– – – – Av torsk (Gadus morhua, Gadus macrocephalus, Gadus 
ogac) och fisk av arten Boreogadus saida 

0304 29 21 – – – – – Av torsk av arten Gadus macrocephalus 7,5 3 

0304 29 29 – – – – – Andra 7,5 3 

0304 29 31 – – – – Av gråsej (Pollachius virens) 7,5 0 

0304 29 33 – – – – Av kolja (Melanogrammus aeglefinus) 7,5 3 

– – – – Av kungsfisk (Sebastes spp.) 

0304 29 35 – – – – – Av arten Sebastes marinus 7,5 0 

0304 29 39 – – – – – Annan 7,5 0
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0304 29 41 – – – – Av vitling (Merlangius merlangus) 7,5 0 

0304 29 43 – – – – Av långa (Molva spp.) 7,5 0 

0304 29 45 – – – – Av tonfisk (av släktet Thunnus) och fisk av släktet Eut
hynnus 

18 3 

– – – – Av makrill (Scomber scombrus, Scomber australasicus, 
Scomber japonicus) och fisk av arten Orcynopsis unico
lor 

0304 29 51 – – – – – Av makrill av arten Scomber australasicus 15 5 

0304 29 53 – – – – – Annan 15 5 

– – – – Av kummel (Merluccius spp. och Urophycis spp.) 

– – – – – Av kummel av släktet Merluccius 

0304 29 55 – – – – – – Av kapkummel (Merluccius capensis) och av djup
havskummel (djuphavs-kapkummel) (Merluccius para
doxus) 

7,5 0 

0304 29 56 – – – – – – Av argentinsk kummel (Merluccius hubbsi) 7,5 0 

0304 29 58 – – – – – – Annan 6,1 0 

0304 29 59 – – – – – Av kummel av släktet Urophycis 7,5 0 

– – – – Av haj 

0304 29 61 – – – – – Av pigghaj och rödhaj (Squalus acanthias och Scylior
hinus spp.) 

7,5 0 

0304 29 69 – – – – – Av annan haj 7,5 0 

0304 29 71 – – – – Av rödspätta (Pleuronectus platessa) 7,5 3 

0304 29 73 – – – – Av skrubbskädda (Platichthys flesus) 7,5 0 

0304 29 75 – – – – Av sill och strömming (Clupea harengus, Clupea pallasii) 15 5 

0304 29 79 – – – – Av glasvar (Lepidorhombus spp.) 15 5 

0304 29 83 – – – – Av marulk (Lophius spp.) 15 5 

0304 29 85 – – – – Av alaska pollack (Theragra chalcogramma) 13,7 5 

0304 29 91 – – – – Av hoki (Macruronus novaezelandiae) 7,5 0 

0304 29 99 – – – – Annan 15 5 

– Andra slag 

0304 91 00 – – Svärdfisk (Xiphias gladius) 7,5 0 

0304 92 00 – – Tandnotingar (Dissostichus spp.) 7,5 3 

0304 99 – – Andra
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0304 99 10 – – – Surimi 14,2 5 

– – – Annan 

0304 99 21 – – – – Av sötvattensfisk 8 3 

– – – – Annan 

0304 99 23 – – – – – Av sill och strömming (Clupea harengus, Clupea palla
sii) 

15 5 

0304 99 29 – – – – – Av kungsfisk (Sebastes spp.) 8 3 

– – – – – Av torsk (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macro
cephalus) och fisk av arten Boreogadus saida 

0304 99 31 – – – – – – Av torsk av arten Gadus macrocephalus 7,5 0 

0304 99 33 – – – – – – Av torsk av arten Gadus morhua 7,5 0 

0304 99 39 – – – – – – Annan 7,5 0 

0304 99 41 – – – – – Av gråsej (Pollachius virens) 7,5 0 

0304 99 45 – – – – – Av kolja (Melanogrammus aeglefinus) 7,5 0 

0304 99 51 – – – – – Av kummel (Merluccius spp., Urophycis spp.) 7,5 0 

0304 99 55 – – – – – Av glasvar (Lepidorhombus spp.) 15 5 

0304 99 61 – – – – – Av havsbraxen (Brama spp.) 15 5 

0304 99 65 – – – – – Av marulk (Lophius spp.) 7,5 0 

0304 99 71 – – – – – Av blåvitling (Micromesistius poutassou eller Gadus 
poutassou) 

7,5 0 

0304 99 75 – – – – – Av alaska pollack (Theragra chalcogramma) 7,5 3 

0304 99 99 – – – – – Annan 7,5 3 

0305 Fisk, torkad, saltad eller i saltlake; rökt (även varmrökt) fisk; 
mjöl och pelletar av fisk, lämpliga som livsmedel 

0305 10 00 – Mjöl och pelletar av fisk, lämpliga som livsmedel 13 5 

0305 20 00 – Lever, rom och mjölke av fisk, torkade, rökta, saltade eller i 
saltlake 

11 0 

0305 30 – Fiskfiléer, torkade, saltade eller i saltlake men inte rökta 

– – Av torsk (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocepha
lus) och av fisk av arten Boreogadus saida 

0305 30 11 – – – Av torsk av arten Gadus macrocephalus 16 5 

0305 30 19 – – – Annan 20 5
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0305 30 30 – – Av stillahavslax (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gor
buscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, 
Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou och Oncor
hynchus rhodurus), atlantlax (Salmo salar) och donaulax 
(Hucho hucho), saltade eller i saltlake 

15 5 

0305 30 50 – – Av liten helgeflundra (blåkveite) (Reinhardtius hippog
lossoides), saltade eller i saltlake 

15 5 

0305 30 90 – – Annan 16 5 

– Rökt fisk, inbegripet filéer 

0305 41 00 – – Stillahavslax (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbu
scha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, 
Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou och Oncor
hynchus rhodurus), atlantlax (Salmo salar) och donaulax 
(Hucho hucho) 

13 5 

0305 42 00 – – Sill och strömming (Clupea harengus, Clupea pallasii) 10 5 

0305 49 – – Annan 

0305 49 10 – – – Liten helgeflundra (blåkveite) (Reinhardtius hippoglossoi
des) 

15 5 

0305 49 20 – – – Atlanthelgeflundra (Hippoglossus hippoglossus) 16 5 

0305 49 30 – – – Makrill (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scom
ber japonicus) 

14 5 

0305 49 45 – – – Öring (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhyn
chus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gi
lae, Oncorhynchus apache och Oncorhynchus chrysogas
ter) 

14 5 

0305 49 50 – – – Ål (Anguilla spp.) 14 5 

0305 49 80 – – – Annan 14 5 

– Torkad fisk, även saltad, men inte rökt 

0305 51 – – Torsk (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) 

0305 51 10 – – – Torkad, inte saltad 13 5 

0305 51 90 – – – Torkad och saltad 13 5 

0305 59 – – Andra 

– – – Fisk av arten Boreogadus saida 

0305 59 11 – – – – Torkad, inte saltad 13 5 

0305 59 19 – – – – Torkad och saltad 13 5 

0305 59 30 – – – Sill och strömming (Clupea harengus, Clupea pallasii) 12 5 

0305 59 50 – – – Ansjovis (Engraulis spp.) 10 0
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0305 59 70 – – – Atlanthelgeflundra (Hippoglossus hippoglossus) 15 5 

0305 59 80 – – – Annan 12 5 

– Saltad fisk, inte torkad eller rökt och fisk i saltlake 

0305 61 00 – – Sill och strömming (Clupea harengus, Clupea pallasii) 12 5 

0305 62 00 – – Torsk (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) 13 5 

0305 63 00 – – Ansjovis (Engraulis spp.) 10 3 

0305 69 – – Annan 

0305 69 10 – – – Fisk av arten Boreogadus saida 13 5 

0305 69 30 – – – Atlanthelgeflundra (Hippoglossus hippoglossus) 15 3 

0305 69 50 – – – Stillahavslax (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbu
scha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, 
Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou och Oncor
hynchus rhodurus), atlantlax (Salmo salar) och donaulax 
(Hucho hucho) 

11 3 

0305 69 80 – – – Annan 12 5 

0306 Kräftdjur, även utan skal, levande, färska, kylda, frysta, tor
kade, saltade eller i saltlake; kräftdjur med skal, ångkokta eller 
kokta i vatten, även kylda, frysta, torkade, saltade eller i salt
lake; mjöl och pelletar av kräftdjur, lämpliga som livsmedel 

– Fryst 

0306 11 – – Languster (Palinurus spp., Panulirus spp. och Jasus spp.) 

0306 11 10 – – – Kräftstjärtar 12,5 3 

0306 11 90 – – – Annan 12,5 0 

0306 12 – – Hummer (Homarus spp.) 

0306 12 10 – – – Hel 6 3 

0306 12 90 – – – Annan 16 3 

0306 13 – – Räkor 

0306 13 10 – – – Av familjen Pandalidae 12 0 

0306 13 30 – – – Räkor av släktet Crangon 18 5 

0306 13 40 – – – Räkor av arten Parapenaeus longirostris 12 0 

0306 13 50 – – – Räkor av släktet Penaeus 12 0 

0306 13 80 – – – Andra 12 0
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0306 14 – – Krabbor 

0306 14 10 – – – Krabbor av arten Paralithodes camchaticus, Callinectes sa
pidus och Chionoecetes spp. 

7,5 0 

0306 14 30 – – – Krabbor av arten Cancer pagurus 7,5 0 

0306 14 90 – – – Andra 7,5 0 

0306 19 – – Andra, inbegripet mjöl och pelletar av kräftdjur, lämpliga 
som livsmedel 

0306 19 10 – – – Sötvattenskräftor 7,5 0 

0306 19 30 – – – Havskräftor (Nephrops norvegicus) 12 5 

0306 19 90 – – – Andra 12 0 

– Inte frysta 

0306 21 00 – – Languster (Palinurus spp., Panulirus spp. och Jasus spp.) 12,5 3 

0306 22 – – Hummer (Homarus spp.) 

0306 22 10 – – – Levande 8 3 

– – – Annan 

0306 22 91 – – – – Hel 8 3 

0306 22 99 – – – – Annan 10 3 

0306 23 – – Räkor 

0306 23 10 – – – Av familjen Pandalidae 12 0 

– – – Räkor av släktet Crangon 

0306 23 31 – – – – Färska, kylda, ångkokta eller kokta i vatten 18 5 

0306 23 39 – – – – Andra 18 5 

0306 23 90 – – – Annan 12 0 

0306 24 – – Krabbor 

0306 24 30 – – – Krabbor av arten Cancer pagurus 7,5 0 

0306 24 80 – – – Annan 7,5 0 

0306 29 – – Andra, inbegripet mjöl och pelletar av kräftdjur, lämpliga 
som livsmedel 

0306 29 10 – – – Sötvattenskräftor 7,5 0 

0306 29 30 – – – Havskräftor (Nephrops norvegicus) 12 5 

0306 29 90 – – – Andra 12 5
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0307 Blötdjur, även utan skal, levande, färska, kylda, frysta, torkade, 
saltade eller i saltlake; ryggradslösa vattendjur, andra än kräft
djur och blötdjur, levande, färska, kylda, frysta, torkade, sal
tade eller i saltlake; mjöl och pelletar av andra ryggradslösa 
vattendjur än kräftdjur, lämpliga som livsmedel 

0307 10 – Ostron 

0307 10 10 – – Levande platta ostron (av släktet Ostrea), inte vägande mer 
än 40 g styck, skalet inräknat 

Fri 0 

0307 10 90 – – Andra 9 3 

– Kammusslor av släktena Pecten, Chlamys och Placopecten 

0307 21 00 – – Levande, färska eller kylda 8 3 

0307 29 – – Andra 

0307 29 10 – – – Pilgrimsmusslor (Pecten maximus), frysta 8 0 

0307 29 90 – – – Andra 8 0 

– Blåmusslor (Mytilus spp. och Perna spp.) 

0307 31 – – Levande, färska eller kylda 

0307 31 10 – – – Mytilus spp. 10 0 

0307 31 90 – – – Perna spp. 8 0 

0307 39 – – Andra 

0307 39 10 – – – Mytilus spp. 10 0 

0307 39 90 – – – Perna spp. 8 0 

– Tioarmad bläckfisk (Sepia officinalis, Rossia macrosoma 
samt Sepiola spp., Ommastrephes spp., Loligo spp., Nototo
darus spp. och Sepioteuthis spp.) 

0307 41 – – Levande, färsk eller kyld 

0307 41 10 – – – Tioarmad bläckfisk (Sepia officinalis, Rossia macrosoma 
och Sepiola spp.) 

8 3 

– – – Tioarmad bläckfisk (Ommastrephes spp., Loligo spp., No
totodarus spp. och Sepioteuthis spp.) 

0307 41 91 – – – – Ommastrephes sagittatus och Loligo spp. 6 0 

0307 41 99 – – – – Annan 8 3 

0307 49 – – Annan 

– – – Fryst 

– – – – Tioarmad bläckfisk (Sepia officinalis, Rossia macrosoma 
och Sepiola spp.) 

– – – – – Av släktet Sepiola
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0307 49 01 – – – – – – Dvärgsepia (Sepiola rondeleti) 6 0 

0307 49 11 – – – – – – Annan 8 0 

0307 49 18 – – – – – Annan 8 0 

– – – – Tioarmad bläckfisk (Ommastrephes spp., Loligo spp., 
Nototodarus spp. och Sepioteuthis spp.) 

– – – – – Loligo spp. 

0307 49 31 – – – – – – Loligo vulgaris 6 3 

0307 49 33 – – – – – – Loligo pealei 6 0 

0307 49 35 – – – – – – Loligo patagonica 6 3 

0307 49 38 – – – – – – Annan 6 3 

0307 49 51 – – – – – Ommastrephes sagittatus 6 0 

0307 49 59 – – – – – Annan 8 3 

– – – Annan 

0307 49 71 – – – – Tioarmad bläckfisk (Sepia officinalis, Rossia macrosoma 
och Sepiola spp.) 

8 3 

– – – – Tioarmad bläckfisk (Ommastrephes spp., Loligo spp., 
Nototodarus spp. och Sepioteuthis spp.) 

0307 49 91 – – – – – Loligo spp. och Ommastrephes sagittatus 6 3 

0307 49 99 – – – – – Annan 8 3 

– Åttaarmad bläckfisk (Octopus spp.) 

0307 51 00 – – Levande, färsk eller kyld 8 0 

0307 59 – – Annan 

0307 59 10 – – – Fryst 8 3 

0307 59 90 – – – Annan 8 3 

0307 60 00 – Sniglar, andra än havssniglar Fri 0 

– Andra slag, inbegripet mjöl och pelletar av andra ryggrads
lösa vattendjur än kräftdjur, lämpliga som livsmedel 

0307 91 00 – – Levande, färska eller kylda 11 3 

0307 99 – – Andra 

– – – Frysta 

0307 99 11 – – – – Illex spp. 8 3 

0307 99 13 – – – – Venusmusslor och andra arter av familjen Veneridae 8 3
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0307 99 15 – – – – Manet (Rhopilema spp.) Fri 0 

0307 99 18 – – – – Andra 11 3 

0307 99 90 – – – Andra 11 0 

04 KAPITEL 4 – MEJERIPRODUKTER; FÅGELÄGG; NATURLIG 
HONUNG; ÄTBARA PRODUKTER AV ANIMALISKT UR
SPRUNG, INTE NÄMNDA ELLER INBEGRIPNA NÅGON AN
NANSTANS 

0401 Mjölk och grädde, inte koncentrerade och inte försatta med 
socker eller annat sötningsmedel 

0401 10 – Med en fetthalt av högst 1 viktprocent 

0401 10 10 – – I förpackningar med ett innehåll av högst 2 liter 13,8 EUR/100 kg/ 
net 

0 

0401 10 90 – – Andra slag 12,9 EUR/100 kg/ 
net 

0 

0401 20 – Med en fetthalt av mer än 1 viktprocent men högst 6 vikt
procent 

– – Högst 3 viktprocent 

0401 20 11 – – – I förpackningar med ett innehåll av högst 2 liter 18,8 EUR/100 kg/ 
net 

0 

0401 20 19 – – – Andra slag 17,9 EUR/100 kg/ 
net 

0 

– – Mer än 3 viktprocent 

0401 20 91 – – – I förpackningar med ett innehåll av högst 2 liter 22,7 EUR/100 kg/ 
net 

0 

0401 20 99 – – – Andra 21,8 EUR/100 kg/ 
net 

0 

0401 30 – Med en fetthalt av mer än 6 viktprocent 

– – Högst 21 viktprocent 

0401 30 11 – – – I förpackningar med ett innehåll av högst 2 liter 57,5 EUR/100 kg/ 
net 

0 

0401 30 19 – – – Andra slag 56,6 EUR/100 kg/ 
net 

0 

– – Mer än 21 viktprocent men högst 45 viktprocent 

0401 30 31 – – – I förpackningar med ett innehåll av högst 2 liter 110 EUR/100 kg/ 
net 

0 

0401 30 39 – – – Andra slag 109,1 EUR/100 kg/ 
net 

0 

– – Mer än 45 viktprocent
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0401 30 91 – – – I förpackningar med ett innehåll av högst 2 liter 183,7 EUR/100 kg/ 
net 

0 

0401 30 99 – – – Andra slag 182,8 EUR/100 kg/ 
net 

0 

0402 Mjölk och grädde, koncentrerade eller försatta med socker 
eller annat sötningsmedel 

0402 10 – I form av pulver eller granulat eller i annan fast form, med 
en fetthalt av högst 1,5 viktprocent 

– – Inte försatta med socker eller annat sötningsmedel 

0402 10 11 – – – I förpackningar med en nettovikt av högst 2,5 kg 125,4 EUR/100 kg/ 
net 

5 

0402 10 19 – – – Andra slag 118,8 EUR/100 kg/ 
net 

5 

– – Andra 

0402 10 91 – – – I förpackningar med en nettovikt av högst 2,5 kg 1,19 EUR/kg + 
27,5 EUR/100 kg/ 

net 

5 

0402 10 99 – – – Andra slag 1,19 EUR/kg + 
21 EUR/100 kg/net 

5 

– I form av pulver eller granulat eller i annan fast form, med 
en fetthalt av mer än 1,5 viktprocent 

0402 21 – – Inte försatta med socker eller annat sötningsmedel 

– – – Med en fetthalt av högst 27 viktprocent 

0402 21 11 – – – – I förpackningar med en nettovikt av högst 2,5 kg 135,7 EUR/100 kg/ 
net 

5 

– – – – Andra slag 

0402 21 17 – – – – – Med en fetthalt av högst 11 viktprocent 130,4 EUR/100 kg/ 
net 

5 

0402 21 19 – – – – – Med en fetthalt av mer än 11 viktprocent men högst 
27 viktprocent 

130,4 EUR/100 kg/ 
net 

5 

– – – Med en fetthalt av mer än 27 viktprocent 

0402 21 91 – – – – I förpackningar med en nettovikt av högst 2,5 kg 167,2 EUR/100 kg/ 
net 

5 

0402 21 99 – – – – Andra slag 161,9 EUR/100 kg/ 
net 

5 

0402 29 – – Andra 

– – – Med en fetthalt av högst 27 viktprocent
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0402 29 11 – – – – Specialmjölk för barn, i hermetiskt tillslutna behållare 
med en nettovikt av högst 500 g och med en fetthalt 
av mer än 10 viktprocent 

1,31 EUR/kg + 
22 EUR/100 kg/net 

5 

– – – – Andra slag 

0402 29 15 – – – – – I förpackningar med en nettovikt av högst 2,5 kg 1,31 EUR/kg + 
22 EUR/100 kg/net 

5 

0402 29 19 – – – – – Andra slag 1,31 EUR/kg + 
16,8 EUR/100 kg/ 

net 

5 

– – – Med en fetthalt av mer än 27 viktprocent 

0402 29 91 – – – – I förpackningar med en nettovikt av högst 2,5 kg 1,62 EUR/kg + 
22 EUR/100 kg/net 

5 

0402 29 99 – – – – Andra slag 1,62 EUR/kg + 
16,8 EUR/100 kg/ 

net 

5 

– Andra slag 

0402 91 – – Inte försatta med socker eller annat sötningsmedel 

– – – Med en fetthalt av högst 8 viktprocent 

0402 91 11 – – – – I förpackningar med en nettovikt av högst 2,5 kg 34,7 EUR/100 kg/ 
net 

5 

0402 91 19 – – – – Andra 34,7 EUR/100 kg/ 
net 

5 

– – – Med en fetthalt av mer än 8 viktprocent men högst 10 
viktprocent 

0402 91 31 – – – – I förpackningar med en nettovikt av högst 2,5 kg 43,4 EUR/100 kg/ 
net 

5 

0402 91 39 – – – – Andra slag 43,4 EUR/100 kg/ 
net 

5 

– – – Med en fetthalt av mer än 10 viktprocent men högst 45 
viktprocent 

0402 91 51 – – – – I förpackningar med en nettovikt av högst 2,5 kg 110 EUR/100 kg/ 
net 

5 

0402 91 59 – – – – Andra slag 109,1 EUR/100 kg/ 
net 

5 

– – – Med en fetthalt av mer än 45 viktprocent 

0402 91 91 – – – – I förpackningar med en nettovikt av högst 2,5 kg 183,7 EUR/100 kg/ 
net 

5 

0402 91 99 – – – – Andra slag 182,8 EUR/100 kg/ 
net 

5 

0402 99 – – Andra 

– – – Med en fetthalt av högst 9,5 viktprocent

SV L 127/564 Europeiska unionens officiella tidning 14.5.2011

1635 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 31 schwedischer Vertragstext (Normativer Teil)566 von 1432

www.parlament.gv.at



KN2007 Varuslag Bastullsats Kategori Ingångspris 

0402 99 11 – – – – I förpackningar med en nettovikt av högst 2,5 kg 57,2 EUR/100 kg/ 
net 

5 

0402 99 19 – – – – Andra slag 57,2 EUR/100 kg/ 
net 

5 

– – – Med en fetthalt av mer än 9,5 viktprocent men högst 45 
viktprocent 

0402 99 31 – – – – I förpackningar med en nettovikt av högst 2,5 kg 1,08 EUR/kg + 
19,4 EUR/100 kg/ 

net 

5 

0402 99 39 – – – – Andra slag 1,08 EUR/kg + 
18,5 EUR/100 kg/ 

net 

5 

– – – Med en fetthalt av mer än 45 viktprocent 

0402 99 91 – – – – I förpackningar med en nettovikt av högst 2,5 kg 1,81 EUR/kg + 
19,4 EUR/100 kg/ 

net 

5 

0402 99 99 – – – – Andra slag 1,81 EUR/kg + 
18,5 EUR/100 kg/ 

net 

5 

0403 Kärnmjölk, filmjölk, gräddfil, yoghurt, kefir och annan fer
menterad eller syrad mjölk och grädde, även koncentrerade, 
försatta med socker eller annat sötningsmedel, smaksatta eller 
innehållande frukt, bär, nötter eller kakao 

0403 10 – Yoghurt 

– – Varken smaksatt eller innehållande frukt, bär, nötter eller 
kakao 

– – – Inte försatt med socker eller annat sötningsmedel, med en 
fetthalt av 

0403 10 11 – – – – Högst 3 viktprocent 20,5 EUR/100 kg/ 
net 

0 

0403 10 13 – – – – Mer än 3 viktprocent men högst 6 viktprocent 24,4 EUR/100 kg/ 
net 

0 

0403 10 19 – – – – Mer än 6 viktprocent 59,2 EUR/100 kg/ 
net 

0 

– – – Annan, med en fetthalt av 

0403 10 31 – – – – Högst 3 viktprocent 0,17 EUR/kg + 
21,1 EUR/100 kg/ 

net 

0 

0403 10 33 – – – – Mer än 3 viktprocent men högst 6 viktprocent 0,20 EUR/kg + 
21,1 EUR/100 kg/ 

net 

0
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0403 10 39 – – – – Mer än 6 viktprocent 0,54 EUR/kg + 
21,1 EUR/100 kg/ 

net 

0 

– – Smaksatt eller innehållande frukt, bär, nötter eller kakao 

– – – I form av pulver eller granulat eller i annan fast form, 
med en mjölkfetthalt av 

0403 10 51 – – – – Högst 1,5 viktprocent 8,3 + 95 EUR/ 
100 kg/net 

0 

0403 10 53 – – – – Mer än 1,5 viktprocent men högst 27 viktprocent 8,3 + 130,4 EUR/ 
100 kg/net 

0 

0403 10 59 – – – – Mer än 27 viktprocent 8,3 + 168,8 EUR/ 
100 kg/net 

0 

– – – Annan, med en mjölkfetthalt av 

0403 10 91 – – – – Högst 3 viktprocent 8,3 + 12,4 EUR/ 
100 kg/net 

0 

0403 10 93 – – – – Mer än 3 viktprocent men högst 6 viktprocent 8,3 + 17,1 EUR/ 
100 kg/net 

0 

0403 10 99 – – – – Mer än 6 viktprocent 8,3 + 26,6 EUR/ 
100 kg/net 

0 

0403 90 – Andra slag 

– – Varken smaksatta eller innehållande frukt, bär, nötter eller 
kakao 

– – – I form av pulver eller granulat eller i annan fast form 

– – – – Inte försatta med socker eller annat sötningsmedel, med 
en fetthalt av 

0403 90 11 – – – – – Högst 1,5 viktprocent 100,4 EUR/100 kg/ 
net 

0 

0403 90 13 – – – – – Mer än 1,5 viktprocent men högst 27 viktprocent 135,7 EUR/100 kg/ 
net 

0 

0403 90 19 – – – – – Mer än 27 viktprocent 167,2 EUR/100 kg/ 
net 

0 

– – – – Andra, med en fetthalt av 

0403 90 31 – – – – – Högst 1,5 viktprocent 0,95 EUR/kg + 
22 EUR/100 kg/net 

0 

0403 90 33 – – – – – Mer än 1,5 viktprocent men högst 27 viktprocent 1,31 EUR/kg + 
22 EUR/100 kg/net 

0 

0403 90 39 – – – – – Mer än 27 viktprocent 1,62 EUR/kg + 
22 EUR/100 kg/net 

0 

– – – Andra 

– – – – Inte försatta med socker eller annat sötningsmedel, med 
en fetthalt av
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0403 90 51 – – – – – Högst 3 viktprocent 20,5 EUR/100 kg/ 
net 

0 

0403 90 53 – – – – – Mer än 3 viktprocent men högst 6 viktprocent 24,4 EUR/100 kg/ 
net 

0 

0403 90 59 – – – – – Mer än 6 viktprocent 59,2 EUR/100 kg/ 
net 

0 

– – – – Andra, med en fetthalt av 

0403 90 61 – – – – – Högst 3 viktprocent 0,17 EUR/kg + 
21,1 EUR/100 kg/ 

net 

0 

0403 90 63 – – – – – Mer än 3 viktprocent men högst 6 viktprocent 0,20 EUR/kg + 
21,1 EUR/100 kg/ 

net 

0 

0403 90 69 – – – – – Mer än 6 viktprocent 0,54 EUR/kg + 
21,1 EUR/100 kg/ 

net 

0 

– – Smaksatta eller innehållande frukt, bär, nötter eller kakao 

– – – I form av pulver eller granulat eller i annan fast form, 
med en mjölkfetthalt av 

0403 90 71 – – – – Högst 1,5 viktprocent 8,3 + 95 EUR/ 
100 kg/net 

0 

0403 90 73 – – – – Mer än 1,5 viktprocent men högst 27 viktprocent 8,3 + 130,4 EUR/ 
100 kg/net 

0 

0403 90 79 – – – – Mer än 27 viktprocent 8,3 + 168,8 EUR/ 
100 kg/net 

0 

– – – Andra, med en mjölkfetthalt av 

0403 90 91 – – – – Högst 3 viktprocent 8,3 + 12,4 EUR/ 
100 kg/net 

0 

0403 90 93 – – – – Mer än 3 viktprocent men högst 6 viktprocent 8,3 + 17,1 EUR/ 
100 kg/net 

0 

0403 90 99 – – – – Mer än 6 viktprocent 8,3 + 26,6 EUR/ 
100 kg/net 

0 

0404 Vassle, även koncentrerad eller försatt med socker eller annat 
sötningsmedel; produkter bestående av naturliga mjölk
beståndsdelar, även försatta med socker eller annat sötnings
medel, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans 

0404 10 – Vassle och modifierad vassle, även koncentrerad eller försatt 
med socker eller annat sötningsmedel 

– – I form av pulver eller granulat eller i annan fast form 

– – – Inte försatt med socker eller annat sötningsmedel, med ett 
proteininnehåll (kväveinnehåll × 6,38) av 

– – – – Högst 15 viktprocent och med en fetthalt av
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0404 10 02 – – – – – Högst 1,5 viktprocent 7 EUR/100 kg/net 0 

0404 10 04 – – – – – Mer än 1,5 viktprocent men högst 27 viktprocent 135,7 EUR/100 kg/ 
net 

0 

0404 10 06 – – – – – Mer än 27 viktprocent 167,2 EUR/100 kg/ 
net 

0 

– – – – Mer än 15 viktprocent och med en fetthalt av 

0404 10 12 – – – – – Högst 1,5 viktprocent 100,4 EUR/100 kg/ 
net 

0 

0404 10 14 – – – – – Mer än 1,5 viktprocent men högst 27 viktprocent 135,7 EUR/100 kg/ 
net 

0 

0404 10 16 – – – – – Mer än 27 viktprocent 167,2 EUR/100 kg/ 
net 

0 

– – – Annan, med ett proteininnehåll (kväveinnehåll × 6,38) av 

– – – – Högst 15 viktprocent och med en fetthalt av 

0404 10 26 – – – – – Högst 1,5 viktprocent 0,07 EUR/kg/net + 
16,8 EUR/100 kg/ 

net 

0 

0404 10 28 – – – – – Mer än 1,5 viktprocent men högst 27 viktprocent 1,31 EUR/kg/net + 
22 EUR/100 kg/net 

0 

0404 10 32 – – – – – Mer än 27 viktprocent 1,62 EUR/kg/net + 
22 EUR/100 kg/net 

0 

– – – – Mer än 15 viktprocent och med en fetthalt av 

0404 10 34 – – – – – Högst 1,5 viktprocent 0,95 EUR/kg/net + 
22 EUR/100 kg/net 

0 

0404 10 36 – – – – – Mer än 1,5 viktprocent men högst 27 viktprocent 1,31 EUR/kg/net + 
22 EUR/100 kg/net 

0 

0404 10 38 – – – – – Mer än 27 viktprocent 1,62 EUR/kg/net + 
22 EUR/100 kg/net 

0 

– – Annan 

– – – Inte försatt med socker eller annat sötningsmedel, med ett 
proteininnehåll (kväveinnehåll × 6,38) av 

– – – – Högst 15 viktprocent och med en fetthalt av 

0404 10 48 – – – – – Högst 1,5 viktprocent 0,07 EUR/kg/net 0 

0404 10 52 – – – – – Mer än 1,5 viktprocent men högst 27 viktprocent 135,7 EUR/100 kg/ 
net 

0
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0404 10 54 – – – – – Mer än 27 viktprocent 167,2 EUR/100 kg/ 
net 

0 

– – – – Mer än 15 viktprocent och med en fetthalt av 

0404 10 56 – – – – – Högst 1,5 viktprocent 100,4 EUR/100 kg/ 
net 

0 

0404 10 58 – – – – – Mer än 1,5 viktprocent men högst 27 viktprocent 135,7 EUR/100 kg/ 
net 

0 

0404 10 62 – – – – – Mer än 27 viktprocent 167,2 EUR/100 kg/ 
net 

0 

– – – Annan, med ett proteininnehåll (kväveinnehåll × 6,38) av 

– – – – Högst 15 viktprocent och med en fetthalt av 

0404 10 72 – – – – – Högst 1,5 viktprocent 0,07 EUR/kg/net + 
16,8 EUR/100 kg/ 

net 

0 

0404 10 74 – – – – – Mer än 1,5 viktprocent men högst 27 viktprocent 1,31 EUR/kg/net + 
22 EUR/100 kg/net 

0 

0404 10 76 – – – – – Mer än 27 viktprocent 1,62 EUR/kg/net + 
22 EUR/100 kg/net 

0 

– – – – Mer än 15 viktprocent och med en fetthalt av 

0404 10 78 – – – – – Högst 1,5 viktprocent 0,95 EUR/kg/net + 
22 EUR/100 kg/net 

0 

0404 10 82 – – – – – Mer än 1,5 viktprocent men högst 27 viktprocent 1,31 EUR/kg/net + 
22 EUR/100 kg/net 

0 

0404 10 84 – – – – – Mer än 27 viktprocent 1,62 EUR/kg/net + 
22 EUR/100 kg/net 

0 

0404 90 – Andra slag 

– – Inte försatta med socker eller annat sötningsmedel, med en 
fetthalt av 

0404 90 21 – – – Högst 1,5 viktprocent 100,4 EUR/100 kg/ 
net 

0 

0404 90 23 – – – Mer än 1,5 viktprocent men högst 27 viktprocent 135,7 EUR/100 kg/ 
net 

0 

0404 90 29 – – – Mer än 27 viktprocent 167,2 EUR/100 kg/ 
net 

0 

– – Andra, med en fetthalt av
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0404 90 81 – – – Högst 1,5 viktprocent 0,95 EUR/kg/net + 
22 EUR/100 kg/net 

0 

0404 90 83 – – – Mer än 1,5 viktprocent men högst 27 viktprocent 1,31 EUR/kg/net + 
22 EUR/100 kg/net 

0 

0404 90 89 – – – Mer än 27 viktprocent 1,62 EUR/kg/net + 
22 EUR/100 kg/net 

0 

0405 Smör och andra fetter och oljor framställda av mjölk; bred
bara smörfettsprodukter 

0405 10 – Smör 

– – Med en fetthalt av högst 85 viktprocent 

– – – Naturligt smör 

0405 10 11 – – – – I förpackningar med en nettovikt av högst 1 kg 189,6 EUR/100 kg/ 
net 

0 

0405 10 19 – – – – Annat 189,6 EUR/100 kg/ 
net 

0 

0405 10 30 – – – Rekombinerat smör 189,6 EUR/100 kg/ 
net 

0 

0405 10 50 – – – Vasslesmör 189,6 EUR/100 kg/ 
net 

0 

0405 10 90 – – Annat 231,3 EUR/100 kg/ 
net 

0 

0405 20 – Bredbara smörfettsprodukter 

0405 20 10 – – Med en fetthalt av minst 39 viktprocent men mindre än 60 
viktprocent 

9 + EA 0 

0405 20 30 – – Med en fetthalt av minst 60 viktprocent men högst 75 
viktprocent 

9 + EA 0 

0405 20 90 – – Med en fetthalt av mer än 75 viktprocent men mindre än 
80 viktprocent 

189,6 EUR/100 kg/ 
net 

0 

0405 90 – Annat 

0405 90 10 – – Med en fetthalt av minst 99,3 viktprocent och en vatten
halt av högst 0,5 viktprocent 

231,3 EUR/100 kg/ 
net 

0 

0405 90 90 – – Annat 231,3 EUR/100 kg/ 
net 

0 

0406 Ost och ostmassa 

0406 10 – Färsk (inte mognad) ost (inbegripet mesost) samt ostmassa 

0406 10 20 – – Med en fetthalt av högst 40 viktprocent 185,2 EUR/100 kg/ 
net 

0
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0406 10 80 – – Annan 221,2 EUR/100 kg/ 
net 

0 

0406 20 – Riven eller pulveriserad ost av alla slag 

0406 20 10 – – Glarus örtost (så kallad Schabziger) framställd av skum
mjölk och med tillsats av fint malda örter 

7,7 0 

0406 20 90 – – Annan 188,2 EUR/100 kg/ 
net 

0 

0406 30 – Smältost, inte riven eller pulveriserad 

0406 30 10 – – Framställd uteslutande av Emmentaler, Gruyère och Appen
zeller, även med tillsats av Glarus örtost (så kallad Schabzi
ger), i detaljhandelsförpackningar och med en fetthalt av 
högst 56 viktprocent beräknat på torrsubstansen 

144,9 EUR/100 kg/ 
net 

0 

– – Annan 

– – – Med en fetthalt av högst 36 viktprocent och med en 
fetthalt beräknat på torrsubstansen av 

0406 30 31 – – – – Högst 48 viktprocent 139,1 EUR/100 kg/ 
net 

0 

0406 30 39 – – – – Mer än 48 viktprocent 144,9 EUR/100 kg/ 
net 

0 

0406 30 90 – – – Med en fetthalt av mer än 36 viktprocent 215 EUR/100 kg/ 
net 

0 

0406 40 – Blåmögelost och annan ost med marmoreringar vilka fram
ställts genom användning av Penicillium roqueforti 

0406 40 10 – – Roquefort 140,9 EUR/100 kg/ 
net 

0 

0406 40 50 – – Gorgonzola 140,9 EUR/100 kg/ 
net 

0 

0406 40 90 – – Annan 140,9 EUR/100 kg/ 
net 

0 

0406 90 – Annan ost 

0406 90 01 – – Avsedd för beredning 167,1 EUR/100 kg/ 
net 

0 

– – Andra 

0406 90 13 – – – Emmentaler 171,7 EUR/100 kg/ 
net 

0 

0406 90 15 – – – Gruyère, Sbrinz 171,7 EUR/100 kg/ 
net 

0 

0406 90 17 – – – Bergkäse, Appenzeller 171,7 EUR/100 kg/ 
net 

0
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0406 90 18 – – – Fromage fribourgeois, Vacherin Mont d'Or och Tête de 
Moine 

171,7 EUR/100 kg/ 
net 

0 

0406 90 19 – – – Glarus örtost (så kallad Schabziger) framställd av skum
mjölk och med tillsats av fint malda örter 

7,7 0 

0406 90 21 – – – Cheddar 167,1 EUR/100 kg/ 
net 

0 

0406 90 23 – – – Edamer 151 EUR/100 kg/ 
net 

0 

0406 90 25 – – – Tilsiter 151 EUR/100 kg/ 
net 

0 

0406 90 27 – – – Butterkäse 151 EUR/100 kg/ 
net 

0 

0406 90 29 – – – Kashkaval 151 EUR/100 kg/ 
net 

0 

0406 90 32 – – – Feta 151 EUR/100 kg/ 
net 

0 

0406 90 35 – – – Kefalo-Tyri 151 EUR/100 kg/ 
net 

0 

0406 90 37 – – – Finlandia 151 EUR/100 kg/ 
net 

0 

0406 90 39 – – – Jarlsberg 151 EUR/100 kg/ 
net 

0 

– – – Annan 

0406 90 50 – – – – Ost av fårmjölk eller buffelmjölk i behållare innehållande 
saltlake eller i behållare av får- eller getskinn 

151 EUR/100 kg/ 
net 

0 

– – – – Annan 

– – – – – Med en fetthalt av högst 40 viktprocent och en vat
tenhalt i den fettfria ostmassan av 

– – – – – – Högst 47 viktprocent 

0406 90 61 – – – – – – – Grana Padano, Parmigiano Reggiano 188,2 EUR/100 kg/ 
net 

0 

0406 90 63 – – – – – – – Fiore Sardo, Pecorino 188,2 EUR/100 kg/ 
net 

0 

0406 90 69 – – – – – – – Annan 188,2 EUR/100 kg/ 
net 

0 

– – – – – – Mer än 47 viktprocent men högst 72 viktprocent 

0406 90 73 – – – – – – – Provolone 151 EUR/100 kg/ 
net 

0 

0406 90 75 – – – – – – – Asiago, Caciocavallo, Montasio, Ragusano 151 EUR/100 kg/ 
net 

0
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0406 90 76 – – – – – – – Danbo, Fontal, Fontina, Fynbo, Havarti, Maribo, 
Samsö 

151 EUR/100 kg/ 
net 

0 

0406 90 78 – – – – – – – Gouda 151 EUR/100 kg/ 
net 

0 

0406 90 79 – – – – – – – Esrom, Italico, Kernhem, Saint-Nectaire, Saint-Paulin, 
Taleggio 

151 EUR/100 kg/ 
net 

0 

0406 90 81 – – – – – – – Cantal, Cheshire, Wensleydale, Lancashire, Double 
Gloucester, Blarney, Colby, Monterey 

151 EUR/100 kg/ 
net 

0 

0406 90 82 – – – – – – – Camembert 151 EUR/100 kg/ 
net 

0 

0406 90 84 – – – – – – – Brie 151 EUR/100 kg/ 
net 

0 

0406 90 85 – – – – – – – Kefalograviera, Kasseri 151 EUR/100 kg/ 
net 

0 

– – – – – – – Annan ost med en vattenhalt i den fettfria ostmas
san av 

0406 90 86 – – – – – – – – Mer än 47 viktprocent men högst 52 viktprocent 151 EUR/100 kg/ 
net 

0 

0406 90 87 – – – – – – – – Mer än 52 viktprocent men högst 62 viktprocent 151 EUR/100 kg/ 
net 

0 

0406 90 88 – – – – – – – – Mer än 62 viktprocent men högst 72 viktprocent 151 EUR/100 kg/ 
net 

0 

0406 90 93 – – – – – – Mer än 72 viktprocent 185,2 EUR/100 kg/ 
net 

0 

0406 90 99 – – – – – Annan 221,2 EUR/100 kg/ 
net 

0 

0407 00 Fågelägg med skal, färska, konserverade eller kokta 

– Ägg av fjäderfä 

– – För kläckning 

0407 00 11 – – – Av kalkoner eller gäss 105 EUR/1 000 
p/st. 

0 

0407 00 19 – – – Andra 35 EUR/1 000 p/st. 0 

0407 00 30 – – Andra slag 30,4 EUR/100 kg/ 
net 

0 

0407 00 90 – Andra ägg 7,7 0 

0408 Fågelägg utan skal samt äggula, färska, torkade, ångkokta eller 
kokta i vatten, gjutna, frysta eller på annat sätt konserverade, 
även försatta med socker eller annat sötningsmedel 

– Äggula 

0408 11 – – Torkad
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0408 11 20 – – – Olämplig som livsmedel Fri 0 

0408 11 80 – – – Annan 142,3 EUR/100 kg/ 
net 

0 

0408 19 – – Annan 

0408 19 20 – – – Olämplig som livsmedel Fri 0 

– – – Annan 

0408 19 81 – – – – Flytande 62 EUR/100 kg/net 0 

0408 19 89 – – – – Annan, inklusive fryst 66,3 EUR/100 kg/ 
net 

0 

– Andra slag 

0408 91 – – Torkad 

0408 91 20 – – – Olämpliga som livsmedel Fri 0 

0408 91 80 – – – Annan 137,4 EUR/100 kg/ 
net 

0 

0408 99 – – Annan 

0408 99 20 – – – Olämplig som livsmedel Fri 0 

0408 99 80 – – – Andra 35,3 EUR/100 kg/ 
net 

0 

0409 00 00 Naturlig honung 17,3 5 

0410 00 00 Ätbara produkter av animaliskt ursprung, inte nämnda eller 
inbegripna någon annanstans 

7,7 0 

05 KAPITEL 5 – PRODUKTER AV ANIMALISKT URSPRUNG, 
INTE NÄMNDA ELLER INBEGRIPNA NÅGON ANNAN
STANS 

0501 00 00 Människohår, obearbetat, även tvättat eller avfettat; avfall av 
människohår 

Fri 0 

0502 Borst och andra hår av svin; hår av grävling samt andra 
djurhår för borsttillverkning; avfall av sådana borst och hår 

0502 10 00 – Borst och andra hår av svin samt avfall av sådana hår Fri 0 

0502 90 00 – Andra slag Fri 0 

0504 00 00 Tarmar, blåsor och magar av djur (andra än fiskar), hela eller i 
bitar, färska, kylda, frysta, saltade, i saltlake, torkade eller rökta 

Fri 0 

0505 Skinn och andra delar av fåglar, med kvarsittande fjädrar eller 
dun, fjädrar och delar av fjädrar (även med klippta kanter) 
samt dun, även rengjorda, desinficerade eller behandlade i 
konserverande syfte men inte vidare bearbetade; mjöl och 
avfall av fjädrar eller delar av fjädrar
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0505 10 – Fjädrar av sådana slag som används för stoppningsändamål; 
dun 

0505 10 10 – – Råa Fri 0 

0505 10 90 – – Andra Fri 0 

0505 90 00 – Andra slag Fri 0 

0506 Ben och kvicke, obearbetade, avfettade, enkelt preparerade 
(men inte tillformade), behandlade med syra eller befriade 
från gelatin; mjöl och avfall av dessa produkter 

0506 10 00 – Ossein samt ben behandlade med syra Fri 0 

0506 90 00 – Andra slag Fri 0 

0507 Elfenben, sköldpadd, valbarder och valbardsborst, horn, hovar, 
klövar, naglar, klor och näbbar, obearbetade eller enkelt pre
parerade men inte tillformade; mjöl och avfall av dessa pro
dukter 

0507 10 00 – Elfenben; mjöl och avfall av elfenben Fri 0 

0507 90 00 – Andra slag Fri 0 

0508 00 00 Korall och liknande material, obearbetade eller enkelt prepa
rerade men inte vidare bearbetade; skal av blötdjur, kräftdjur 
och tagghudingar samt ryggskal av bläckfisk (os sepiae), obe
arbetade eller enkelt preparerade men inte tillformade; mjöl 
och avfall av dessa produkter 

Fri 0 

0510 00 00 Ambra, bävergäll, sibet och mysk; spanska flugor; galla, även 
torkad; körtlar och andra animaliska produkter som används 
för beredning av farmaceutiska produkter, färska, kylda, frysta 
eller tillfälligt konserverade på annat sätt 

Fri 0 

0511 Animaliska produkter, inte nämnda eller inbegripna någon 
annanstans; döda djur enligt kap. 1 och 3, olämpliga som 
livsmedel 

0511 10 00 – Sperma av nötkreatur eller andra oxdjur Fri 0 

– Andra slag 

0511 91 – – Produkter av fisk eller av kräftdjur, blötdjur eller andra 
ryggradslösa vattendjur; döda djur enligt kap. 3 

0511 91 10 – – – Fiskavfall Fri 0 

0511 91 90 – – – Andra slag Fri 0 

0511 99 – – Andra 

0511 99 10 – – – Senor; avklipp och liknande avfall av oberedda hudar och 
skinn 

Fri 0 

– – – Naturlig tvättsvamp av animaliskt ursprung 

0511 99 31 – – – – Rå Fri 0 

0511 99 39 – – – – Annan 5,1 3 

0511 99 85 – – – Andra slag Fri 0
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06 KAPITEL 6 – LEVANDE TRÄD OCH ANDRA LEVANDE 
VÄXTER; LÖKAR, RÖTTER O.D.; SNITTBLOMMOR OCH 
SNITTGRÖNT 

0601 Lökar, stamknölar, rotknölar och rhizomer, i vila, under till
växt eller i blomning; växter (inbegripet plantor) och rötter av 
cikoriaarter, andra än rötter enligt nr 1212 

0601 10 – Lökar, stamknölar, rotknölar och rhizomer, i vila 

0601 10 10 – – Hyacinter 5,1 0 

0601 10 20 – – Narcisser 5,1 0 

0601 10 30 – – Tulpaner 5,1 0 

0601 10 40 – – Gladiolus 5,1 0 

0601 10 90 – – Andra 5,1 0 

0601 20 – Lökar, stamknölar, rotknölar och rhizomer, under tillväxt 
eller i blomning; växter (inbegripet plantor) och rötter av 
cikoriaarter 

0601 20 10 – – Växter (inbegripet plantor) och rötter av cikoriaarter Fri 0 

0601 20 30 – – Orkidéer, hyacinter, narcisser och tulpaner 9,6 0 

0601 20 90 – – Andra 6,4 0 

0602 Andra levande växter (inbegripet rötter), sticklingar och 
ympkvistar; svampmycelium 

0602 10 – Icke rotade sticklingar samt ympkvistar 

0602 10 10 – – Av vin Fri 0 

0602 10 90 – – Andra 4 0 

0602 20 – Fruktträd och bärbuskar, även ympade/okulerade 

0602 20 10 – – Ympkvistar av vin, ympade/okulerade eller rotade Fri 0 

0602 20 90 – – Andra 8,3 0 

0602 30 00 – Rhododendron och azalea, även ympade/okulerade 8,3 0 

0602 40 – Rosor, även ympade/okulerade 

0602 40 10 – – Varken ympade eller okulerade 8,3 0 

0602 40 90 – – Ympade eller okulerade 8,3 0 

0602 90 – Andra 

0602 90 10 – – Svampmycelium 8,3 0 

0602 90 20 – – Ananasplantor Fri 0
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0602 90 30 – – Köksväxtplantor och jordgubbsplantor 8,3 0 

– – Andra 

– – – Frilandsplantor 

– – – – Träd och buskar 

0602 90 41 – – – – – Skogsträd 8,3 0 

– – – – – Andra 

0602 90 45 – – – – – – Rotade sticklingar och unga plantor 6,5 0 

0602 90 49 – – – – – – Andra 8,3 0 

– – – – Andra frilandsplantor 

0602 90 51 – – – – – Perenna växter 8,3 0 

0602 90 59 – – – – – Andra slag 8,3 0 

– – – Krukväxter 

0602 90 70 – – – – Rotade sticklingar och unga plantor, med undantag av 
kaktusar 

6,5 0 

– – – – Andra 

0602 90 91 – – – – – Blomväxter med knoppar eller blommor, med undan
tag av kaktusar 

6,5 0 

0602 90 99 – – – – – Andra 6,5 0 

0603 Snittblommor och blomknoppar av sådana slag som är lämp
liga till buketter eller annat prydnadsändamål, friska, torkade, 
färgade, blekta, impregnerade eller på annat sätt preparerade 

– Friska 

0603 11 00 – – Rosor 8,5 0 

0603 12 00 – – Nejlikor 8,5 0 

0603 13 00 – – Orkidéer 8,5 0 

0603 14 00 – – Krysantemum 8,5 0 

0603 19 – – Andra 

0603 19 10 – – – Gladiolus 8,5 0 

0603 19 90 – – – Andra 8,5 0 

0603 90 00 – Andra slag 10 0 

0604 Blad, kvistar och andra växtdelar, utan blommor eller 
blomknoppar, samt gräs, mossa och lavar, utgörande varor 
av sådana slag som är lämpliga till buketter eller annat pryd
nadsändamål, friska, torkade, färgade, blekta, impregnerade 
eller på annat sätt preparerade
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0604 10 – Mossa och lavar 

0604 10 10 – – Renlav Fri 0 

0604 10 90 – – Andra slag 5 0 

– Andra slag 

0604 91 – – Friska 

0604 91 20 – – – Julgranar 2,5 0 

0604 91 40 – – – Kvistar av barrträd 2,5 0 

0604 91 90 – – – Andra 2 0 

0604 99 – – Andra 

0604 99 10 – – – Endast torkade Fri 0 

0604 99 90 – – – Andra 10,9 0 

07 KAPITEL 7 – GRÖNSAKER SAMT VISSA ÄTBARA RÖTTER 
OCH STAM- ELLER ROTKNÖLAR 

0701 Potatis, färsk eller kyld 

0701 10 00 – Utsädespotatis 4,5 0 

0701 90 – Annan potatis 

0701 90 10 – – För framställning av stärkelse 5,8 0 

– – Annan 

0701 90 50 – – – Nyskördad, under tiden 1 januari–30 juni 9,6 0 

0701 90 90 – – – Annan 11,5 0 

0702 00 00 Tomater, färska eller kylda Se punkt 3 i tillägg 
2-A-2 

5 Se punkt 3 i tillägg 
2-A-2 

0703 Kepalök (vanlig lök), schalottenlök, vitlök, purjolök och lök av 
andra Allium-arter, färska eller kylda 

0703 10 – Kepalök (vanlig lök) och schalottenlök 

– – Kepalök (vanlig lök) 

0703 10 11 – – – Sättlök 9,6 5 

0703 10 19 – – – Annan 9,6 5 

0703 10 90 – – Schalottenlök 9,6 0 

0703 20 00 – Vitlök 9,6 + 120 EUR/ 
100 kg/net 

5 

0703 90 00 – Purjolök och lök av andra Allium-arter 10,4 0
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0704 Kål, färsk eller kyld 

0704 10 00 – Blomkål (inbegripet broccoli) 9,6 MIN 1,1 EUR/ 
100 kg/net 

3 

0704 20 00 – Brysselkål 12 0 

0704 90 – Annan kål 

0704 90 10 – – Vitkål och rödkål 12 MIN 0,4 EUR/ 
100 kg/net 

0 

0704 90 90 – – Annan 12 0 

0705 Trädgårdssallat (Lactuca sativa) och cikoriasallat (Cichorium 
spp.), färska eller kylda 

– Trädgårdssallat 

0705 11 00 – – Huvudsallat 10,4 MIN 
1,3 EUR/100 kg/br. 

0 

0705 19 00 – – Annan trädgårdssallat 10,4 0 

– Cikoriasallat 

0705 21 00 – – Witloofcikoria (Cichorium intybus var. foliosum) 10,4 0 

0705 29 00 – – Annan cikoriasallat 10,4 0 

0706 Morötter, rovor, rödbetor, haverrot (salsifi), rotselleri, rädisor 
och liknande rotfrukter, färska eller kylda 

0706 10 00 – Morötter och rovor 13,6 0 

0706 90 – Andra slag 

0706 90 10 – – Rotselleri 13,6 3 

0706 90 30 – – Pepparrot (Cochlearia armoracia) 12 0 

0706 90 90 – – Andra 13,6 0 

0707 00 Gurkor, färska eller kylda 

0707 00 05 – Gurkor, andra än små gurkor, s.k. cornichons Se punkt 3 i tillägg 
2-A-2 

0 Se punkt 3 i tillägg 
2-A-2 

0707 00 90 – Små gurkor, s.k. cornichons 12,8 0 

0708 Baljfrukter och baljväxtfrön, färska eller kylda 

0708 10 00 – Ärtor (Pisum sativum) 8 3 

0708 20 00 – Bönor (Vigna spp. och Phaseolus spp.) 10,4 MIN 
1,6 EUR/100 kg/ 

net 

3 

0708 90 00 – Andra slag 11,2 0
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0709 Andra grönsaker, färska eller kylda 

0709 20 00 – Sparris 10,2 0 

0709 30 00 – Auberginer 12,8 0 

0709 40 00 – Bladselleri (blekselleri) 12,8 0 

– Svampar och tryffel 

0709 51 00 – – Svampar av släktet Agaricus 12,8 0 

0709 59 – – Andra slag 

0709 59 10 – – – Kantareller 3,2 0 

0709 59 30 – – – Rörsoppar 5,6 0 

0709 59 50 – – – Tryffel 6,4 0 

0709 59 90 – – – Andra 6,4 0 

0709 60 – Frukter av släktena Capsicum och Pimenta 

0709 60 10 – – Sötpaprika 7,2 0 

– – Andra 

0709 60 91 – – – Av släktet Capsicum, för framställning av capsicin eller 
alkoholhaltiga oleoresiner av Capsicum 

Fri 0 

0709 60 95 – – – För industriell framställning av eteriska oljor eller resinoi
der 

Fri 0 

0709 60 99 – – – Andra 6,4 5 

0709 70 00 – Vanlig spenat, nyzeeländsk spenat samt trädgårdsmålla 10,4 0 

0709 90 – Andra slag 

0709 90 10 – – Sallat, med undantag av trädgårdssallat (Lactuca sativa) och 
cikoriasallat (Cichorium spp.) 

10,4 0 

0709 90 20 – – Mangold och kardon 10,4 0 

– – Oliver 

0709 90 31 – – – För annan användning än oljeframställning 4,5 0 

0709 90 39 – – – Annan 13,1 EUR/100 kg/ 
net 

0 

0709 90 40 – – Kapris 5,6 0 

0709 90 50 – – Fänkål 8 0 

0709 90 60 – – Sockermajs 9,4 EUR/100 kg/ 
net 

0
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0709 90 70 – – Zucchini Se punkt 3 i tillägg 
2-A-2 

5 Se punkt 3 i tillägg 
2-A-2 

0709 90 80 – – Kronärtskockor Se punkt 3 i tillägg 
2-A-2 

5 Se punkt 3 i tillägg 
2-A-2 

0709 90 90 – – Andra 12,8 0 

0710 Grönsaker (även ångkokta eller kokta i vatten), frysta 

0710 10 00 – Potatis 14,4 0 

– Baljfrukter och spritade baljväxtfrön 

0710 21 00 – – Ärtor (Pisum sativum) 14,4 0 

0710 22 00 – – Bönor (Vigna spp. och Phaseolus spp.) 14,4 0 

0710 29 00 – – Andra 14,4 0 

0710 30 00 – Vanlig spenat, nyzeeländsk spenat samt trädgårdsmålla 14,4 0 

0710 40 00 – Sockermajs 5,1 + 9,4 EUR/ 
100 kg/net 

0 

0710 80 – Andra grönsaker 

0710 80 10 – – Oliver 15,2 0 

– – Frukter av släktena Capsicum och Pimenta 

0710 80 51 – – – Sötpaprika 14,4 0 

0710 80 59 – – – Andra 6,4 0 

– – Svampar 

0710 80 61 – – – Av släktet Agaricus 14,4 0 

0710 80 69 – – – Andra 14,4 0 

0710 80 70 – – Tomater 14,4 0 

0710 80 80 – – Kronärtskockor 14,4 0 

0710 80 85 – – Sparris 14,4 0 

0710 80 95 – – Andra 14,4 0 

0710 90 00 – Blandningar av grönsaker 14,4 0 

0711 Grönsaker tillfälligt konserverade (t.ex. med svaveldioxidgas 
eller i saltlake, svavelsyrlighetsvatten eller andra konserverande 
lösningar) men olämpliga för direkt konsumtion i detta till
stånd 

0711 20 – Oliver
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0711 20 10 – – För annan användning än oljeframställning 6,4 0 

0711 20 90 – – Andra 13,1 EUR/100 kg/ 
net 

0 

0711 40 00 – Gurkor 12 0 

– Svampar och tryffel 

0711 51 00 – – Svampar av släktet Agaricus 9,6 + 191 EUR/ 
100 kg/net eda 

0 

0711 59 00 – – Andra slag 9,6 0 

0711 90 – Andra grönsaker; blandningar av grönsaker 

– – Grönsaker 

0711 90 10 – – – Frukter av släktena Capsicum och Pimenta, med undantag 
av sötpaprika 

6,4 0 

0711 90 30 – – – Sockermajs 5,1 + 9,4 EUR/ 
100 kg/net 

0 

0711 90 50 – – – Kepalök (vanlig lök) 7,2 0 

0711 90 70 – – – Kapris 4,8 0 

0711 90 80 – – – Andra slag 9,6 0 

0711 90 90 – – Blandningar av grönsaker 12 5 

0712 Torkade grönsaker, hela, i bitar, skivade, krossade eller pulve
riserade, men inte vidare beredda 

0712 20 00 – Kepalök (vanlig lök) 12,8 0 

– Svampar, judasöron (Auricularia spp.), gelésvampar (Tremella 
spp.) och tryffel 

0712 31 00 – – Svampar av släktet Agaricus 12,8 0 

0712 32 00 – – Judasöron (Auricularia spp.) 12,8 0 

0712 33 00 – – Gelésvampar (Tremella spp.) 12,8 0 

0712 39 00 – – Andra slag 12,8 0 

0712 90 – Andra grönsaker; blandningar av grönsaker 

0712 90 05 – – Potatis, även i bitar eller skivad, men inte vidare beredd 10,2 0 

– – Sockermajs (Zea mays var. saccharata) 

0712 90 11 – – – Hybrider för utsäde Fri 0 

0712 90 19 – – – Annan 9,4 EUR/100 kg/ 
net 

0
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0712 90 30 – – Tomater 12,8 0 

0712 90 50 – – Morötter 12,8 0 

0712 90 90 – – Andra 12,8 0 

0713 Torkade baljväxtfrön, även skalade eller sönderdelade 

0713 10 – Ärtor (Pisum sativum) 

0713 10 10 – – För utsäde Fri 0 

0713 10 90 – – Andra Fri 0 

0713 20 00 – Kikärter Fri 0 

– Bönor (Vigna spp. och Phaseolus spp.) 

0713 31 00 – – Bönor av arterna Vigna mungo (L.) Hepper och Vigna 
radiata (L.) Wilczek 

Fri 0 

0713 32 00 – – Adzukibönor (Phaseolus eller Vigna angularis) Fri 0 

0713 33 – – Trädgårdsbönor (Phaseolus vulgaris) (bruna bönor, vita bö
nor etc.) 

0713 33 10 – – – För utsäde Fri 0 

0713 33 90 – – – Andra Fri 0 

0713 39 00 – – Andra Fri 0 

0713 40 00 – Linser Fri 0 

0713 50 00 – Bondbönor (Vicia faba var. major) och hästbönor (Vicia faba 
var. equina och Vicia faba var. minor) 

3,2 0 

0713 90 00 – Andra 3,2 0 

0714 Maniok-, arrow- och salepsrot, jordärtskockor, batater (sötpo
tatis) och liknande rötter, stam- eller rotknölar med hög halt 
av stärkelse eller inulin, färska, kylda, frysta eller torkade, hela 
eller i bitar och även i form av pelletar; märg av sagopalm 

0714 10 – Maniokrot (kassava) 

0714 10 10 – – Pelletar av mjöl 9,5 EUR/100 kg/ 
net 

0 

– – Andra slag 

0714 10 91 – – – Av sådana slag som används som livsmedel, i förpack
ningar med en nettovikt av högst 28 kg, antingen färska 
och hela eller utan skal och frysta, även skivade 

9,5 EUR/100 kg/ 
net 

0 

0714 10 99 – – – Andra 9,5 EUR/100 kg/ 
net 

0
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0714 20 – Batater (sötpotatis) 

0714 20 10 – – Färska, hela, avsedda som livsmedel 3,8 0 

0714 20 90 – – Andra 6,4 EUR/100 kg/ 
net 

0 

0714 90 – Andra slag 

– – Arrowrot, salepsrot och liknande rötter, stam- och rotknö
lar med hög halt av stärkelse 

0714 90 11 – – – Av sådana slag som används som livsmedel, i förpack
ningar med en nettovikt av högst 28 kg, antingen färska 
och hela eller utan skal och frysta, även skivade 

9,5 EUR/100 kg/ 
net 

0 

0714 90 19 – – – Andra 9,5 EUR/100 kg/ 
net 

0 

0714 90 90 – – Andra 3,8 0 

08 KAPITEL 8 – ÄTBAR FRUKT SAMT ÄTBARA BÄR OCH 
NÖTTER; SKAL AV CITRUSFRUKTER ELLER MELONER 

0801 Kokosnötter, paranötter och cashewnötter, färska eller tor
kade, även skalade 

– Kokosnötter 

0801 11 00 – – Torkade Fri 0 

0801 19 00 – – Andra Fri 0 

– Paranötter 

0801 21 00 – – Med skal Fri 0 

0801 22 00 – – Skalade Fri 0 

– Cashewnötter 

0801 31 00 – – Med skal Fri 0 

0801 32 00 – – Skalade Fri 0 

0802 Andra nötter, färska eller torkade, även skalade 

– Mandel 

0802 11 – – Med skal 

0802 11 10 – – – Bittermandel Fri 0 

0802 11 90 – – – Annan mandel 5,6 0 

0802 12 – – Skalad 

0802 12 10 – – – Bittermandel Fri 0
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0802 12 90 – – – Annan mandel 3,5 0 

– Hasselnötter (Corylus spp.) 

0802 21 00 – – Med skal 3,2 0 

0802 22 00 – – Skalade 3,2 0 

– Valnötter 

0802 31 00 – – Med skal 4 0 

0802 32 00 – – Skalade 5,1 0 

0802 40 00 – Kastanjer (Castanea spp.) 5,6 0 

0802 50 00 – Pistaschmandel 1,6 0 

0802 60 00 – Macadamianötter 2 0 

0802 90 – Andra slag 

0802 90 20 – – Arekanötter (betelnötter), kolanötter och pekannötter Fri 0 

0802 90 50 – – Pinjenötter 2 0 

0802 90 85 – – Andra 2 0 

0803 00 Bananer, inbegripet mjölbananer, färska eller torkade 

– Färska 

0803 00 11 – – Mjölbananer 16 0 

0803 00 19 – – Andra 176 EUR/1 000 kg/ 
net 

0 

0803 00 90 – Torkade 16 0 

0804 Dadlar, fikon, ananas, avokado, guava, mango och mangostan, 
färska eller torkade 

0804 10 00 – Dadlar 7,7 0 

0804 20 – Fikon 

0804 20 10 – – Färska 5,6 0 

0804 20 90 – – Torkade 8 0 

0804 30 00 – Ananas 5,8 0 

0804 40 00 – Avokado 4 0 

0804 50 00 – Guava, mango och mangostan Fri 0 

0805 Citrusfrukter, färska eller torkade 

0805 10 – Apelsiner och pomeranser
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0805 10 20 – – Apelsiner, färska Se punkt 3 i tillägg 
2-A-2 

5 Se punkt 3 i tillägg 
2-A-2 

0805 10 80 – – Andra 16 5 

0805 20 – Mandariner (inbegripet tangeriner och satsumas); klementi
ner, wilkings och liknande citrushybrider 

0805 20 10 – – Klementiner Se punkt 3 i tillägg 
2-A-2 

5 Se punkt 3 i tillägg 
2-A-2 

0805 20 30 – – Monreales och satsumas Se punkt 3 i tillägg 
2-A-2 

5 Se punkt 3 i tillägg 
2-A-2 

0805 20 50 – – Mandariner och wilkings Se punkt 3 i tillägg 
2-A-2 

5 Se punkt 3 i tillägg 
2-A-2 

0805 20 70 – – Tangeriner Se punkt 3 i tillägg 
2-A-2 

5 Se punkt 3 i tillägg 
2-A-2 

0805 20 90 – – Andra Se punkt 3 i tillägg 
2-A-2 

5 Se punkt 3 i tillägg 
2-A-2 

0805 40 00 – Grapefrukter (inbegripet pomelos) 1,5 0 

0805 50 – Citroner (Citrus limon, Citrus limonum) och limefrukter (Cit
rus aurantifolia, Citrus latifolia) 

0805 50 10 – – Citroner (Citrus limon, Citrus limonum) Se punkt 3 i tillägg 
2-A-2 

0 Se punkt 3 i tillägg 
2-A-2 

0805 50 90 – – Limefrukter (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia) 12,8 5 

0805 90 00 – Andra slag 12,8 0 

0806 Vindruvor, färska eller torkade 

0806 10 – Färska 

0806 10 10 – – Bordsdruvor Se punkt 3 i tillägg 
2-A-2 

5 Se punkt 3 i tillägg 
2-A-2 

0806 10 90 – – Andra 14,4 0 

0806 20 – Torkade 

0806 20 10 – – Korinter 2,4 0 

0806 20 30 – – Sultanrussin 2,4 0 

0806 20 90 – – Andra 2,4 0 

0807 Meloner (inbegripet vattenmeloner) och papayafrukter, färska 

– Meloner (inbegripet vattenmeloner) 

0807 11 00 – – Vattenmeloner 8,8 0 

0807 19 00 – – Andra slag 8,8 0
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0807 20 00 – Papayafrukter Fri 0 

0808 Äpplen, päron och kvittenfrukter, färska 

0808 10 – Äpplen 

0808 10 10 – – Äpplen i lösvikt, för framställning av cider eller saft, under 
tiden 16 september–15 december 

7,2 MIN 
0,36 EUR/100 kg/ 

net 

5 

0808 10 80 – – Andra Se punkt 3 i tillägg 
2-A-2 

5 Se punkt 3 i tillägg 
2-A-2 

0808 20 – Päron och kvittenfrukter 

– – Päron 

0808 20 10 – – – Päron i lös vikt, för framställning av cider eller saft, under 
tiden 1 augusti–31 december 

7,2 MIN 
0,36 EUR/100 kg/ 

net 

5 

0808 20 50 – – – Andra Se punkt 3 i tillägg 
2-A-2 

0 Se punkt 3 i tillägg 
2-A-2 

0808 20 90 – – Kvittenfrukter 7,2 0 

0809 Aprikoser, körsbär, persikor (inbegripet nektariner), plommon 
och slånbär, färska 

0809 10 00 – Aprikoser Se punkt 3 i tillägg 
2-A-2 

5 Se punkt 3 i tillägg 
2-A-2 

0809 20 – Körsbär 

0809 20 05 – – Surkörsbär (Prunus cerasus) Se punkt 3 i tillägg 
2-A-2 

0 Se punkt 3 i tillägg 
2-A-2 

0809 20 95 – – Andra Se punkt 3 i tillägg 
2-A-2 

0 Se punkt 3 i tillägg 
2-A-2 

0809 30 – Persikor (inbegripet nektariner) 

0809 30 10 – – Nektariner Se punkt 3 i tillägg 
2-A-2 

5 Se punkt 3 i tillägg 
2-A-2 

0809 30 90 – – Andra Se punkt 3 i tillägg 
2-A-2 

5 Se punkt 3 i tillägg 
2-A-2 

0809 40 – Plommon och slånbär 

0809 40 05 – – Plommon Se punkt 3 i tillägg 
2-A-2 

5 Se punkt 3 i tillägg 
2-A-2 

0809 40 90 – – Slånbär 12 0 

0810 Annan frukt och andra bär, färska 

0810 10 00 – Jordgubbar och smultron 11,2 0 

0810 20 – Hallon, björnbär, mullbär och loganbär 

0810 20 10 – – Hallon 8,8 0 

0810 20 90 – – Andra 9,6 0
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0810 40 – Tranbär, blåbär och andra bär av släktet Vaccinium 

0810 40 10 – – Lingon (bär av arten Vaccinium vitis-idaea) Fri 0 

0810 40 30 – – Bär av arten Vaccinium myrtillus 3,2 0 

0810 40 50 – – Bär av arterna Vaccinium macrocarpon och Vaccinium co
rymbosum 

3,2 0 

0810 40 90 – – Andra 9,6 0 

0810 50 00 – Kiwifrukter 8,8 5 

0810 60 00 – Durian 8,8 0 

0810 90 – Andra slag 

0810 90 30 – – Tamarinder, cashewäpplen, litchiplommon, jackfrukter, sa
podillafrukter 

Fri 0 

0810 90 40 – – Passionsfrukter, carambola och pitahaya Fri 0 

– – Vinbär och krusbär 

0810 90 50 – – – Svarta vinbär 8,8 0 

0810 90 60 – – – Röda vinbär 8,8 0 

0810 90 70 – – – Andra 9,6 0 

0810 90 95 – – Andra 8,8 0 

0811 Frukt, bär och nötter, även ångkokta eller kokta i vatten, 
frysta, med eller utan tillsats av socker eller annat sötnings
medel 

0811 10 – Jordgubbar och smultron 

– – Med tillsats av socker eller annat sötningsmedel 

0811 10 11 – – – Med ett sockerinnehåll av mer än 13 viktprocent 20,8 + 8,4 EUR/ 
100 kg/net 

0 

0811 10 19 – – – Andra 20,8 0 

0811 10 90 – – Andra 14,4 0 

0811 20 – Hallon, björnbär, mullbär, loganbär, vinbär och krusbär 

– – Med tillsats av socker eller annat sötningsmedel 

0811 20 11 – – – Med ett sockerinnehåll av mer än 13 viktprocent 20,8 + 8,4 EUR/ 
100 kg/net 

0 

0811 20 19 – – – Andra 20,8 0 

– – Andra
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0811 20 31 – – – Hallon 14,4 0 

0811 20 39 – – – Svarta vinbär 14,4 0 

0811 20 51 – – – Röda vinbär 12 0 

0811 20 59 – – – Björnbär och mullbär 12 0 

0811 20 90 – – – Andra 14,4 0 

0811 90 – Andra slag 

– – Med tillsats av socker eller annat sötningsmedel 

– – – Med ett sockerinnehåll av mer än 13 viktprocent 

0811 90 11 – – – – Tropiska frukter och tropiska nötter 13 + 5,3 EUR/ 
100 kg/net 

0 

0811 90 19 – – – – Andra 20,8 + 8,4 EUR/ 
100 kg/net 

0 

– – – Andra 

0811 90 31 – – – – Tropiska frukter och tropiska nötter 13 0 

0811 90 39 – – – – Andra 20,8 0 

– – Andra 

0811 90 50 – – – Bär av arten Vaccinium myrtillus 12 0 

0811 90 70 – – – Bär av arterna Vaccinium myrtilloides och Vaccinium an
gustifolium 

3,2 0 

– – – Körsbär 

0811 90 75 – – – – Surkörsbär (Prunus cerasus) 14,4 0 

0811 90 80 – – – – Andra 14,4 0 

0811 90 85 – – – Tropiska frukter och tropiska nötter 9 0 

0811 90 95 – – – Andra slag 14,4 0 

0812 Frukt, bär och nötter, tillfälligt konserverade (t.ex. med svavel
dioxidgas eller i saltvatten, svavelsyrlighetsvatten eller andra 
konserverande lösningar) men olämpliga för direkt konsum
tion i detta tillstånd 

0812 10 00 – Körsbär 8,8 0 

0812 90 – Andra slag 

0812 90 10 – – Aprikoser 12,8 0 

0812 90 20 – – Apelsiner och pomeranser 12,8 0 

0812 90 30 – – Papayafrukter 2,3 0
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0812 90 40 – – Bär av arten Vaccinium myrtillus 6,4 0 

0812 90 70 – – Guava, mango, mangostan, tamarinder, cashewäpplen, lit
chiplommon, jackfrukter, sapodillafrukter, passionsfrukter, 
carambola, pitahaya och tropiska nötter 

5,5 0 

0812 90 98 – – Andra 8,8 0 

0813 Frukt och bär, torkade, med undantag av frukt enligt nr 
0801–0806; blandningar av nötter eller av torkad frukt eller 
torkade bär enligt detta kapitel 

0813 10 00 – Aprikoser 5,6 0 

0813 20 00 – Plommon 9,6 0 

0813 30 00 – Äpplen 3,2 0 

0813 40 – Annan frukt samt bär 

0813 40 10 – – Persikor, inbegripet nektariner 5,6 0 

0813 40 30 – – Päron 6,4 0 

0813 40 50 – – Papayafrukter 2 0 

0813 40 60 – – Tamarinder Fri 0 

0813 40 70 – – Cashewäpplen, litchiplommon, jackfrukter, sapodillafrukter, 
passionsfrukter, carambola och pitahaya 

Fri 0 

0813 40 95 – – Andra 2,4 0 

0813 50 – Blandningar av nötter eller av torkad frukt eller torkade bär 
enligt detta kapitel 

– – Blandad torkad frukt eller torkade bär, med undantag av 
frukt enligt nr 0801–0806 

– – – Inte innehållande plommon 

0813 50 12 – – – – Av papayafrukter, tamarinder, cashewäpplen, litchiplom
mon, jackfrukter, sapodillafrukter, passionsfrukter, ca
rambola och pitahaya 

4 0 

0813 50 15 – – – – Andra 6,4 0 

0813 50 19 – – – Innehållande plommon 9,6 0 

– – Blandningar av enbart torkade nötter enligt nr 0801 och 
0802 

0813 50 31 – – – Av tropiska nötter 4 0 

0813 50 39 – – – Andra 6,4 0 

– – Andra blandningar 

0813 50 91 – – – Inte innehållande plommon eller fikon 8 0 

0813 50 99 – – – Andra 9,6 0
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0814 00 00 Skal av citrusfrukter eller meloner, färska, frysta, torkade eller 
tillfälligt konserverade i saltvatten, svavelsyrlighetsvatten eller 
andra konserverande lösningar 

1,6 0 

09 KAPITEL 9 – KAFFE, TE, MATTE OCH KRYDDOR 

0901 Kaffe, även rostat eller befriat från koffein; skal och hinnor av 
kaffe; kaffesurrogat innehållande kaffe, oavsett mängden 

– Kaffe, orostat 

0901 11 00 – – Koffeinhaltigt Fri 0 

0901 12 00 – – Koffeinfritt 8,3 0 

– Kaffe, rostat 

0901 21 00 – – Koffeinhaltigt 7,5 0 

0901 22 00 – – Koffeinfritt 9 0 

0901 90 – Annat 

0901 90 10 – – Skal och hinnor av kaffe Fri 0 

0901 90 90 – – Kaffesurrogat innehållande kaffe 11,5 0 

0902 Te, även aromatiserat 

0902 10 00 – Grönt (ofermenterat) te, löst liggande i förpackningar inne
hållande högst 3 kg 

3,2 0 

0902 20 00 – Annat grönt (ofermenterat) te Fri 0 

0902 30 00 – Svart (fermenterat) te och delvis fermenterat te, löst liggande 
i förpackningar innehållande högst 3 kg 

Fri 0 

0902 40 00 – Annat svart (fermenterat) te och annat delvis fermenterat te Fri 0 

0903 00 00 Matte Fri 0 

0904 Peppar av släktet Piper; frukter av släktena Capsicum och 
Pimenta, torkade, krossade eller malda 

– Peppar 

0904 11 00 – – Varken krossad eller malen Fri 0 

0904 12 00 – – Krossad eller malen 4 0 

0904 20 – Frukter av släktena Capsicum och Pimenta, torkade, krossade 
eller malda 

– – Varken krossade eller malda 

0904 20 10 – – – Sötpaprika 9,6 0 

0904 20 30 – – – Andra Fri 0
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0904 20 90 – – Krossade eller malda 5 0 

0905 00 00 Vanilj 6 0 

0906 Kanel och kanelknopp 

– Varken krossad eller malen 

0906 11 00 – – Kanel (Cinnamomum zeylanicum Blume) Fri 0 

0906 19 00 – – Annan Fri 0 

0906 20 00 – Krossad eller malen Fri 0 

0907 00 00 Kryddnejlikor, nejlikstjälkar och modernejlikor 8 0 

0908 Muskot, muskotblomma och kardemumma 

0908 10 00 – Muskot Fri 0 

0908 20 00 – Muskotblomma Fri 0 

0908 30 00 – Kardemumma Fri 0 

0909 Anis, stjärnanis, fänkål, koriander, spiskummin, kummin och 
enbär 

0909 10 00 – Anis och stjärnanis Fri 0 

0909 20 00 – Koriander Fri 0 

0909 30 00 – Spiskummin Fri 0 

0909 40 00 – Kummin Fri 0 

0909 50 00 – Fänkål och enbär Fri 0 

0910 Ingefära, saffran, gurkmeja, timjan, lagerblad, curry och andra 
kryddor 

0910 10 00 – Ingefära Fri 0 

0910 20 – Saffran 

0910 20 10 – – Varken krossad eller malen Fri 0 

0910 20 90 – – Krossad eller malen 8,5 0 

0910 30 00 – Gurkmeja Fri 0 

– Andra kryddor 

0910 91 – – Blandningar enligt anmärkning 1 b till detta kapitel 

0910 91 10 – – – Varken krossade eller malda Fri 0 

0910 91 90 – – – Krossade eller malda 12,5 0 

0910 99 – – Andra
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0910 99 10 – – – Frö av bockhornsklöver Fri 0 

– – – Timjan 

– – – – Varken krossad eller malen 

0910 99 31 – – – – – Backtimjan (Thymus serpyllum) Fri 0 

0910 99 33 – – – – – Annan 7 0 

0910 99 39 – – – – Krossad eller malen 8,5 0 

0910 99 50 – – – Lagerblad 7 0 

0910 99 60 – – – Curry Fri 0 

– – – Andra 

0910 99 91 – – – – Varken krossade eller malda Fri 0 

0910 99 99 – – – – Krossade eller malda 12,5 0 

10 KAPITEL 10 – SPANNMÅL 

1001 Vete samt blandsäd av vete och råg 

1001 10 00 – Durumvete 148 EUR/t 0 

1001 90 – Andra slag 

1001 90 10 – – Spält för utsäde 12,8 0 

– – Annan spält, vanligt vete och blandsäd av vete och råg 

1001 90 91 – – – Vanligt vete och blandsäd av vete och råg, för utsäde 95 EUR/t 0 

1001 90 99 – – – Andra slag 95 EUR/t 0 

1002 00 00 Råg 93 EUR/t 0 

1003 00 Korn 

1003 00 10 – För utsäde 93 EUR/t 0 

1003 00 90 – Andra slag 93 EUR/t 0 

1004 00 00 Havre 89 EUR/t 0 

1005 Majs 

1005 10 – Utsädesmajs 

– – Hybridmajs 

1005 10 11 – – – Dubbelhybrider och ”top cross”-hybrider Fri 0 

1005 10 13 – – – Trevägshybrider Fri 0 

1005 10 15 – – – Enkla hybrider Fri 0
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1005 10 19 – – – Annan Fri 0 

1005 10 90 – – Annan 94 EUR/t 0 

1005 90 00 – Annan 94 EUR/t 0 

1006 Ris 

1006 10 – Med ytterskal (paddy) 

1006 10 10 – – För utsäde 7,7 E 

– – Annat 

– – – Förvällt och ångbehandlat (parboiled) 

1006 10 21 – – – – Rundkornigt 211 EUR/t E 

1006 10 23 – – – – Mellankornigt 211 EUR/t E 

– – – – Långkornigt 

1006 10 25 – – – – – Med ett förhållande mellan kornets längd och bredd av 
mer än 2 men under 3 

211 EUR/t E 

1006 10 27 – – – – – Med ett förhållande mellan kornets längd och bredd av 
minst 3 

211 EUR/t E 

– – – Annat 

1006 10 92 – – – – Rundkornigt 211 EUR/t E 

1006 10 94 – – – – Mellankornigt 211 EUR/t E 

– – – – Långkornigt 

1006 10 96 – – – – – Med ett förhållande mellan kornets längd och bredd av 
mer än 2 men under 3 

211 EUR/t E 

1006 10 98 – – – – – Med ett förhållande mellan kornets längd och bredd av 
minst 3 

211 EUR/t E 

1006 20 – Endast befriat från ytterskalet (råris) 

– – Förvällt och ångbehandlat (parboiled) 

1006 20 11 – – – Rundkornigt 264 EUR/t E 

1006 20 13 – – – Mellankornigt 264 EUR/t E 

– – – Långkornigt 

1006 20 15 – – – – Med ett förhållande mellan kornets längd och bredd av 
mer än 2 men under 3 

264 EUR/t E 

1006 20 17 – – – – Med ett förhållande mellan kornets längd och bredd av 
minst 3 

264 EUR/t E 

– – Annat 

1006 20 92 – – – Rundkornigt 264 EUR/t E 

1006 20 94 – – – Mellankornigt 264 EUR/t E 

– – – Långkornigt
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1006 20 96 – – – – Med ett förhållande mellan kornets längd och bredd av 
mer än 2 men under 3 

264 EUR/t E 

1006 20 98 – – – – Med ett förhållande mellan kornets längd och bredd av 
minst 3 

264 EUR/t E 

1006 30 – Helt eller delvis slipat ris, även polerat eller glaserat 

– – Delvis slipat ris 

– – – Förvällt och ångbehandlat (parboiled) 

1006 30 21 – – – – Rundkornigt 416 EUR/t E 

1006 30 23 – – – – Mellankornigt 416 EUR/t E 

– – – – Långkornigt 

1006 30 25 – – – – – Med ett förhållande mellan kornets längd och bredd av 
mer än 2 men under 3 

416 EUR/t E 

1006 30 27 – – – – – Med ett förhållande mellan kornets längd och bredd av 
minst 3 

416 EUR/t E 

– – – Annat 

1006 30 42 – – – – Rundkornigt 416 EUR/t E 

1006 30 44 – – – – Mellankornigt 416 EUR/t E 

– – – – Långkornigt 

1006 30 46 – – – – – Med ett förhållande mellan kornets längd och bredd av 
mer än 2 men under 3 

416 EUR/t E 

1006 30 48 – – – – – Med ett förhållande mellan kornets längd och bredd av 
minst 3 

416 EUR/t E 

– – Helt slipat ris 

– – – Förvällt och ångbehandlat (parboiled) 

1006 30 61 – – – – Rundkornigt 416 EUR/t E 

1006 30 63 – – – – Mellankornigt 416 EUR/t E 

– – – – Långkornigt 

1006 30 65 – – – – – Med ett förhållande mellan kornets längd och bredd av 
mer än 2 men under 3 

416 EUR/t E 

1006 30 67 – – – – – Med ett förhållande mellan kornets längd och bredd av 
minst 3 

416 EUR/t E 

– – – Annat 

1006 30 92 – – – – Rundkornigt 416 EUR/t E 

1006 30 94 – – – – Mellankornigt 416 EUR/t E 

– – – – Långkornigt 

1006 30 96 – – – – – Med ett förhållande mellan kornets längd och bredd av 
mer än 2 men under 3 

416 EUR/t E 

1006 30 98 – – – – – Med ett förhållande mellan kornets längd och bredd av 
minst 3 

416 EUR/t E
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1006 40 00 – Brutet ris 128 EUR/t E 

1007 00 Sorghum 

1007 00 10 – Hybrider för utsäde 6,4 0 

1007 00 90 – Andra slag 94 EUR/t 0 

1008 Bovete, hirs och kanariefrö; annan spannmål 

1008 10 00 – Bovete 37 EUR/t 0 

1008 20 00 – Hirs 56 EUR/t 0 

1008 30 00 – Kanariefrö Fri 0 

1008 90 – Annan spannmål 

1008 90 10 – – Triticale (rågvete) 93 EUR/t 0 

1008 90 90 – – Andra slag 37 EUR/t 0 

11 KAPITEL 11 – PRODUKTER FRÅN KVARNINDUSTRIN; 
MALT; STÄRKELSE; INULIN; VETEGLUTEN 

1101 00 Finmalet mjöl av vete eller av blandsäd av vete och råg 

– Av vete 

1101 00 11 – – Av durumvete 172 EUR/t 0 

1101 00 15 – – Av vanligt vete och spelt 172 EUR/t 0 

1101 00 90 – Finmalet mjöl av blandsäd av vete och råg 172 EUR/t 0 

1102 Finmalet mjöl av spannmål, annat än av vete eller av blandsäd 
av vete och råg 

1102 10 00 – Av råg 168 EUR/t 0 

1102 20 – Av majs 

1102 20 10 – – Med en fetthalt av högst 1,5 viktprocent 173 EUR/t 0 

1102 20 90 – – Annat 98 EUR/t 0 

1102 90 – Annat 

1102 90 10 – – Av korn 171 EUR/t 0 

1102 90 30 – – Av havre 164 EUR/t 0 

1102 90 50 – – Av ris 138 EUR/t E 

1102 90 90 – – Annat 98 EUR/t 0 

1103 Krossgryn, grovt mjöl (inbegripet fingryn) och pelletar av 
spannmål 

– Krossgryn samt grovt mjöl (inbegripet fingryn)
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1103 11 – – Av vete 

1103 11 10 – – – Durumvete 267 EUR/t 0 

1103 11 90 – – – Vanligt vete och spält 186 EUR/t 0 

1103 13 – – Av majs 

1103 13 10 – – – Med en fetthalt av högst 1,5 viktprocent 173 EUR/t 0 

1103 13 90 – – – Annat 98 EUR/t 0 

1103 19 – – Av annan spannmål 

1103 19 10 – – – Av råg 171 EUR/t 0 

1103 19 30 – – – Av korn 171 EUR/t 0 

1103 19 40 – – – Av havre 164 EUR/t 0 

1103 19 50 – – – Av ris 138 EUR/t E 

1103 19 90 – – – Annan 98 EUR/t 0 

1103 20 – Pelletar 

1103 20 10 – – Av råg 171 EUR/t 0 

1103 20 20 – – Av korn 171 EUR/t 0 

1103 20 30 – – Av havre 164 EUR/t 0 

1103 20 40 – – Av majs 173 EUR/t 0 

1103 20 50 – – Av ris 138 EUR/t E 

1103 20 60 – – Av vete 175 EUR/t 0 

1103 20 90 – – Andra 98 EUR/t 0 

1104 Spannmål, bearbetad på annat sätt (t.ex. skalad, valsad, bear
betad till flingor eller pärlgryn, klippt eller gröpad), med un
dantag av ris enligt nr 1006; groddar av spannmål, hela, 
valsade, bearbetade till flingor eller malda 

– Spannmål, valsad eller bearbetad till flingor 

1104 12 – – Av havre 

1104 12 10 – – – Valsad 93 EUR/t 0 

1104 12 90 – – – Bearbetad till flingor 182 EUR/t 0 

1104 19 – – Av annan spannmål 

1104 19 10 – – – Av vete 175 EUR/t 0 

1104 19 30 – – – Av råg 171 EUR/t 0 

1104 19 50 – – – Av majs 173 EUR/t 0 

– – – Av korn
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1104 19 61 – – – – Valsat 97 EUR/t 0 

1104 19 69 – – – – Bearbetat till flingor 189 EUR/t 0 

– – – Annan 

1104 19 91 – – – – Risflingor 234 EUR/t E 

1104 19 99 – – – – Annan 173 EUR/t 0 

– Spannmål bearbetad på annat sätt (t.ex. skalad, bearbetad till 
pärlgryn, klippt eller gröpad) 

1104 22 – – Av havre 

1104 22 20 – – – Skalad 162 EUR/t 0 

1104 22 30 – – – Skalad och klippt eller gröpad 162 EUR/t 0 

1104 22 50 – – – Bearbetad till pärlgryn 145 EUR/t 0 

1104 22 90 – – – Inte vidare bearbetad än gröpad 93 EUR/t 0 

1104 22 98 – – – Annan 93 EUR/t 0 

1104 23 – – Av majs 

1104 23 10 – – – Skalad, även klippt eller gröpad 152 EUR/t 0 

1104 23 30 – – – Bearbetad till pärlgryn 152 EUR/t 0 

1104 23 90 – – – Inte vidare bearbetad än gröpad 98 EUR/t 0 

1104 23 99 – – – Annan 98 EUR/t 0 

1104 29 – – Av annan spannmål 

– – – Av korn 

1104 29 01 – – – – Skalat 150 EUR/t 0 

1104 29 03 – – – – Skalat och klippt eller gröpat 150 EUR/t 0 

1104 29 05 – – – – Bearbetad till pärlgryn 236 EUR/t 0 

1104 29 07 – – – – Inte vidare bearbetat än gröpat 97 EUR/t 0 

1104 29 09 – – – – Annan 97 EUR/t 0 

– – – Annan 

– – – – Skalad, även klippt eller gröpad 

1104 29 11 – – – – – Av vete 129 EUR/t 0 

1104 29 18 – – – – – Annan 129 EUR/t 0
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1104 29 30 – – – – Bearbetad till pärlgryn 154 EUR/t 0 

– – – – Inte vidare bearbetad än gröpad 

1104 29 51 – – – – – Av vete 99 EUR/t 0 

1104 29 55 – – – – – Av råg 97 EUR/t 0 

1104 29 59 – – – – – Annan 98 EUR/t 0 

– – – – Annan 

1104 29 81 – – – – – Av vete 99 EUR/t 0 

1104 29 85 – – – – – Av råg 97 EUR/t 0 

1104 29 89 – – – – – Annan 98 EUR/t 0 

1104 30 – Groddar av spannmål, hela, valsade, bearbetade till flingor 
eller malda 

1104 30 10 – – Av vete 76 EUR/t 0 

1104 30 90 – – Av annan spannmål 75 EUR/t 0 

1105 Mjöl, pulver, flingor, korn och pelletar av potatis 

1105 10 00 – Mjöl och pulver 12,2 0 

1105 20 00 – Flingor, korn och pelletar 12,2 0 

1106 Mjöl och pulver av torkade baljväxtfrön enligt nr 0713, av 
sago eller av rötter, stam- eller rotknölar enligt nr 0714 eller 
av produkter enligt kap. 8 

1106 10 00 – Av torkade baljväxtfrön enligt nr 0713 7,7 0 

1106 20 – Av sago eller av rötter, stam- eller rotknölar enligt nr 0714 

1106 20 10 – – Denaturerat 95 EUR/t 0 

1106 20 90 – – Andra slag 166 EUR/t 0 

1106 30 – Av produkter enligt kap. 8 

1106 30 10 – – Av bananer 10,9 0 

1106 30 90 – – Annat 8,3 0 

1107 Malt, även rostat 

1107 10 – Orostat 

– – Av vete 

1107 10 11 – – – I form av mjöl 177 EUR/t 0 

1107 10 19 – – – Annat 134 EUR/t 0 

– – Annat
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1107 10 91 – – – I form av mjöl 173 EUR/t 0 

1107 10 99 – – – Annat 131 EUR/t 0 

1107 20 00 – Rostat 152 EUR/t 0 

1108 Stärkelse; inulin 

– Stärkelse 

1108 11 00 – – Vetestärkelse 224 EUR/t 0 

1108 12 00 – – Majsstärkelse 166 EUR/t 0 

1108 13 00 – – Potatisstärkelse 166 EUR/t 0 

1108 14 00 – – Maniokstärkelse (kassavastärkelse) 166 EUR/t 0 

1108 19 – – Annan stärkelse 

1108 19 10 – – – Risstärkelse 216 EUR/t 0 

1108 19 90 – – – Annan 166 EUR/t 0 

1108 20 00 – Inulin 19,2 0 

1109 00 00 Vetegluten, även torkat 512 EUR/t 0 

12 KAPITEL 12 – OLJEVÄXTFRÖN OCH OLJEHALTIGA FRUK
TER; DIVERSE ANDRA FRÖN OCH FRUKTER; VÄXTER FÖR 
INDUSTRIELLT ELLER MEDICINSKT BRUK; HALM OCH FO
DERVÄXTER 

1201 00 Sojabönor, även sönderdelade 

1201 00 10 – För utsäde Fri 0 

1201 00 90 – Andra Fri 0 

1202 Jordnötter, även skalade eller sönderdelade men inte rostade 
eller på annat sätt tillagade 

1202 10 – Med skal 

1202 10 10 – – För utsäde Fri 0 

1202 10 90 – – Andra Fri 0 

1202 20 00 – Skalade, även sönderdelade Fri 0 

1203 00 00 Kopra Fri 0 

1204 00 Linfrön, även sönderdelade 

1204 00 10 – För utsäde Fri 0 

1204 00 90 – Andra Fri 0 

1205 Rapsfrön och rybsfrön, även sönderdelade
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1205 10 – Rapsfrön och rybsfrön med låg halt av erukasyra 

1205 10 10 – – För utsäde Fri 0 

1205 10 90 – – Andra Fri 0 

1205 90 00 – Andra Fri 0 

1206 00 Solrosfrön, även sönderdelade 

1206 00 10 – För utsäde Fri 0 

– Andra 

1206 00 91 – – Skalade; i grå- och vitstrimmigt skal Fri 0 

1206 00 99 – – Andra Fri 0 

1207 Andra oljeväxtfrön och oljehaltiga frukter, även sönderdelade 

1207 20 – Bomullsfrön 

1207 20 10 – – För utsäde Fri 0 

1207 20 90 – – Andra Fri 0 

1207 40 – Sesamfrön 

1207 40 10 – – För utsäde Fri 0 

1207 40 90 – – Andra Fri 0 

1207 50 – Senapsfrön 

1207 50 10 – – För utsäde Fri 0 

1207 50 90 – – Andra Fri 0 

– Andra slag 

1207 91 – – Vallmofrön 

1207 91 10 – – – För utsäde Fri 0 

1207 91 90 – – – Andra Fri 0 

1207 99 – – Andra 

1207 99 15 – – – För utsäde Fri 0 

– – – Andra 

1207 99 91 – – – – Hampfrön Fri 0 

1207 99 97 – – – – Andra Fri 0 

1208 Mjöl av oljeväxtfrön eller oljehaltiga frukter, med undantag av 
mjöl av senapsfrön
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1208 10 00 – Av sojabönor 4,5 0 

1208 90 00 – Andra slag Fri 0 

1209 Frön, frukter och sporer av sådana slag som används som 
utsäde 

1209 10 00 – Sockerbetsfrön 8,3 0 

– Frön av foderväxter 

1209 21 00 – – Lusernfrön (alfalfafrön) 2,5 0 

1209 22 – – Frön av klöver (Trifolium spp.) 

1209 22 10 – – – Rödklöver (Trifolium pratense L.) Fri 0 

1209 22 80 – – – Annan klöver Fri 0 

1209 23 – – Svingelfrön 

1209 23 11 – – – Frön av ängssvingel (Festuca pratensis Huds.) Fri 0 

1209 23 15 – – – Frön av rödsvingel (Festuca rubra L.) Fri 0 

1209 23 80 – – – Andra 2,5 0 

1209 24 00 – – Frön av ängsgröe (Poa pratensis L.) Fri 0 

1209 25 – – Frön av rajgräs (Lolium multiflorum Lam., Lolium 
perenne L.) 

1209 25 10 – – – Italienskt rajgräs (Lolium multiflorum Lam.) Fri 0 

1209 25 90 – – – Engelskt rajgräs (Lolium perenne L.) Fri 0 

1209 29 – – Andra 

1209 29 10 – – – Vickerfrön; frön av släktet Poa (Poa palustris L. och Poa 
trivialis L.); frön av hundäxing (Dactylis glomerata L.); 
frön av vensläktet (Agrostis) 

Fri 0 

1209 29 35 – – – Timotejfrön Fri 0 

1209 29 50 – – – Lupinfrön 2,5 0 

1209 29 60 – – – Foderbetsfrön (Beta vulgaris var. alba) 8,3 0 

1209 29 80 – – – Andra 2,5 0 

1209 30 00 – Blomsterfrön 3 0 

– Andra slag 

1209 91 – – Grönsaksfrön 

1209 91 10 – – – Frön av kålrabbi (Brassica oleracea var. caulorapa och 
gongylodes L). 

3 0

SV L 127/602 Europeiska unionens officiella tidning 14.5.2011

1635 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 31 schwedischer Vertragstext (Normativer Teil)604 von 1432

www.parlament.gv.at



KN2007 Varuslag Bastullsats Kategori Ingångspris 

1209 91 30 – – – Rödbetsfrön (Beta vulgaris var. conditiva) 8,3 0 

1209 91 90 – – – Andra 3 0 

1209 99 – – Andra 

1209 99 10 – – – Frön av skogsträd Fri 0 

– – – Andra 

1209 99 91 – – – – Frön av växter som huvudsakligen odlas för sina blom
mor, med undantag av produkter enligt nr 1209 30 00 

3 0 

1209 99 99 – – – – Andra 4 0 

1210 Humle, färsk eller torkad, även mald, pulveriserad eller i form 
av pelletar; lupulin 

1210 10 00 – Humle, färsk eller torkad, inte mald, pulveriserad eller i form 
av pelletar; lupulin 

5,8 0 

1210 20 – Humle, mald, pulveriserad eller i form av pelletar; lupulin 

1210 20 10 – – Humle, mald, pulveriserad eller i form av pelletar, lupinbe
rikad; lupulin 

5,8 0 

1210 20 90 – – Annan 5,8 0 

1211 Växter och växtdelar (inbegripet frön och frukter) av sådana 
slag som används främst för framställning av parfymerings
medel, för farmaceutiskt bruk eller för insektsbekämpning, 
svampbekämpning eller liknande ändamål, färska eller tor
kade, även skurna, krossade eller pulveriserade 

1211 20 00 – Ginsengrot Fri 0 

1211 30 00 – Cocablad Fri 0 

1211 40 00 – Vallmohalm Fri 0 

1211 90 – Andra slag 

1211 90 30 – – Tonkabönor 3 0 

1211 90 85 – – Annan Fri 0 

1212 Johannesbröd, sjögräs och andra alger, sockerbetor och soc
kerrör, färska, kylda, frysta eller torkade, även malda; frukt
kärnor och andra vegetabiliska produkter (inbegripet orostad 
cikoriarot av varieteten Cichorium intybus sativum) av sådana 
slag som används främst som livsmedel, inte nämnda eller 
inbegripna någon annanstans 

1212 20 00 – Sjögräs och andra alger Fri 0 

– Andra slag 

1212 91 – – Sockerbetor
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1212 91 20 – – – Torkade, även pulveriserade 23 EUR/100 kg/net 0 

1212 91 80 – – – Andra 6,7 EUR/100 kg/ 
net 

0 

1212 99 – – Andra 

1212 99 20 – – – Sockerrör 4,6 EUR/100 kg/ 
net 

0 

1212 99 30 – – – Johannesbröd 5,1 0 

– – – Johannesbrödfrön 

1212 99 41 – – – – Med skal, inte krossade eller malda Fri 0 

1212 99 49 – – – – Andra 5,8 0 

1212 99 70 – – – Andra slag Fri 0 

1213 00 00 Halm, agnar och skal av spannmål, oberedda, även hackade, 
malda, pressade eller i form av pelletar 

Fri 0 

1214 Kålrötter, foderbetor och andra foderrotfrukter, hö, lusern (al
falfa), klöver, esparsett, foderkål, lupiner, vicker och liknande 
djurfoder, även i form av pelletar 

1214 10 00 – Mjöl och pelletar av lusern (alfalfa) Fri 0 

1214 90 – Andra slag 

1214 90 10 – – Foderbetor, kålrötter och andra foderrotfrukter 5,8 0 

1214 90 90 – – Andra Fri 0 

13 KAPITEL 13 – SCHELLACK O.D.; NATURLIGA GUMMI
ARTER OCH HARTSER SAMT ANDRA VÄXTSAFTER OCH 
VÄXTEXTRAKTER 

1301 Schellack o.d.; naturliga gummiarter, hartser, gummihartser 
och oleoresiner (t.ex. balsamer) 

1301 20 00 – Gummi arabicum Fri 0 

1301 90 00 – Andra slag Fri 0 

1302 Växtsafter och växtextrakter; pektinämnen, pektinater och 
pektater; agar-agar samt annat växtslem och andra förtjock
ningsmedel, även modifierade, erhållna ur vegetabiliska pro
dukter 

– Växtsafter och växtextrakter 

1302 11 00 – – Opium Fri 0 

1302 12 00 – – Lakritsextrakt 3,2 0 

1302 13 00 – – Humleextrakt 3,2 0 

1302 19 – – Andra
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1302 19 05 – – – Vaniljoleoresin 3 0 

1302 19 80 – – – Andra Fri 0 

1302 20 – Pektinämnen, pektinater och pektater 

1302 20 10 – – Torra 19,2 0 

1302 20 90 – – Andra 11,2 0 

– Växtslem och andra förtjockningsmedel, även modifierade, 
erhållna ur vegetabiliska produkter 

1302 31 00 – – Agar-agar Fri 0 

1302 32 – – Växtslem och andra förtjockningsmedel, även modifierade, 
erhållna ur frukter eller frön från johannesbröd eller ur 
guarfrön 

1302 32 10 – – – Ur frukter eller frön från johannesbröd Fri 0 

1302 32 90 – – – Ur guarfrön Fri 0 

1302 39 00 – – Andra slag Fri 0 

14 KAPITEL 14 – VEGETABILISKA FLÄTNINGSMATERIAL; VE
GETABILISKA PRODUKTER, INTE NÄMNDA ELLER INBE
GRIPNA NÅGON ANNANSTANS 

1401 Vegetabiliska material av sådana slag som används främst för 
flätning (t.ex. bambu, rotting, vass, säv, vide, rafia, tvättad, 
blekt eller färgad halm samt lindbast) 

1401 10 00 – Bambu Fri 0 

1401 20 00 – Rotting Fri 0 

1401 90 00 – Andra slag Fri 0 

1404 Vegetabiliska produkter, inte nämnda eller inbegripna någon 
annanstans 

1404 20 00 – Bomullslinters Fri 0 

1404 90 00 – Andra slag Fri 0 

15 KAPITEL 15 – ANIMALISKA OCH VEGETABILISKA FETTER 
OCH OLJOR SAMT SPALTNINGSPRODUKTER AV SÅDANA 
FETTER OCH OLJOR; BEREDDA ÄTBARA FETTER; ANIMA
LISKA OCH VEGETABILISKA VAXER 

1501 00 Ister, annat svinfett och fjäderfäfett, annat än sådant enligt nr 
0209 och 1503 

– Ister och annat svinfett 

1501 00 11 – – För industriellt bruk, med undantag av tillverkning av livs
medel 

Fri 0 

1501 00 19 – – Annat 17,2 EUR/100 kg/ 
net 

0 

1501 00 90 – Fjäderfäfett 11,5 0
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1502 00 Fetter av nötkreatur, andra oxdjur, får eller getter, andra än 
sådana enligt nr 1503 

1502 00 10 – För industriellt bruk, med undantag av tillverkning av livs
medel 

Fri 0 

1502 00 90 – Andra 3,2 0 

1503 00 Solarstearin, isterolja, oleostearin, oleomargarin och talgolja, 
inte emulgerade, blandade eller på annat sätt beredda 

– Solarstearin och oleostearin 

1503 00 11 – – För industriellt bruk Fri 0 

1503 00 19 – – Annat 5,1 0 

1503 00 30 – Talgolja för industriellt bruk, med undantag av tillverkning 
av livsmedel 

Fri 0 

1503 00 90 – Andra produkter 6,4 0 

1504 Fetter och oljor av fisk eller havsdäggdjur samt fraktioner av 
sådana fetter eller oljor, även raffinerade men inte kemiskt 
modifierade 

1504 10 – Fiskleverolja och fraktioner av sådana oljor 

1504 10 10 – – Med en A-vitaminhalt av högst 2 500 IE per g 3,8 0 

– – Andra slag 

1504 10 91 – – – Av liten helgeflundra och helgeflundra Fri 0 

1504 10 99 – – – Andra Fri 0 

1504 20 – Fiskfetter och fiskoljor (andra än leveroljor) samt fraktioner 
av sådana fetter eller oljor 

1504 20 10 – – Fasta fraktioner 10,9 0 

1504 20 90 – – Andra Fri 0 

1504 30 – Fetter och oljor av havsdäggdjur samt fraktioner av sådana 
fetter och oljor 

1504 30 10 – – Fasta fraktioner 10,9 0 

1504 30 90 – – Andra produkter Fri 0 

1505 00 Ullfett och fettartade ämnen erhållna ur ullfett (inbegripet 
lanolin) 

1505 00 10 – Rått ullfett 3,2 0 

1505 00 90 – Andra slag Fri 0 

1506 00 00 Andra animaliska fetter och oljor samt fraktioner av sådana 
fetter eller oljor, även raffinerade men inte kemiskt modifie
rade 

Fri 0 

1507 Sojabönolja och fraktioner av denna olja, även raffinerade 
men inte kemiskt modifierade 

1507 10 – Oraffinerad olja, även avslemmad
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1507 10 10 – – För tekniskt eller industriellt bruk, med undantag av till
verkning av livsmedel 

3,2 0 

1507 10 90 – – Annan 6,4 0 

1507 90 – Andra slag 

1507 90 10 – – För tekniskt eller industriellt bruk, med undantag av till
verkning av livsmedel 

5,1 0 

1507 90 90 – – Andra 9,6 0 

1508 Jordnötsolja och fraktioner av denna olja, även raffinerade 
men inte kemiskt modifierade 

1508 10 – Oraffinerad olja 

1508 10 10 – – För tekniskt eller industriellt bruk, med undantag av till
verkning av livsmedel 

Fri 0 

1508 10 90 – – Annan 6,4 0 

1508 90 – Andra slag 

1508 90 10 – – För tekniskt eller industriellt bruk, med undantag av till
verkning av livsmedel 

5,1 0 

1508 90 90 – – Andra 9,6 0 

1509 Olivolja och fraktioner av denna olja, även raffinerade men 
inte kemiskt modifierade 

1509 10 – Jungfruolja 

1509 10 10 – – Bomolja 122,6 EUR/100 kg/ 
net 

0 

1509 10 90 – – Annan 124,5 EUR/100 kg/ 
net 

0 

1509 90 00 – Andra slag 134,6 EUR/100 kg/ 
net 

0 

1510 00 Andra oljor erhållna enbart ur oliver samt fraktioner av så
dana oljor, även raffinerade men inte kemiskt modifierade, 
inbegripet blandningar av dessa oljor eller fraktioner med 
oljor eller fraktioner enligt nr 1509 

1510 00 10 – Oraffinerade oljor 110,2 EUR/100 kg/ 
net 

0 

1510 00 90 – Andra 160,3 EUR/100 kg/ 
net 

0 

1511 Palmolja och fraktioner av denna olja, även raffinerade men 
inte kemiskt modifierade 

1511 10 – Oraffinerad olja 

1511 10 10 – – För tekniskt eller industriellt bruk, med undantag av till
verkning av livsmedel 

Fri 0
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1511 10 90 – – Annan 3,8 0 

1511 90 – Andra slag 

– – Fasta fraktioner 

1511 90 11 – – – I förpackningar med en nettovikt av högst 1 kg 12,8 0 

1511 90 19 – – – Andra slag 10,9 0 

– – Andra produkter 

1511 90 91 – – – För tekniskt eller industriellt bruk, med undantag av till
verkning av livsmedel 

5,1 0 

1511 90 99 – – – Andra 9 0 

1512 Solrosolja, safflorolja och bomullsfröolja samt fraktioner av 
dessa oljor, även raffinerade men inte kemiskt modifierade 

– Solrosolja och safflorolja samt fraktioner av dessa oljor 

1512 11 – – Oraffinerade oljor 

1512 11 10 – – – För tekniskt eller industriellt bruk, med undantag av till
verkning av livsmedel 

3,2 0 

– – – Andra 

1512 11 91 – – – – Solrosolja 6,4 0 

1512 11 99 – – – – Safflorolja 6,4 0 

1512 19 – – Andra slag 

1512 19 10 – – – För tekniskt eller industriellt bruk, med undantag av till
verkning av livsmedel 

5,1 0 

1512 19 90 – – – Andra 9,6 0 

– Bomullsfröolja samt fraktioner av denna olja 

1512 21 – – Oraffinerad olja, även befriad från gossypol 

1512 21 10 – – – För tekniskt eller industriellt bruk, med undantag av till
verkning av livsmedel 

3,2 0 

1512 21 90 – – – Annan 6,4 0 

1512 29 – – Andra slag 

1512 29 10 – – – För tekniskt eller industriellt bruk, med undantag av till
verkning av livsmedel 

5,1 0 

1512 29 90 – – – Andra 9,6 0 

1513 Kokosolja, palmkärnolja och babassuolja samt fraktioner av 
dessa oljor, även raffinerade men inte kemiskt modifierade 

– Kokosolja och fraktioner av denna olja

SV L 127/608 Europeiska unionens officiella tidning 14.5.2011

1635 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 31 schwedischer Vertragstext (Normativer Teil)610 von 1432

www.parlament.gv.at



KN2007 Varuslag Bastullsats Kategori Ingångspris 

1513 11 – – Oraffinerad olja 

1513 11 10 – – – För tekniskt eller industriellt bruk, med undantag av till
verkning av livsmedel 

2,5 0 

– – – Annan 

1513 11 91 – – – – I förpackningar med en nettovikt av högst 1 kg 12,8 0 

1513 11 99 – – – – Andra slag 6,4 0 

1513 19 – – Andra slag 

– – – Fasta fraktioner 

1513 19 11 – – – – I förpackningar med en nettovikt av högst 1 kg 12,8 0 

1513 19 19 – – – – Andra slag 10,9 0 

– – – Andra produkter 

1513 19 30 – – – – För tekniskt eller industriellt bruk, med undantag av 
tillverkning av livsmedel 

5,1 0 

– – – – Andra 

1513 19 91 – – – – – I förpackningar med en nettovikt av högst 1 kg 12,8 0 

1513 19 99 – – – – – Andra slag 9,6 0 

– Palmkärnolja och babassuolja samt fraktioner av dessa oljor 

1513 21 – – Oraffinerade oljor 

1513 21 10 – – – För tekniskt eller industriellt bruk, med undantag av till
verkning av livsmedel 

3,2 0 

– – – Andra 

1513 21 30 – – – – I förpackningar med en nettovikt av högst 1 kg 12,8 0 

1513 21 90 – – – – Andra slag 6,4 0 

1513 29 – – Andra slag 

– – – Fasta fraktioner 

1513 29 11 – – – – I förpackningar med en nettovikt av högst 1 kg 12,8 0 

1513 29 19 – – – – Andra slag 10,9 0 

– – – Andra 

1513 29 30 – – – – För tekniskt eller industriellt bruk, med undantag av 
tillverkning av livsmedel 

5,1 0 

– – – – Andra
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1513 29 50 – – – – – I förpackningar med en nettovikt av högst 1 kg 12,8 0 

1513 29 90 – – – – – Andra 9,6 0 

1514 Rapsolja, rybsolja och senapsolja samt fraktioner av dessa 
oljor, även raffinerade men inte kemiskt modifierade 

– Rapsolja och rybsolja med låg halt av erukasyra samt frak
tioner av dessa oljor 

1514 11 – – Oraffinerade oljor 

1514 11 10 – – – För tekniskt eller industriellt bruk, med undantag av till
verkning av livsmedel 

3,2 0 

1514 11 90 – – – Andra 6,4 0 

1514 19 – – Andra slag 

1514 19 10 – – – För tekniskt eller industriellt bruk, med undantag av till
verkning av livsmedel 

5,1 0 

1514 19 90 – – – Andra 9,6 0 

– Andra slag 

1514 91 – – Oraffinerade oljor 

1514 91 10 – – – För tekniskt eller industriellt bruk, med undantag av till
verkning av livsmedel 

3,2 0 

1514 91 90 – – – Andra 6,4 0 

1514 99 – – Andra slag 

1514 99 10 – – – För tekniskt eller industriellt bruk, med undantag av till
verkning av livsmedel 

5,1 0 

1514 99 90 – – – Andra 9,6 0 

1515 Andra icke flyktiga vegetabiliska fetter och oljor (inbegripet 
jojobaolja) samt fraktioner av sådana fetter eller oljor, även 
raffinerade men inte kemiskt modifierade 

– Linolja och fraktioner av denna olja 

1515 11 00 – – Oraffinerad olja 3,2 0 

1515 19 – – Andra slag 

1515 19 10 – – – För tekniskt eller industriellt bruk, med undantag av till
verkning av livsmedel 

5,1 0 

1515 19 90 – – – Andra 9,6 0 

– Majsolja och fraktioner av denna olja 

1515 21 – – Oraffinerad olja
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1515 21 10 – – – För tekniskt eller industriellt bruk, med undantag av till
verkning av livsmedel 

3,2 0 

1515 21 90 – – – Annan 6,4 0 

1515 29 – – Andra slag 

1515 29 10 – – – För tekniskt eller industriellt bruk, med undantag av till
verkning av livsmedel 

5,1 0 

1515 29 90 – – – Andra 9,6 0 

1515 30 – Ricinolja och fraktioner av denna olja 

1515 30 10 – – För framställning av aminoundekansyra för användning vid 
tillverkning av syntetiska textilfibrer eller plast 

Fri 0 

1515 30 90 – – Andra 5,1 0 

1515 50 – Sesamolja och fraktioner av denna olja 

– – Oraffinerad olja 

1515 50 11 – – – För tekniskt eller industriellt bruk, med undantag av till
verkning av livsmedel 

3,2 0 

1515 50 19 – – – Annan 6,4 0 

– – Andra slag 

1515 50 91 – – – För tekniskt eller industriellt bruk, med undantag av till
verkning av livsmedel 

5,1 0 

1515 50 99 – – – Andra 9,6 0 

1515 90 – Andra 

1515 90 11 – – Tungolja; jojobaolja och oiticicaolja, myrtenvax och japan
vax; fraktioner av dessa 

Fri 0 

– – Tobaksfröolja och fraktioner av denna olja 

– – – Oraffinerad olja 

1515 90 21 – – – – För tekniskt eller industriellt bruk, med undantag av 
tillverkning av livsmedel 

Fri 0 

1515 90 29 – – – – Annan 6,4 0 

– – – Andra slag 

1515 90 31 – – – – För tekniskt eller industriellt bruk, med undantag av 
tillverkning av livsmedel 

Fri 0 

1515 90 39 – – – – Andra 9,6 0 

– – Andra oljor och fraktioner av dessa 

– – – Oraffinerade oljor
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1515 90 40 – – – – För tekniskt eller industriellt bruk, med undantag av 
tillverkning av livsmedel 

3,2 0 

– – – – Andra 

1515 90 51 – – – – – I fast form, i förpackningar med en nettovikt av högst 
1 kg 

12,8 0 

1515 90 59 – – – – – I fast form, i andra förpackningar; flytande form 6,4 0 

– – – Andra slag 

1515 90 60 – – – – För tekniskt eller industriellt bruk, med undantag av 
tillverkning av livsmedel 

5,1 0 

– – – – Andra 

1515 90 91 – – – – – I fast form, i förpackningar med en nettovikt av högst 
1 kg 

12,8 0 

1515 90 99 – – – – – I fast form, i andra förpackningar; flytande form 9,6 0 

1516 Animaliska och vegetabiliska fetter och oljor samt fraktioner 
av sådana fetter eller oljor, som helt eller delvis hydrerats, 
omförestrats (även internt) eller elaidiniserats, även raffinerade 
men inte vidare bearbetade 

1516 10 – Animaliska fetter och oljor samt fraktioner av sådana fetter 
eller oljor 

1516 10 10 – – I förpackningar med en nettovikt av högst 1 kg 12,8 0 

1516 10 90 – – Andra slag 10,9 0 

1516 20 – Vegetabiliska fetter och oljor samt fraktioner av sådana fetter 
eller oljor 

1516 20 10 – – Hydrerad ricinolja, s.k. opalvax 3,4 0 

– – Andra 

1516 20 91 – – – I förpackningar med en nettovikt av högst 1 kg 12,8 0 

– – – Andra slag 

1516 20 95 – – – – Rybsolja, linolja, rapsolja, solrosolja, illipeolja, karitefett, 
makorefett, karapaolja eller babassuolja, för tekniskt eller 
industriellt bruk, med undantag av tillverkning av livs
medel 

5,1 0 

– – – – Andra 

1516 20 96 – – – – – Jordnötsolja, bomullsfröolja, sojabönolja eller solro
solja; andra oljor innehållande mindre än 50 viktpro
cent av fria fettsyror och med undantag av palmkär
nolja, illipeolja, kokosolja, rybsolja, rapsolja och kopai
vaolja 

9,6 0 

1516 20 98 – – – – – Andra 10,9 0 

1517 Margarin; ätbara blandningar och beredningar av animaliska 
eller vegetabiliska fetter eller oljor eller av fraktioner av olika 
fetter eller oljor enligt detta kapitel, andra än ätbara fetter och 
oljor samt fraktioner av sådana fetter eller oljor enligt nr 1516
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1517 10 – Margarin, med undantag av flytande margarin 

1517 10 10 – – Med en mjölkfetthalt av mer än 10 viktprocent men högst 
15 viktprocent 

8,3 + 28,4 EUR/ 
100 kg/net 

0 

1517 10 90 – – Annat 16 0 

1517 90 – Andra slag 

1517 90 10 – – Med en mjölkfetthalt av mer än 10 viktprocent men högst 
15 viktprocent 

8,3 + 28,4 EUR/ 
100 kg/net 

0 

– – Andra 

1517 90 91 – – – Blandningar av flytande feta vegetabiliska fetter 9,6 0 

1517 90 93 – – – Ätbara blandningar och beredningar av sådana slag som 
används som formsläppmedel 

2,9 0 

1517 90 99 – – – Andra 16 0 

1518 00 Animaliska och vegetabiliska fetter och oljor samt fraktioner 
av sådana fetter eller oljor, kokta, oxiderade, dehydratiserade, 
faktiserade, blåsta, polymeriserade genom upphettning i va
kuum eller i inert gas eller på annat sätt kemiskt modifierade, 
med undantag av produkter enligt nr 1516; oätliga bland
ningar eller beredningar av animaliska eller vegetabiliska fetter 
eller oljor eller av fraktioner av olika fetter eller oljor enligt 
detta kapitel, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans 

1518 00 10 – Linoxyn 7,7 0 

– Blandningar av flytande feta vegetabiliska fetter, för tekniskt 
eller industriellt bruk, med undantag av tillverkning av livs
medel 

1518 00 31 – – Oraffinerade 3,2 0 

1518 00 39 – – Andra 5,1 0 

– Andra slag 

1518 00 91 – – Animaliska och vegetabiliska fetter och oljor samt fraktio
ner av sådana fetter och oljor, kokta, oxiderade, dehydrati
serade, faktiserade, blåsta, polymeriserade genom upphett
ning i vakuum eller i inert gas eller på annat sätt kemiskt 
modifierade, med undantag av produkter enligt nr 1516 

7,7 0 

– – Andra 

1518 00 95 – – – Oätliga blandningar eller beredningar av animaliska fetter 
eller oljor eller av animaliska och vegetabiliska fetter eller 
oljor samt fraktioner av dessa 

2 0 

1518 00 99 – – – Andra 7,7 0 

1520 00 00 Glycerol, rå; glycerolvatten och glycerollut Fri 0 

1521 Vegetabiliska vaxer (andra än triglycerider), bivax, andra in
sektsvaxer samt spermaceti (valrav), även raffinerade eller fär
gade 

1521 10 00 – Vegetabiliska vaxer Fri 0
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1521 90 – Andra 

1521 90 10 – – Spermaceti (valrav), även raffinerad eller färgad Fri 0 

– – Bivax och andra insektsvaxer, även raffinerade eller färgade 

1521 90 91 – – – Råa Fri 0 

1521 90 99 – – – Andra 2,5 0 

1522 00 Degras; återstoder från bearbetning av fetter, feta oljor eller 
andra fettartade ämnen eller av animaliska eller vegetabiliska 
vaxer 

1522 00 10 – Degras 3,8 0 

– Återstoder från bearbetning av fetter, feta oljor eller andra 
fettartade ämnen eller av animaliska eller vegetabiliska vaxer 

– – Innehållande olja med olivolja som karaktärsgivande be
ståndsdel 

1522 00 31 – – – Soapstocks 29,9 EUR/100 kg/ 
net 

0 

1522 00 39 – – – Andra 47,8 EUR/100 kg/ 
net 

0 

– – Andra slag 

1522 00 91 – – – Bottensatser och avslemningsåterstoder; soapstocks 3,2 0 

1522 00 99 – – – Andra Fri 0 

16 KAPITEL 16 – BEREDNINGAR AV KÖTT, FISK, KRÄFTDJUR, 
BLÖTDJUR ELLER ANDRA RYGGRADSLÖSA VATTENDJUR 

1601 00 Korv och liknande produkter av kött, slaktbiprodukter eller 
blod; beredningar av dessa produkter 

1601 00 10 – Av lever 15,4 0 

– Andra slag 

1601 00 91 – – Rå korv, torr eller bredbar 149,4 EUR/100 kg/ 
net 

0 

1601 00 99 – – Annat 100,5 EUR/100 kg/ 
net 

0 

1602 Kött, slaktbiprodukter och blod, beredda eller konserverade på 
annat sätt 

1602 10 00 – Homogeniserade beredningar 16,6 0 

1602 20 – Varor av lever av alla slags djur 

– – Gås- eller anklever 

1602 20 11 – – – Innehållande 75 viktprocent eller mer av fet gås- eller 
anklever 

10,2 0

SV L 127/614 Europeiska unionens officiella tidning 14.5.2011

1635 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 31 schwedischer Vertragstext (Normativer Teil)616 von 1432

www.parlament.gv.at



KN2007 Varuslag Bastullsats Kategori Ingångspris 

1602 20 19 – – – Annan 10,2 0 

1602 20 90 – – Andra 16 0 

– Varor av fjäderfä enligt nr 0105 

1602 31 – – Av kalkon 

– – – Innehållande 57 viktprocent eller mer av kött eller slaktbi
produkter av fjäderfä 

1602 31 11 – – – – Innehållande endast kalkonkött, inte kokt eller på annat 
sätt värmebehandlat 

8,5 0 

1602 31 19 – – – – Andra 8,5 0 

1602 31 30 – – – Innehållande 25 viktprocent eller mer, men mindre än 57 
viktprocent av kött eller slaktbiprodukter av fjäderfä 

8,5 0 

1602 31 90 – – – Andra 8,5 0 

1602 32 – – Av höns av arten Gallus domesticus 

– – – Innehållande 57 viktprocent eller mer av kött eller slaktbi
produkter av fjäderfä 

1602 32 11 – – – – Inte kokta eller på annat sätt värmebehandlade 86,7 EUR/100 kg/ 
net 

0 

1602 32 19 – – – – Andra 10,9 0 

1602 32 30 – – – Innehållande 25 viktprocent eller mer, men mindre än 57 
viktprocent av kött eller slaktbiprodukter av fjäderfä 

10,9 0 

1602 32 90 – – – Andra 10,9 0 

1602 39 – – Av annat fjäderfä 

– – – Innehållande 57 viktprocent eller mer av kött eller slaktbi
produkter av fjäderfä 

1602 39 21 – – – – Inte kokta eller på annat sätt värmebehandlade 86,7 EUR/100 kg/ 
net 

0 

1602 39 29 – – – – Andra 10,9 0 

1602 39 40 – – – Innehållande 25 viktprocent eller mer, men mindre än 57 
viktprocent av kött eller slaktbiprodukter av fjäderfä 

10,9 0 

1602 39 80 – – – Andra 10,9 0 

– Varor av svin 

1602 41 – – Skinka och delar därav 

1602 41 10 – – – Av tamsvin 156,8 EUR/100 kg/ 
net 

0 

1602 41 90 – – – Andra 10,9 0 

1602 42 – – Bog och delar därav
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1602 42 10 – – – Av tamsvin 129,3 EUR/100 kg/ 
net 

0 

1602 42 90 – – – Andra 10,9 0 

1602 49 – – Andra produkter av svin, inbegripet blandade stycknings
delar 

– – – Av tamsvin 

– – – – Innehållande 80 viktprocent eller mer av kött eller 
slaktbiprodukter av alla slag, inbegripet fett av alla slag 
eller ursprung 

1602 49 11 – – – – – Rygg (med undantag av nacke) och delar därav, inbe
gripet blandningar av rygg eller skinka 

156,8 EUR/100 kg/ 
net 

0 

1602 49 13 – – – – – Hals och delar därav, inbegripet blandningar av hals 
och bog 

129,3 EUR/100 kg/ 
net 

0 

1602 49 15 – – – – – Andra blandningar innehållande skinka, (”culotte”), 
bog, rygg eller hals och delar därav 

129,3 EUR/100 kg/ 
net 

0 

1602 49 19 – – – – – Andra 85,7 EUR/100 kg/ 
net 

0 

1602 49 30 – – – – Innehållande 40 viktprocent eller mer, men mindre än 
80 viktprocent av kött eller slaktbiprodukter av alla slag, 
inbegripet fett av alla slag eller ursprung 

75 EUR/100 kg/net 0 

1602 49 50 – – – – Innehållande mindre än 40 viktprocent av kött eller 
slaktbiprodukter av alla slag, inbegripet fett av alla slag 
eller ursprung 

54,3 EUR/100 kg/ 
net 

0 

1602 49 90 – – – Andra 10,9 0 

1602 50 – Varor av nötkreatur och andra oxdjur 

1602 50 10 – – Inte kokta eller på annat sätt värmebehandlade; bland
ningar av sådant kött eller slaktbiprodukter med kokt eller 
på annat sätt värmebehandlat kött eller slaktbiprodukter 

303,4 EUR/100 kg/ 
net 

0 

– – Andra 

– – – I hermetiskt tillslutna förpackningar 

1602 50 31 – – – – Corned beef 16,6 0 

1602 50 39 – – – – Andra 16,6 0 

1602 50 80 – – – Andra 16,6 0 

1602 90 – Andra varor, inbegripet beredningar av blod av alla slags 
djur 

1602 90 10 – – Beredningar av blod av alla slags djur 16,6 0 

– – Andra 

1602 90 31 – – – Av vilt eller kanin 10,9 0 

1602 90 41 – – – Av ren 16,6 0 

– – – Andra
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1602 90 51 – – – – Innehållande kött eller slaktbiprodukter av tamsvin 85,7 EUR/100 kg/ 
net 

0 

– – – – Andra 

– – – – – Innehållande kött eller slaktbiprodukter av nötkreatur 
eller andra oxdjur 

1602 90 61 – – – – – – Inte kokta eller på annat sätt värmebehandlade; 
blandningar av sådant kött eller slaktbiprodukter 
med kokt eller på annat sätt värmebehandlat kött 
eller slaktbiprodukter 

303,4 EUR/100 kg/ 
net 

0 

1602 90 69 – – – – – – Andra 16,6 0 

– – – – – Andra 

– – – – – – Av får eller get 

– – – – – – – Inte kokta eller på annat sätt värmebehandlade; 
blandningar av sådant kött eller slaktbiprodukter 
med kokt eller på annat sätt värmebehandlat kött 
eller slaktbiprodukter 

1602 90 72 – – – – – – – – Av får 12,8 0 

1602 90 74 – – – – – – – – Av get 16,6 0 

– – – – – – – Andra 

1602 90 76 – – – – – – – – Av får 12,8 0 

1602 90 78 – – – – – – – – Av get 16,6 0 

1602 90 98 – – – – – – Andra 16,6 0 

1603 00 Extrakter och safter av kött, fisk, kräftdjur, blötdjur eller andra 
ryggradslösa vattendjur 

1603 00 10 – I förpackningar med en nettovikt av högst 1 kg 12,8 0 

1603 00 80 – Andra slag Fri 0 

1604 Fisk, beredd eller konserverad; kaviar och kaviarersättning som 
framställts av fiskrom 

– Fisk, hel eller i bitar, men inte hackad eller malen 

1604 11 00 – – Lax 5,5 3 

1604 12 – – Sill och strömming 

1604 12 10 – – – Filéer, råa, endast panerade, även förstekta i olja, frysta 15 5 

– – – Andra produkter 

1604 12 91 – – – – I hermetiskt tillslutna förpackningar 20 5 

1604 12 99 – – – – Andra 20 5 

1604 13 – – Sardiner samt sardineller och skarpsill 

– – – Sardiner
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1604 13 11 – – – – I olivolja 12,5 3 

1604 13 19 – – – – Andra 12,5 5 

1604 13 90 – – – Andra produkter 12,5 3 

1604 14 – – Tonfisk (av släktet Thunnus) och bonit (Euthynnus pelamis 
eller Katsuwonus pelamis samt Sarda spp.) 

– – – Tonfisk och bonit (Euthynnus pelamis eller Katsuwonus 
pelamis) 

1604 14 11 – – – – I vegetabilisk olja 24 5 

– – – – Andra 

1604 14 16 – – – – – Filéer, så kallade ”loins” 24 5 

1604 14 18 – – – – – Andra 24 5 

1604 14 90 – – – Bonit (Sarda spp.) 25 5 

1604 15 – – Makrill 

– – – Av arterna Scomber scombrus och Scomber japonicus 

1604 15 11 – – – – Filéer 25 3 

1604 15 19 – – – – Andra 25 3 

1604 15 90 – – – Av arten Scomber australasicus 20 3 

1604 16 00 – – Ansjovis 25 5 

1604 19 – – Annan fisk 

1604 19 10 – – – Laxfisk, med undantag av lax 7 0 

– – – Fisk av släktet Euthynnus, med undantag av bonit (Eut
hynnus pelamis eller Katsuwonus pelamis) 

1604 19 31 – – – – Filéer, så kallade ”loins” 24 5 

1604 19 39 – – – – Andra 24 5 

1604 19 50 – – – Fisk av arten Orcrynopsis unicolor 12,5 3 

– – – Annan 

1604 19 91 – – – – Filéer, råa, enbart panerade, även försteka i olja, frysta 7,5 3 

– – – – Andra produkter 

1604 19 92 – – – – – Torsk (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocep
halus) 

20 3 

1604 19 93 – – – – – Gråsej (Pollachius virens) 20 3 

1604 19 94 – – – – – Kummel (Merluccius spp. och Urophycis spp.) 20 3
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1604 19 95 – – – – – Alaska pollock (Theragra chalcogramma) och lyrtorsk 
(Pollachius pollachius) 

20 3 

1604 19 98 – – – – – Annan 20 3 

1604 20 – Annan beredd eller konserverad fisk 

1604 20 05 – – Surimiberedningar 20 3 

– – Andra 

1604 20 10 – – – Av lax 5,5 3 

1604 20 30 – – – Av laxfisk, med undantag av lax 7 0 

1604 20 40 – – – Av ansjovis 25 5 

1604 20 50 – – – Av sardiner, Sarda spp., makrill av arterna Scomber 
scombrus och Scomber japonicus, fisk av arten Orcynop
sis unicolor 

25 5 

1604 20 70 – – – Av tonfisk, bonit eller annan fisk av släktet Euthynnus 24 5 

1604 20 90 – – – Av annan fisk 14 5 

1604 30 – Kaviar och kaviarersättning 

1604 30 10 – – Kaviar (störrom) 20 3 

1604 30 90 – – Kaviarersättning 20 3 

1605 Kräftdjur, blötdjur och andra ryggradslösa vattendjur, beredda 
eller konserverade 

1605 10 00 – Krabbor 8 0 

1605 20 – Räkor 

1605 20 10 – – I hermetiskt tillslutna förpackningar 20 3 

– – Andra 

1605 20 91 – – – I förpackningar med en nettovikt av högst 2 kg 20 3 

1605 20 99 – – – Andra 20 3 

1605 30 – Hummer 

1605 30 10 – – Hummerkött, kokat, avsett för beredningsindustrin för till
verkning av hummersmör eller av pastor, patéer, soppor 
eller såser 

Fri 0 

1605 30 90 – – Annan 20 0 

1605 40 00 – Andra kräftdjur 20 0 

1605 90 – Andra slag 

– – Blötdjur 

– – – Musslor (Mytilus spp. och Perna spp.)
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1605 90 11 – – – – I hermetiskt tillslutna förpackningar 20 3 

1605 90 19 – – – – Andra 20 3 

1605 90 30 – – – Andra 20 3 

1605 90 90 – – Andra ryggradslösa vattendjur 26 3 

17 KAPITEL 17 – SOCKER OCH SOCKERKONFEKTYRER 

1701 Socker från sockerrör eller sockerbetor samt kemiskt ren sac
karos, i fast form 

– Råsocker utan tillsats av aromämnen eller färgämnen 

1701 11 – – Socker från sockerrör 

1701 11 10 – – – För raffinering 33,9 EUR/100 kg/ 
net 

0 

1701 11 90 – – – Annat 41,9 EUR/100 kg/ 
net 

0 

1701 12 – – Socker från sockerbetor 

1701 12 10 – – – För raffinering 33,9 EUR/100 kg/ 
net 

0 

1701 12 90 – – – Annat 41,9 EUR/100 kg/ 
net 

0 

– Andra slag 

1701 91 00 – – Med tillsats av aromämnen eller färgämnen 41,9 EUR/100 kg/ 
net 

5 

1701 99 – – Annat 

1701 99 10 – – – Vitt socker 41,9 EUR/100 kg/ 
net 

5 

1701 99 90 – – – Annat 41,9 EUR/100 kg/ 
net 

0 

1702 Annat socker, inbegripet kemiskt ren laktos, maltos, glukos 
och fruktos, i fast form; sirap och andra sockerlösningar utan 
tillsats av aromämnen eller färgämnen; konstgjord honung, 
även blandad med naturlig honung; sockerkulör 

– Mjölksocker (inbegripet kemiskt ren laktos) samt sirap och 
andra lösningar av mjölksocker 

1702 11 00 – – Innehållande minst 99 viktprocent laktos uttryckt som vat
tenfri laktos i torrsubstansen 

14 EUR/100 kg/net 0 

1702 19 00 – – Annat 14 EUR/100 kg/net 0 

1702 20 – Lönnsocker samt sirap och andra lösningar av lönnsocker
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1702 20 10 – – Lönnsocker i fast form, med tillsats av aromämnen eller 
färgämnen 

0,4 EUR/100 kg/ 
net 

0 

1702 20 90 – – Annat 8 0 

1702 30 – Druvsocker (inbegripet kemiskt ren glukos) samt sirap och 
andra lösningar av druvsocker, inte innehållande fruktsocker 
(fruktos) eller innehållande mindre än 20 viktprocent 
fruktsocker beräknat på torrsubstansen 

1702 30 10 – – Isoglukos 50,7 EUR/100 kg/ 
net mas 

0 

– – Annat 

– – – Innehållande minst 99 viktprocent druvsocker 

1702 30 51 – – – – I form av vitt kristalliniskt pulver, även agglomererat 26,8 EUR/100 kg/ 
net 

0 

1702 30 59 – – – – Annat 20 EUR/100 kg/net 0 

– – – Annat 

1702 30 91 – – – – I form av vitt kristalliniskt pulver, även agglomererat 26,8 EUR/100 kg/ 
net 

0 

1702 30 99 – – – – Annat 20 EUR/100 kg/net 0 

1702 40 – Druvsocker samt sirap och andra lösningar av druvsocker, 
innehållande minst 20 viktprocent men mindre än 50 vikt
procent fruktsocker beräknat på torrsubstansen, med undan
tag av invertsocker 

1702 40 10 – – Isoglukos 50,7 EUR/100 kg/ 
net mas 

0 

1702 40 90 – – Annat 20 EUR/100 kg/net 0 

1702 50 00 – Kemiskt ren fruktos 16 + 50,7 EUR/ 
100 kg/net mas 

0 

1702 60 – Annat fruktsocker samt sirap och andra lösningar av 
fruktsocker, innehållande över 50 viktprocent fruktsocker 
beräknat på torrsubstansen, med undantag av invertsocker 

1702 60 10 – – Isoglukos 50,7 EUR/100 kg/ 
net mas 

0 

1702 60 80 – – Inulinsirap 0,4 EUR/100 kg/ 
net 

0 

1702 60 95 – – Annat 0,4 EUR/100 kg/ 
net 

0 

1702 90 – Andra slag, inbegripet invertsocker och andra socker- och 
sockersirapsblandningar innehållande 50 viktprocent 
fruktsocker beräknat på torrsubstansen
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1702 90 10 – – Kemiskt ren maltos 12,8 0 

1702 90 30 – – Isoglukos 50,7 EUR/100 kg/ 
net mas 

0 

1702 90 50 – – Maltodextrin samt sirap och andra lösningar av maltod
extrin 

20 EUR/100 kg/net 0 

1702 90 60 – – Konstgjord honung, även blandad med naturlig honung 0,4 EUR/100 kg/ 
net 

0 

– – Sockerkulör 

1702 90 71 – – – Innehållande minst 50 viktprocent sackaros beräknat på 
torrsubstansen 

0,4 EUR/100 kg/ 
net 

0 

– – – Annat 

1702 90 75 – – – – I form av pulver, även agglomererat 27,7 EUR/100 kg/ 
net 

0 

1702 90 79 – – – – Annat 19,2 EUR/100 kg/ 
net 

0 

1702 90 80 – – Inulinsirap 0,4 EUR/100 kg/ 
net 

0 

1702 90 99 – – Andra 0,4 EUR/100 kg/ 
net 

0 

1703 Melass erhållen vid utvinning eller raffinering av socker 

1703 10 00 – Sockerrörsmelass 0,35 EUR/100 kg/ 
net 

0 

1703 90 00 – Andra slag 0,35 EUR/100 kg/ 
net 

0 

1704 Sockerkonfektyrer (inbegripet vit choklad), inte innehållande 
kakao 

1704 10 – Tuggummi, även överdraget med socker 

– – Innehållande mindre än 60 viktprocent sackaros (inbegripet 
invertsocker uttryckt som sackaros) 

1704 10 11 – – – I plattor 6,2 + 27,1 EUR/ 
100 kg/net MAX 

17,9 

0 

1704 10 19 – – – Annat 6,2 + 27,1 EUR/ 
100 kg/net MAX 

17,9 

0 

– – Innehållande minst 60 viktprocent sackaros (inbegripet in
vertsocker beräknat som sackaros) 

1704 10 91 – – – I plattor 6,3 + 30,9 EUR/ 
100 kg/net MAX 

18,2 

0 

1704 10 99 – – – Annat 6,3 + 30,9 EUR/ 
100 kg/net MAX 

18,2 

0
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1704 90 – Andra slag 

1704 90 10 – – Lakritsextrakt innehållande mer än 10 viktprocent sackaros, 
men utan andra tillsatser 

13,4 5 

1704 90 30 – – Vit choklad 9,1 + 45,1 EUR/ 
100 kg/net MAX 

18,9 + 16,5 EUR/ 
100 kg/net 

0 

– – Andra 

1704 90 51 – – – Massor, pastor, mandelmassor, löst förpackade i förpack
ningar med nettovikt av minst 1 kg 

9 + EA MAX 18,7 
+ AD S/Z 

0 

1704 90 55 – – – Pastiller, tabletter o.d. mot hosta 9 + EA MAX 18,7 
+ AD S/Z 

0 

1704 90 61 – – – Dragéer 9 + EA MAX 18,7 
+ AD S/Z 

0 

– – – Andra 

1704 90 65 – – – – Vingummi, gelévaror och fruktpastor i form av konfek
tyrer 

9 + EA MAX 18,7 
+ AD S/Z 

0 

1704 90 71 – – – – Karameller o.d., även fyllda 9 + EA MAX 18,7 
+ AD S/Z 

0 

1704 90 75 – – – – Kola o.d. 9 + EA MAX 18,7 
+ AD S/Z 

0 

– – – – Andra 

1704 90 81 – – – – – Tabletter framställda genom sammanpressning 9 + EA MAX 18,7 
+ AD S/Z 

0 

1704 90 99 – – – – – Andra 9 + EA MAX 18,7 
+ AD S/Z 

0 

18 KAPITEL 18 – KAKAO OCH KAKAOBEREDNINGAR 

1801 00 00 Kakaobönor, hela eller krossade, även rostade Fri 0 

1802 00 00 Kakaoskal och annat kakaoavfall Fri 0 

1803 Kakaomassa, även avfettad 

1803 10 00 – Inte avfettad 9,6 0 

1803 20 00 – Helt eller delvis avfettad 9,6 0 

1804 00 00 Kakaosmör (fett eller olja) 7,7 0 

1805 00 00 Kakaopulver utan tillsats av socker eller annat sötningsmedel 8 0 

1806 Choklad och andra livsmedelsberedningar innehållande kakao 

1806 10 – Kakaopulver med tillsats av socker eller annat sötningsmedel
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1806 10 15 – – Inte innehållande sackaros eller innehållande mindre än 5 
viktprocent sackaros (inbegripet invertsocker uttryckt som 
sackaros) eller isoglukos uttryckt som sackaros 

8 0 

1806 10 20 – – Innehållande minst 5 viktprocent men mindre än 65 vikt
procent sackaros (inbegripet invertsocker uttryckt som sac
karos) eller isoglukos uttryckt som sackaros 

8 + 25,2 EUR/ 
100 kg/net 

0 

1806 10 30 – – Innehållande minst 65 viktprocent men mindre än 80 vikt
procent sackaros (inbegripet invertsocker uttryckt som sac
karos) eller isoglukos uttryckt som sackaros 

8 + 31,4 EUR/ 
100 kg/net 

0 

1806 10 90 – – Innehållande minst 80 viktprocent sackaros (inbegripet in
vertsocker uttryckt som sackaros) eller isoglukos uttryckt 
som sackaros 

8 + 41,9 EUR/ 
100 kg/net 

0 

1806 20 – Andra beredningar i form av block, kakor eller stänger vä
gande mer än 2 kg eller i flytande form, pastaform, pulver
form, granulatform eller liknande form, i behållare eller löst 
liggande i förpackningar innehållande mer än 2 kg 

1806 20 10 – – Innehållande minst 31 viktprocent kakaosmör eller sam
manlagt minst 31 viktprocent kakaosmör och mjölkfett 

8,3 + EA MAX 
18,7 + AD S/Z 

0 

1806 20 30 – – Innehållande sammanlagt minst 25, men mindre än 31 
viktprocent kakaosmör och mjölkfett 

8,3 + EA MAX 
18,7 + AD S/Z 

0 

– – Andra 

1806 20 50 – – – Innehållande minst 18 viktprocent kakaosmör 8,3 + EA MAX 
18,7 + AD S/Z 

0 

1806 20 70 – – – ”Chocolate milk crumb” 15,4 + EA 0 

1806 20 80 – – – Chokladglasyr 8,3 + EA MAX 
18,7 + AD S/Z 

0 

1806 20 95 – – – Andra 8,3 + EA MAX 
18,7 + AD S/Z 

0 

– Andra beredningar, i form av block, kakor eller stänger 

1806 31 00 – – Fyllda 8,3 + EA MAX 
18,7 + AD S/Z 

0 

1806 32 – – Ofyllda 

1806 32 10 – – – Med tillsats av spannmål, frukt eller nötter 8,3 + EA MAX 
18,7 + AD S/Z 

0 

1806 32 90 – – – Andra 8,3 + EA MAX 
18,7 + AD S/Z 

0 

1806 90 – Andra slag 

– – Choklad och varor av choklad 

– – – Konfekt, även med fyllning
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1806 90 11 – – – – Innehållande alkohol 8,3 + EA MAX 
18,7 + AD S/Z 

0 

1806 90 19 – – – – Andra 8,3 + EA MAX 
18,7 + AD S/Z 

0 

– – – Andra 

1806 90 31 – – – – Fyllda 8,3 + EA MAX 
18,7 + AD S/Z 

0 

1806 90 39 – – – – Ofyllda 8,3 + EA MAX 
18,7 + AD S/Z 

0 

1806 90 50 – – Sockerkonfektyrer och sockerfria konfektyrer, innehållande 
kakao 

8,3 + EA MAX 
18,7 + AD S/Z 

0 

1806 90 60 – – Smörgåspålägg innehållande kakao 8,3 + EA MAX 
18,7 + AD S/Z 

0 

1806 90 70 – – Kakaoberedningar för framställning av drycker 8,3 + EA MAX 
18,7 + AD S/Z 

0 

1806 90 90 – – Andra 8,3 + EA MAX 
18,7 + AD S/Z 

0 

19 KAPITEL 19 – BEREDNINGAR AV SPANNMÅL, MJÖL, STÄR
KELSE ELLER MJÖLK; BAKVERK 

1901 Maltextrakt; livsmedelsberedningar av mjöl, krossgryn, stär
kelse eller maltextrakt, som inte innehåller kakao eller inne
håller mindre än 40 viktprocent kakao beräknat på helt av
fettad bas, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans; 
livsmedelsberedningar av varor enligt nr 0401–0404, som 
inte innehåller kakao eller innehåller mindre än 5 viktprocent 
kakao beräknat på helt avfettad bas, inte nämnda eller inbe
gripna någon annanstans 

1901 10 00 – Beredningar avsedda för barn, i detaljhandelsförpackningar 7,6 + EA 5 

1901 20 00 – Mixer och deg för beredning av bakverk enligt nr 1905 7,6 + EA 3 

1901 90 – Andra slag 

– – Maltextrakt 

1901 90 11 – – – Med en torrsubstanshalt av minst 90 viktprocent 5,1 + 18 EUR/ 
100 kg/net 

0 

1901 90 19 – – – Andra 5,1 + 14,7 EUR/ 
100 kg/net 

0 

– – Andra livsmedelsberedningar 

1901 90 91 – – – Utan innehåll av mjölkfett, sackaros, isoglukos, druvsoc
ker eller stärkelse eller innehållande mindre än 1,5 % 
mjölkfett, 5 % sackaros (inbegripet invertsocker) eller isog
lukos, 5 % druvsocker eller stärkelse, med undantag av 
livsmedelsberedningar i pulverform av varor enligt nr 
0401–0404 

12,8 0 

1901 90 99 – – – Andra 7,6 + EA E
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1902 Pastaprodukter, såsom spagetti, makaroner, nudlar, lasagne, 
gnocchi, ravioli och cannelloni, även kokta, fyllda (med kött 
eller andra födoämnen) eller på annat sätt beredda; couscous, 
även beredd 

– Okokta pastaprodukter, inte fyllda eller på annat sätt be
redda 

1902 11 00 – – Innehållande ägg 7,7 + 24,6 EUR/ 
100 kg/net 

0 

1902 19 – – Andra 

1902 19 10 – – – Utan innehåll av vanligt vetemjöl 7,7 + 24,6 EUR/ 
100 kg/net 

0 

1902 19 90 – – – Andra 7,7 + 21,1 EUR/ 
100 kg/net 

0 

1902 20 – Fyllda pastaprodukter; även kokta eller på annat sätt beredda 

1902 20 10 – – Innehållande mer än 20 viktprocent fisk, kräftdjur, blötdjur 
eller andra ryggradslösa vattendjur 

8,5 3 

1902 20 30 – – Innehållande mer än 20 viktprocent korv e.d., kött och 
slaktbiprodukter av alla slag, inbegripet fett av alla slag, 
oavsett ursprung 

54,3 EUR/100 kg/ 
net 

0 

– – Andra 

1902 20 91 – – – Kokta 8,3 + 6,1 EUR/ 
100 kg/net 

0 

1902 20 99 – – – Andra 8,3 + 17,1 EUR/ 
100 kg/net 

0 

1902 30 – Andra pastaprodukter 

1902 30 10 – – Torkade 6,4 + 24,6 EUR/ 
100 kg/net 

0 

1902 30 90 – – Andra 6,4 + 9,7 EUR/ 
100 kg/net 

0 

1902 40 – Couscous 

1902 40 10 – – Inte beredda 7,7 + 24,6 EUR/ 
100 kg/net 

0 

1902 40 90 – – Andra 6,4 + 9,7 EUR/ 
100 kg/net 

0 

1903 00 00 Tapioka och tapiokaersättningar, framställda av stärkelse, i 
form av flingor, gryn o.d. 

6,4 + 15,1 EUR/ 
100 kg/net 

0 

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
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1904 10 – Livsmedelsberedningar erhållna genom svällning eller rost
ning av spannmål eller spannmålsprodukter 

1904 10 10 – – Framställda av majs 3,8 + 20 EUR/ 
100 kg/net 

0 

1904 10 30 – – Framställda av ris 5,1 + 46 EUR/ 
100 kg/net 

0 

1904 10 90 – – Andra 5,1 + 33,6 EUR/ 
100 kg/net 

0 

1904 20 – Livsmedelsberedningar erhållna av orostade spann
målsflingor eller av blandningar av orostade och rostade 
spannmålsflingor eller svällning av spannmål 

1904 20 10 – – Beredningar av müslityp baserade på orostade spann
målsflingor 

9 + EA 0 

– – Andra 

1904 20 91 – – – Framställda av majs 3,8 + 20 EUR/ 
100 kg/net 

0 

1904 20 95 – – – Framställda av ris 5,1 + 46 EUR/ 
100 kg/net 

0 

1904 20 99 – – – Andra 5,1 + 33,6 EUR/ 
100 kg/net 

0 

1904 30 00 – Bulgurvete 8,3 + 25,7 EUR/ 
100 kg/net 

0 

1904 90 – Andra slag 

1904 90 10 – – Risprodukter 8,3 + 46 EUR/ 
100 kg/net 

5 

1904 90 80 – – Andra 8,3 + 25,7 EUR/ 
100 kg/net 

0 

1905 Bröd, kakor, kex och andra bakverk, även innehållande kakao; 
nattvardsbröd, tomma oblatkapslar av sådana slag som är 
lämpliga för farmaceutiskt bruk, sigilloblater och liknande 
produkter 

1905 10 00 – Knäckebröd 5,8 + 13 EUR/ 
100 kg/net 

5 

1905 20 – Kryddade kakor, s.k. ”pain d'épices” 

1905 20 10 – – Innehållande mindre än 30 viktprocent sackaros (inbegripet 
invertsocker uttryckt som sackaros) 

9,4 + 18,3 EUR/ 
100 kg/net 

5 

1905 20 30 – – Innehållande minst 30 men mindre än 50 viktprocent sac
karos (inbegripet invertsocker uttryckt som sackaros) 

9,8 + 24,6 EUR/ 
100 kg/net 

5 

1905 20 90 – – Innehållande minst 50 viktprocent sackaros (inbegripet in
vertsocker uttryckt som sackaros) 

10,1 + 31,4 EUR/ 
100 kg/net 

5 

– Söta kex, småkakor o.d.; våfflor och rån (wafers)
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1905 31 – – Söta kex, småkakor o.d. 

– – – Helt eller delvis överdragna med choklad eller andra be
redningar innehållande kakao 

1905 31 11 – – – – I förpackningar med en nettovikt av högst 85 g 9 + EA MAX 24,2 
+ AD S/Z 

0 

1905 31 19 – – – – Andra 9 + EA MAX 24,2 
+ AD S/Z 

0 

– – – Andra 

1905 31 30 – – – – Innehållande minst 8 viktprocent mjölkfett 9 + EA MAX 24,2 
+ AD S/Z 

0 

– – – – Andra 

1905 31 91 – – – – – Kex med mellanlägg 9 + EA MAX 24,2 
+ AD S/Z 

0 

1905 31 99 – – – – – Andra 9 + EA MAX 24,2 
+ AD S/Z 

0 

1905 32 – – Våfflor och rån (wafers) 

1905 32 05 – – – Med en vattenhalt av mer än 10 viktprocent 9 + EA MAX 20,7 
+ AD F/M 

0 

– – – Andra 

– – – – Helt eller delvis överdragna med choklad eller andra 
beredningar innehållande kakao 

1905 32 11 – – – – – I förpackningar med ett nettoviktinnehåll av högst 85 g 9 + EA MAX 24,2 
+ AD S/Z 

0 

1905 32 19 – – – – – Andra 9 + EA MAX 24,2 
+ AD S/Z 

0 

– – – – Andra 

1905 32 91 – – – – – Salta, även fyllda 9 + EA MAX 20,7 
+ AD F/M 

0 

1905 32 99 – – – – – Andra 9 + EA MAX 24,2 
+ AD S/Z 

0 

1905 40 – Skorpor, rostat bröd och liknande rostade produkter 

1905 40 10 – – Skorpor 9,7 + EA 0 

1905 40 90 – – Andra 9,7 + EA 0 

1905 90 – Andra slag 

1905 90 10 – – Matzos 3,8 + 15,9 EUR/ 
100 kg/net 

0
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1905 90 20 – – Nattvardsbröd, tomma oblatkapslar av sådana slag som är 
lämpliga för farmaceutiskt bruk, sigilloblater och liknande 
produkter 

4,5 + 60,5 EUR/ 
100 kg/net 

0 

– – Andra 

1905 90 30 – – – Bröd, utan tillsats av honung, ägg, ost eller frukt och 
innehållande i torrt tillstånd högst 5 viktprocent socker 
och högst 5 viktprocent fett 

9,7 + EA 0 

1905 90 45 – – – Kex 9 + EA MAX 20,7 
+ AD F/M 

0 

1905 90 55 – – – Extruderade eller expanderade varor, smaksatta eller salta 9 + EA MAX 20,7 
+ AD F/M 

0 

– – – Andra 

1905 90 60 – – – – Med tillsats av sötningsmedel 9 + EA MAX 24,2 
+ AD S/Z 

0 

1905 90 90 – – – – Andra 9 + EA MAX 20,7 
+ AD F/M 

0 

20 KAPITEL 20 – BEREDNINGAR AV GRÖNSAKER, FRUKT, 
BÄR, NÖTTER ELLER ANDRA VÄXTDELAR 

2001 Grönsaker, frukt, bär, nötter och andra ätbara växtdelar, be
redda eller konserverade med ättika eller ättiksyra 

2001 10 00 – Gurkor 17,6 0 

2001 90 – Andra slag 

2001 90 10 – – Mangochutney Fri 0 

2001 90 20 – – Frukter av släktet Capsicum, med undantag av sötpaprika 5 0 

2001 90 30 – – Sockermajs (Zea mays var. saccharata) 5,1 + 9,4 EUR/ 
100 kg/net 

0 

2001 90 40 – – Jams, batater (sötpotatis) och liknande ätbara växtdelar, 
innehållande minst 5 viktprocent stärkelse 

8,3 + 3,8 EUR/ 
100 kg/net 

0 

2001 90 50 – – Svampar 16 0 

2001 90 60 – – Palmhjärtan 10 0 

2001 90 65 – – Oliver 16 0 

2001 90 70 – – Sötpaprika 16 0 

2001 90 91 – – Tropiska frukter och tropiska nötter 10 0 

2001 90 93 – – Kepalök (vanlig lök) 16 0 

2001 90 99 – – Andra 16 0
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2002 Tomater, beredda eller konserverade på annat sätt än med 
ättika eller ättiksyra 

2002 10 – Hela eller i bitar 

2002 10 10 – – Skalade 14,4 0 

2002 10 90 – – Andra 14,4 0 

2002 90 – Andra slag 

– – Med en torrsubstans av mindre än 12 viktprocent 

2002 90 11 – – – Löst liggande i förpackningar med en nettovikt av mer än 
1 kg 

14,4 0 

2002 90 19 – – – I förpackningar med en nettovikt av högst 1 kg 14,4 0 

– – Med en torrsubstans av minst 12 viktprocent men högst 
30 viktprocent 

2002 90 31 – – – Löst liggande i förpackningar med en nettovikt av mer än 
1 kg 

14,4 0 

2002 90 39 – – – Löst liggande i förpackningar med en nettovikt av högst 
1 kg 

14,4 0 

– – Med en torrsubstans över 30 viktprocent 

2002 90 91 – – – Löst liggande i förpackningar med en nettovikt av mer än 
1 kg 

14,4 0 

2002 90 99 – – – Löst liggande i förpackningar med en nettovikt av högst 
1 kg 

14,4 0 

2003 Svampar och tryffel, beredda eller konserverade på annat sätt 
än med ättika eller ättiksyra 

2003 10 – Svampar av släktet Agaricus 

2003 10 20 – – Tillfälligt konserverade, genomkokta 18,4 + 191 EUR/ 
100 kg/net eda 

0 

2003 10 30 – – Andra 18,4 + 222 EUR/ 
100 kg/net eda 

0 

2003 20 00 – Tryffel 14,4 0 

2003 90 00 – Andra 18,4 0 

2004 Andra grönsaker, beredda eller konserverade på annat sätt än 
med ättika eller ättiksyra, frysta, andra än produkter enligt 
nr 2006 

2004 10 – Potatis 

2004 10 10 – – Kokt eller på annat sätt värmebehandlad, men inte ytterli
gare beredd 

14,4 0 

– – Annan 

2004 10 91 – – – I form av mjöl eller flingor 7,6 + EA 0
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2004 10 99 – – – Andra slag 17,6 0 

2004 90 – Andra grönsaker samt blandningar av grönsaker 

2004 90 10 – – Sockermajs (Zea mays var. saccharata) 5,1 + 9,4 EUR/ 
100 kg/net 

0 

2004 90 30 – – Surkål, kapris och oliver 16 0 

2004 90 50 – – Ärter (Pisum sativum) och omogna bönor (Phaseolus spp.), 
i balja 

19,2 0 

– – Andra slag, inbegripet blandningar 

2004 90 91 – – – Kepalök (vanlig lök), kokt eller på annat sätt värmebe
handlad, men inte ytterligare beredd 

14,4 0 

2004 90 98 – – – Andra 17,6 0 

2005 Andra grönsaker, beredda eller konserverade på annat sätt än 
med ättika eller ättiksyra, inte frysta, andra än produkter enligt 
nr 2006 

2005 10 00 – Homogeniserade grönsaker 17,6 0 

2005 20 – Potatis 

2005 20 10 – – I form av mjöl eller flingor 8,8 + EA 0 

– – Andra slag 

2005 20 20 – – – I tunna skivor, friterade eller stekta, med eller utan salt 
eller kryddor, i lufttäta förpackningar och lämpliga för 
omedelbar förtäring 

14,1 0 

2005 20 80 – – – Andra 14,1 0 

2005 40 00 – Ärtor (Pisum sativum) 19,2 0 

– Bönor (Vigna spp. och Phaseolus spp.) 

2005 51 00 – – Spritade bönor 17,6 0 

2005 59 00 – – Andra bönor 19,2 0 

2005 60 00 – Sparris 17,6 0 

2005 70 – Oliver 

2005 70 10 – – I förpackningar med en nettovikt av högst 5 kg 12,8 0 

2005 70 90 – – Andra 12,8 0 

2005 80 00 – Sockermajs (Zea mays var. saccharata) 5,1 + 9,4 EUR/ 
100 kg/net 

0 

– Andra grönsaker samt blandningar av grönsaker 

2005 91 00 – – Bambuskott 17,6 0 

2005 99 – – Andra
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2005 99 10 – – – Frukter av släktet Capsicum, med undantag av sötpaprika 6,4 0 

2005 99 20 – – – Kapris 16 0 

2005 99 30 – – – Kronärtskockor 17,6 0 

2005 99 40 – – – Morötter 17,6 0 

2005 99 50 – – – Blandningar av grönsaker 17,6 0 

2005 99 60 – – – Surkål 16 0 

2005 99 90 – – – Andra 17,6 0 

2006 00 Grönsaker, frukt, bär, nötter, fruktskal och andra växtdelar, 
konserverade med socker (avrunna, glaserade eller kanderade) 

2006 00 10 – Ingefära Fri 0 

– Andra slag 

– – Med ett sockerinnehåll av mer än 13 viktprocent 

2006 00 31 – – – Körsbär 20 + 23,9 EUR/ 
100 kg/net 

0 

2006 00 35 – – – Tropiska frukter och tropiska nötter 12,5 + 15 EUR/ 
100 kg/net 

0 

2006 00 38 – – – Andra 20 + 23,9 EUR/ 
100 kg/net 

0 

– – Andra 

2006 00 91 – – – Tropiska frukter och tropiska nötter 12,5 0 

2006 00 99 – – – Andra 20 0 

2007 Sylter, frukt- och bärgeléer, marmelader, mos och pastor av 
frukt, bär eller nötter, erhållna genom kokning, med eller utan 
tillsats av socker eller annat sötningsmedel 

2007 10 – Homogeniserade beredningar 

2007 10 10 – – Med ett sockerinnehåll av mer än 13 viktprocent 24 + 4,2 EUR/ 
100 kg/net 

0 

– – Andra 

2007 10 91 – – – Av tropiska frukter 15 0 

2007 10 99 – – – Andra 24 0 

– Andra slag 

2007 91 – – Av citrusfrukter 

2007 91 10 – – – Med ett sockerinnehåll av mer än 30 viktprocent 20 + 23 EUR/ 
100 kg/net 

0
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2007 91 30 – – – Med ett sockerinnehåll av mer än 13 viktprocent men 
högst 30 viktprocent 

20 + 4,2 EUR/ 
100 kg/net 

0 

2007 91 90 – – – Andra 21,6 0 

2007 99 – – Andra 

– – – Med ett sockerinnehåll av mer än 30 viktprocent 

2007 99 10 – – – – Plommon- och sviskonmos samt plommon- och svis
konpasta, löst liggande i förpackningar med en nettovikt 
över 100 kg, för industriell bearbetning 

22,4 0 

2007 99 20 – – – – Kastanjemos och kastanjepasta 24 + 19,7 EUR/ 
100 kg/net 

0 

– – – – Andra 

2007 99 31 – – – – – Av körsbär 24 + 23 EUR/ 
100 kg/net 

0 

2007 99 33 – – – – – Av jordgubbar 24 + 23 EUR/ 
100 kg/net 

0 

2007 99 35 – – – – – Av hallon 24 + 23 EUR/ 
100 kg/net 

0 

2007 99 39 – – – – – Andra 24 + 23 EUR/ 
100 kg/net 

0 

– – – Med ett sockerinnehåll av mer än 13 viktprocent men 
högst 30 viktprocent 

2007 99 55 – – – – Äppelmos 24 + 4,2 EUR/ 
100 kg/net 

0 

2007 99 57 – – – – Andra 24 + 4,2 EUR/ 
100 kg/net 

0 

– – – Andra 

2007 99 91 – – – – Äppelmos 24 0 

2007 99 93 – – – – Av tropiska frukter och tropiska nötter 15 0 

2007 99 98 – – – – Andra 24 0 

2008 Frukt, bär, nötter och andra växtdelar, på annat sätt beredda 
eller konserverade, med eller utan tillsats av socker, annat 
sötningsmedel eller alkohol, inte nämnda eller inbegripna nå
gon annanstans 

– Nötter, jordnötter och andra frön, även blandade med va
randra 

2008 11 – – Jordnötter 

2008 11 10 – – – Jordnötssmör 12,8 5 

– – – Andra slag, löst liggande i förpackningar med en nettovikt 
av 

– – – – Mer än 1 kg

SV 14.5.2011 Europeiska unionens officiella tidning L 127/633

1635 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 31 schwedischer Vertragstext (Normativer Teil) 635 von 1432

www.parlament.gv.at



KN2007 Varuslag Bastullsats Kategori Ingångspris 

2008 11 92 – – – – – Rostade 11,2 0 

2008 11 94 – – – – – Andra 11,2 0 

– – – – Högst 1 kg 

2008 11 96 – – – – – Rostade 12 0 

2008 11 98 – – – – – Andra 12,8 0 

2008 19 – – Andra nötter och frön, inbegripet blandningar 

– – – Löst liggande i förpackningar med en nettovikt av mer än 
1 kg 

2008 19 11 – – – – Tropiska nötter; blandningar innehållande minst 50 vikt
procent tropiska nötter och tropiska frukter 

7 0 

– – – – Andra 

2008 19 13 – – – – – Rostade mandlar och pistaschmandlar 9 0 

2008 19 19 – – – – – Andra 11,2 0 

– – – Löst liggande i förpackningar med en nettovikt av högst 
1 kg 

2008 19 91 – – – – Tropiska nötter; blandningar innehållande minst 50 vikt
procent tropiska nötter och tropiska frukter 

8 0 

– – – – Andra 

– – – – – Rostade nötter 

2008 19 93 – – – – – – Mandlar och pistaschmandlar 10,2 0 

2008 19 95 – – – – – – Andra 12 0 

2008 19 99 – – – – – Andra 12,8 0 

2008 20 – Ananas 

– – Med tillsats av alkohol 

– – – Löst liggande i förpackningar med en nettovikt av mer än 
1 kg 

2008 20 11 – – – – Med ett sockerinnehåll av mer än 17 viktprocent 25,6 + 2,5 EUR/ 
100 kg/net 

0 

2008 20 19 – – – – Annan 25,6 0 

– – – Löst liggande i förpackningar med en nettovikt av högst 
1 kg 

2008 20 31 – – – – Med ett sockerinnehåll av mer än 19 viktprocent 25,6 + 2,5 EUR/ 
100 kg/net 

0
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2008 20 39 – – – – Annan 25,6 0 

– – Utan tillsats av alkohol 

– – – Med tillsats av socker, löst liggande i förpackningar med 
en nettovikt av mer än 1 kg 

2008 20 51 – – – – Med ett sockerinnehåll av mer än 17 viktprocent 19,2 0 

2008 20 59 – – – – Annan 17,6 0 

– – – Med tillsats av socker, löst liggande i förpackningar med 
en nettovikt av högst 1 kg 

2008 20 71 – – – – Med ett sockerinnehåll av mer än 19 viktprocent 20,8 0 

2008 20 79 – – – – Annan 19,2 0 

2008 20 90 – – – Utan tillsats av socker 18,4 0 

2008 30 – Citrusfrukter 

– – Med tillsats av alkohol 

– – – Med ett sockerinnehåll av mer än 9 viktprocent 

2008 30 11 – – – – Med en verklig alkoholhalt av högst 11,85 % mas 25,6 0 

2008 30 19 – – – – Andra 25,6 + 4,2 EUR/ 
100 kg/net 

0 

– – – Andra 

2008 30 31 – – – – Med en verklig alkoholhalt av högst 11,85 % mas 24 0 

2008 30 39 – – – – Andra 25,6 0 

– – Utan tillsats av alkohol 

– – – Med tillsats av socker, löst liggande i förpackningar med 
en nettovikt av mer än 1 kg 

2008 30 51 – – – – Grapefruktklyftor 15,2 0 

2008 30 55 – – – – Mandariner (inbegripet tangeriner och satsumas); kle
mentiner, wilkings och andra liknande citrushybrider 

18,4 0 

2008 30 59 – – – – Andra 17,6 0 

– – – Med tillsats av socker, löst liggande i förpackningar med 
en nettovikt av högst 1 kg 

2008 30 71 – – – – Grapefruktklyftor 15,2 0 

2008 30 75 – – – – Mandariner (inbegripet tangeriner och satsumas); kle
mentiner, wilkings och andra liknande citrushybrider 

17,6 0 

2008 30 79 – – – – Andra 20,8 0
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2008 30 90 – – – Utan tillsats av socker 18,4 0 

2008 40 – Päron 

– – Med tillsats av alkohol 

– – – Löst liggande i förpackningar med en nettovikt av mer än 
1 kg 

– – – – Med ett sockerinnehåll av mer än 13 viktprocent 

2008 40 11 – – – – – Med en verklig alkoholhalt av högst 11,85 % mas 25,6 0 

2008 40 19 – – – – – Andra 25,6 + 4,2 EUR/ 
100 kg/net 

0 

– – – – Andra 

2008 40 21 – – – – – Med en verklig alkoholhalt av högst 11,85 % mas 24 0 

2008 40 29 – – – – – Andra 25,6 0 

– – – Löst liggande i förpackningar med en nettovikt av högst 
1 kg 

2008 40 31 – – – – Med ett sockerinnehåll av mer än 15 viktprocent 25,6 + 4,2 EUR/ 
100 kg/net 

0 

2008 40 39 – – – – Andra 25,6 0 

– – Utan tillsats av alkohol 

– – – Med tillsats av socker, löst liggande i förpackningar med 
en nettovikt av mer än 1 kg 

2008 40 51 – – – – Med ett sockerinnehåll av mer än 13 viktprocent 17,6 0 

2008 40 59 – – – – Andra 16 0 

– – – Med tillsats av socker, löst liggande i förpackningar med 
en nettovikt av högst 1 kg 

2008 40 71 – – – – Med ett sockerinnehåll av mer än 15 viktprocent 19,2 0 

2008 40 79 – – – – Andra 17,6 0 

2008 40 90 – – – Utan tillsats av socker 16,8 0 

2008 50 – Aprikoser 

– – Med tillsats av alkohol 

– – – Löst liggande i förpackningar med en nettovikt av mer än 
1 kg 

– – – – Med ett sockerinnehåll av mer än 13 viktprocent 

2008 50 11 – – – – – Med en verklig alkoholhalt av högst 11,85 % mas 25,6 0
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2008 50 19 – – – – – Andra 25,6 + 4,2 EUR/ 
100 kg/net 

0 

– – – – Andra 

2008 50 31 – – – – – Med en verklig alkoholhalt av högst 11,85 % mas 24 0 

2008 50 39 – – – – – Andra 25,6 0 

– – – Löst liggande i förpackningar med en nettovikt av högst 
1 kg 

2008 50 51 – – – – Med ett sockerinnehåll av mer än 15 viktprocent 25,6 + 4,2 EUR/ 
100 kg/net 

0 

2008 50 59 – – – – Andra 25,6 0 

– – Utan tillsats av alkohol 

– – – Med tillsats av socker, löst liggande i förpackningar med 
en nettovikt av mer än 1 kg 

2008 50 61 – – – – Med ett sockerinnehåll av mer än 13 viktprocent 19,2 0 

2008 50 69 – – – – Andra 17,6 0 

– – – Med tillsats av socker, löst liggande i förpackningar med 
en nettovikt av högst 1 kg 

2008 50 71 – – – – Med ett sockerinnehåll av mer än 15 viktprocent 20,8 0 

2008 50 79 – – – – Andra 19,2 0 

– – – Utan tillsats av socker, löst liggande i förpackningar med 
en nettovikt av 

2008 50 92 – – – – 5 kg eller däröver 13,6 0 

2008 50 94 – – – – 4,5 kg eller däröver men under 5 kg 17 0 

2008 50 99 – – – – Under 4,5 kg 18,4 0 

2008 60 – Körsbär 

– – Med tillsats av alkohol 

– – – Med ett sockerinnehåll av mer än 9 viktprocent 

2008 60 11 – – – – Med en verklig alkoholhalt av högst 11,85 % mas 25,6 0 

2008 60 19 – – – – Andra 25,6 + 4,2 EUR/ 
100 kg/net 

0 

– – – Andra 

2008 60 31 – – – – Med en verklig alkoholhalt av högst 11,85 % mas 24 0
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2008 60 39 – – – – Andra 25,6 0 

– – Utan tillsats av alkohol 

– – – Med tillsats av socker, löst liggande i förpackningar med 
en nettovikt av 

2008 60 50 – – – – Mer än 1 kg 17,6 0 

2008 60 60 – – – – Högst 1 kg 20,8 0 

– – – Utan tillsats av socker, löst liggande i förpackningar med 
en nettovikt av 

2008 60 70 – – – – 4,5 kg eller däröver 18,4 0 

2008 60 90 – – – – Under 4,5 kg 18,4 0 

2008 70 – Persikor (inbegripet nektariner) 

– – Med tillsats av alkohol 

– – – Löst liggande i förpackningar med en nettovikt av mer än 
1 kg 

– – – – Med ett sockerinnehåll av mer än 13 viktprocent 

2008 70 11 – – – – – Med en verklig alkoholhalt av högst 11,85 % mas 25,6 0 

2008 70 19 – – – – – Andra 25,6 + 4,2 EUR/ 
100 kg/net 

0 

– – – – Andra 

2008 70 31 – – – – – Med en verklig alkoholhalt av högst 11,85 % mas 24 0 

2008 70 39 – – – – – Andra 25,6 0 

– – – Löst liggande i förpackningar med en nettovikt av högst 
1 kg 

2008 70 51 – – – – Med ett sockerinnehåll av mer än 15 viktprocent 25,6 + 4,2 EUR/ 
100 kg/net 

0 

2008 70 59 – – – – Andra 25,6 0 

– – Utan tillsats av alkohol 

– – – Med tillsats av socker, löst liggande i förpackningar med 
en nettovikt av mer än 1 kg 

2008 70 61 – – – – Med ett sockerinnehåll av mer än 13 viktprocent 19,2 0 

2008 70 69 – – – – Andra 17,6 0 

– – – Med tillsats av socker, löst liggande i förpackningar med 
en nettovikt av högst 1 kg 

2008 70 71 – – – – Med ett sockerinnehåll av mer än 15 viktprocent 19,2 0
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2008 70 79 – – – – Andra 17,6 0 

– – – Utan tillsats av socker, löst liggande i förpackningar med 
en nettovikt av 

2008 70 92 – – – – 5 kg eller däröver 15,2 0 

2008 70 98 – – – – Under 5 kg 18,4 0 

2008 80 – Jordgubbar och smultron 

– – Med tillsats av alkohol 

– – – Med ett sockerinnehåll av mer än 9 viktprocent 

2008 80 11 – – – – Med en verklig alkoholhalt av högst 11,85 % mas 25,6 0 

2008 80 19 – – – – Andra 25,6 + 4,2 EUR/ 
100 kg/net 

0 

– – – Andra 

2008 80 31 – – – – Med en verklig alkoholhalt av högst 11,85 % mas 24 0 

2008 80 39 – – – – Andra 25,6 0 

– – Utan tillsats av alkohol 

2008 80 50 – – – Med tillsats av socker, löst liggande i förpackningar med 
en nettovikt av mer än 1 kg 

17,6 0 

2008 80 70 – – – Med tillsats av socker, löst liggande i förpackningar med 
en nettovikt av högst 1 kg 

20,8 0 

2008 80 90 – – – Utan tillsats av socker 18,4 0 

– Andra slag, inbegripet blandningar, andra än blandningar 
enligt nr 2008 19 

2008 91 00 – – Palmhjärtan 10 5 

2008 92 – – Blandningar 

– – – Med tillsats av alkohol 

– – – – Med ett sockerinnehåll av mer än 9 viktprocent 

– – – – – Med en verklig alkoholhalt av högst 11,85 % mas 

2008 92 12 – – – – – – Av tropiska frukter (inbegripet blandningar innehål
lande minst 50 viktprocent tropiska nötter och tro
piska frukter) 

16 0 

2008 92 14 – – – – – – Andra 25,6 0 

– – – – – Andra
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2008 92 16 – – – – – – Av tropiska frukter (inbegripet blandningar innehål
lande minst 50 viktprocent tropiska nötter och tro
piska frukter) 

16 + 2,6 EUR/ 
100 kg/net 

0 

2008 92 18 – – – – – – Andra 25,6 + 4,2 EUR/ 
100 kg/net 

0 

– – – – Andra 

– – – – – Med en verklig alkoholhalt av högst 11,85 % mas 

2008 92 32 – – – – – – Av tropiska frukter (inbegripet blandningar innehål
lande minst 50 viktprocent tropiska nötter och tro
piska frukter) 

15 0 

2008 92 34 – – – – – – Andra 24 0 

– – – – – Andra 

2008 92 36 – – – – – – Av tropiska frukter (inbegripet blandningar innehål
lande minst 50 viktprocent tropiska nötter och tro
piska frukter) 

16 0 

2008 92 38 – – – – – – Andra 25,6 0 

– – – Utan tillsats av alkohol 

– – – – Med tillsats av socker 

– – – – – Löst liggande i förpackningar med en nettovikt av mer 
än 1 kg 

2008 92 51 – – – – – – Av tropiska frukter (inbegripet blandningar innehål
lande minst 50 viktprocent tropiska nötter och tro
piska frukter) 

11 0 

2008 92 59 – – – – – – Andra 17,6 0 

– – – – – Andra 

– – – – – – Blandningar av frukter, i vilka ingen enstaka frukt 
utgör mer än 50 viktprocent av den totala vikten 

2008 92 72 – – – – – – – Av tropiska frukter (inbegripet blandningar innehål
lande minst 50 viktprocent tropiska nötter och tro
piska frukter) 

8,5 0 

2008 92 74 – – – – – – – Andra 13,6 0 

– – – – – – Andra 

2008 92 76 – – – – – – – Av tropiska frukter (inbegripet blandningar innehål
lande minst 50 viktprocent tropiska nötter och tro
piska frukter) 

12 0 

2008 92 78 – – – – – – – Andra 19,2 0 

– – – – Utan tillsats av socker, löst liggande i förpackningar med 
en nettovikt av 

– – – – – 5 kg eller däröver 

2008 92 92 – – – – – – Av tropiska frukter (inbegripet blandningar innehål
lande minst 50 viktprocent tropiska nötter och tro
piska frukter) 

11,5 0
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2008 92 93 – – – – – – Andra 18,4 0 

– – – – – 4,5 kg eller däröver men under 5 kg 

2008 92 94 – – – – – – Av tropiska frukter (inbegripet blandningar innehål
lande minst 50 viktprocent tropiska nötter och tro
piska frukter) 

11,5 0 

2008 92 96 – – – – – – Andra 18,4 0 

– – – – – Under 4,5 kg 

2008 92 97 – – – – – – Av tropisk frukt (inbegripet blandningar innehållande 
minst 50 viktprocent tropiska nötter och tropiska 
frukter) 

11,5 0 

2008 92 98 – – – – – – Andra 18,4 0 

2008 99 – – Andra 

– – – Med tillsats av alkohol 

– – – – Ingefära 

2008 99 11 – – – – – Med en verklig alkoholhalt av högst 11,85 % mas 10 0 

2008 99 19 – – – – – Annan 16 0 

– – – – Druvor 

2008 99 21 – – – – – Med ett sockerinnehåll av mer än 13 viktprocent 25,6 + 3,8 EUR/ 
100 kg/net 

0 

2008 99 23 – – – – – Andra 25,6 0 

– – – – Andra 

– – – – – Med ett sockerinnehåll av mer än 9 viktprocent 

– – – – – – Med en verklig alkoholhalt av högst 11,85 % mas 

2008 99 24 – – – – – – – Av tropiska frukter 16 0 

2008 99 28 – – – – – – – Andra 25,6 0 

– – – – – – Andra 

2008 99 31 – – – – – – – Av tropiska frukter 16 + 2,6 EUR/ 
100 kg/net 

0 

2008 99 34 – – – – – – – Andra 25,6 + 4,2 EUR/ 
100 kg/net 

0 

– – – – – Andra 

– – – – – – Med en verklig alkoholhalt av högst 11,85 % mas 

2008 99 36 – – – – – – – Av tropiska frukter 15 0
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2008 99 37 – – – – – – – Andra 24 0 

– – – – – – Andra 

2008 99 38 – – – – – – – Av tropiska frukter 16 0 

2008 99 40 – – – – – – – Andra 25,6 0 

– – – Utan tillsats av alkohol 

– – – – Med tillsats av socker, löst liggande i förpackningar med 
en nettovikt av mer än 1 kg 

2008 99 41 – – – – – Ingefära Fri 0 

2008 99 43 – – – – – Druvor 19,2 0 

2008 99 45 – – – – – Plommon och sviskon 17,6 0 

2008 99 46 – – – – – Passionsfrukter, guava och tamarinder 11 0 

2008 99 47 – – – – – Mango, mangostan, papayafrukter, cashewäpplen, lit
chiplommon, jackfrukter, sapodillafrukter, carambola 
och pitahaya 

11 0 

2008 99 49 – – – – – Andra 17,6 0 

– – – – Med tillsats av socker, löst liggande i förpackningar med 
en nettovikt av högst 1 kg 

2008 99 51 – – – – – Ingefära Fri 0 

2008 99 61 – – – – – Passionsfrukter och guava 13 0 

2008 99 62 – – – – – Mango, mangostan, papayafrukter, tamarinder, cas
hewäpplen, litchiplommon, jackfrukter, sapodillafruk
ter, carambola och pitahaya 

13 0 

2008 99 67 – – – – – Andra 20,8 0 

– – – – Utan tillsats av socker 

– – – – – Plommon och sviskon, löst liggande i förpackningar 
med en nettovikt av 

2008 99 72 – – – – – – 5 kg och däröver 15,2 0 

2008 99 78 – – – – – – Under 5 kg 18,4 0 

2008 99 85 – – – – – Majs, med undantag av sockermajs (Zea mays var. sac
charata) 

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

5 

2008 99 91 – – – – – Jams, batater (sötpotatis) och liknande ätbara växtdelar 
innehållande minst 5 viktprocent stärkelse 

8,3 + 3,8 EUR/ 
100 kg/net 

5 

2008 99 99 – – – – – Andra 18,4 0 

2009 Frukt- och bärsaft (inbegripet druvmust) samt grönsakssaft, 
ojäst och utan tillsats av alkohol, även med tillsats av socker 
eller annat sötningsmedel 

– Apelsinsaft
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2009 11 – – Fryst 

– – – Med ett Brixtal av mer än 67 

2009 11 11 – – – – Med ett värde per 100 kg netto av högst 30 EUR 33,6 + 20,6 EUR/ 
100 kg/net 

0 

2009 11 19 – – – – Annan 33,6 0 

– – – Med ett Brixtal av högst 67 

2009 11 91 – – – – Med ett värde per 100 kg netto av högst 30 EUR och 
med ett innehåll av tillsatt socker av mer än 30 vikt
procent 

15,2 + 20,6 EUR/ 
100 kg/net 

0 

2009 11 99 – – – – Annan 15,2 0 

2009 12 00 – – Inte frysta, med ett Brixtal av högst 20 12,2 0 

2009 19 – – Annan 

– – – Med ett Brixtal av mer än 67 

2009 19 11 – – – – Med ett värde per 100 kg netto av högst 30 EUR 33,6 + 20,6 EUR/ 
100 kg/net 

0 

2009 19 19 – – – – Annan 33,6 0 

– – – Med ett Brixtal av mer än 20 men mindre än 67 

2009 19 91 – – – – Med ett värde per 100 kg netto av högst 30 EUR och 
med ett innehåll av tillsatt socker av mer än 30 vikt
procent 

15,2 + 20,6 EUR/ 
100 kg/net 

0 

2009 19 98 – – – – Annan 12,2 0 

– Saft av grapefrukter (inbegripet pomelos) 

2009 21 00 – – Med ett Brixtal av högst 20 12 0 

2009 29 – – Annan 

– – – Med ett Brixtal av mer än 67 

2009 29 11 – – – – Med ett värde per 100 kg netto av högst 30 EUR 33,6 + 20,6 EUR/ 
100 kg/net 

0 

2009 29 19 – – – – Annan 33,6 0 

– – – Med ett Brixtal av mer än 20 men högst 67 

2009 29 91 – – – – Med ett värde per 100 kg netto av högst 30 EUR och 
med ett innehåll av tillsatt socker av mer än 30 vikt
procent 

12 + 20,6 EUR/ 
100 kg/net 

0 

2009 29 99 – – – – Annan 12 0 

– Saft av annan citrusfrukt, i oblandad form 

2009 31 – – Med ett Brixtal av högst 20 

– – – Med ett värde per 100 kg netto av mer än 30 EUR
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2009 31 11 – – – – Med tillsats av socker 14,4 0 

2009 31 19 – – – – Utan tillsats av socker 15,2 0 

– – – Med ett värde per 100 kg netto av högst 30 EUR 

– – – – Citronsaft 

2009 31 51 – – – – – Med tillsats av socker 14,4 0 

2009 31 59 – – – – – Utan tillsats av socker 15,2 0 

– – – – Saft av andra citrusfrukter 

2009 31 91 – – – – – Med tillsats av socker 14,4 0 

2009 31 99 – – – – – Utan tillsats av socker 15,2 0 

2009 39 – – Annan 

– – – Med ett Brixtal av mer än 67 

2009 39 11 – – – – Med ett värde per 100 kg netto av högst 30 EUR 33,6 + 20,6 EUR/ 
100 kg/net 

0 

2009 39 19 – – – – Annan 33,6 0 

– – – Med ett Brixtal av mer än 20 men högst 67 

– – – – Med ett värde per 100 kg netto av mer än 30 EUR 

2009 39 31 – – – – – Med tillsats av socker 14,4 0 

2009 39 39 – – – – – Utan tillsats av socker 15,2 0 

– – – – Med ett värde per 100 kg netto av högst 30 EUR 

– – – – – Citronsaft 

2009 39 51 – – – – – – Med ett innehåll av tillsatt socker av mer än 30 vikt
procent 

14,4 + 20,6 EUR/ 
100 kg/net 

0 

2009 39 55 – – – – – – Med ett innehåll av tillsatt socker av högst 30 vikt
procent 

14,4 0 

2009 39 59 – – – – – – Utan tillsats av socker 15,2 0 

– – – – – Saft av andra citrusfrukter 

2009 39 91 – – – – – – Med ett innehåll av tillsatt socker av mer än 30 vikt
procent 

14,4 + 20,6 EUR/ 
100 kg/net 

0 

2009 39 95 – – – – – – Med ett innehåll av tillsatt socker av högst 30 vikt
procent 

14,4 0 

2009 39 99 – – – – – – Utan tillsats av socker 15,2 0 

– Ananassaft 

2009 41 – – Med ett Brixtal av högst 20
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2009 41 10 – – – Med ett värde per 100 kg netto av mer än 30 EUR och 
med tillsats av socker 

15,2 0 

– – – Andra 

2009 41 91 – – – – Med tillsats av socker 15,2 0 

2009 41 99 – – – – Utan tillsats av socker 16 0 

2009 49 – – Annan 

– – – Med ett Brixtal av mer än 67 

2009 49 11 – – – – Med ett värde per 100 kg netto av högst 30 EUR 33,6 + 20,6 EUR/ 
100 kg/net 

0 

2009 49 19 – – – – Annan 33,6 0 

– – – Med ett Brixtal av mer än 20 men högst 67 

2009 49 30 – – – – Med ett värde per 100 kg netto av mer än 30 EUR och 
med tillsats av socker 

15,2 0 

– – – – Annan 

2009 49 91 – – – – – Med ett innehåll av tillsatt socker av mer än 30 vikt
procent 

15,2 + 20,6 EUR/ 
100 kg/net 

0 

2009 49 93 – – – – – Med ett innehåll av tillsatt socker av högst 30 viktpro
cent 

15,2 0 

2009 49 99 – – – – – Utan tillsats av socker 16 0 

2009 50 – Tomatsaft 

2009 50 10 – – Med tillsats av socker 16 0 

2009 50 90 – – Annan 16,8 0 

– Druvsaft (inbegripet druvmust) 

2009 61 – – Med ett Brixtal av högst 30 

2009 61 10 – – – Med ett värde per 100 kg netto av mer än 18 EUR Se punkt 3 i tillägg 
2-A-2 

0 Se punkt 3 i tillägg 
2-A-2 

2009 61 90 – – – Med ett värde per 100 kg netto av högst 18 EUR 22,4 + 27 EUR/hl 0 

2009 69 – – Annan 

– – – Med ett Brixtal av mer än 67 

2009 69 11 – – – – Med ett värde per 100 kg netto av högst 22 EUR 40 + 121 EUR/hl + 
20,6 EUR/100 kg/ 

net 

0 

2009 69 19 – – – – Annan Se punkt 3 i tillägg 
2-A-2 

0 Se punkt 3 i tillägg 
2-A-2 

– – – Med ett Brixtal av mer än 30 men högst 67 

– – – – Med ett värde per 100 kg netto av mer än 18 EUR
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2009 69 51 – – – – – Koncentrerad Se punkt 3 i tillägg 
2-A-2 

0 Se punkt 3 i tillägg 
2-A-2 

2009 69 59 – – – – – Annan Se punkt 3 i tillägg 
2-A-2 

0 Se punkt 3 i tillägg 
2-A-2 

– – – – Med ett värde per 100 kg netto av högst 18 EUR 

– – – – – Med ett innehåll av tillsatt socker av mer än 30 vikt
procent 

2009 69 71 – – – – – – Koncentrerad 22,4 + 131 EUR/hl 
+ 20,6 EUR/ 
100 kg/net 

0 

2009 69 79 – – – – – – Annan 22,4 + 27 EUR/hl 
+ 20,6 EUR/ 
100 kg/net 

0 

2009 69 90 – – – – – Annan 22,4 + 27 EUR/hl 0 

– Äppelsaft 

2009 71 – – Med ett Brixtal av högst 20 

2009 71 10 – – – Med ett värde per 100 kg netto av mer än 18 EUR och 
med tillsats av socker 

18 0 

– – – Annan 

2009 71 91 – – – – Med tillsats av socker 18 0 

2009 71 99 – – – – Utan tillsats av socker 18 0 

2009 79 – – Annan 

– – – Med ett Brixtal av mer än 67 

2009 79 11 – – – – Med ett värde per 100 kg netto av högst 22 EUR 30 + 18,4 EUR/ 
100 kg/net 

0 

2009 79 19 – – – – Annan 30 0 

– – – Med ett Brixtal av mer än 20 men mindre än 67 

2009 79 30 – – – – Med ett värde per 100 kg netto av mer än 18 EUR och 
med tillsats av socker 

18 0 

– – – – Annan 

2009 79 91 – – – – – Med ett innehåll av tillsatt socker av mer än 30 vikt
procent 

18 + 19,3 EUR/ 
100 kg/net 

0 

2009 79 93 – – – – – Med ett innehåll av tillsatt socker av högst 30 viktpro
cent 

18 0 

2009 79 99 – – – – – Utan tillsats av socker 18 0
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2009 80 – Saft av annan frukt, bär eller av andra grönsaker, i oblandad 
form 

– – Med ett Brixtal av mer än 67 

– – – Päronsaft 

2009 80 11 – – – – Med ett värde per 100 kg netto av högst 22 EUR 33,6 + 20,6 EUR/ 
100 kg/net 

0 

2009 80 19 – – – – Annan 33,6 0 

– – – Annan 

– – – – Med ett värde per 100 kg netto av högst 30 EUR 

2009 80 34 – – – – – Saft av tropiska frukter 21 + 12,9 EUR/ 
100 kg/net 

0 

2009 80 35 – – – – – Annan 33,6 + 20,6 EUR/ 
100 kg/net 

0 

– – – – Annan 

2009 80 36 – – – – – Saft av tropiska frukter 21 0 

2009 80 38 – – – – – Annan 33,6 0 

– – Med ett Brixtal av högst 67 

– – – Päronsaft 

2009 80 50 – – – – Med ett värde per 100 kg netto av mer än 18 EUR och 
med tillsats av socker 

19,2 0 

– – – – Annan 

2009 80 61 – – – – – Med ett innehåll av tillsatt socker av mer än 30 vikt
procent 

19,2 + 20,6 EUR/ 
100 kg/net 

0 

2009 80 63 – – – – – Med ett innehåll av tillsatt socker av högst 30 viktpro
cent 

19,2 0 

2009 80 69 – – – – – Utan tillsats av socker 20 0 

– – – Annan 

– – – – Med ett värde per 100 kg netto av mer än 30 EUR och 
med tillsats av socker 

2009 80 71 – – – – – Körsbärssaft 16,8 0 

2009 80 73 – – – – – Saft av tropiska frukter 10,5 0 

2009 80 79 – – – – – Annan saft 16,8 0 

– – – – Annan 

– – – – – Med ett innehåll av tillsatt socker av mer än 30 vikt
procent
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2009 80 85 – – – – – – Saft av tropiska frukter 10,5 + 12,9 EUR/ 
100 kg/net 

0 

2009 80 86 – – – – – – Annan 16,8 + 20,6 EUR/ 
100 kg/net 

0 

– – – – – Med ett innehåll av tillsatt socker av högst 30 viktpro
cent 

2009 80 88 – – – – – – Saft av tropiska frukter 10,5 0 

2009 80 89 – – – – – – Annan 16,8 0 

– – – – – Utan tillsats av socker 

2009 80 95 – – – – – – Saft av bär av arten Vaccinium macrocarpon 14 0 

2009 80 96 – – – – – – Körsbärssaft 17,6 0 

2009 80 97 – – – – – – Saft av tropiska frukter 11 0 

2009 80 99 – – – – – – Annan 17,6 0 

2009 90 – Saftblandningar 

– – Med ett Brixtal av mer än 67 

– – – Saftblandningar innehållande saft av äpplen och päron 

2009 90 11 – – – – Med ett värde per 100 kg netto av högst 22 EUR 33,6 + 20,6 EUR/ 
100 kg/net 

0 

2009 90 19 – – – – Andra 33,6 0 

– – – Andra saftblandningar 

2009 90 21 – – – – Med ett värde per 100 kg netto av högst 30 EUR 33,6 + 20,6 EUR/ 
100 kg/net 

0 

2009 90 29 – – – – Andra 33,6 0 

– – Med ett Brixtal av högst 67 

– – – Saftblandningar innehållande saft av äpplen och päron 

2009 90 31 – – – – Med ett värde per 100 kg netto av högst 18 EUR och 
med ett innehåll av tillsatt socker av mer än 30 vikt
procent 

20 + 20,6 EUR/ 
100 kg/net 

0 

2009 90 39 – – – – Andra 20 0 

– – – Andra saftblandningar 

– – – – Med ett värde per 100 kg netto av mer än 30 EUR 

– – – – – Saftblandningar innehållande saft av citrusfrukter och 
ananas 

2009 90 41 – – – – – – Med tillsats av socker 15,2 0
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2009 90 49 – – – – – – Andra 16 0 

– – – – – Andra saftblandningar 

2009 90 51 – – – – – – Med tillsats av socker 16,8 0 

2009 90 59 – – – – – – Andra 17,6 0 

– – – – Med ett värde per 100 kg netto av högst 30 EUR 

– – – – – Saftblandningar innehållande saft av citrusfrukter och 
ananas 

2009 90 71 – – – – – – Med ett innehåll av tillsatt socker av mer än 30 vikt
procent 

15,2 + 20,6 EUR/ 
100 kg/net 

0 

2009 90 73 – – – – – – Med ett innehåll av tillsatt socker av högst 30 vikt
procent 

15,2 0 

2009 90 79 – – – – – – Utan tillsats av socker 16 0 

– – – – – Andra saftblandningar 

– – – – – – Med ett innehåll av tillsatt socker av mer än 30 vikt
procent 

2009 90 92 – – – – – – – Blandningar av saft av tropiska frukter 10,5 + 12,9 EUR/ 
100 kg/net 

0 

2009 90 94 – – – – – – – Andra 16,8 + 20,6 EUR/ 
100 kg/net 

0 

– – – – – – Med ett innehåll av tillsatt socker av högst 30 vikt
procent 

2009 90 95 – – – – – – – Blandningar av saft av tropiska frukter 10,5 0 

2009 90 96 – – – – – – – Andra 16,8 0 

– – – – – – Utan tillsats av socker 

2009 90 97 – – – – – – – Blandningar av saft av tropiska frukter 11 0 

2009 90 98 – – – – – – – Andra 17,6 0 

21 KAPITEL 21 – DIVERSE ÄTBARA BEREDNINGAR 

2101 Extrakter, essenser och koncentrat av kaffe, te eller matte samt 
beredningar på basis av dessa produkter eller på basis av kaffe, 
te eller matte; rostad cikoriarot och andra rostade kaffesurro
gat samt extrakter, essenser och koncentrat av dessa produkter 

– Extrakter, essenser och koncentrat av kaffe samt beredningar 
på basis av dessa extrakter, essenser eller koncentrat eller på 
basis av kaffe 

2101 11 – – Extrakter, essenser och koncentrat 

2101 11 11 – – – Med en torrsubstans på basis av kaffe av minst 95 vikt
procent 

9 0 

2101 11 19 – – – Andra 9 0
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2101 12 – – Beredningar på basis av extrakter, essenser eller koncentrat 
eller på basis av kaffe 

2101 12 92 – – – Beredningar på basis av extrakter, essenser eller koncent
rat av kaffe 

11,5 0 

2101 12 98 – – – Andra 9 + EA 0 

2101 20 – Extrakter, essenser och koncentrat av te eller matte samt 
beredningar på basis av sådana extrakter, essenser eller kon
centrat eller på basis av te eller matte 

2101 20 20 – – Extrakter, essenser och koncentrat 6 0 

– – Beredningar 

2101 20 92 – – – På basis av extrakter, essenser eller koncentrat av te eller 
matte 

6 0 

2101 20 98 – – – Andra 6,5 + EA 0 

2101 30 – Rostad cikoriarot och andra rostade kaffesurrogat samt ex
trakter, essenser och koncentrat av dessa produkter 

– – Rostad cikoriarot och andra rostade kaffesurrogat 

2101 30 11 – – – Rostad cikoriarot 11,5 0 

2101 30 19 – – – Andra 5,1 + 12,7 EUR/ 
100 kg/net 

0 

– – Extrakter, essenser och koncentrat av rostad cikoriarot och 
andra rostade kaffesurrogat 

2101 30 91 – – – Av rostad cikoriarot 14,1 0 

2101 30 99 – – – Andra 10,8 + 22,7 EUR/ 
100 kg/net 

0 

2102 Jäst (aktiv eller inaktiv); andra encelliga mikroorganismer, 
döda (med undantag av vacciner enligt nr 3002); beredda 
bakpulver 

2102 10 – Aktiv jäst 

2102 10 10 – – Jästkulturer 10,9 0 

– – Bagerijäst 

2102 10 31 – – – Torrjäst 12 + 49,2 EUR/ 
100 kg/net 

0 

2102 10 39 – – – Annan 12 + 14,5 EUR/ 
100 kg/net 

0 

2102 10 90 – – Annan aktiv jäst (även torr) 14,7 0 

2102 20 – Inaktiv jäst; andra encelliga mikroorganismer, döda 

– – Inaktiv jäst
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2102 20 11 – – – I form av tabletter, tärningar e.d. eller i förpackningar 
med ett nettoinnehåll av högst 1 kg 

8,3 0 

2102 20 19 – – – Annan 5,1 0 

2102 20 90 – – Andra slag Fri 0 

2102 30 00 – Beredda bakpulver 6,1 0 

2103 Såser samt beredningar för tillredning av såser; blandningar 
för smaksättningsändamål; senapspulver och beredd senap 

2103 10 00 – Sojasås 7,7 0 

2103 20 00 – Tomatketchup och annan tomatsås 10,2 0 

2103 30 – Senapspulver och beredd senap 

2103 30 10 – – Senapspulver Fri 0 

2103 30 90 – – Beredd senap 9 0 

2103 90 – Andra slag 

2103 90 10 – – Flytande mangochutney Fri 0 

2103 90 30 – – Aromatisk bitter med en alkoholhalt av 44,2–49,2 volym
procent och innehållande 1,5–6 viktprocent gentiana, kryd
dor och andra beståndsdelar samt innehållande 4–10 vikt
procent socker, i förpackningar med ett innehåll av högst 
0,5 liter 

Fri 0 

2103 90 90 – – Andra 7,7 0 

2104 Soppor och buljonger samt beredningar för tillredning av 
soppor eller buljonger; homogeniserade sammansatta livs
medelsberedningar 

2104 10 – Soppor och buljonger samt beredningar för tillredning av 
soppor eller buljonger 

2104 10 10 – – Torkade 11,5 0 

2104 10 90 – – Andra 11,5 0 

2104 20 00 – Homogeniserade sammansatta livsmedelsberedningar 14,1 0 

2105 00 Glassvaror, även innehållande kakao 

2105 00 10 – Inte innehållande mjölkfett eller innehållande mindre än 3 
viktprocent mjölkfett 

8,6 + 20,2 EUR/ 
100 kg/net MAX 
19,4 + 9,4 EUR/ 

100 kg/net 

0 

– Innehållande mjölkfett 

2105 00 91 – – Till en mängd av minst 3 men mindre än 7 viktprocent 8 + 38,5 EUR/ 
100 kg/net MAX 
18,1 + 7 EUR/ 

100 kg/net 

0
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2105 00 99 – – Till en mängd av minst 7 viktprocent 7,9 + 54 EUR/ 
100 kg/net MAX 
17,8 + 6,9 EUR/ 

100 kg/net 

0 

2106 Livsmedelsberedningar, inte nämnda eller inbegripna någon 
annanstans 

2106 10 – Proteinkoncentrat och texturerade proteiner 

2106 10 20 – – Inte innehållande mjölkfett, sackaros, isoglukos, druvsocker 
eller stärkelse eller innehållande mindre än 1,5 viktprocent 
mjölkfett, 5 viktprocent sackaros eller isoglukos, 5 viktpro
cent druvsocker eller stärkelse 

12,8 0 

2106 10 80 – – Andra EA 0 

2106 90 – Andra slag 

2106 90 20 – – Sammansatta alkoholhaltiga beredningar, inte baserade på 
luktämnen, av sådana slag som används för framställning 
av drycker 

17,3 MIN 1 EUR/% 
vol/hl 

0 

– – Aromatiserade eller färgade sockerlösningar 

2106 90 30 – – – Av isoglukos 42,7 EUR/100 kg/ 
net mas 

0 

– – – Andra 

2106 90 51 – – – – Av laktos 14 EUR/100 kg/net 0 

2106 90 55 – – – – Av druvsocker eller maltodextrin 20 EUR/100 kg/net 0 

2106 90 59 – – – – Andra 0,4 EUR/100 kg/ 
net 

0 

– – Andra 

2106 90 92 – – – Inte innehållande mjölkfett, sackaros, isoglukos, druvsoc
ker eller stärkelse eller innehållande mindre än 1,5 vikt
procent mjölkfett, 5 viktprocent sackaros eller isoglukos, 
5 viktprocent druvsocker eller stärkelse 

12,8 0 

2106 90 98 – – – Andra 9 + EA 0 

22 KAPITEL 22 – DRYCKER, SPRIT OCH ÄTTIKA 

2201 Vatten, inbegripet naturligt eller konstgjort mineralvatten samt 
kolsyrat vatten, utan tillsats av socker eller annat sötnings
medel eller av aromämne; is och snö 

2201 10 – Mineralvatten och kolsyrat vatten 

– – Naturligt mineralvatten 

2201 10 11 – – – Utan kolsyra Fri 0 

2201 10 19 – – – Annat Fri 0 

2201 10 90 – – Annat Fri 0 

2201 90 00 – Andra slag Fri 0
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2202 Vatten, inbegripet mineralvatten och kolsyrat vatten, med till
sats av socker eller annat sötningsmedel eller av aromämne, 
samt andra alkoholfria drycker, med undantag av frukt- och 
bärsaft samt grönsakssaft enligt nr 2009 

2202 10 00 – Vatten, inbegripet mineralvatten och kolsyrat vatten, med 
tillsats av socker eller annat sötningsmedel eller av aro
mämne 

9,6 0 

2202 90 – Andra slag 

2202 90 10 – – Inte innehållande varor enligt nr 0401–0404 eller fett av 
varor enligt nr 0401–0404 

9,6 0 

– – Andra, innehållande fett av varor enligt nr 0401–0404 

2202 90 91 – – – Mindre än 0,2 viktprocent 6,4 + 13,7 EUR/ 
100 kg/net 

0 

2202 90 95 – – – Minst 0,2 men mindre än 2 viktprocent 5,5 + 12,1 EUR/ 
100 kg/net 

0 

2202 90 99 – – – Minst 2 viktprocent 5,4 + 21,2 EUR/ 
100 kg/net 

0 

2203 00 Maltdrycker 

– På kärl rymmande högst 10 liter 

2203 00 01 – – I flaska Fri 0 

2203 00 09 – – I annan behållare Fri 0 

2203 00 10 – På kärl rymmande mer än 10 liter Fri 0 

2204 Vin av färska druvor, inbegripet vin som tillsatts alkohol; 
druvmust, annan än sådan enligt nr 2009 

2204 10 – Mousserande vin 

– – Med en verklig alkoholhalt av minst 8,5 volymprocent 

2204 10 11 – – – Champagne 32 EUR/hl 0 

2204 10 19 – – – Annat 32 EUR/hl 0 

– – Annat 

2204 10 91 – – – Asti spumante 32 EUR/hl 0 

2204 10 99 – – – Annat 32 EUR/hl 0 

– Annat vin; druvmust vars jäsning har förhindrats eller av
brutits genom tillsats av alkohol 

2204 21 – – På kärl rymmande högst 2 liter
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2204 21 10 – – – Vin i flaskor med champagnekork, som hålls på plats med 
fasthållningsanordning, med undantag av vin enligt nr 
2204 10; vin på andra kärl, som vid 20 °C har ett över
tryck av minst 1 bar men mindre än 3 bar 

32 EUR/hl 0 

– – – Andra 

– – – – Med en verklig alkoholhalt av högst 13 volymprocent 

– – – – – Kvalitetsviner från specificerade områden 

– – – – – – Vita 

2204 21 11 – – – – – – – Alsace 13,1 EUR/hl 0 

2204 21 12 – – – – – – – Bordeaux 13,1 EUR/hl 0 

2204 21 13 – – – – – – – Bourgogne 13,1 EUR/hl 0 

2204 21 17 – – – – – – – Val de Loire 13,1 EUR/hl 0 

2204 21 18 – – – – – – – Mosel-Saar-Ruwer 13,1 EUR/hl 0 

2204 21 19 – – – – – – – Pfalz 13,1 EUR/hl 0 

2204 21 22 – – – – – – – Rheinhessen 13,1 EUR/hl 0 

2204 21 23 – – – – – – – Tokaj 14,8 EUR/hl 0 

2204 21 24 – – – – – – – Lazio 13,1 EUR/hl 0 

2204 21 26 – – – – – – – Toscana 13,1 EUR/hl 0 

2204 21 27 – – – – – – – Trentino, Alto Adige och Friuli 13,1 EUR/hl 0 

2204 21 28 – – – – – – – Veneto 13,1 EUR/hl 0 

2204 21 32 – – – – – – – Vinho Verde 13,1 EUR/hl 0 

2204 21 34 – – – – – – – Penedés 13,1 EUR/hl 0 

2204 21 36 – – – – – – – Rioja 13,1 EUR/hl 0 

2204 21 37 – – – – – – – Valencia 13,1 EUR/hl 0 

2204 21 38 – – – – – – – Andra 13,1 EUR/hl 0 

– – – – – – Andra 

2204 21 42 – – – – – – – Bordeaux 13,1 EUR/hl 0 

2204 21 43 – – – – – – – Bourgogne 13,1 EUR/hl 0 

2204 21 44 – – – – – – – Beaujolais 13,1 EUR/hl 0 

2204 21 46 – – – – – – – Côtes-du-Rhône 13,1 EUR/hl 0
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2204 21 47 – – – – – – – Languedoc-Roussillon 13,1 EUR/hl 0 

2204 21 48 – – – – – – – Val de Loire 13,1 EUR/hl 0 

2204 21 62 – – – – – – – Piemonte (Piedmont) 13,1 EUR/hl 0 

2204 21 66 – – – – – – – Toscana 13,1 EUR/hl 0 

2204 21 67 – – – – – – – Trentino och Alto Adige 13,1 EUR/hl 0 

2204 21 68 – – – – – – – Veneto 13,1 EUR/hl 0 

2204 21 69 – – – – – – – Dão, Bairrada och Douro 13,1 EUR/hl 0 

2204 21 71 – – – – – – – Navarra 13,1 EUR/hl 0 

2204 21 74 – – – – – – – Penedés 13,1 EUR/hl 0 

2204 21 76 – – – – – – – Rioja 13,1 EUR/hl 0 

2204 21 77 – – – – – – – Valdepeñas 13,1 EUR/hl 0 

2204 21 78 – – – – – – – Andra 13,1 EUR/hl 0 

– – – – – Andra 

2204 21 79 – – – – – – Vita 13,1 EUR/hl 0 

2204 21 80 – – – – – – Andra 13,1 EUR/hl 0 

– – – – Med en verklig alkoholhalt överstigande 13 men inte 15 
volymprocent 

– – – – – Kvalitetsviner från specificerade områden 

– – – – – – Vita 

2204 21 81 – – – – – – – Tokaj 15,8 EUR/hl 0 

2204 21 82 – – – – – – – Andra 15,4 EUR/hl 0 

2204 21 83 – – – – – – Andra 15,4 EUR/hl 0 

– – – – – Andra 

2204 21 84 – – – – – – Vita 15,4 EUR/hl 0 

2204 21 85 – – – – – – Andra 15,4 EUR/hl 0 

– – – – Med en verklig alkoholhalt överstigande 15 men inte 18 
volymprocent 

2204 21 87 – – – – – Marsala 18,6 EUR/hl 0 

2204 21 88 – – – – – Samos och Muscat de Lemnos 18,6 EUR/hl 0 

2204 21 89 – – – – – Portvin 14,8 EUR/hl 0
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2204 21 91 – – – – – Madeira och Setubal muscatel 14,8 EUR/hl 0 

2204 21 92 – – – – – Sherry 14,8 EUR/hl 0 

2204 21 94 – – – – – Andra 18,6 EUR/hl 0 

– – – – Med en verklig alkoholhalt överstigande 18 men inte 22 
volymprocent 

2204 21 95 – – – – – Portvin 15,8 EUR/hl 0 

2204 21 96 – – – – – Madeira, sherry och Setubal muscatel 15,8 EUR/hl 0 

2204 21 98 – – – – – Andra 20,9 EUR/hl 0 

2204 21 99 – – – – Med en verklig alkoholhalt överstigande 22 volympro
cent 

1,75 EUR/% vol/hl 0 

2204 29 – – Andra 

2204 29 10 – – – Vin i flaskor med champagnekork, som hålls på plats med 
fasthållningsanordning, med undantag av vin enligt nr 
2204 10; vin på andra kärl, som vid 20 °C har ett över
tryck av minst 1 bar men mindre än 3 bar 

32 EUR/hl 0 

– – – Andra 

– – – – Med en verklig alkoholhalt av högst 13 volymprocent 

– – – – – Kvalitetsviner från specificerade områden 

– – – – – – Vita 

2204 29 11 – – – – – – – Tokaj 13,1 EUR/hl 0 

2204 29 12 – – – – – – – Bordeaux 9,9 EUR/hl 0 

2204 29 13 – – – – – – – Bourgogne 9,9 EUR/hl 0 

2204 29 17 – – – – – – – Val de Loire 9,9 EUR/hl 0 

2204 29 18 – – – – – – – Andra 9,9 EUR/hl 0 

– – – – – – Andra 

2204 29 42 – – – – – – – Bordeaux 9,9 EUR/hl 0 

2204 29 43 – – – – – – – Bourgogne 9,9 EUR/hl 0 

2204 29 44 – – – – – – – Beaujolais 9,9 EUR/hl 0 

2204 29 46 – – – – – – – Côtes-du-Rhône 9,9 EUR/hl 0 

2204 29 47 – – – – – – – Languedoc-Roussillon 9,9 EUR/hl 0 

2204 29 48 – – – – – – – Val de Loire 9,9 EUR/hl 0
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2204 29 58 – – – – – – – Andra 9,9 EUR/hl 0 

– – – – – Andra 

– – – – – – Vita 

2204 29 62 – – – – – – – Sicilia 9,9 EUR/hl 0 

2204 29 64 – – – – – – – Veneto 9,9 EUR/hl 0 

2204 29 65 – – – – – – – Andra 9,9 EUR/hl 0 

– – – – – – Andra 

2204 29 71 – – – – – – – Puglia 9,9 EUR/hl 0 

2204 29 72 – – – – – – – Sicilia 9,9 EUR/hl 0 

2204 29 75 – – – – – – – Andra 9,9 EUR/hl 0 

– – – – Med en verklig alkoholhalt överstigande 13 men inte 15 
volymprocent 

– – – – – Kvalitetsviner från specificerade områden 

– – – – – – Vita 

2204 29 77 – – – – – – – Tokaj 14,2 EUR/hl 0 

2204 29 78 – – – – – – – Andra 12,1 EUR/hl 0 

2204 29 82 – – – – – – Andra 12,1 EUR/hl 0 

– – – – – Andra 

2204 29 83 – – – – – – Vita 12,1 EUR/hl 0 

2204 29 84 – – – – – – Andra 12,1 EUR/hl 0 

– – – – Med en verklig alkoholhalt överstigande 15 men inte 18 
volymprocent 

2204 29 87 – – – – – Marsala 15,4 EUR/hl 0 

2204 29 88 – – – – – Samos och Muscat de Lemnos 15,4 EUR/hl 0 

2204 29 89 – – – – – Portvin 12,1 EUR/hl 0 

2204 29 91 – – – – – Madeira och Setubal muscatel 12,1 EUR/hl 0 

2204 29 92 – – – – – Sherry 12,1 EUR/hl 0 

2204 29 94 – – – – – Andra 15,4 EUR/hl 0 

– – – – Med en verklig alkoholhalt överstigande 18 men inte 22 
volymprocent 

2204 29 95 – – – – – Portvin 13,1 EUR/hl 0 

2204 29 96 – – – – – Madeira, sherry och Setubal muscatel 13,1 EUR/hl 0
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2204 29 98 – – – – – Andra 20,9 EUR/hl 0 

2204 29 99 – – – – Med en verklig alkoholhalt överstigande 22 volympro
cent 

1,75 EUR/% vol/hl 0 

2204 30 – Annan druvmust 

2204 30 10 – – Druvmust i jäsning eller druvmust, vars jäsning har avbru
tits på annat sätt än genom tillsats av alkohol 

32 0 

– – Annan 

– – – Med en densitet av högst 1,33 g/cm 3 vid 20 °C och med 
en verklig alkoholhalt av högst 1 volymprocent 

2204 30 92 – – – – Koncentrerad Se punkt 3 i tillägg 
2-A-2 

0 Se punkt 3 i tillägg 
2-A-2 

2204 30 94 – – – – Annan Se punkt 3 i tillägg 
2-A-2 

0 Se punkt 3 i tillägg 
2-A-2 

– – – Annan 

2204 30 96 – – – – Koncentrerad Se punkt 3 i tillägg 
2-A-2 

0 Se punkt 3 i tillägg 
2-A-2 

2204 30 98 – – – – Annan Se punkt 3 i tillägg 
2-A-2 

0 Se punkt 3 i tillägg 
2-A-2 

2205 Vermouth och annat vin av färska druvor, smaksatt med 
växter eller aromatiska ämnen 

2205 10 – På kärl rymmande högst 2 liter 

2205 10 10 – – Med en verklig alkoholhalt av högst 18 volymprocent 10,9 EUR/hl 5 

2205 10 90 – – Med en verklig alkoholhalt överstigande 18 volymprocent 0,9 EUR/% vol/hl + 
6,4 EUR/hl 

5 

2205 90 – Andra 

2205 90 10 – – Med en verklig alkoholhalt av högst 18 volymprocent 9 EUR/hl 5 

2205 90 90 – – Med en verklig alkoholhalt överstigande 18 volymprocent 0,9 EUR/% vol/hl 5 

2206 00 Andra jästa drycker, t.ex. äppelvin (cider), päronvin och mjöd; 
blandningar av jästa drycker samt blandningar av jästa drycker 
och alkoholfria drycker, inte nämnda eller inbegripna någon 
annanstans 

2206 00 10 – ”Piquettevin” 1,3 EUR/% vol/hl 
MIN 7,2 EUR/hl 

0 

– Andra 

– – Mousserande
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2206 00 31 – – – Cider och päronvin 19,2 EUR/hl 0 

2206 00 39 – – – Andra 19,2 EUR/hl 0 

– – Andra slag 

– – – På kärl rymmande högst 2 liter 

2206 00 51 – – – – Cider och päronvin 7,7 EUR/hl 0 

2206 00 59 – – – – Andra 7,7 EUR/hl 0 

– – – På kärl rymmande mer än 2 liter 

2206 00 81 – – – – Cider och päronvin 5,76 EUR/hl 0 

2206 00 89 – – – – Andra 5,76 EUR/hl 0 

2207 Odenaturerad etylalkohol med alkoholhalt av minst 80 vo
lymprocent; etylalkohol och annan sprit, denaturerade, oavsett 
alkoholhalt 

2207 10 00 – Odenaturerad etylalkohol med alkoholhalt av minst 80 vo
lymprocent 

19,2 EUR/hl 5 

2207 20 00 – Etylalkohol och annan sprit, denaturerade, oavsett alkohol
halt 

10,2 EUR/hl 5 

2208 Odenaturerad etylalkohol med alkoholhalt av mindre än 80 
volymprocent; sprit, likör och andra spritdrycker 

2208 20 – Sprit erhållen genom destillering av druvvin eller pressåters
toder av druvor 

– – På kärl rymmande högst 2 liter 

2208 20 12 – – – Konjak Fri 0 

2208 20 14 – – – Armagnac Fri 0 

2208 20 26 – – – Grappa Fri 0 

2208 20 27 – – – Brandy de Jerez Fri 0 

2208 20 29 – – – Annan Fri 0 

– – På kärl rymmande mer än 2 liter 

2208 20 40 – – – Rådestillat Fri 0 

– – – Annan 

2208 20 62 – – – – Konjak Fri 0 

2208 20 64 – – – – Armagnac Fri 0 

2208 20 86 – – – – Grappa Fri 0 

2208 20 87 – – – – Brandy de Jerez Fri 0
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2208 20 89 – – – – Annan Fri 0 

2208 30 – Whisky 

– – S.k. bourbon-whisky 

2208 30 11 – – – På kärl rymmande högst 2 liter Fri 0 

2208 30 19 – – – På kärl rymmande mer än 2 liter Fri 0 

– – Scotch whisky 

– – – Maltwhisky 

2208 30 32 – – – – På kärl rymmande högst 2 liter Fri 0 

2208 30 38 – – – – På kärl rymmande mer än 2 liter Fri 0 

– – – S.k. blended whisky 

2208 30 52 – – – – På kärl rymmande högst 2 liter Fri 0 

2208 30 58 – – – – På kärl rymmande mer än 2 liter Fri 0 

– – – Annan whisky 

2208 30 72 – – – – På kärl rymmande högst 2 liter Fri 0 

2208 30 78 – – – – På kärl rymmande mer än 2 liter Fri 0 

– – Andra 

2208 30 82 – – – På kärl rymmande högst 2 liter Fri 0 

2208 30 88 – – – På kärl rymmande mer än 2 liter Fri 0 

2208 40 – Rom och annan sprit som erhållits genom destillering av 
jästa produkter av sockerrör 

– – På kärl rymmande högst 2 liter 

2208 40 11 – – – Rom med ett innehåll av andra flyktiga substanser än 
etanol och metanol som är på minst 225 gram per hek
toliter ren alkohol (med en tolerans på 10 %) 

0,6 EUR/% vol/hl + 
3,2 EUR/hl 

0 

– – – Annan 

2208 40 31 – – – – Av ett värde överskridande 7,9 EUR per liter ren alkohol Fri 0 

2208 40 39 – – – – Annan 0,6 EUR/% vol/hl + 
3,2 EUR/hl 

0 

– – På kärl rymmande mer än 2 liter

SV L 127/660 Europeiska unionens officiella tidning 14.5.2011

1635 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 31 schwedischer Vertragstext (Normativer Teil)662 von 1432

www.parlament.gv.at



KN2007 Varuslag Bastullsats Kategori Ingångspris 

2208 40 51 – – – Rom med ett innehåll av andra flyktiga substanser än 
etanol och metanol som är på minst 225 gram per hek
toliter ren alkohol (med en tolerans på 10 %) 

0,6 EUR/% vol/hl 0 

– – – Annan 

2208 40 91 – – – – Av ett värde överskridande 2 EUR per liter ren alkohol Fri 0 

2208 40 99 – – – – Andra 0,6 EUR/% vol/hl 0 

2208 50 – Gin och genever 

– – Gin 

2208 50 11 – – – På kärl rymmande högst 2 liter Fri 0 

2208 50 19 – – – På kärl rymmande mer än 2 liter Fri 0 

– – Genever 

2208 50 91 – – – På kärl rymmande högst 2 liter Fri 0 

2208 50 99 – – – På kärl rymmande mer än 2 liter Fri 0 

2208 60 – Vodka 

– – Med en alkoholhalt av högst 45,4 volymprocent, på kärl 
rymmande 

2208 60 11 – – – Högst 2 liter Fri 0 

2208 60 19 – – – Mer än 2 liter Fri 0 

– – Med en alkoholhalt av över 45,4 volymprocent, på kärl 
rymmande 

2208 60 91 – – – Högst 2 liter Fri 0 

2208 60 99 – – – Mer än 2 liter Fri 0 

2208 70 – Likör 

2208 70 10 – – På kärl rymmande högst 2 liter Fri 0 

2208 70 90 – – På kärl rymmande mer än 2 liter Fri 0 

2208 90 – Annan 

– – Arrak, på kärl rymmande 

2208 90 11 – – – Högst 2 liter Fri 0 

2208 90 19 – – – Mer än 2 liter Fri 0 

– – Sprit framställd av plommon, päron eller körsbär (med 
undantag av likör), på kärl rymmande
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2208 90 33 – – – Högst 2 liter Fri 0 

2208 90 38 – – – Mer än 2 liter Fri 0 

– – Annan sprit och andra spritdrycker 

– – – På kärl rymmande högst 2 liter 

2208 90 41 – – – – Ouzo Fri 0 

– – – – Annan 

– – – – – Sprit (med undantag av likör) 

– – – – – – Av frukt 

2208 90 45 – – – – – – – Calvados Fri 0 

2208 90 48 – – – – – – – Andra slag Fri 0 

– – – – – – Andra slag 

2208 90 52 – – – – – – – Korn Fri 0 

2208 90 54 – – – – – – – Tequila Fri 0 

2208 90 56 – – – – – – – Andra slag Fri 0 

2208 90 69 – – – – – Andra spritdrycker Fri 0 

– – – På kärl rymmande mer än 2 liter 

– – – – Sprit (med undantag av likör) 

2208 90 71 – – – – – Av frukt Fri 0 

2208 90 75 – – – – – Tequila Fri 0 

2208 90 77 – – – – – Andra slag Fri 0 

2208 90 78 – – – – Andra spritdrycker Fri 0 

– – Odenaturerad etylalkohol med alkoholhalt av mindre än 80 
volymprocent 

2208 90 91 – – – På kärl rymmande högst 2 liter 1 EUR/% vol/hl + 
6,4 EUR/hl 

0 

2208 90 99 – – – På kärl rymmande mer än 2 liter 1 EUR/% vol/hl 0 

2209 00 Ättika 

– Vinättika 

2209 00 11 – – På kärl rymmande högst 2 liter 6,4 EUR/hl 0 

2209 00 19 – – På kärl rymmande mer än 2 liter 4,8 EUR/hl 0 

– Annan ättika
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2209 00 91 – – På kärl rymmande högst 2 liter 5,12 EUR/hl 0 

2209 00 99 – – På kärl rymmande mer än 2 liter 3,84 EUR/hl 0 

23 KAPITEL 23 – ÅTERSTODER OCH AVFALL FRÅN LIVS
MEDELSINDUSTRIN; BEREDDA FODERMEDEL 

2301 Mjöl och pelletar av kött eller slaktbiprodukter eller av fisk, 
kräftdjur, blötdjur eller andra ryggradslösa vattendjur, olämp
liga som livsmedel; grevar 

2301 10 00 – Mjöl och pelletar av kött eller slaktbiprodukter av kött; gre
var 

Fri 0 

2301 20 00 – Mjöl och pelletar av fisk eller av kräftdjur, blötdjur eller 
andra ryggradslösa vattendjur 

Fri 0 

2302 Kli, fodermjöl och andra återstoder, även i form av pelletar, 
erhållna vid siktning, malning eller annan bearbetning av 
spannmål eller baljväxter 

2302 10 – Av majs 

2302 10 10 – – Med ett stärkelseinnehåll av högst 35 viktprocent 44 EUR/t 0 

2302 10 90 – – Andra 89 EUR/t 0 

2302 30 – Av vete 

2302 30 10 – – Med ett stärkelseinnehåll av högst 28 viktprocent, förutsatt 
att högst 10 viktprocent passerar genom en sikt med en 
maskvidd av 0,2 mm eller, om mer än 10 viktprocent av 
varan passerar genom sikten, att askinnehållet i torrsub
stansen av den siktade produkten är minst 1,5 viktprocent 

44 EUR/t 0 

2302 30 90 – – Andra 89 EUR/t 0 

2302 40 – Av annan spannmål 

– – Av ris 

2302 40 02 – – – Med ett stärkelseinnehåll av högst 35 viktprocent 44 EUR/t 0 

2302 40 08 – – – Andra 89 EUR/t 0 

– – Andra 

2302 40 10 – – – Med ett stärkelseinnehåll av högst 28 viktprocent, för
utsatt att högst 10 viktprocent passerar genom en sikt 
med en maskvidd av 0,2 mm eller, om mer än 10 vikt
procent av varan passerar genom sikten, att askinnehållet 
i torrsubstansen av den siktade produkten är minst 1,5 
viktprocent 

44 EUR/t 0 

2302 40 90 – – – Andra 89 EUR/t 0 

2302 50 00 – Av baljväxter 5,1 0
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2303 Återstoder från stärkelseframställning och liknande återstoder, 
betmassa, bagass och annat avfall från sockerframställning, 
drav, drank och annat avfall från bryggerier eller brännerier, 
även i form av pelletar 

2303 10 – Återstoder från stärkelseframställning och liknande återsto
der 

– – Återstoder från framställning av majsstärkelse (med undan
tag av koncentrerat majsstöpvatten) 

2303 10 11 – – – Med ett proteininnehåll beräknat på torrsubstansen av 
mer än 40 viktprocent 

320 EUR/t 0 

2303 10 19 – – – Med ett proteininnehåll beräknat på torrsubstansen av 
högst 40 viktprocent 

Fri 0 

2303 10 90 – – Andra Fri 0 

2303 20 – Betmassa, bagass och annat avfall från sockerframställning 

2303 20 10 – – Betmassa Fri 0 

2303 20 90 – – Annat Fri 0 

2303 30 00 – Drav, drank och annat avfall från bryggerier eller brännerier Fri 0 

2304 00 00 Oljekakor och andra fasta återstoder från utvinning av soja
bönolja, även malda eller i form av pelletar 

Fri 0 

2305 00 00 Oljekakor och andra fasta återstoder från utvinning av jord
nötsolja, även malda eller i form av pelletar 

Fri 0 

2306 Oljekakor och andra fasta återstoder från utvinning av vege
tabiliska fetter eller oljor, andra än de som omfattas av nr 
2304 eller 2305, även malda eller i form av pelletar 

2306 10 00 – Av bomullsfrön Fri 0 

2306 20 00 – Av linfrön Fri 0 

2306 30 00 – Av solrosfrön Fri 0 

– Av raps- eller rybsfrön 

2306 41 00 – – Av rapsfrön eller rybsfrön med låg halt av erukasyra Fri 0 

2306 49 00 – – Andra Fri 0 

2306 50 00 – Av kokosnötter eller kopra Fri 0 

2306 60 00 – Av palmnötter eller palmkärnor Fri 0 

2306 90 – Andra 

2306 90 05 – – Av majsgroddar Fri 0 

– – Andra 

– – – Oljekakor och andra återstoder från utvinning av olivolja

SV L 127/664 Europeiska unionens officiella tidning 14.5.2011

1635 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 31 schwedischer Vertragstext (Normativer Teil)666 von 1432

www.parlament.gv.at



KN2007 Varuslag Bastullsats Kategori Ingångspris 

2306 90 11 – – – – Innehållande högst 3 viktprocent olivolja Fri 0 

2306 90 19 – – – – Innehållande mer än 3 viktprocent olivolja 48 EUR/t 0 

2306 90 90 – – – Andra Fri 0 

2307 00 Vindruv; rå vinsten 

– Vindruv 

2307 00 11 – – Med en total alkoholhalt av högst 7,9 % mas och en torr
substanshalt av minst 25 viktprocent 

Fri 0 

2307 00 19 – – Annan 1,62 EUR/kg/tot 
alc. 

0 

2307 00 90 – Rå vinsten Fri 0 

2308 00 Vegetabiliska ämnen och vegetabiliskt avfall samt vegetabiliska 
återstoder och biprodukter av sådana slag som används vid 
utfodring av djur, inte nämnda eller inbegripna någon annan
stans, även i form av pelletar 

– Återstoder från vindruvspressning 

2308 00 11 – – Med en total alkoholhalt av högst 4,3 % mas och en torr
substanshalt av minst 40 viktprocent 

Fri 0 

2308 00 19 – – Andra 1,62 EUR/kg/tot 
alc. 

0 

2308 00 40 – Ekollon och hästkastanjer; återstoder från pressning av frukt, 
annan än vindruvor 

Fri 0 

2308 00 90 – Andra slag 1,6 0 

2309 Beredningar av sådana slag som används vid utfodring av djur 

2309 10 – Hund- eller kattfoder i detaljhandelsförpackningar 

– – Innehållande stärkelse, druvsocker, maltodextrin, sirap eller 
andra lösningar av druvsocker eller maltodextrin enligt nr 
1702 30 51–1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50 och 
2106 90 55 eller mjölkprodukter 

– – – Innehållande stärkelse, druvsocker, maltodextrin, sirap el
ler andra lösningar av druvsocker eller maltodextrin 

– – – – Inte innehållande stärkelse eller innehållande högst 10 
viktprocent stärkelse 

2309 10 11 – – – – – Inte innehållande mjölkprodukter eller innehållande 
mindre än 10 viktprocent mjölkprodukter 

Fri 0 

2309 10 13 – – – – – Innehållande minst 10 men mindre än 50 viktprocent 
mjölkprodukter 

498 EUR/t 0
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2309 10 15 – – – – – Innehållande minst 50 men mindre än 75 viktprocent 
mjölkprodukter 

730 EUR/t 0 

2309 10 19 – – – – – Innehållande minst 75 viktprocent mjölkprodukter 948 EUR/t 0 

– – – – Innehållande mer än 10 men högst 30 viktprocent stär
kelse 

2309 10 31 – – – – – Inte innehållande mjölkprodukter eller innehållande 
mindre än 10 viktprocent mjölkprodukter 

Fri 0 

2309 10 33 – – – – – Innehållande minst 10 men mindre än 50 viktprocent 
mjölkprodukter 

530 EUR/t 0 

2309 10 39 – – – – – Innehållande minst 50 viktprocent mjölkprodukter 888 EUR/t 0 

– – – – Innehållande mer än 30 viktprocent stärkelse 

2309 10 51 – – – – – Inte innehållande mjölkprodukter eller innehållande 
mindre än 10 viktprocent mjölkprodukter 

102 EUR/t 0 

2309 10 53 – – – – – Innehållande minst 10 men mindre än 50 viktprocent 
mjölkprodukter 

577 EUR/t 0 

2309 10 59 – – – – – Innehållande minst 50 viktprocent mjölkprodukter 730 EUR/t 0 

2309 10 70 – – – Inte innehållande stärkelse, druvsocker, maltodextrin, si
rap eller andra lösningar av druvsocker eller maltodextrin 
men innehållande mjölkprodukter 

948 EUR/t 0 

2309 10 90 – – Andra 9,6 0 

2309 90 – Andra slag 

2309 90 10 – – Limvatten (”solubles”) av fisk eller havsdäggdjur 3,8 0 

2309 90 20 – – Produkter som avses i kompletterande anmärkning 5 till 
detta kapitel 

Fri 0 

– – Andra, inbegripet förblandningar 

– – – Innehållande stärkelse, druvsocker, maltodextrin, sirap el
ler andra lösningar av druvsocker eller maltodextrin enligt 
nr 1702 30 51–1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50 
och 2106 90 55 eller mjölkprodukter 

– – – – Innehållande stärkelse, druvsocker, maltodextrin, sirap 
eller andra lösningar av druvsocker eller maltodextrin 

– – – – – Inte innehållande stärkelse eller innehållande högst 10 
viktprocent stärkelse 

2309 90 31 – – – – – – Inte innehållande mjölkprodukter eller innehållande 
mindre än 10 viktprocent mjölkprodukter 

23 EUR/t 0 

2309 90 33 – – – – – – Innehållande minst 10 men mindre än 50 viktprocent 
mjölkprodukter 

498 EUR/t 0
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2309 90 35 – – – – – – Innehållande minst 50 men mindre än 75 viktprocent 
mjölkprodukter 

730 EUR/t 0 

2309 90 39 – – – – – – Innehållande minst 75 viktprocent mjölkprodukter 948 EUR/t 0 

– – – – – Innehållande mer än 10 men högst 30 viktprocent 
stärkelse 

2309 90 41 – – – – – – Inte innehållande mjölkprodukter eller innehållande 
mindre än 10 viktprocent mjölkprodukter 

55 EUR/t 0 

2309 90 43 – – – – – – Innehållande minst 10 men mindre än 50 viktprocent 
mjölkprodukter 

530 EUR/t 0 

2309 90 49 – – – – – – Innehållande minst 50 viktprocent mjölkprodukter 888 EUR/t 0 

– – – – – Innehållande mer än 30 viktprocent stärkelse 

2309 90 51 – – – – – – Inte innehållande mjölkprodukter eller innehållande 
mindre än 10 viktprocent mjölkprodukter 

102 EUR/t 0 

2309 90 53 – – – – – – Innehållande minst 10 men mindre än 50 viktprocent 
mjölkprodukter 

577 EUR/t 0 

2309 90 59 – – – – – – Innehållande minst 50 viktprocent mjölkprodukter 730 EUR/t 0 

2309 90 70 – – – – Inte innehållande stärkelse, druvsocker, maltodextrin, si
rap eller andra lösningar av druvsocker eller maltod
extrin men innehållande mjölkprodukter 

948 EUR/t 0 

– – – Andra 

2309 90 91 – – – – Sockerbetspulp med tillsats av melass 12 0 

– – – – Andra 

2309 90 95 – – – – – Innehållande minst 49 viktprocent kolinklorid, på or
ganisk eller oorganisk bas 

9,6 0 

2309 90 99 – – – – – Andra 9,6 0 

24 KAPITEL 24 – TOBAK SAMT VAROR TILLVERKADE AV 
TOBAKSERSÄTTNING 

2401 Råtobak; tobaksavfall 

2401 10 – Tobak, ostripad 

– – Värmetorkad Virginiatobak och ljus lufttorkad Burleytobak 
(inbegripet Burleyhybrider); ljus lufttorkad Marylandtobak 
och eldtorkad tobak 

2401 10 10 – – – Värmetorkad Virginiatobak 18,4 MIN 22 EUR/ 
100 kg/net MAX 

24 EUR/100 kg/net 

5
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2401 10 20 – – – Ljus lufttorkad Burleytobak (inbegripet Burleyhybrider) 18,4 MIN 22 EUR/ 
100 kg/net MAX 

24 EUR/100 kg/net 

3 

2401 10 30 – – – Ljus lufttorkad Marylandtobak 18,4 MIN 22 EUR/ 
100 kg/net MAX 

24 EUR/100 kg/net 

5 

– – – Eldtorkad tobak 

2401 10 41 – – – – Av Kentuckytyp 18,4 MIN 22 EUR/ 
100 kg/net MAX 

24 EUR/100 kg/net 

5 

2401 10 49 – – – – Annan 18,4 MIN 22 EUR/ 
100 kg/net MAX 

24 EUR/100 kg/net 

5 

– – Annan 

2401 10 50 – – – Ljus lufttorkad tobak 11,2 MIN 22 EUR/ 
100 kg/net MAX 

56 EUR/100 kg/net 

5 

2401 10 60 – – – Soltorkad tobak av orientalisk typ 11,2 MIN 22 EUR/ 
100 kg/net MAX 

56 EUR/100 kg/net 

5 

2401 10 70 – – – Mörk lufttorkad tobak 11,2 MIN 22 EUR/ 
100 kg/net MAX 

56 EUR/100 kg/net 

5 

2401 10 80 – – – Värmetorkad tobak 11,2 MIN 22 EUR/ 
100 kg/net MAX 

56 EUR/100 kg/net 

5 

2401 10 90 – – – Annan tobak 11,2 MIN 22 EUR/ 
100 kg/net MAX 

56 EUR/100 kg/net 

5 

2401 20 – Tobak, helt eller delvis stripad 

– – Värmetorkad Virginiatobak och ljus lufttorkad Burleytobak 
(inbegripet Burleyhybrider); ljus lufttorkad Marylandtobak 
och eldtorkad tobak 

2401 20 10 – – – Värmetorkad Virginiatobak 18,4 MIN 22 EUR/ 
100 kg/net MAX 

24 EUR/100 kg/net 

5 

2401 20 20 – – – Ljus lufttorkad Burleytobak (inbegripet Burleyhybrider) 18,4 MIN 22 EUR/ 
100 kg/net MAX 

24 EUR/100 kg/net 

5
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2401 20 30 – – – Ljus lufttorkad Marylandtobak 18,4 MIN 22 EUR/ 
100 kg/net MAX 

24 EUR/100 kg/net 

5 

– – – Eldtorkad tobak 

2401 20 41 – – – – Av Kentuckytyp 18,4 MIN 22 EUR/ 
100 kg/net MAX 

24 EUR/100 kg/net 

5 

2401 20 49 – – – – Annan 18,4 MIN 22 EUR/ 
100 kg/net MAX 

24 EUR/100 kg/net 

5 

– – Annan 

2401 20 50 – – – Ljus lufttorkad tobak 11,2 MIN 22 EUR/ 
100 kg/net MAX 

56 EUR/100 kg/net 

3 

2401 20 60 – – – Soltorkad tobak av orientalisk typ 11,2 MIN 22 EUR/ 
100 kg/net MAX 

56 EUR/100 kg/net 

5 

2401 20 70 – – – Mörk lufttorkad tobak 11,2 MIN 22 EUR/ 
100 kg/net MAX 

56 EUR/100 kg/net 

5 

2401 20 80 – – – Värmetorkad tobak 11,2 MIN 22 EUR/ 
100 kg/net MAX 

56 EUR/100 kg/net 

3 

2401 20 90 – – – Annan tobak 11,2 MIN 22 EUR/ 
100 kg/net MAX 

56 EUR/100 kg/net 

3 

2401 30 00 – Tobaksavfall 11,2 MIN 22 EUR/ 
100 kg/net MAX 

56 EUR/100 kg/net 

5 

2402 Cigarrer, cigariller och cigaretter av tobak eller tobaksersätt
ning 

2402 10 00 – Cigarrer och cigariller innehållande tobak 26 5 

2402 20 – Cigaretter innehållande tobak 

2402 20 10 – – Innehållande kryddnejlikor 10 5 

2402 20 90 – – Andra 57,6 3 

2402 90 00 – Andra slag 57,6 5
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2403 Andra varor tillverkade av tobak eller tobaksersättning; ”ho
mogeniserad” eller ”rekonstituerad” tobak; tobaksextrakt 

2403 10 – Röktobak, även innehållande tobaksersättning (oavsett 
mängden) 

2403 10 10 – – I förpackningar med en nettovikt av högst 500 g 74,9 5 

2403 10 90 – – Andra 74,9 5 

– Andra slag 

2403 91 00 – – ”Homogeniserad” eller ”rekonstituerad” tobak 16,6 5 

2403 99 – – Andra 

2403 99 10 – – – Tuggtobak och snus 41,6 5 

2403 99 90 – – – Andra 16,6 5 

25 KAPITEL 25 – SALT; SVAVEL; JORD OCH STEN; GIPS, KALK 
OCH CEMENT 

2501 00 Salt (inbegripet bordssalt och denaturerat salt) och ren natri
umklorid, även i vattenlösning och även med tillsats av 
klumpförebyggande medel eller flytmedel; havsvatten 

2501 00 10 – Havsvatten och saltmoderlut Fri 0 

– Vanligt salt (inbegripet bordssalt och denaturerat salt) och 
ren natriumklorid, även i vattenlösning och även med tillsats 
av klumpförebyggande medel eller flytmedel 

2501 00 31 – – Avsedda för kemisk omvandling (separation av Na från Cl) 
för framställning av andra produkter 

Fri 0 

– – Annat 

2501 00 51 – – – Denaturerat eller avsett för industriellt bruk (inbegripet 
raffinering) annat än konservering eller beredning av fö
doämnen för människor eller djur 

1,7 EUR/1 000 kg/ 
net 

0 

– – – Annat 

2501 00 91 – – – – Salt lämpligt till människoföda 2,6 EUR/1 000 kg/ 
net 

0 

2501 00 99 – – – – Annan 2,6 EUR/1 000 kg/ 
net 

0 

2502 00 00 Svavelkis och andra naturliga järnsulfider, orostade Fri 0 

2503 00 Svavel av alla slag, annat än sublimerat svavel, fällt svavel och 
kolloidalt svavel 

2503 00 10 – Råsvavel och oraffinerat svavel Fri 0 

2503 00 90 – Annat 1,7 0
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2504 Naturlig grafit 

2504 10 00 – I pulver eller flingor Fri 0 

2504 90 00 – Annan Fri 0 

2505 Naturlig sand av alla slag, även färgad, annan än metallhaltig 
sand enligt kap. 26 

2505 10 00 – Kvartssand Fri 0 

2505 90 00 – Annan Fri 0 

2506 Kvarts (annan än naturlig sand); kvartsit, även grovhuggen 
eller enkelt sönderdelad, genom sågning eller på annat sätt, 
till block eller plattor av kvadratisk eller rektangulär form 

2506 10 00 – Kvarts Fri 0 

2506 20 00 – Kvartsit Fri 0 

2507 00 Kaolin och andra kaolinartade leror, även brända 

2507 00 20 – Kaolin Fri 0 

2507 00 80 – Andra kaolinartade leror Fri 0 

2508 Annan lera (med undantag av expanderade leror enligt nr 
6806), andalusit, cyanit och sillimanit, även brända; mullit; 
chamotte och dinas 

2508 10 00 – Bentonit Fri 0 

2508 30 00 – Eldfast lera Fri 0 

2508 40 00 – Annan lera Fri 0 

2508 50 00 – Andalusit, cyanit och sillimanit Fri 0 

2508 60 00 – Mullit Fri 0 

2508 70 00 – Chamotte och dinas Fri 0 

2509 00 00 Krita Fri 0 

2510 Naturliga kalciumfosfater, naturliga aluminiumkalciumfosfater 
och fosfatkrita 

2510 10 00 – Omalen Fri 0 

2510 20 00 – Malen Fri 0 

2511 Naturligt bariumsulfat (tungspat); naturligt bariumkarbonat 
(witherit), även bränt, dock inte bariumoxid enligt nr 2816 

2511 10 00 – Naturligt bariumsulfat (tungspat) Fri 0 

2511 20 00 – Naturligt bariumkarbonat (witherit) Fri 0
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2512 00 00 Kiseldioxidhaltiga fossilmjöl (t.ex. kiselgur, trippel och diato
mit) och liknande kiseldioxidhaltiga jordarter, även brända, 
med en skrymdensitet av högst 1 

Fri 0 

2513 Pimsten; smärgel; naturlig korund, naturlig granat och andra 
naturliga slipmedel, även värmebehandlade 

2513 10 00 – Pimsten Fri 0 

2513 20 00 – Smärgel, naturlig korund, naturlig granat och andra naturliga 
slipmedel 

Fri 0 

2514 00 00 Skiffer, även grovhuggen eller enkelt sönderdelad, genom såg
ning eller på annat sätt, till block eller plattor av kvadratisk 
eller rektangulär form 

Fri 0 

2515 Marmor, travertin, s.k. belgisk granit och annan monument- 
eller byggnadskalksten med en skrymdensitet av minst 2,5 
samt alabaster, även grovhuggna eller enkelt sönderdelade, 
genom sågning eller på annat sätt, till block eller plattor av 
kvadratisk eller rektangulär form 

– Marmor och travertin 

2515 11 00 – – Obearbetade eller grovhuggna Fri 0 

2515 12 – – Enkelt sönderdelade, genom sågning eller på annat sätt, till 
block eller plattor av kvadratisk eller rektangulär form 

2515 12 20 – – – Med en tjocklek av högst 4 cm Fri 0 

2515 12 50 – – – Med en tjocklek av mer än 4 cm men högst 25 cm Fri 0 

2515 12 90 – – – Andra Fri 0 

2515 20 00 – S.k. belgisk granit och annan monument- eller byggnads
kalksten; alabaster 

Fri 0 

2516 Granit, porfyr, basalt, sandsten och annan monument- eller 
byggnadssten, även grovhuggna eller enkelt sönderdelade, ge
nom sågning eller på annat sätt, till block eller plattor av 
kvadratisk eller rektangulär form 

– Granit 

2516 11 00 – – Obearbetad eller grovhuggen Fri 0 

2516 12 – – Enkelt sönderdelade, genom sågning eller på annat sätt, till 
block eller plattor av kvadratisk eller rektangulär form 

2516 12 10 – – – Med en tjocklek av högst 25 cm Fri 0 

2516 12 90 – – – Andra Fri 0 

2516 20 00 – Sandsten Fri 0 

2516 90 00 – Annan monument- eller byggnadssten Fri 0
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2517 Småsten, grus och krossad sten av sådana slag som vanligen 
används för inblandning i betong eller för vägbyggen, ban
byggen e.d., singel och flinta, även värmebehandlade; maka
dam av slagg eller liknande industriellt avfall, även innehål
lande sådana material som är nämnda i första delen av detta 
nummer; tjärmakadam; krosskorn, skärv och pulver av sten
arter enligt nr 2515 eller 2516, även värmebehandlade 

2517 10 – Småsten, grus och krossad sten av sådana slag som vanligen 
används för inblandning i betong eller för vägbyggen, ban
byggen e.d., singel och flinta, även värmebehandlade 

2517 10 10 – – Småsten, grus, singel och flinta Fri 0 

2517 10 20 – – Kalksten, dolomit och annan kalkartad sten, sönderdelad 
eller krossad 

Fri 0 

2517 10 80 – – Andra slag Fri 0 

2517 20 00 – Makadam av slagg eller liknande industriellt avfall, även in
nehållande sådana material som är nämnda i nr 2517 10 

Fri 0 

2517 30 00 – Tjärmakadam Fri 0 

– Krosskorn, skärv och pulver av stenarter enligt nr 2515 eller 
2516, även värmebehandlade 

2517 41 00 – – Av marmor Fri 0 

2517 49 00 – – Andra slag Fri 0 

2518 Dolomit, även bränd eller sintrad, inbegripet dolomit som är 
grovhuggen eller enkelt sönderdelad, genom sågning eller på 
annat sätt, till block eller plattor av kvadratisk eller rektang
ulär form; stampmassa av dolomit 

2518 10 00 – Obränd eller icke sintrad dolomit Fri 0 

2518 20 00 – Bränd eller sintrad dolomit Fri 0 

2518 30 00 – Stampmassa av dolomit Fri 0 

2519 Naturligt magnesiumkarbonat (magnesit); smält magnesia; 
dödbränd (sintrad) magnesia, även innehållande små mängder 
av andra oxider, tillsatta före sintringen; annan magnesiu
moxid, även ren 

2519 10 00 – Naturligt magnesiumkarbonat (magnesit) Fri 0 

2519 90 – Andra slag 

2519 90 10 – – Magnesiumoxid, annan än bränt naturligt magnesiumkar
bonat 

1,7 0 

2519 90 30 – – Dödbränd (sintrad) magnesia Fri 0 

2519 90 90 – – Andra Fri 0
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2520 Gipssten; anhydrit; bränd gips, även färgad eller innehållande 
små mängder acceleratorer eller fördröjningsmedel 

2520 10 00 – Gipssten; anhydrit Fri 0 

2520 20 – Bränd gips 

2520 20 10 – – För byggnadsändamål Fri 0 

2520 20 90 – – Annan Fri 0 

2521 00 00 Kalksten med användning som flussmedel; kalksten av sådana 
slag som vanligen används för framställning av kalk eller 
cement 

Fri 0 

2522 Osläckt kalk, släckt kalk och hydraulisk kalk, dock inte kal
ciumoxid och kalciumhydroxid enligt nr 2825 

2522 10 00 – Osläckt kalk 1,7 0 

2522 20 00 – Släckt kalk 1,7 0 

2522 30 00 – Hydraulisk kalk 1,7 0 

2523 Portlandcement, aluminatcement, slaggcement och liknande 
hydraulisk cement, även färgade eller i form av klinker 

2523 10 00 – Cementklinker 1,7 0 

– Portlandcement 

2523 21 00 – – Vit cement, även artificiellt färgad 1,7 0 

2523 29 00 – – Annan 1,7 0 

2523 30 00 – Aluminatcement 1,7 0 

2523 90 – Annan hydraulisk cement 

2523 90 10 – – Slaggcement 1,7 0 

2523 90 80 – – Annan 1,7 0 

2524 Asbest 

2524 10 00 – Krokidolit Fri 0 

2524 90 00 – Annan Fri 0 

2525 Glimmer, även kluven; glimmeravfall 

2525 10 00 – Glimmer, obearbetad eller kluven till plåtglimmer eller 
bladglimmer 

Fri 0 

2525 20 00 – Glimmerpulver Fri 0 

2525 30 00 – Glimmeravfall Fri 0
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2526 Talk (inbegripet naturlig steatit), även grovhuggen eller enkelt 
sönderdelad, genom sågning eller på annat sätt, till block eller 
plattor av kvadratisk eller rektangulär form 

2526 10 00 – Varken krossad eller pulveriserad Fri 0 

2526 20 00 – Krossad eller pulveriserad Fri 0 

2528 Naturliga borater och koncentrat av sådana borater (även 
brända), med undantag av borater utvunna ur naturliga salt
lösningar; naturlig borsyra innehållande högst 85 viktprocent 
H 3 BO 3 , beräknat på torrsubstansen 

2528 10 00 – Naturligt natriumborat och koncentrat av naturligt natrium
borat, även bränt 

Fri 0 

2528 90 00 – Andra slag Fri 0 

2529 Fältspat; leucit; nefelin och nefelinsyenit; flusspat 

2529 10 00 – Fältspat Fri 0 

– Flusspat 

2529 21 00 – – Innehållande högst 97 viktprocent kalciumfluorid Fri 0 

2529 22 00 – – Innehållande mer än 97 viktprocent kalciumfluorid Fri 0 

2529 30 00 – Leucit; nefelin och nefelinsyenit Fri 0 

2530 Mineraliska ämnen, inte nämnda eller inbegripna någon an
nanstans 

2530 10 – Vermikulit, perlit och klorit, oexpanderade 

2530 10 10 – – Perlit Fri 0 

2530 10 90 – Vermikulit och klorit Fri 0 

2530 20 00 – Kieserit och epsomit (naturliga magnesiumsulfater) Fri 0 

2530 90 – Andra slag 

2530 90 20 – – Sepiolit (sjöskum) Fri 0 

2530 90 98 – – Andra Fri 0 

26 KAPITEL 26 – MALM, SLAGG OCH ASKA 

2601 Järnmalm, även anrikad, inbegripet rostad svavelkis och andra 
rostade naturliga järnsulfider 

– Järnmalm, även anrikad, utom rostad svavelkis och andra 
rostade naturliga järnsulfider 

2601 11 00 – – Osintrad Fri 0 

2601 12 00 – – Sintrad Fri 0 

2601 20 00 – Rostad svavelkis och andra rostade naturliga järnsulfider Fri 0
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2602 00 00 Manganmalm, även anrikad, inbegripet järnhaltig mangan
malm, även anrikad, med en manganhalt av minst 20 vikt
procent, beräknat på torrsubstansen 

Fri 0 

2603 00 00 Kopparmalm, även anrikad Fri 0 

2604 00 00 Nickelmalm, även anrikad Fri 0 

2605 00 00 Koboltmalm, även anrikad Fri 0 

2606 00 00 Aluminiummalm, även anrikad Fri 0 

2607 00 00 Blymalm, även anrikad Fri 0 

2608 00 00 Zinkmalm, även anrikad Fri 0 

2609 00 00 Tennmalm, även anrikad Fri 0 

2610 00 00 Krommalm, även anrikad Fri 0 

2611 00 00 Volframmalm, även anrikad Fri 0 

2612 Uranmalm och toriummalm, även anrikade 

2612 10 – Uranmalm, även anrikad 

2612 10 10 – – Uranmalm och pechblände, även anrikade, med en uran
halt av mer än 5 viktprocent (Euratom) 

Fri 0 

2612 10 90 – – Annan Fri 0 

2612 20 – Toriummalm, även anrikad 

2612 20 10 – – Monazit; urantorianit och andra toriummalmer, även anri
kade, med en toriumhalt av mer än 20 viktprocent (Eura
tom) 

Fri 0 

2612 20 90 – – Annan Fri 0 

2613 Molybdenmalm, även anrikad 

2613 10 00 – Rostad Fri 0 

2613 90 00 – Annan Fri 0 

2614 00 Titanmalm, även anrikad 

2614 00 10 – Ilmenit, även anrikad Fri 0 

2614 00 90 – Annan Fri 0 

2615 Niobmalm, tantalmalm, vanadinmalm och zirkoniummalm, 
även anrikade 

2615 10 00 – Zirkoniummalm, även anrikad Fri 0 

2615 90 – Andra slag
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2615 90 10 – – Niobmalm och tantalmalm, även anrikade Fri 0 

2615 90 90 – – Vanadinmalm, även anrikad Fri 0 

2616 Ädelmetallmalm, även anrikad 

2616 10 00 – Silvermalm, även anrikad Fri 0 

2616 90 00 – Andra slag Fri 0 

2617 Annan malm, även anrikad 

2617 10 00 – Antimonmalm, även anrikad Fri 0 

2617 90 00 – Andra slag Fri 0 

2618 00 00 Granulerad slagg (slaggsand) från järn- och ståltillverkning Fri 0 

2619 00 Ogranulerad slagg, glödspån och annat avfall från järn- och 
ståltillverkning 

2619 00 20 – Avfall lämpligt för utvinning av järn eller mangan Fri 0 

2619 00 40 – Slagg lämplig för utvinning av titanoxid Fri 0 

2619 00 80 – Andra Fri 0 

2620 Slagg, aska och återstoder (andra än från järn- och ståltill
verkning), innehållande metaller, arsenik eller deras föreningar 

– Innehållande huvudsakligen zink 

2620 11 00 – – Hårdzink Fri 0 

2620 19 00 – – Andra Fri 0 

– Innehållande huvudsakligen bly 

2620 21 00 – – Blyat bensinslam och blyat slam av antiknackningsmedel Fri 0 

2620 29 00 – – Andra Fri 0 

2620 30 00 – Innehållande huvudsakligen koppar Fri 0 

2620 40 00 – Innehållande huvudsakligen aluminium Fri 0 

2620 60 00 – Innehållande arsenik, kvicksilver, tallium eller blandningar 
därav, av sådana slag som används för utvinning av arsenik 
eller av dessa metaller eller för tillverkning av deras kemiska 
föreningar 

Fri 0 

– Andra slag 

2620 91 00 – – Innehållande antimon, beryllium, kadmium, krom eller 
blandningar därav 

Fri 0 

2620 99 – – Andra slag
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2620 99 10 – – – Innehållande huvudsakligen nickel Fri 0 

2620 99 20 – – – Innehållande huvudsakligen niob eller tantal Fri 0 

2620 99 40 – – – Innehållande huvudsakligen tenn Fri 0 

2620 99 60 – – – Innehållande huvudsakligen titan Fri 0 

2620 99 95 – – – Andra Fri 0 

2621 Annan slagg och annan aska, inbegripet aska av havstång; 
aska och återstoder från förbränning av kommunalt avfall 

2621 10 00 – Aska och återstoder från förbränning av kommunalt avfall Fri 0 

2621 90 00 – Andra Fri 0 

27 KAPITEL 27 – MINERALISKA BRÄNSLEN, MINERALOLJOR 
OCH DESTILLATIONSPRODUKTER AV DESSA; BITUMI
NÖSA ÄMNEN; MINERALVAXER 

2701 Stenkol; briketter och liknande fasta bränslen framställda av 
stenkol 

– Stenkol, även pulveriserad men inte agglomererad 

2701 11 – – Antracit 

2701 11 10 – – – Innehållande högst 10 % flyktiga ämnen (beräknat på torr, 
mineralfri substans) 

Fri 0 

2701 11 90 – – – Annan Fri 0 

2701 12 – – Bituminös stenkol 

2701 12 10 – – – Kokskol Fri 0 

2701 12 90 – – – Annan Fri 0 

2701 19 00 – – Annan stenkol Fri 0 

2701 20 00 – Briketter och liknande fasta bränslen framställda av stenkol Fri 0 

2702 Brunkol, även agglomererad, dock inte gagat (jet) 

2702 10 00 – Brunkol, även pulveriserad, men inte agglomererad Fri 0 

2702 20 00 – Agglomererad brunkol Fri 0 

2703 00 00 Torv (inbegripet torvströ), även agglomererad Fri 0 

2704 00 Koks (inbegripet lågtemperaturkoks) av stenkol, brunkol eller 
torv, även agglomererad; retortkol 

– Koks (inbegripet lågtemperaturkoks) av stenkol 

2704 00 11 – – Avsedd att användas för tillverkning av elektroder Fri 0
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2704 00 19 – – Annan Fri 0 

2704 00 30 – Koks (inbegripet lågtemperaturkoks) av brunkol Fri 0 

2704 00 90 – Andra slag Fri 0 

2705 00 00 Kolgas, vattengas, generatorgas och liknande gaser, andra än 
petroleumgaser och andra gasformiga kolväten 

Fri 0 

2706 00 00 Stenkols-, brunkols- och torvtjära samt andra mineraltjäror, 
även separerade eller delvis destillerade (toppade), inbegripet 
s.k. preparerad tjära 

Fri 0 

2707 Oljor och andra produkter erhållna genom destillation av 
högtemperaturtjära från stenkol; liknande produkter i vilka 
vikten av de aromatiska beståndsdelarna överstiger vikten av 
de ickearomatiska beståndsdelarna 

2707 10 – Bensen (bensol) 

2707 10 10 – – Avsedd att användas som drivmedel eller bränsle 3 0 

2707 10 90 – – Annan Fri 0 

2707 20 – Toluen (toluol) 

2707 20 10 – – Avsedd att användas som drivmedel eller bränsle 3 0 

2707 20 90 – – Annan Fri 0 

2707 30 – Xylener (xylol) 

2707 30 10 – – Avsedd att användas som drivmedel eller bränsle 3 0 

2707 30 90 – – Annan Fri 0 

2707 40 00 – Naftalen (naftalin) Fri 0 

2707 50 – Andra blandningar av aromatiska kolväten som ger minst 
65 volymprocent destillat (inklusive förluster) vid 250 °C vid 
bestämning med metoden enligt ASTM D 86 

2707 50 10 – – Avsedda att användas som drivmedel eller bränsle 3 0 

2707 50 90 – – Andra Fri 0 

– Andra slag 

2707 91 00 – – Kreosotoljor 1,7 0 

2707 99 – – Andra 

– – – Råoljor 

2707 99 11 – – – – Råa lättoljor som ger minst 90 volymprocent destillat 
vid 200 °C 

1,7 0 

2707 99 19 – – – – Andra Fri 0
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2707 99 30 – – – Svavelhaltiga toppfraktioner Fri 0 

2707 99 50 – – – Basiska produkter 1,7 0 

2707 99 70 – – – Antracen Fri 0 

2707 99 80 – – – Fenoler 1,2 0 

– – – Andra 

2707 99 91 – – – – Avsedda för tillverkning av produkter enligt nr 2803 Fri 0 

2707 99 99 – – – – Andra 1,7 0 

2708 Stenkolstjärbeck och annat mineraltjärbeck samt koks av så
dant beck 

2708 10 00 – Beck Fri 0 

2708 20 00 – Koks Fri 0 

2709 00 Råolja erhållen ur petroleum eller ur bituminösa mineral 

2709 00 10 – Naturgaskondensat Fri 0 

2709 00 90 – Annan Fri 0 

2710 Oljor erhållna ur petroleum eller ur bituminösa mineral, andra 
än råolja; produkter, inte nämnda eller inbegripna någon an
nanstans, innehållande som karaktärsgivande beståndsdel 
minst 70 viktprocent oljor erhållna ur petroleum eller ur 
bituminösa mineral; avfallsoljor 

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

2710 11 – – Lättoljor och produkter 

2710 11 11 – – – För en särskild process 4,7 0 

2710 11 15 – – – För kemisk omvandling vid andra processer än enligt 
nr 2710 11 11 

4,7 0 

– – – Andra 

– – – – Specialdestillat 

2710 11 21 – – – – – Petroleumnafta 4,7 0 

2710 11 25 – – – – – Andra 4,7 0 

– – – – Andra 

– – – – – Motorbensin
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2710 11 31 – – – – – – Flygbensin 4,7 0 

– – – – – – Annan, med en blyhalt av 

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

2710 11 41 – – – – – – – – Med ett oktantal (RON) lägre än 95 4,7 0 

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

4,7 0 

2710 11 49 – – – – – – – – Med ett oktantal (RON) av lägst 98 4,7 0 

– – – – – – – Mer än 0,013 gram per liter 

2710 11 51 – – – – – – – – Med ett oktantal (RON) lägre än 98 4,7 0 

2710 11 59 – – – – – – – – Med ett oktantal (RON) av lägst 98 4,7 0 

2710 11 70 – – – – – Jetbensin 4,7 0 

2710 11 90 – – – – – Andra lättoljor 4,7 0 

2710 19 – – Andra slag 

– – – Mellanoljor 

2710 19 11 – – – – För en särskild process 4,7 0 

2710 19 15 – – – – För kemisk omvandling vid andra processer än enligt 
nr 2710 19 11 

4,7 0 

– – – – Andra 

– – – – – Fotogen 

2710 19 21 – – – – – – Flygfotogen 4,7 0 

2710 19 25 – – – – – – Annan 4,7 0 

2710 19 29 – – – – – Andra 4,7 0 

– – – Tungoljor 

– – – – Gasoljor (dieselbrännoljor) 

2710 19 31 – – – – – För en särskild process 3,5 0 

2710 19 35 – – – – – För kemisk omvandling vid andra processer än enligt 
nr 2710 19 31 

3,5 0 

– – – – – Andra 

2710 19 41 – – – – – – Innehållande högst 0,05 viktprocent svavel 3,5 0
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2710 19 45 – – – – – – Innehållande mer än 0,05 viktprocent men högst 0,2 
viktprocent svavel 

3,5 0 

2710 19 49 – – – – – – Innehållande mer än 0,2 viktprocent svavel 3,5 0 

– – – – Eldningsoljor 

2710 19 51 – – – – – För en särskild process 3,5 0 

2710 19 55 – – – – – För kemisk omvandling vid andra processer än enligt 
nr 2710 19 51 

3,5 0 

– – – – – Andra 

2710 19 61 – – – – – – Innehållande högst 1 viktprocent svavel 3,5 0 

2710 19 63 – – – – – – Innehållande mer än 1 viktprocent men högst 2 vikt
procent svavel 

3,5 0 

2710 19 65 – – – – – – Innehållande mer än 2 viktprocent men högst 2,8 
viktprocent svavel 

3,5 0 

2710 19 69 – – – – – – Innehållande mer än 2,8 viktprocent svavel 3,5 0 

– – – – Smörjoljor; andra oljor 

2710 19 71 – – – – – För en särskild process 3,7 0 

2710 19 75 – – – – – För kemisk omvandling vid andra processer än enligt 
nr 2710 19 71 

3,7 0 

– – – – – Andra 

2710 19 81 – – – – – – Motoroljor, kompressoroljor och turbinoljor 3,7 0 

2710 19 83 – – – – – – Hydrauloljor 3,7 0 

2710 19 85 – – – – – – Teknisk vit olja och flytande paraffin 3,7 0 

2710 19 87 – – – – – – Transmissionsoljor 3,7 0 

2710 19 91 – – – – – – Metallbearbetningsoljor, formoljor och rostskydds
oljor 

3,7 0 

2710 19 93 – – – – – – Isoleroljor 3,7 0 

2710 19 99 – – – – – – Andra smörjoljor och andra oljor 3,7 0 

– Avfallsoljor 

2710 91 00 – – Innehållande polyklorerade bifenyler (PCB), polyklorerade 
terfenyler (PCT) eller polybromerade bifenyler (PBB) 

3,5 0 

2710 99 00 – – Andra 3,5 0
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2711 Petroleumgaser och andra gasformiga kolväten 

– Förtätade till vätska 

2711 11 00 – – Naturgas 0,7 0 

2711 12 – – Propan 

– – – Propan med en renhetsgrad av minst 99 % 

2711 12 11 – – – – Avsedd att användas som drivmedel eller bränsle 8 3 

2711 12 19 – – – – Annan Fri 0 

– – – Annan 

2711 12 91 – – – – För en särskild process 0,7 0 

2711 12 93 – – – – För kemisk omvandling vid andra processer än enligt nr 
2711 12 91 

0,7 0 

– – – – Annan 

2711 12 94 – – – – – Med en renhetsgrad av mer än 90 % men mindre än 
99 % 

0,7 0 

2711 12 97 – – – – – Annan 0,7 0 

2711 13 – – Butan 

2711 13 10 – – – För en särskild process 0,7 0 

2711 13 30 – – – För kemisk omvandling vid andra processer än enligt 
nr 2711 13 10 

0,7 0 

– – – Annan 

2711 13 91 – – – – Med en renhetsgrad av mer än 90 % men mindre 
än 95 % 

0,7 0 

2711 13 97 – – – – Annan 0,7 0 

2711 14 00 – – Eten, propen, buten och butadien 0,7 0 

2711 19 00 – – Andra 0,7 0 

– I gasform 

2711 21 00 – – Naturgas 0,7 0 

2711 29 00 – – Andra 0,7 0 

2712 Vaselin; paraffin, mikrovax, ”slack wax”, ozokerit, montanvax 
(lignitvax), torvvax, andra mineralvaxer och liknande produk
ter erhållna genom syntes eller genom andra processer, även 
färgade 

2712 10 – Vaselin
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2712 10 10 – – Råvaselin 0,7 0 

2712 10 90 – – Annan 2,2 0 

2712 20 – Paraffin, innehållande mindre än 0,75 viktprocent olja 

2712 20 10 – – Syntetiskt paraffin med en molekylvikt av minst 460 men 
högst 1 560 

Fri 0 

2712 20 90 – – Annat 2,2 0 

2712 90 – Andra slag 

– – Ozokerit, montanvax (lignitvax) och torovax (naturliga pro
dukter) 

2712 90 11 – – – Råa 0,7 0 

2712 90 19 – – – Andra 2,2 0 

– – Andra 

– – – Råa 

2712 90 31 – – – – För en särskild process 0,7 0 

2712 90 33 – – – – För kemisk omvandling vid andra processer än enligt nr 
2712 90 31 

0,7 0 

2712 90 39 – – – – Andra 0,7 0 

– – – Andra 

2712 90 91 – – – – Blandning av 1-alkener innehållande minst 80 viktpro
cent 1-alkener med en kedjelängd av minst 24 kolato
mer men högst 28 kolatomer 

Fri 0 

2712 90 99 – – – – Andra 2,2 0 

2713 Petroleumkoks, petroleumbitumen (asfalt) och andra återsto
der från oljor erhållna ur petroleum eller ur bituminösa mi
neral 

– Petroleumkoks 

2713 11 00 – – Inte kalcinerad Fri 0 

2713 12 00 – – Kalcinerad Fri 0 

2713 20 00 – Petroleumbitumen (asfalt) Fri 0 

2713 90 – Andra återstoder från oljor erhållna ur petroleum eller ur 
bituminösa mineral 

2713 90 10 – – Avsedda för framställning av produkter enligt nr 2803 Fri 0 

2713 90 90 – – Andra 0,7 0 

2714 Naturlig bitumen och naturasfalt; bituminösa skiffrar och olje
skiffrar samt naturlig bitumenhaltig sand; asfaltit och asfalts
ten
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2714 10 00 – Bituminösa skiffrar och oljeskiffrar samt naturlig bitumen
haltig sand 

Fri 0 

2714 90 00 – Andra slag Fri 0 

2715 00 00 Bituminösa blandningar baserade på naturasfalt, naturlig bitu
men, petroleumbitumen, mineraltjära eller mineraltjärbeck 
(t.ex. asfaltmastix, ”cut backs”) 

Fri 0 

2716 00 00 Elektrisk energi Fri 0 

28 KAPITEL 28 – OORGANISKA KEMIKALIER; ORGANISKA 
OCH OORGANISKA FÖRENINGAR AV ÄDLA METALLER, 
AV SÄLLSYNTA JORDARTSMETALLER, AV RADIOAKTIVA 
GRUNDÄMNEN OCH AV ISOTOPER 

I. KEMISKA GRUNDÄMNEN 

2801 Fluor, klor, brom och jod 

2801 10 00 – Klor 5,5 0 

2801 20 00 – Jod Fri 0 

2801 30 – Fluor; brom 

2801 30 10 – – Fluor 5 0 

2801 30 90 – – Brom 5,5 0 

2802 00 00 Svavel, sublimerat eller fällt; kolloidalt svavel 4,6 0 

2803 00 Kol (kimrök och andra former av kol, inte nämnda eller in
begripna någon annanstans) 

2803 00 10 – Metansvart Fri 0 

2803 00 80 – Andra slag Fri 0 

2804 Väte, ädelgaser och andra ickemetaller 

2804 10 00 – Väte 3,7 0 

– Ädelgaser 

2804 21 00 – – Argon 5 0 

2804 29 – – Andra 

2804 29 10 – – – Helium Fri 0 

2804 29 90 – – – Andra 5 0 

2804 30 00 – Kväve 5,5 0 

2804 40 00 – Syre 5 0 

2804 50 – Bor; tellur 

2804 50 10 – – Bor 5,5 0
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2804 50 90 – – Tellur 2,1 0 

– Kisel 

2804 61 00 – – Innehållande minst 99,99 viktprocent kisel Fri 0 

2804 69 00 – – Annan 5,5 0 

2804 70 00 – Fosfor 5,5 0 

2804 80 00 – Arsenik 2,1 0 

2804 90 00 – Selen Fri 0 

2805 Alkalimetaller och alkaliska jordartsmetaller; sällsynta jordarts
metaller, skandium och yttrium, även blandade eller legerade 
med varandra; kvicksilver 

– Alkalimetaller och alkaliska jordartsmetaller 

2805 11 00 – – Natrium 5 0 

2805 12 00 – – Kalcium 5,5 0 

2805 19 – – Andra 

2805 19 10 – – – Strontium och barium 5,5 0 

2805 19 90 – – – Andra 4,1 0 

2805 30 – Sällsynta jordartsmetaller, skandium och yttrium, även blan
dade eller legerade med varandra 

2805 30 10 – – Blandade eller legerade med varandra 5,5 0 

2805 30 90 – – Andra 2,7 0 

2805 40 – Kvicksilver 

2805 40 10 – – I flaskor med en nettovikt av 34,5 kg (standardvikt) och ett 
fob-värde per flaska av högst 224 EUR 

3 0 

2805 40 90 – – Andra Fri 0 

II. OORGANISKA SYROR OCH OORGANISKA SYREFÖR
ENINGAR AV ICKEMETALLER 

2806 Väteklorid (klorväte) och saltsyra (klorvätesyra); klorosvavel
syra 

2806 10 00 – Väteklorid (klorväte) och saltsyra (klorvätesyra) 5,5 0 

2806 20 00 – Klorosvavelsyra 5,5 0 

2807 00 Svavelsyra; oleum (rykande svavelsyra) 

2807 00 10 – Svavelsyra 3 0 

2807 00 90 – Oleum (rykande svavelsyra) 3 0
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2808 00 00 Salpetersyra, blandningar av svavelsyra och salpetersyra 5,5 0 

2809 Fosforpentoxid; fosforsyra; polyfosforsyror, även inte kemiskt 
definierade 

2809 10 00 – Fosforpentoxid 5,5 0 

2809 20 00 – Fosforsyra och polyfosforsyror 5,5 0 

2810 00 Boroxider; borsyror 

2810 00 10 – Dibortrioxid Fri 0 

2810 00 90 – Andra 3,7 0 

2811 Andra oorganiska syror och andra oorganiska syreföreningar 
av ickemetaller 

– Andra oorganiska syror 

2811 11 00 – – Vätefluorid (fluorvätesyra) 5,5 0 

2811 19 – – Andra 

2811 19 10 – – – Vätebromid (bromvätesyra) Fri 0 

2811 19 20 – – – Vätecyanid (blåsyra) 5,3 0 

2811 19 80 – – – Andra 5,3 0 

– Andra oorganiska syreföreningar av ickemetaller 

2811 21 00 – – Koldioxid (kolsyra) 5,5 0 

2811 22 00 – – Kiseldioxid 4,6 0 

2811 29 – – Andra 

2811 29 05 – – – Svaveldioxid 5,5 0 

2811 29 10 – – – Svaveltrioxid (svavelsyraanhydrid); diarseniktrioxid 4,6 0 

2811 29 30 – – – Kväveoxider 5 0 

2811 29 90 – – – Andra 5,3 0 

III. HALOGEN- OCH SVAVELFÖRENINGAR AV ICKEME
TALLER 

2812 Halogenider och halogenidoxider av ickemetaller 

2812 10 – Klorider och kloridoxider 

– – Av fosfor 

2812 10 11 – – – Fosforylklorid (fosforkloridoxid) 5,5 0
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2812 10 15 – – – Fosfortriklorid 5,5 0 

2812 10 16 – – – Fosforpentaklorid 5,5 0 

2812 10 18 – – – Andra 5,5 0 

– – Andra 

2812 10 91 – – – Disvaveldiklorid 5,5 0 

2812 10 93 – – – Svaveldiklorid 5,5 0 

2812 10 94 – – – Fosgen (karbonylklorid) 5,5 0 

2812 10 95 – – – Tionyldiklorid (tionylklorid) 5,5 0 

2812 10 99 – – – Andra 5,5 0 

2812 90 00 – Andra slag 5,5 0 

2813 Sulfider av ickemetaller; kommersiell fosfortrisulfid 

2813 10 00 – Koldisulfid (kolsvavla) 5,5 0 

2813 90 – Andra slag 

2813 90 10 – – Fosforsulfider, inbegripet kommersiell fosfortrisulfid 5,3 0 

2813 90 90 – – Andra 3,7 0 

IV. OORGANISKA BASER SAMT OXIDER, HYDROXIDER 
OCH PEROXIDER AV METALLER 

2814 Ammoniak, vattenfri eller i vattenlösning 

2814 10 00 – Vattenfri ammoniak 5,5 0 

2814 20 00 – Ammoniak i vattenlösning 5,5 0 

2815 Natriumhydroxid (kaustik soda); kaliumhydroxid (kaustikt 
kali); natriumperoxid och kaliumperoxid 

– Natriumhydroxid (kaustik soda) 

2815 11 00 – – I fast form 5,5 0 

2815 12 00 – – I vattenlösning (natronlut) 5,5 0 

2815 20 – Kaliumhydroxid (kaustikt kali) 

2815 20 10 – – I fast form 5,5 0 

2815 20 90 – – I vattenlösning (kalilut) 5,5 0 

2815 30 00 – Natriumperoxid och kaliumperoxid 5,5 0 

2816 Magnesiumhydroxid och magnesiumperoxid; oxider, hydrox
ider och peroxider av strontium eller barium
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2816 10 00 – Magnesiumhydroxid och magnesiumperoxid 4,1 0 

2816 40 00 – Oxider, hydroxider och peroxider av strontium eller barium 5,5 0 

2817 00 00 Zinkoxid, zinkperoxid 5,5 0 

2818 Konstgjord korund, även inte kemiskt definierad; aluminiu
moxid; aluminiumhydroxid 

2818 10 – Konstgjord korund, även inte kemiskt definierad 

2818 10 10 – – Vit, ljusröd eller rubinfärgad, innehållande mer än 97,5 
viktprocent aluminiumoxid 

5,2 0 

2818 10 90 – – Annan 5,2 0 

2818 20 00 – Aluminiumoxid, annan än konstgjord korund 4 0 

2818 30 00 – Aluminiumhydroxid 5,5 0 

2819 Kromoxider och kromhydroxider 

2819 10 00 – Kromtrioxid 5,5 0 

2819 90 – Andra slag 

2819 90 10 – – Kromdioxid 3,7 0 

2819 90 90 – – Andra 5,5 0 

2820 Manganoxider 

2820 10 00 – Mangandioxid 5,3 0 

2820 90 – Andra slag 

2820 90 10 – – Manganoxid innehållande minst 77 viktprocent mangan Fri 0 

2820 90 90 – – Andra 5,5 0 

2821 Järnoxider och järnhydroxider; jordpigment innehållande 
minst 70 viktprocent bundet järn, räknat som Fe 2 O 3 

2821 10 00 – Järnoxider och järnhydroxider 4,6 0 

2821 20 00 – Jordpigment 4,6 0 

2822 00 00 Koboltoxider och kobolthydroxider; kommersiella koboltox
ider 

4,6 0 

2823 00 00 Titanoxider 5,5 0 

2824 Blyoxider; mönja och orangemönja 

2824 10 00 – Blymonooxid (massikot, blyglete) 5,5 0 

2824 90 – Andra slag 

2824 90 10 – – Mönja och orangemönja 5,5 0
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2824 90 90 – – Andra 5,5 0 

2825 Hydrazin och hydroxylamin samt oorganiska salter av dessa 
ämnen; andra oorganiska baser; andra metalloxider, metall
hydroxider och metallperoxider 

2825 10 00 – Hydrazin och hydroxylamin samt oorganiska salter av dessa 
ämnen 

5,5 0 

2825 20 00 – Litiumoxid och litiumhydroxid 5,3 0 

2825 30 00 – Vanadinoxider och vanadinhydroxider 5,5 0 

2825 40 00 – Nickeloxider och nickelhydroxider Fri 0 

2825 50 00 – Kopparoxider och kopparhydroxider 3,2 0 

2825 60 00 – Germaniumoxider och zirkoniumdioxid 5,5 0 

2825 70 00 – Molybdenoxider och molybdenhydroxider 5,3 0 

2825 80 00 – Antimonoxider 5,5 0 

2825 90 – Andra slag 

– – Oxid, hydroxid och peroxid av kalcium 

2825 90 11 – – – Kalciumhydroxid, med en renhetsgrad av minst 98 vikt
procent beräknad på torrvikten, i form av korn varav – 
högst 1 viktprocent har en kornstorlek på mer än 75 
mikrometer och – högst 4 viktprocent har en kornstorlek 
på mindre än 1,3 mikrometer 

Fri 0 

2825 90 19 – – – Annan 4,6 0 

2825 90 20 – – Berylliumoxid och berylliumhydroxid 5,3 0 

2825 90 30 – – Tennoxider 5,5 0 

2825 90 40 – – Volframoxider och volframhydroxider 4,6 0 

2825 90 60 – – Kadmiumoxid Fri 0 

2825 90 80 – – Andra 5,5 0 

V. METALLSALTER (INBEGRIPET PEROXOSALTER) AV 
OORGANISKA SYROR 

2826 Fluorider; fluorosilikater, fluoroaluminater och andra fluor
komplexa salter 

– Fluorider 

2826 12 00 – – Av aluminium 5,3 0 

2826 19 – – Andra 

2826 19 10 – – – Av ammonium eller natrium 5,5 0 

2826 19 90 – – – Andra 5,3 0
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2826 30 00 – Natriumhexafluoroaluminat (syntetisk kryolit) 5,5 0 

2826 90 – Andra slag 

2826 90 10 – – Dikaliumhexafluorozirkonat 5 0 

2826 90 80 – – Andra 5,5 0 

2827 Klorider, kloridoxider och hydroxidklorider; bromider och 
bromidoxider; jodider och jodidoxider 

2827 10 00 – Ammoniumklorid (salmiak) 5,5 0 

2827 20 00 – Kalciumklorid 4,6 0 

– Andra klorider 

2827 31 00 – – Magnesiumklorid 4,6 0 

2827 32 00 – – Aluminiumklorid 5,5 0 

2827 35 00 – – Nickelklorid 5,5 0 

2827 39 – – Andra 

2827 39 10 – – – Av tenn 4,1 0 

2827 39 20 – – – Järnklorider 2,1 0 

2827 39 30 – – – Koboltklorider 5,5 0 

2827 39 85 – – – Andra 5,5 0 

– Kloridoxider och hydroxidklorider 

2827 41 00 – – Av koppar 3,2 0 

2827 49 – – Andra 

2827 49 10 – – – Av bly 3,2 0 

2827 49 90 – – – Andra 5,3 0 

– Bromider och bromidoxider 

2827 51 00 – – Natriumbromid och kaliumbromid 5,5 0 

2827 59 00 – – Andra 5,5 0 

2827 60 00 – Jodider och jodidoxider 5,5 0 

2828 Hypokloriter; kommersiellt kalciumhypoklorit; kloriter; hypo
bromiter 

2828 10 00 – Kommersiellt kalciumhypoklorit och andra kalciumhypoklo
riter 

5,5 0 

2828 90 00 – Andra slag 5,5 0
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2829 Klorater och perklorater; bromater och perbromater; jodater 
och perjodater 

– Klorater 

2829 11 00 – – Natriumklorat 5,5 0 

2829 19 00 – – Andra 5,5 0 

2829 90 – Andra slag 

2829 90 10 – – Perklorater 4,8 0 

2829 90 40 – – Kaliumbromat och natriumbromat Fri 0 

2829 90 80 – – Andra 5,5 0 

2830 Sulfider; polysulfider, även inte kemiskt definierade 

2830 10 00 – Natriumsulfider 5,5 0 

2830 90 – Andra slag 

2830 90 11 – – Kalciumsulfid; antimonsulfider; järnsulfider 4,6 0 

2830 90 85 – – Andra 5,5 0 

2831 Ditioniter (hydrosulfiter) och sulfoxylater 

2831 10 00 – Av natrium 5,5 0 

2831 90 00 – Andra slag 5,5 0 

2832 Sulfiter; tiosulfater 

2832 10 00 – Natriumsulfiter 5,5 0 

2832 20 00 – Andra sulfiter 5,5 0 

2832 30 00 – Tiosulfater 5,5 0 

2833 Sulfater; alunarter; peroxosulfater (persulfater) 

– Natriumsulfater 

2833 11 00 – – Dinatriumsulfat 5,5 0 

2833 19 00 – – Andra 5,5 0 

– Andra sulfater 

2833 21 00 – – Magnesiumsulfater 5,5 0 

2833 22 00 – – Aluminiumsulfat 5,5 0 

2833 24 00 – – Nickelsulfater 5 0 

2833 25 00 – – Kopparsulfater 3,2 0
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2833 27 00 – – Bariumsulfat 5,5 0 

2833 29 – – Andra 

2833 29 20 – – – Kadmiumsulfat; kromsulfater; zinksulfat 5,5 0 

2833 29 30 – – – Koboltsulfater; titansulfater 5,3 0 

2833 29 50 – – – Järnsulfater 5 0 

2833 29 60 – – – Blysulfater 4,6 0 

2833 29 90 – – – Andra 5 0 

2833 30 00 – Alunarter 5,5 0 

2833 40 00 – Peroxosulfater (persulfater) 5,5 0 

2834 Nitriter; nitrater 

2834 10 00 – Nitriter 5,5 0 

– Nitrater 

2834 21 00 – – Kaliumnitrat 5,5 0 

2834 29 – – Andra 

2834 29 20 – – – Bariumnitrat; berylliumnitrat; kadmiumnitrat; koboltnitrat; 
nickelnitrat; blynitrat 

5,5 0 

2834 29 40 – – – Kopparnitrater 4,6 0 

2834 29 80 – – – Andra 3 0 

2835 Fosfinater (hypofosfiter), fosfonater (fosfiter) och fosfater; po
lyfosfater, även inte kemiskt definierade 

2835 10 00 – Fosfinater (hypofosfiter) och fosfonater (fosfiter) 5,5 0 

– Fosfater 

2835 22 00 – – Mononatrium- och dinatriumfosfat 5,5 0 

2835 24 00 – – Kaliumfosfater 5,5 0 

2835 25 – – Kalciumhydrogenortofosfat (dikalciumfosfat) 

2835 25 10 – – – Innehållande mindre än 0,005 viktprocent fluor, beräknat 
på vattenfri torrsubstans 

5,5 0 

2835 25 90 – – – Innehållande minst 0,005 viktprocent men mindre än 0,2 
viktprocent fluor, beräknat på vattenfri torrsubstans 

5,5 0 

2835 26 – – Andra kalciumfosfater
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2835 26 10 – – – Innehållande mindre än 0,005 viktprocent fluor, beräknat 
på vattenfri torrsubstans 

5,5 0 

2835 26 90 – – – Innehållande minst 0,005 viktprocent fluor, beräknat på 
vattenfri torrsubstans 

5,5 0 

2835 29 – – Andra 

2835 29 10 – – – Triammoniumfosfat 5,3 0 

2835 29 30 – – – Trinatriumfosfat 5,5 0 

2835 29 90 – – – Andra 5,5 0 

– Polyfosfater 

2835 31 00 – – Natriumtrifosfat (natriumtripolyfosfat) 5,5 0 

2835 39 00 – – Andra 5,5 0 

2836 Karbonater; peroxokarbonater (perkarbonater); kommersiellt 
ammoniumkarbonat innehållande ammoniumkarbamat 

2836 20 00 – Dinatriumkarbonat 5,5 0 

2836 30 00 – Natriumhydrogenkarbonat (natriumbikarbonat) 5,5 0 

2836 40 00 – Kaliumkarbonater 5,5 0 

2836 50 00 – Kalciumkarbonat 5 0 

2836 60 00 – Bariumkarbonat 5,5 0 

– Andra slag 

2836 91 00 – – Litiumkarbonater 5,5 0 

2836 92 00 – – Strontiumkarbonat 5,5 0 

2836 99 – – Andra 

– – – Karbonater 

2836 99 11 – – – – Magnesiumkarbonater; kopparkarbonater 3,7 0 

2836 99 17 – – – – Andra 5,5 0 

2836 99 90 – – – Peroxokarbonater (perkarbonater) 5,5 0 

2837 Cyanider, cyanidoxider och komplexa cyanider 

– Cyanider och cyanidoxider 

2837 11 00 – – Av natrium 5,5 0 

2837 19 00 – – Andra 5,5 0 

2837 20 00 – Komplexa cyanider 5,5 0
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2839 Silikater; kommersiella silikater av alkalimetaller 

– Natriumsilikater 

2839 11 00 – – Natriummetasilikater 5 0 

2839 19 00 – – Andra 5 0 

2839 90 – Andra slag 

2839 90 10 – – Kaliumsilikater 5 0 

2839 90 90 – – Andra 5 0 

2840 Borater; peroxoborater (perborater) 

– Dinatriumtetraborat (renad borax) 

2840 11 00 – – Vattenfritt Fri 0 

2840 19 – – Annat 

2840 19 10 – – – Dinatriumtetraboratpentahydrat Fri 0 

2840 19 90 – – – Andra 5,3 0 

2840 20 – Andra borater 

2840 20 10 – – Natriumborater, vattenfria Fri 0 

2840 20 90 – – Andra 5,3 0 

2840 30 00 – Peroxoborater (perborater) 5,5 0 

2841 Salter av metalloxosyror och metallperoxosyror 

2841 30 00 – Natriumdikromat 5,5 0 

2841 50 00 – Andra kromater och dikromater; peroxokromater 5,5 0 

– Manganiter, manganater och permanganater 

2841 61 00 – – Kaliumpermanganat 5,5 0 

2841 69 00 – – Andra 5,5 0 

2841 70 00 – Molybdater 5,5 0 

2841 80 00 – Volframater 5,5 0 

2841 90 – Andra slag 

2841 90 30 – – Zinkater och vanadater 4,6 0 

2841 90 85 – – Andra 5,5 0 

2842 Andra salter av oorganiska syror eller peroxosyror (inbegripet 
aluminiumsilikater, även inte kemiskt definierade), andra än 
azider
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2842 10 00 – Dubbelsilikater och komplexa silikater, inbegripet alumini
umsilikater, även inte kemiskt definierade 

5,5 0 

2842 90 – Andra slag 

2842 90 10 – – Salter, dubbelsalter och komplexa salter av selensyror eller 
tellursyror 

5,3 0 

2842 90 80 – – Andra 5,5 0 

VI. DIVERSE 

2843 Ädla metaller i kolloidal form; oorganiska och organiska för
eningar av ädla metaller, även inte kemiskt definierade; amal
gamer av ädla metaller 

2843 10 – Ädla metaller i kolloidal form 

2843 10 10 – – Silver 5,3 0 

2843 10 90 – – Andra 3,7 0 

– Silverföreningar 

2843 21 00 – – Silvernitrat 5,5 0 

2843 29 00 – – Andra 5,5 0 

2843 30 00 – Guldföreningar 3 0 

2843 90 – Andra föreningar; amalgamer 

2843 90 10 – – Amalgamer 5,3 0 

2843 90 90 – – Andra 3 0 

2844 Radioaktiva kemiska grundämnen och radioaktiva isotoper 
(inbegripet klyvbara och fertila kemiska grundämnen och iso
toper) samt föreningar av sådana grundämnen och isotoper; 
blandningar och återstoder innehållande dessa produkter 

2844 10 – Naturligt uran och föreningar av naturligt uran; legeringar, 
dispersioner (inbegripet kermeter), keramiska produkter samt 
blandningar, innehållande naturligt uran eller föreningar av 
naturligt uran 

– – Naturligt uran 

2844 10 10 – – – Obearbetat; avfall och skrot (Euratom) Fri 0 

2844 10 30 – – – Bearbetat (Euratom) Fri 0 

2844 10 50 – – Ferrouran Fri 0 

2844 10 90 – – Andra (Euratom) Fri 0
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2844 20 – Uran anrikat på U 235 och föreningar av sådant uran; plu
tonium och plutoniumföreningar; legeringar, dispersioner 
(inbegripet kermeter), keramiska produkter samt bland
ningar, innehållande uran anrikat på U 235, plutonium eller 
föreningar av dessa produkter 

– – Uran anrikat på U 235 och föreningar av sådant uran; 
legeringar, dispersioner (inbegripet kermeter), keramiska 
produkter samt blandningar, innehållande uran anrikat på 
U 235 eller föreningar av sådant uran 

2844 20 25 – – – Ferrouran Fri 0 

2844 20 35 – – – Andra (Euratom) Fri 0 

– – Plutonium och plutoniumföreningar; legeringar, dispersio
ner (inbegripet kermeter), keramiska produkter samt bland
ningar, innehållande plutonium eller plutoniumföreningar 

– – – Blandningar av uran och plutonium 

2844 20 51 – – – – Ferrouran Fri 0 

2844 20 59 – – – – Andra (Euratom) Fri 0 

2844 20 99 – – – Andra Fri 0 

2844 30 – Uran utarmat på U 235 och föreningar av sådant uran; 
torium och toriumföreningar; legeringar, dispersioner (inbe
gripet kermeter), keramiska produkter samt blandningar, in
nehållande uran utarmat på U 235, torium eller föreningar 
av dessa produkter 

– – Uran utarmat på U 235; legeringar, dispersioner (inbegripet 
kermeter), keramiska produkter samt blandningar, innehål
lande uran utarmat på U 235 eller föreningar av sådant 
uran 

2844 30 11 – – – Kermeter 5,5 0 

2844 30 19 – – – Andra 2,9 0 

– – Torium; legeringar, dispersioner (inbegripet kermeter), ke
ramiska produkter samt blandningar, innehållande torium 
eller toriumföreningar 

2844 30 51 – – – Kermeter 5,5 0 

– – – Andra 

2844 30 55 – – – – Obearbetat; avfall och skrot (Euratom) Fri 0 

– – – – Bearbetat 

2844 30 61 – – – – – Stång, profiler, tråd, plåt och band (Euratom) Fri 0 

2844 30 69 – – – – – Andra (Euratom) Fri 0 

– – Föreningar av uran utarmat på U 235 eller av torium, även 
blandade med varandra
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2844 30 91 – – – Av torium eller av uran utarmat på U 235, även blandade 
med varandra (Euratom), med undantag av toriumsalter 

Fri 0 

2844 30 99 – – – Andra Fri 0 

2844 40 – Radioaktiva grundämnen, isotoper och föreningar som inte 
omfattas av nr 2844 10, 2844 20 eller 2844 30; legeringar, 
dispersioner (inbegripet kermeter), keramiska produkter samt 
blandningar, innehållande dessa grundämnen, isotoper eller 
föreningar; radioaktiva återstoder 

2844 40 10 – – Uran utvunnet ur U 233 och föreningar av sådant uran; 
legeringar, dispersioner (inbegripet kermeter), keramiska 
produkter samt blandningar utvunna ur U 233 eller för
eningar av dessa produkter 

Fri 0 

– – Andra 

2844 40 20 – – – Icke naturliga radioaktiva isotoper (Euratom) Fri 0 

2844 40 30 – – – Föreningar av icke naturliga radioaktiva isotoper (Eura
tom) 

Fri 0 

2844 40 80 – – – Andra Fri 0 

2844 50 00 – Förbrukade (bestrålade) bränsleelement till kärnreaktorer Fri 0 

2845 Isotoper som inte omfattas av nr 2844; oorganiska och or
ganiska föreningar av sådana isotoper, även inte kemiskt de
finierade 

2845 10 00 – Tungt vatten (deuteriumoxid) (Euratom) 5,5 0 

2845 90 – Andra slag 

2845 90 10 – – Deuterium och föreningar av deuterium; väte och för
eningar av väte anrikade på deuterium; blandningar och 
lösningar innehållande dessa produkter (Euratom) 

5,5 0 

2845 90 90 – – Andra 5,5 0 

2846 Oorganiska och organiska föreningar av sällsynta jordarts
metaller, yttrium eller skandium eller av blandningar av dessa 
metaller 

2846 10 00 – Ceriumföreningar 3,2 0 

2846 90 00 – Andra slag 3,2 0 

2847 00 00 Hydrogenperoxid (väteperoxid), även i fast form (i förening 
med karbamid) 

5,5 0 

2848 00 00 Fosfider, även inte kemiskt definierade, med undantag av järn
fosfid (fosforjärn) 

5,5 0 

2849 Karbider, även inte kemiskt definierade 

2849 10 00 – Kalciumkarbid 5,5 0 

2849 20 00 – Kiselkarbid (karborundum) 5,5 0
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2849 90 – Andra slag 

2849 90 10 – – Borkarbid 4,1 0 

2849 90 30 – – Volframkarbider 5,5 0 

2849 90 50 – – Aluminiumkarbid; kromkarbider; molybdenkarbider; vana
dinkarbid; tantalkarbider; titankarbid 

5,5 0 

2849 90 90 – – Andra 5,3 0 

2850 00 Hydrider, nitrider, azider, silicider och borider, även inte ke
miskt definierade, med undantag av sådana föreningar som 
även utgör karbider enligt nr 2849 

2850 00 20 – Hydrider; nitrider 4,6 0 

2850 00 50 – Azider 5,5 0 

2850 00 70 – Silicider 5,5 0 

2850 00 90 – Borider 5,3 0 

2852 00 00 Oorganiska och organiska föreningar av kvicksilver, med un
dantag av amalgamer 

5,5 0 

2853 00 Andra oorganiska föreningar (inbegripet destillerat vatten och 
ledningsförmågevatten samt vatten av motsvarande renhets
grad); flytande luft (även med ädelgaserna avlägsnade); kom
primerad luft; amalgamer, med undantag av amalgamer av 
ädla metaller 

2853 00 10 – Destillerat vatten och ledningsförmågevatten samt vatten av 
motsvarande renhetsgrad 

2,7 0 

2853 00 30 – Flytande luft (även med ädelgaserna avlägsnade); komprime
rad luft 

4,1 0 

2853 00 50 – Cyanklorid 5,5 0 

2853 00 90 – Andra slag 5,5 0 

29 KAPITEL 29 – ORGANISKA KEMIKALIER 

I. KOLVÄTEN SAMT HALOGEN-, SULFO-, NITRO- OCH 
NITROSODERIVAT AV KOLVÄTEN 

2901 Acykliska kolväten 

2901 10 00 – Mättade Fri 0 

– Omättade 

2901 21 00 – – Eten Fri 0 

2901 22 00 – – Propen Fri 0 

2901 23 – – Buten och butenisomerer
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2901 23 10 – – – Buten-(1) och buten-(2) Fri 0 

2901 23 90 – – – Andra Fri 0 

2901 24 – – Butadien-(1,3) och isopren 

2901 24 10 – – – Butadien-(1,3) Fri 0 

2901 24 90 – – – Isopren Fri 0 

2901 29 00 – – Andra Fri 0 

2902 Cykliska kolväten 

– Cyklaner, cyklener och cykloterpener 

2902 11 00 – – Cyklohexan Fri 0 

2902 19 – – Andra 

2902 19 10 – – – Cykloterpener Fri 0 

2902 19 80 – – – Andra Fri 0 

2902 20 00 – Bensen (bensol) Fri 0 

2902 30 00 – Toluen (toluol) Fri 0 

– Xylener (xyloler) 

2902 41 00 – – o-Xylen Fri 0 

2902 42 00 – – m-Xylen Fri 0 

2902 43 00 – – p-Xylen Fri 0 

2902 44 00 – – Blandade xylenisomerer Fri 0 

2902 50 00 – Styren (styrol) Fri 0 

2902 60 00 – Etylbensen Fri 0 

2902 70 00 – Kumen Fri 0 

2902 90 – Andra 

2902 90 10 – – Naftalen (naftalin) och antracen Fri 0 

2902 90 30 – – Bifenyl och terfenyler Fri 0 

2902 90 90 – – Andra Fri 0 

2903 Halogenderivat av kolväten 

– Mättade klorderivat av acykliska kolväten 

2903 11 00 – – Monoklormetan (metylklorid) och monokloretan (etylklo
rid) 

5,5 0
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2903 12 00 – – Diklormetan (metylenklorid) 5,5 0 

2903 13 00 – – Triklormetan (kloroform) 5,5 0 

2903 14 00 – – Tetraklormetan (koltetraklorid) 5,5 0 

2903 15 00 – – Etylendiklorid (ISO) (1,2-dikloretan) 5,5 0 

2903 19 – – Andra 

2903 19 10 – – – 1,1,1-Trikloretan (metylkloroform) 5,5 0 

2903 19 80 – – – Andra 5,5 0 

– Omättade klorderivat av acykliska kolväten 

2903 21 00 – – Vinylklorid (monokloreten) 5,5 0 

2903 22 00 – – Trikloreten 5,5 0 

2903 23 00 – – Tetrakloreten (perkloretylen) 5,5 0 

2903 29 00 – – Andra 5,5 0 

– Fluor-, brom- eller jodderivat av acykliska kolväten 

2903 31 00 – – Etylendibromid (ISO) (1,2-dibrometan) 5,5 0 

2903 39 – – Andra 

– – – Bromider 

2903 39 11 – – – – Brommetan (metylbromid) 5,5 0 

2903 39 15 – – – – Dibrommetan Fri 0 

2903 39 19 – – – – Andra 5,5 0 

2903 39 90 – – – Fluorider och jodider 5,5 0 

– Halogenderivat av acykliska kolväten innehållande två eller 
flera olika halogener 

2903 41 00 – – Triklorfluormetan 5,5 0 

2903 42 00 – – Diklordifluormetan 5,5 0 

2903 43 00 – – Triklortrifluoretaner 5,5 0 

2903 44 – – Diklortetrafluoretaner och klorpentafluoretan 

2903 44 10 – – – Diklortetrafluoretaner 5,5 0 

2903 44 90 – – – Klorpentafluoretan 5,5 0 

2903 45 – – Andra derivat fullständigt halogenerade enbart med fluor 
och klor
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2903 45 10 – – – Klortrifluormetan 5,5 0 

2903 45 15 – – – Pentaklorfluoretan 5,5 0 

2903 45 20 – – – Tetraklordifluoretaner 5,5 0 

2903 45 25 – – – Heptaklorfluorpropaner 5,5 0 

2903 45 30 – – – Hexaklordifluorpropaner 5,5 0 

2903 45 35 – – – Pentaklortrifluorpropaner 5,5 0 

2903 45 40 – – – Tetraklortetrafluorpropaner 5,5 0 

2903 45 45 – – – Triklorpentafluorpropaner 5,5 0 

2903 45 50 – – – Diklorhexafluorpropaner 5,5 0 

2903 45 55 – – – Klorheptafluorpropaner 5,5 0 

2903 45 90 – – – Andra 5,5 0 

2903 46 – – Bromklordifluormetan, bromtrifluormetan och dibromtet
rafluoretaner 

2903 46 10 – – – Bromklordifluormetan 5,5 0 

2903 46 20 – – – Bromtrifluormetan 5,5 0 

2903 46 90 – – – Dibromtetrafluoretaner 5,5 0 

2903 47 00 – – Andra fullständigt halogenerade derivat 5,5 0 

2903 49 – – Andra 

– – – Halogenerade endast med fluor och klor 

2903 49 10 – – – – Av metan, etan eller propan 5,5 0 

2903 49 20 – – – – Andra 5,5 0 

– – – Halogenerade endast med fluor och brom 

2903 49 30 – – – – Av metan, etan eller propan 5,5 0 

2903 49 40 – – – – Andra 5,5 0 

2903 49 80 – – – Andra 5,5 0 

– Halogenderivat av cyklaner, cyklener och cykloterpener 

2903 51 00 – – 1,2,3,4,5,6-Hexaklorcyklohexan (HCH [ISO]), inbegripet 
lindan (ISO, INN) 

5,5 0 

2903 52 00 – – Aldrin (ISO), klordan (ISO) eller heptaklor (ISO) 5,5 0 

2903 59 – – Andra
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2903 59 10 – – – 1,2-Dibromo-4-(1,2-dibromoetyl)cyklohexan Fri 0 

2903 59 30 – – – Tetrabromcyklooktan Fri 0 

2903 59 80 – – – Andra 5,5 0 

– Halogenderivat av aromatiska kolväten 

2903 61 00 – – Klorbensen, o-diklorbensen och p-diklorbensen 5,5 0 

2903 62 00 – – Hexaklorbensen (ISO) och DDT (ISO) (klofenotan [INN], 
1,1,1-triklor-2,2-bis(p-klorfenyl)etan) 

5,5 0 

2903 69 – – Andra 

2903 69 10 – – – 2,3,4,5,6-Pentabromoetylbensen Fri 0 

2903 69 90 – – – Andra 5,5 0 

2904 Sulfo-, nitro- och nitrosoderivat av kolväten, även halogene
rade 

2904 10 00 – Derivat med enbart sulfonsyragrupper, samt salter och etyle
strar av sådana derivat 

5,5 0 

2904 20 00 – Derivat med enbart nitrogrupper eller enbart nitrosogrupper 5,5 0 

2904 90 – Andra slag 

2904 90 20 – – Sulfohalogenderivat 5,5 0 

2904 90 40 – – Triklornitrometan (klorpikrin) 5,5 0 

2904 90 85 – – Andra 5,5 0 

II. ALKOHOLER SAMT HALOGEN-, SULFO-, NITRO- OCH 
NITROSODERIVAT AV ALKOHOLER 

2905 Acykliska alkoholer samt halogen-, sulfo-, nitro- och nitroso
derivat av sådana alkoholer 

– Mättade monoalkoholer 

2905 11 00 – – Metanol (metylalkohol) 5,5 0 

2905 12 00 – – Propanol-(1) (propylalkohol) och propanol-(2) (isopropylal
kohol) 

5,5 0 

2905 13 00 – – Butanol-(1) (n-butylalkohol) 5,5 0 

2905 14 – – Andra butanoler 

2905 14 10 – – – 2-Metylpropanol-(2) (tert-butylalkohol) 4,6 0 

2905 14 90 – – – Andra 5,5 0 

2905 16 – – Oktanol (oktylalkohol) och oktanolisomerer
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2905 16 10 – – – 2-Etylhexanol-(1) 5,5 0 

2905 16 20 – – – Oktanol-(2) Fri 0 

2905 16 80 – – – Andra 5,5 0 

2905 17 00 – – Dodekanol-(1) (laurylalkohol), hexadekanol-(1) (cetylalko
hol) och oktadekanol-(1) (stearylalkohol) 

5,5 0 

2905 19 00 – – Andra 5,5 0 

– Omättade monoalkoholer 

2905 22 – – Acykliska terpenalkoholer 

2905 22 10 – – – Geraniol, citronellol, linalol, rodinol och nerol 5,5 0 

2905 22 90 – – – Andra 5,5 0 

2905 29 – – Andra 

2905 29 10 – – – Allylalkohol 5,5 0 

2905 29 90 – – – Andra 5,5 0 

– Dioler 

2905 31 00 – – Etylenglykol (etandiol) 5,5 0 

2905 32 00 – – Propylenglykol (propandiol-(1,2)) 5,5 0 

2905 39 – – Andra 

2905 39 10 – – – 2-Metylpentandiol-(2,4) (hexylenglykol) 5,5 0 

2905 39 20 – – – Butan-1,3-diol Fri 0 

2905 39 25 – – – Butan-1,4-diol 5,5 0 

2905 39 30 – – – 2,4,7,9-Tetrametyldec-5-yn-4,7-diol Fri 0 

2905 39 85 – – – Andra 5,5 0 

– Andra polyoler 

2905 41 00 – – 2-Etyl-2-(hydroximetyl)propandiol-(1,3) (trimetylolpropan) 5,5 0 

2905 42 00 – – Pentaerytritol 5,5 0 

2905 43 00 – – Mannitol 9,6 + 125,8 EUR/ 
100 kg/net 

0 

2905 44 – – D-glucitol (sorbitol) 

– – – I vattenlösning 

2905 44 11 – – – – Innehållande högst 2 viktprocent D-mannitol beräknat 
på halten D-glucitol 

7,7 + 16,1 EUR/ 
100 kg/net 

0
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2905 44 19 – – – – Andra 9,6 + 37,8 EUR/ 
100 kg/net 

0 

– – – Andra 

2905 44 91 – – – – Innehållande högst 2 viktprocent D-mannitol beräknat 
på halten D-glucitol 

7,7 + 23 EUR/ 
100 kg/net 

0 

2905 44 99 – – – – Annan 9,6 + 53,7 EUR/ 
100 kg/net 

0 

2905 45 00 – – Glycerol 3,8 0 

2905 49 – – Andra 

2905 49 10 – – – Trioler; tetraoler 5,5 0 

2905 49 80 – – – Andra 5,5 0 

– Halogen-, sulfo-, nitro- och nitrosoderivat av acykliska alko
holer 

2905 51 00 – – Etklorvynol (INN) Fri 0 

2905 59 – – Andra 

2905 59 10 – – – Av monoalkoholer 5,5 0 

– – – Av polyalkoholer 

2905 59 91 – – – – 2,2-Bis(bromometyl)propandiol Fri 0 

2905 59 99 – – – – Annan 5,5 0 

2906 Cykliska alkoholer samt halogen-, sulfo-, nitro- och nitroso
derivat av sådana alkoholer 

– Cyklan-, cyklen- och cykloterpenalkoholer 

2906 11 00 – – Mentol 5,5 0 

2906 12 00 – – Cyklohexanol, metylcyklohexanoler och dimetylcyklohex
anoler 

5,5 0 

2906 13 – – Steroler och inositoler 

2906 13 10 – – – Steroler 5,5 0 

2906 13 90 – – – Inositoler Fri 0 

2906 19 00 – – Andra 5,5 0 

– Aromatiska alkoholer 

2906 21 00 – – Bensylalkohol 5,5 0 

2906 29 00 – – Andra 5,5 0
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III. FENOLER OCH FENOLALKOHOLER SAMT HALOGEN-, 
SULFO-, NITRO- OCH NITROSODERIVAT AV SÅDANA 
FÖRENINGAR 

2907 Fenoler; fenolalkoholer 

– Monofenoler 

2907 11 00 – – Fenol (hydroxibensen) och salter av fenol 3 0 

2907 12 00 – – Kresoler och salter av kresoler 2,1 0 

2907 13 00 – – Oktylfenol, nonylfenol och deras isomerer; salter av dessa 
föreningar 

5,5 0 

2907 15 – – Naftoler och salter av naftoler 

2907 15 10 – – – 1-Naftol Fri 0 

2907 15 90 – – – Andra 5,5 0 

2907 19 – – Andra 

2907 19 10 – – – Xylenoler och salter av xylenoler 2,1 0 

2907 19 90 – – – Andra 5,5 0 

– Polyfenoler; fenolalkoholer 

2907 21 00 – – Resorcinol och salter av resorcinol 5,5 0 

2907 22 00 – – Hydrokinon (kinol) och salter av hydrokinon 5,5 0 

2907 23 00 – – 4,4′-Isopropylidendifenol (bisfenol A, difenylolpropan) och 
salter av denna förening 

5,5 0 

2907 29 00 – – Andra 5,5 0 

2908 Halogen-, sulfo-, nitro- och nitrosoderivat av fenoler eller fe
nolalkoholer 

– Derivat innehållande enbart halogensubstituenter samt salter 
av sådana derivat 

2908 11 00 – – Pentaklorfenol (ISO) 5,5 0 

2908 19 00 – – Andra 5,5 0 

– Andra slag 

2908 91 00 – – Dinoseb (ISO) och salter av dinoseb 5,5 0 

2908 99 – – Andra 

2908 99 10 – – – Derivat innehållande enbart sulfonsyragrupper samt salter 
och estrar av sådana derivat 

5,5 0 

2908 99 90 – – – Andra slag 5,5 0
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IV. ETRAR, ALKOHOLPEROXIDER, ETERPEROXIDER, KE
TONPEROXIDER, EPOXIDER MED TRE ATOMER I 
RINGEN, ACETALER OCH HEMIACETALER SAMT HA
LOGEN-, SULFO-, NITRO- OCH NITROSODERIVAT AV 
SÅDANA FÖRENINGAR 

2909 Etrar, eteralkoholer, eterfenoler, eteralkoholfenoler, alkoholpe
roxider, eterperoxider, ketonperoxider (även inte kemiskt de
finierade) samt halogen-, sulfo-, nitro- och nitrosoderivat av 
sådana föreningar 

– Acykliska etrar samt halogen-, sulfo-, nitro- och nitrosode
rivat av sådana etrar 

2909 11 00 – – Dietyleter 5,5 0 

2909 19 00 – – Andra 5,5 0 

2909 20 00 – Cyklan-, cyklen- och cykloterpenetrar samt halogen-, sulfo-, 
nitro- och nitrosoderivat av sådana etrar 

5,5 0 

2909 30 – Aromatiska etrar samt halogen-, sulfo-, nitro- och nitroso
derivat av sådana etrar 

2909 30 10 – – Difenyleter Fri 0 

– – Bromderivat 

2909 30 31 – – – Pentabromodifenyleter; 1,2,4,5-tetrabromo-3,6-bis(pen
tabromofenoxi)bensen 

Fri 0 

2909 30 35 – – – 1,2-Bis(2,4,6-tribromofenoxi)etan avsedd att användas vid 
tillverkning av akrylnitril-butadien-styren (ABS) 

Fri 0 

2909 30 38 – – – Andra slag 5,5 0 

2909 30 90 – – Andra 5,5 0 

– Eteralkoholer samt halogen-, sulfo-, nitro- och nitrosoderivat 
av eteralkoholer 

2909 41 00 – – 2,2′-Oxidietanol (dietylenglykol, digol) 5,5 0 

2909 43 00 – – Monobutyletrar av etylenglykol eller dietylenglykol 5,5 0 

2909 44 00 – – Andra monoalkyletrar av etylenglykol eller dietylenglykol 5,5 0 

2909 49 – – Andra 

– – – Acykliska 

2909 49 11 – – – – 2-(2-Kloretoxi)etanol Fri 0 

2909 49 18 – – – – Andra 5,5 0 

2909 49 90 – – – Cykliska 5,5 0 

2909 50 – Eterfenoler, eteralkoholfenoler samt halogen-, sulfo-, nitro- 
och nitrosoderivat av sådana föreningar
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2909 50 10 – – Guajakol och kaliumguajakolsulfonater 5,5 0 

2909 50 90 – – Andra 5,5 0 

2909 60 00 – Alkoholperoxider, eterperoxider, ketonperoxider samt halo
gen-, sulfo-, nitro- och nitrosoderivat av sådana föreningar 

5,5 0 

2910 Epoxider, epoxialkoholer, epoxifenoler och epoxietrar med tre 
atomer i ringen samt halogen-, sulfo-, nitro- och nitrosoderi
vat av sådana föreningar 

2910 10 00 – Oxiran (etylenoxid) 5,5 0 

2910 20 00 – Metyloxiran (propylenoxid) 5,5 0 

2910 30 00 – 1-Klor-2,3-epoxipropan (epiklorhydrin) 5,5 0 

2910 40 00 – Dieldrin (ISO, INN) 5,5 0 

2910 90 00 – Andra slag 5,5 0 

2911 00 00 Acetaler och hemiacetaler, även med annan syrefunktion, samt 
halogen-, sulfo-, nitro- och nitrosoderivat av sådana för
eningar 

5 0 

V. FÖRENINGAR MED ALDEHYDFUNKTION 

2912 Aldehyder, även med annan syrefunktion; cykliska polymerer 
av aldehyder; paraformaldehyd 

– Acykliska aldehyder utan annan syrefunktion 

2912 11 00 – – Metanal (formaldehyd) 5,5 0 

2912 12 00 – – Etanal (acetaldehyd) 5,5 0 

2912 19 – – Andra 

2912 19 10 – – – Butanal (butyraldehyd, normal isomer) 5,5 0 

2912 19 90 – – – Andra 5,5 0 

– Cykliska aldehyder utan annan syrefunktion 

2912 21 00 – – Bensaldehyd 5,5 0 

2912 29 00 – – Andra 5,5 0 

2912 30 00 – Aldehydalkoholer 5,5 0 

– Aldehydetrar, aldehydfenoler och aldehyder med annan sy
refunktion 

2912 41 00 – – Vanillin (4-hydroxi-3-metoxibensaldehyd) 5,5 0 

2912 42 00 – – Etylvanillin (3-etoxi-4-hydroxibensaldehyd) 5,5 0 

2912 49 00 – – Andra 5,5 0
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2912 50 00 – Cykliska polymerer av aldehyder 5,5 0 

2912 60 00 – Paraformaldehyd 5,5 0 

2913 00 00 Halogen-, sulfo-, nitro- och nitrosoderivat av produkter enligt 
nr 2912 

5,5 0 

VI. FÖRENINGAR MED KETON- ELLER KINONFUNKTION 

2914 Ketoner och kinoner, även med annan syrefunktion, samt 
halogen-, sulfo-, nitro- och nitrosoderivat av sådana för
eningar 

– Acykliska ketoner utan annan syrefunktion 

2914 11 00 – – Aceton 5,5 0 

2914 12 00 – – Butanon (etylmetylketon) 5,5 0 

2914 13 00 – – 4-Metylpentanon-2-on (metylisobutylketon) 5,5 0 

2914 19 – – Andra 

2914 19 10 – – – 5-Metylhexanon-2-on Fri 0 

2914 19 90 – – – Andra 5,5 0 

– Cyklan-, cyklen- och cykloterpenketoner utan annan syre
funktion 

2914 21 00 – – Kamfer 5,5 0 

2914 22 00 – – Cyklohexanon och metylcyklohexanoner 5,5 0 

2914 23 00 – – Jononer och metyljononer 5,5 0 

2914 29 00 – – Andra 5,5 0 

– Aromatiska ketoner utan annan syrefunktion 

2914 31 00 – – Fenylaceton (fenylpropan-2-on) 5,5 0 

2914 39 00 – – Andra 5,5 0 

2914 40 – Ketonalkoholer och ketonaldehyder 

2914 40 10 – – 4-Hydroxi-4-metylpentanon-2-on (diacetonalkohol) 5,5 0 

2914 40 90 – – Andra 3 0 

2914 50 00 – Ketonfenoler och ketoner med annan syrefunktion 5,5 0 

– Kinoner 

2914 61 00 – – Antrakinon 5,5 0 

2914 69 – – Andra 

2914 69 10 – – – 1,4-Naftokinon Fri 0
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2914 69 90 – – – Andra 5,5 0 

2914 70 00 – Halogen-, sulfo-, nitro- och nitrosoderivat 5,5 0 

VII. KARBOXYLSYROR OCH DERAS ANHYDRIDER, HALO
GENIDER, PEROXIDER OCH PEROXISYROR SAMT HA
LOGEN-, SULFO-, NITRO- OCH NITROSODERIVAT AV 
SÅDANA FÖRENINGAR 

2915 Mättade acykliska monokarboxylsyror samt deras anhydrider, 
halogenider, peroxider och peroxisyror; halogen-, sulfo-, nitro- 
och nitrosoderivat av sådana föreningar 

– Myrsyra samt salter och estrar av myrsyra 

2915 11 00 – – Myrsyra 5,5 0 

2915 12 00 – – Salter av myrsyra 5,5 0 

2915 13 00 – – Estrar av myrsyra 5,5 0 

– Ättiksyra och salter av ättiksyra; ättiksyra; ättiksyraanhydrid 

2915 21 00 – – Ättiksyra 5,5 0 

2915 24 00 – – Ättiksyraanhydrid 5,5 0 

2915 29 00 – – Andra 5,5 0 

– Estrar av ättiksyra 

2915 31 00 – – Etylacetat 5,5 0 

2915 32 00 – – Vinylacetat 5,5 0 

2915 33 00 – – n-Butylacetat 5,5 0 

2915 36 00 – – Acetat av dinoseb (ISO) 5,5 0 

2915 39 – – Andra 

2915 39 10 – – – Propylacetat och isopropylacetat 5,5 0 

2915 39 30 – – – Metylacetat, pentylacetat (amylacetat), isopentylacetat 
(isoamylacetat) och glycerolacetater 

5,5 0 

2915 39 50 – – – p-Tolylacetat, fenylpropylacetater, bensylacetat, rodinyla
cetat, santalylacetat och acetater av fenyletandiol-(1,2) 

5,5 0 

2915 39 80 – – – Andra 5,5 0 

2915 40 00 – Mono-, di- och triklorättiksyra samt salter och estrar av 
dessa syror 

5,5 0 

2915 50 00 – Propionsyra samt salter och estrar av propionsyra 4,2 0 

2915 60 – Butansyror och pentansyror samt salter och estrar av dessa 
syror 

– – Butansyror samt salter och estrar av butansyror
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2915 60 11 – – – 1-Isopropyl-2,2-dimetyltrimetylendiisobutyrat Fri 0 

2915 60 19 – – – Andra 5,5 0 

2915 60 90 – – Pentansyror samt salter och estrar av pentansyror 5,5 0 

2915 70 – Palmitinsyra och stearinsyra samt salter och estrar av dessa 
syror 

2915 70 15 – – Palmitinsyra 5,5 0 

2915 70 20 – – Salter och estrar av palmitinsyra 5,5 0 

2915 70 25 – – Stearinsyra 5,5 0 

2915 70 30 – – Salter av stearinsyra 5,5 0 

2915 70 80 – – Estrar av stearinsyra 5,5 0 

2915 90 – Andra slag 

2915 90 10 – – Laurinsyra 5,5 0 

2915 90 20 – – Klorformiater 5,5 0 

2915 90 80 – – Andra 5,5 0 

2916 Omättade acykliska monokarboxylsyror, cykliska monokar
boxylsyror samt deras anhydrider, halogenider, peroxider 
och peroxisyror; halogen-, sulfo-, nitro- och nitrosoderivat 
av sådana föreningar 

– Omättade acykliska monokarboxylsyror samt deras anhydri
der, halogenider, peroxider och peroxisyror; derivat av så
dana föreningar 

2916 11 00 – – Akrylsyra och salter av akrylsyra 6,5 0 

2916 12 – – Estrar av akrylsyra 

2916 12 10 – – – Metylakrylat 6,5 0 

2916 12 20 – – – Etylakrylat 6,5 0 

2916 12 90 – – – Andra 6,5 0 

2916 13 00 – – Metakrylsyra och salter av metakrylsyra 6,5 0 

2916 14 – – Estrar av metakrylsyra 

2916 14 10 – – – Metylmetakrylat 6,5 0 

2916 14 90 – – – Andra 6,5 0 

2916 15 00 – – Oljesyra, linolsyra och linolensyra samt salter och estrar av 
dessa syror 

6,5 0 

2916 19 – – Andra 

2916 19 10 – – – Undecylensyror samt salter och estrar av undecylensyror 5,9 0 

2916 19 30 – – – Hexadien-(2,4)-syra (sorbinsyra) 6,5 0 

2916 19 40 – – – Krotonsyra Fri 0
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2916 19 70 – – – Andra 6,5 0 

2916 20 00 – Cyklan-, cyklen- och cykloterpenmonokarboxylsyror samt 
deras anhydrider, halogenider, peroxider och peroxisyror; 
derivat av sådana föreningar 

6,5 0 

– Aromatiska monokarboxylsyror samt deras anhydrider, ha
logenider, peroxider och peroxisyror; derivat av sådana för
eningar 

2916 31 00 – – Bensoesyra samt salter och estrar av bensoesyra 6,5 0 

2916 32 – – Bensoylperoxid och bensoylklorid 

2916 32 10 – – – Bensoylperoxid 6,5 0 

2916 32 90 – – – Bensoylklorid 6,5 0 

2916 34 00 – – Fenylättiksyra och salter av fenylättiksyra Fri 0 

2916 35 00 – – Estrar av fenylättiksyra Fri 0 

2916 36 00 – – Binapakryl (ISO) 6,5 0 

2916 39 00 – – Andra 6,5 0 

2917 Polykarboxylsyror samt deras anhydrider, halogenider, perox
ider och peroxisyror; halogen-, sulfo-, nitro- och nitrosoderi
vat av sådana föreningar 

– Acykliska polykarboxylsyror samt deras anhydrider, haloge
nider, peroxider och peroxisyror; derivat av sådana för
eningar 

2917 11 00 – – Oxalsyra samt salter och estrar av oxalsyra 6,5 0 

2917 12 – – Adipinsyra samt salter och estrar av adipinsyra 

2917 12 10 – – – Adipinsyra och salter av adinpinsyra 6,5 0 

2917 12 90 – – – Estrar av adipinsyra 6,5 0 

2917 13 – – Azelainsyra och sebacinsyra samt salter och estrar av dessa 
syror 

2917 13 10 – – – Sebacinsyra Fri 0 

2917 13 90 – – – Andra 6 0 

2917 14 00 – – Maleinsyraanhydrid 6,5 0 

2917 19 – – Andra 

2917 19 10 – – – Malonsyra samt salter och estrar av malonsyra 6,5 0 

2917 19 90 – – – Andra 6,3 0 

2917 20 00 – Cyklan-, cyklen- och cykloterpenpolykarboxylsyror samt de
ras anhydrider, halogenider, peroxider och peroxisyror; deri
vat av sådana föreningar 

6 0 

– Aromatiska polykarboxylsyror samt deras anhydrider, halo
genider, peroxider och peroxisyror; derivat av sådana för
eningar
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2917 32 00 – – Dioktylortoftalater 6,5 0 

2917 33 00 – – Dinonylortoftalater och didecylortoftalater 6,5 0 

2917 34 – – Andra estrar av ortoftalsyra 

2917 34 10 – – – Dibutylortoftalater 6,5 0 

2917 34 90 – – – Andra 6,5 0 

2917 35 00 – – Ftalsyraanhydrid 6,5 0 

2917 36 00 – – Tereftalsyra och salter av tereftalsyra 6,5 3 

2917 37 00 – – Dimetyltereftalat 6,5 0 

2917 39 – – Andra 

– – – Bromderivat 

2917 39 11 – – – – Ester eller anhydrid av tetrabromftalsyra Fri 0 

2917 39 19 – – – – Andra 6,5 0 

– – – Andra 

2917 39 30 – – – – Bensen-1,2,4-trikarboxylsyra Fri 0 

2917 39 40 – – – – Isoftaloyldiklorid, innehållande högst 0,8 viktprocent te
reftaloyldiklorid 

Fri 0 

2917 39 50 – – – – Naftalen-1,4,5,8-tetrakarboxylsyra Fri 0 

2917 39 60 – – – – Tetraklorftalsyraanhydrid Fri 0 

2917 39 70 – – – – Natrium-3,5-bis(metoxikarbonyl)bensensulfonat Fri 0 

2917 39 80 – – – – Andra 6,5 0 

2918 Karboxylsyror med annan syrefunktion samt deras anhydrider, 
halogenider, peroxider och peroxisyror; halogen-, sulfo-, nitro- 
och nitrosoderivat av sådana föreningar 

– Karboxylsyror med alkoholfunktion men utan annan syre
funktion samt deras anhydrider, halogenider, peroxider och 
peroxisyror; derivat av sådana föreningar 

2918 11 00 – – Mjölksyra samt salter och estrar av mjölksyra 6,5 0 

2918 12 00 – – Vinsyra 6,5 0 

2918 13 00 – – Salter och estrar av vinsyra 6,5 0 

2918 14 00 – – Citronsyra 6,5 0 

2918 15 00 – – Salter och estrar av citronsyra 6,5 0 

2918 16 00 – – Glukonsyra samt salter och estrar av glukonsyra 6,5 0 

2918 18 00 – – Klorbensilat (ISO) 6,5 0
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2918 19 – – Andra slag 

2918 19 30 – – – Cholsyra och 3α, 12α-dihydroxi-5ß-cholan-24-syra (de
soxicholsyra) samt salter och estrar av dessa syror 

6,3 0 

2918 19 40 – – – 2,2-Bis(hydroximetyl)propionsyra Fri 0 

2918 19 85 – – – Andra 6,5 0 

– Karboxylsyror med fenolfunktion men utan annan syrefunk
tion samt deras anhydrider, halogenider, peroxider och pe
roxisyror; derivat av sådana föreningar 

2918 21 00 – – Salicylsyra och salter av salicylsyra 6,5 0 

2918 22 00 – – o-Acetylsalicylsyra samt salter och estrar av o-acetylsalicyl
syra 

6,5 0 

2918 23 – – Andra estrar av salicylsyra samt salter av sådana estrar 

2918 23 10 – – – Metylsalicylat och fenylsalicylat (salol) 6,5 0 

2918 23 90 – – – Andra 6,5 0 

2918 29 – – Andra slag 

2918 29 10 – – – Sulfosalicylsyror och hydroxinaftoesyror; salter och estrar 
av dessa syror 

6,5 0 

2918 29 30 – – – 4-Hydroxibensoesyra samt salter och estrar av 4-hydrox
ibensoesyra 

6,5 0 

2918 29 80 – – – Andra 6,5 0 

2918 30 00 – Karboxylsyror med aldehyd- eller ketonfunktion men utan 
annan syrefunktion samt deras anhydrider, halogenider, pe
roxider och peroxisyror; derivat av sådana föreningar 

6,5 0 

– Andra slag 

2918 91 00 – – 2,4,5-T (ISO) (2,4,5-triklorfenoxiättiksyra) samt salter och 
estrar av denna förening 

6,5 0 

2918 99 – – Andra 

2918 99 10 – – – 2,6-Dimetoxibensoesyra Fri 0 

2918 99 20 – – – Dikamba (ISO) Fri 0 

2918 99 30 – – – Natriumfenoxiacetat Fri 0 

2918 99 90 – – – Andra 6,5 0 

VIII. ESTRAR AV OORGANISKA SYROR AV ICKEMETAL
LER OCH DERAS SALTER SAMT HALOGEN-, SULFO-, 
NITRO- OCH NITROSODERIVAT AV SÅDANA FÖR
ENINGAR 

2919 Estrar av fosforsyra och deras salter, inbegripet laktofosfater; 
halogen-, sulfo-, nitro- och nitrosoderivat av sådana för
eningar
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2919 10 00 – Tris(2,3-dibrompropyl)fosfat 6,5 0 

2919 90 – Andra 

2919 90 10 – – Tributylfosfater, trifenylfosfat, tritolylfosfater, trixylylfosfater 
och tris-(2-kloretyl) fosfat 

6,5 0 

2919 90 90 – – Andra 6,5 0 

2920 Estrar av andra oorganiska syror av ickemetaller (med undan
tag av estrar av hydrogenhalogenider) och deras salter; halo
gen-, sulfo-, nitro- och nitrosoderivat av sådana föreningar 

– Estrar av tiofosforsyra (fosfortioater) och deras salter; halo
gen-, sulfo-, nitro- och nitrosoderivat av sådana föreningar 

2920 11 00 – – Paration (ISO) och parationmetyl (ISO) (metylparation) 6,5 0 

2920 19 00 – – Andra 6,5 0 

2920 90 – Andra slag 

2920 90 10 – – Estrar av svavelsyra eller kolsyra och deras salter samt 
halogen-, sulfo-, nitro- och nitrosoderivat av sådana för
eningar 

6,5 0 

2920 90 20 – – Dimetylfosfonat (dimetylfosfit) 6,5 0 

2920 90 30 – – Trimetylfosfit (trimetoxifosfin) 6,5 0 

2920 90 40 – – Trietylfosfit 6,5 0 

2920 90 50 – – Dietylfosfonat (dietylhydrogenfosfit) (dietylfosfit) 6,5 0 

2920 90 85 – – Andra 6,5 0 

IX. FÖRENINGAR MED KVÄVEFUNKTION 

2921 Föreningar med aminofunktion 

– Acykliska monoaminer och derivat av sådana aminer; salter 
av sådana föreningar 

2921 11 – – Mono-, di- och trimetylamin samt salter av dessa aminer 

2921 11 10 – – – Mono-, di- och trimetylamin 6,5 0 

2921 11 90 – – – Salter 6,5 0 

2921 19 – – Andra 

2921 19 10 – – – Trietylamin och salter av trietylamin 6,5 0 

2921 19 30 – – – Isopropylamin och salter av isopropylamin 6,5 0 

2921 19 40 – – – 1,1,3,3-Tetrametylbutylamin Fri 0
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2921 19 50 – – – Dietylamin och salter av dietylamin 5,7 0 

2921 19 80 – – – Andra 6,5 0 

– Acykliska polyaminer och derivat av sådana aminer; salter av 
sådana föreningar 

2921 21 00 – – Etylendiamin och salter av etylendiamin 6 0 

2921 22 00 – – Hexametylendiamin och salter av hexametylendiamin 6,5 0 

2921 29 00 – – Andra 6 0 

2921 30 – Mono- och polyaminer av cyklaner, cyklener och cykloter
pener samt derivat av sådana aminer; salter av sådana för
eningar 

2921 30 10 – – Cyklohexylamin och cyklohexyldimetylamin samt salter av 
dessa föreningar 

6,3 0 

2921 30 91 – – Cyklohex-1,3-ylendiamin (1,3-diaminocyklohexan) Fri 0 

2921 30 99 – – Andra 6,5 0 

– Aromatiska monoaminer och derivat av sådana aminer; sal
ter av sådana föreningar 

2921 41 00 – – Anilin och salter av anilin 6,5 0 

2921 42 – – Anilinderivat och salter av anilinderivat 

2921 42 10 – – – Halogen-, sulfo-, nitro- och nitrosoderivat samt salter av 
sådana derivat 

6,5 0 

2921 42 90 – – – Andra 6,5 0 

2921 43 00 – – Toluidiner och derivat av toluidiner; salter av dessa för
eningar 

6,5 0 

2921 44 00 – – Difenylamin och derivat av difenylamin; salter av dessa 
föreningar 

6,5 0 

2921 45 00 – – 1-Naftylamin (α-naftylamin), 2-naftylamin (β-naftylamin) 
och derivat av dessa aminer; salter av dessa föreningar 

6,5 0 

2921 46 00 – – Amfetamin (INN), bensfetamin (INN), dexamfetamin (INN), 
etilamfetamin (INN), fenkamfamin (INN), lefetamin (INN), 
levamfetamin (INN), mefenorex (INN) och fentermin (INN); 
salter av sådana föreningar 

Fri 0 

2921 49 – – Andra slag 

2921 49 10 – – – Xylidiner och derivat av xylidiner; salter av dessa för
eningar 

6,5 0 

2921 49 80 – – – Andra 6,5 0 

– Aromatiska polyaminer och derivat av sådana aminer; salter 
av sådana föreningar 

2921 51 – – o-, m- och p-Fenylendiamin, tolylendiaminer samt derivat 
av dessa aminer; salter av dessa föreningar 

– – – o-, m- och p-Fenylendiamin, tolylendiaminer samt halo
gen-, sulfo-, nitro- och nitrosoderivat av dessa aminer; 
salter av dessa föreningar
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2921 51 11 – – – – m-Fenylendiamin med en renhetsgrad av minst 99 vikt
procent, innehållande: – högst 1 viktprocent vatten, – 
högst 200 mg/kg o-fenylendiamin och – högst 
450 mg/kg p-fenylendiamin 

Fri 0 

2921 51 19 – – – – Andra 6,5 0 

2921 51 90 – – – Andra 6,5 0 

2921 59 – – Andra slag 

2921 59 10 – – – m-Fenylenbis(metylamin) Fri 0 

2921 59 20 – – – 2,2′-Dikloro-4,4′-metylendianilin Fri 0 

2921 59 30 – – – 4,4′-Bi-o-toluidin Fri 0 

2921 59 40 – – – 1,8-Naftylendiamin Fri 0 

2921 59 90 – – – Andra 6,5 0 

2922 Aminoföreningar med syrefunktion 

– Aminoalkoholer, andra än sådana som har mer än ett slags 
syrefunktion, samt deras etrar och estrar; salter av sådana 
föreningar 

2922 11 00 – – Monoetanolamin och salter av monoetanolamin 6,5 0 

2922 12 00 – – Dietanolamin och salter av dietanolamin 6,5 0 

2922 13 – – Trietanolamin och salter av trietanolamin 

2922 13 10 – – – Trietanolamin 6,5 0 

2922 13 90 – – – Salter av trietanolamin 6,5 0 

2922 14 00 – – Dextropropoxyfen (INN) och salter av dextropropoxyfen Fri 0 

2922 19 – – Andra 

2922 19 10 – – – N-Etyldietanolamin 6,5 0 

2922 19 20 – – – 2,2′-Metyliminodietanol (N-metyldietanolamin) 6,5 0 

2922 19 80 – – – Andra 6,5 0 

– Aminonaftoler och andra aminofenoler, andra än sådana 
som har mer än ett slags syrefunktion, samt deras etrar 
och estrar; salter av sådana föreningar 

2922 21 00 – – Aminohydroxinaftalensulfonsyror och salter av dessa syror 6,5 0 

2922 29 00 – – Andra 6,5 0 

– Aminoaldehyder, aminoketoner och aminokinoner, andra än 
sådana som har mer än ett slags syrefunktion; salter av 
sådana föreningar
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2922 31 00 – – Amfepramon (INN), metadon (INN) och normetadon 
(INN); salter av sådana föreningar 

Fri 0 

2922 39 00 – – Andra 6,5 0 

– Aminosyror, andra än sådana som har mer än ett slags 
syrefunktion och deras estrar; salter av sådana föreningar 

2922 41 00 – – Lysin och estrar av lysin; salter av dessa föreningar 6,3 0 

2922 42 00 – – Glutaminsyra och salter av glutaminsyra 6,5 0 

2922 43 00 – – Antranilsyra och salter av antranilsyra 6,5 0 

2922 44 00 – – Tilidin (INN) och salter av tilidin Fri 0 

2922 49 – – Andra 

2922 49 10 – – – Glycin 6,5 0 

2922 49 20 – – – ß-Alanin Fri 0 

2922 49 95 – – – Andra 6,5 0 

2922 50 00 – Aminoalkoholfenoler, aminosyrafenoler och andra aminoför
eningar med syrefunktion 

6,5 0 

2923 Kvaternära ammoniumsalter och ammoniumhydroxider; leci
tiner och andra fosfoaminolipider, även inte kemiskt definie
rade 

2923 10 00 – Kolin och salter av kolin 6,5 0 

2923 20 00 – Lecitiner och andra fosfoaminolipider 5,7 0 

2923 90 00 – Andra slag 6,5 0 

2924 Föreningar med karboxamidfunktion; föreningar av kolsyra 
med amidfunktion 

– Acykliska amider (inbegripet acykliska karbamater) och de
rivat av dessa amider; salter av sådana föreningar 

2924 11 00 – – Meprobamat (INN) Fri 0 

2924 12 00 – – Fluoracetamid (ISO), monokrotofos (ISO) och fosfamidon 
(ISO) 

6,5 0 

2924 19 00 – – Andra 6,5 0 

– Cykliska amider (inbegripet cykliska karbamater) och derivat 
av dessa amider; salter av sådana föreningar 

2924 21 – – Ureiner och derivat av ureiner; salter av sådana föreningar 

2924 21 10 – – – Isoproturon (ISO) 6,5 0 

2924 21 90 – – – Andra 6,5 0 

2924 23 00 – – 2-Acetamidobensoesyra (N-acetylantranilsyra) och salter av 
2-acetamido 

6,5 0
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2924 24 00 – – Etinamat (INN) Fri 0 

2924 29 – – Andra 

2924 29 10 – – – Lidocain (INN) Fri 0 

2924 29 30 – – – Paracetamol (INN) 6,5 0 

2924 29 95 – – – Andra 6,5 0 

2925 Föreningar med karboximidfunktion (inbegripet sackarin och 
dess salter) och föreningar med iminofunktion 

– Imider och imidderivat; salter av dessa föreningar 

2925 11 00 – – Sackarin och salter av sackarin 6,5 0 

2925 12 00 – – Glutetimid (INN) Fri 0 

2925 19 – – Andra 

2925 19 10 – – – 3,3′,4,4′,5,5′,6,6′-Oktabrom-N,N′-etylendiftalimid Fri 0 

2925 19 30 – – – N,N′-etylenbis(4,5-dibromohexahydro-3,6-metanftalimid) Fri 0 

2925 19 95 – – – Andra 6,5 0 

– Iminer och iminderivat; salter av dessa föreningar 

2925 21 00 – – Klordimeform (ISO) 6,5 0 

2925 29 00 – – Andra 6,5 0 

2926 Föreningar med nitrilfunktion 

2926 10 00 – Akrylnitril 6,5 0 

2926 20 00 – 1-Cyanoguanidin (dicyandiamid) 6,5 0 

2926 30 00 – Fenproporex (INN) och salter av fenproporex; metadon 
(INN) intermediärt (4-cyan-2-dimetylamin-4,4-difenylbutan) 

6,5 0 

2926 90 – Andra slag 

2926 90 20 – – Isoftalonitril 6 0 

2926 90 95 – – Andra 6,5 0 

2927 00 00 Diazo-, azo- och azoxiföreningar 6,5 0 

2928 00 Organiska derivat av hydrazin eller hydroxylamin 

2928 00 10 – N,N-Bis(2-metoxietyl)hydroxylamin Fri 0 

2928 00 90 – Andra 6,5 0 

2929 Föreningar med annan kvävefunktion 

2929 10 – Isocyanater
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2929 10 10 – – Metylfenyldiisocyanater (toluendiisocyanater) 6,5 0 

2929 10 90 – – Andra 6,5 0 

2929 90 00 – Andra slag 6,5 0 

X. METALLORGANISKA FÖRENINGAR OCH ORGANISKA 
FÖRENINGAR AV ICKEMETALLER, HETEROCYKLISKA 
FÖRENINGAR, NUKLEINSYROR OCH SALTER AV NUK
LEINSYROR SAMT SULFONAMIDER 

2930 Svavelorganiska föreningar 

2930 20 00 – Tiokarbamater och ditiokarbamater 6,5 0 

2930 30 00 – Mono-, di- och tetrasulfider av tiuram 6,5 0 

2930 40 – Metionin 

2930 40 10 – – Metionin (INN) Fri 0 

2930 40 90 – – Andra 6,5 0 

2930 50 00 – Kaptafol (ISO) och metamidofos (ISO) 6,5 0 

2930 90 – Andra slag 

2930 90 13 – – Cystein och cystin 6,5 0 

2930 90 16 – – Derivat av cystein eller cystin 6,5 0 

2930 90 20 – – Tiodiglykol (INN) (2,2′-tiodietanol) 6,5 0 

2930 90 30 – – DL-2-hydroxi-4-(metyltio)butyralsyra Fri 0 

2930 90 40 – – 2,2′-Tiodietylbis[3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxifenyl)propio
nat] 

Fri 0 

2930 90 50 – – Blandning av isomerer av 4-metyl-2,6-bis(metyltio)-m-feny
lendiamin och 2-metyl-4,6-bis(metyltio)-m-fenylendiamin 

Fri 0 

2930 90 85 – – Andra 6,5 0 

2931 00 Andra organiska-oorganiska föreningar 

2931 00 10 – Dimetylmetylfosfonat 6,5 0 

2931 00 20 – Metylfosfonoyldifluorid (metylfosfonsyradifluorid) 6,5 0 

2931 00 30 – Metylfosfonoyldiklorid (metylfosfonsyradiklorid) 6,5 0 

2931 00 95 – Andra 6,5 0 

2932 Heterocykliska föreningar med enbart syre som heteroa
tom(er) 

– Föreningar med en icke kondenserad furanring (även hydro
generad) i sin struktur
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2932 11 00 – – Tetrahydrofuran 6,5 0 

2932 12 00 – – 2-Furaldehyd (furfuraldehyd) 6,5 0 

2932 13 00 – – Furfurylalkohol och tetrahydrofurfurylalkohol 6,5 0 

2932 19 00 – – Andra 6,5 0 

– Laktoner 

2932 21 00 – – Kumarin, metylkumariner och etylkumariner 6,5 0 

2932 29 – – Andra laktoner 

2932 29 10 – – – Fenolftalein Fri 0 

2932 29 20 – – – 1-Hydroxi-4-[1-(4-hydroxi-3-metoxikarbonyl-1-naftyl)-3- 
oxo-1H,3H-benso[de] isokromen-1-yl]-6-oktadekyloxi-2- 
naftylsyra 

Fri 0 

2932 29 30 – – – 3′-Klor-6′-cyklohexylaminospiro[isobensofuran-1(3H), 9′- 
xanten]-3-on 

Fri 0 

2932 29 40 – – – 6′-(N-etyl-p-toluidino)-2′-metylspiro[isobensofuran-1(3H), 
9′-xanten]-3-on 

Fri 0 

2932 29 50 – – – Metyl-6-dokosyloxi-1-hydroxi-4-[1-(4-hydroxi-3-metyl-1- 
fenantryl)-3-oxo-1H,3H-naftol(1,8-cd)pyran-1-yl]naftalen- 
2-karboxylat 

Fri 0 

2932 29 60 – – – gamma-Butyrolakton 6,5 0 

2932 29 85 – – – Andra 6,5 0 

– Andra slag 

2932 91 00 – – Isosafrol 6,5 0 

2932 92 00 – – 1-(1,3-Bensoedioxol-5-yl)propan-2-on 6,5 0 

2932 93 00 – – Piperonal 6,5 0 

2932 94 00 – – Safrol 6,5 0 

2932 95 00 – – Tetrahydrocannabinoler (alla isomerer) 6,5 0 

2932 99 – – Andra 

2932 99 50 – – – Epoxider med fyra atomer i ringen 6,5 0 

2932 99 70 – – – Cykliska acetaler och inre hemiacetaler, även med andra 
syrefunktioner, samt halogen-, sulfo-, nitro- och nitroso
derivat av sådana föreningar 

6,5 0 

2932 99 85 – – – Andra 6,5 0 

2933 Heterocykliska föreningar med enbart kväve som heteroa
tom(er) 

– Föreningar med en icke kondenserad pyrazolring (även hyd
rogenerad) i sin struktur
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2933 11 – – Fenazon (antipyrin) och derivat av fenazon 

2933 11 10 – – – Propyfenazon (INN) Fri 0 

2933 11 90 – – – Andra 6,5 0 

2933 19 – – Andra 

2933 19 10 – – – Fenylbutazon (INN) Fri 0 

2933 19 90 – – – Andra 6,5 0 

– Föreningar med en icke kondenserad imidazolring (även 
hydrogenerad) i sin struktur 

2933 21 00 – – Hydantoin och derivat av hydantoin 6,5 0 

2933 29 – – Andra 

2933 29 10 – – – Nafazolinhydroklorid (INNM) och nafazolinnitrat (INNM); 
fentolamin (INN); tolazolinhydroklorid (INNM) 

Fri 0 

2933 29 90 – – – Andra 6,5 0 

– Föreningar med en icke kondenserad pyridinring (även hyd
rogenerad) i sin struktur 

2933 31 00 – – Pyridin och salter av pyridin 5,3 0 

2933 32 00 – – Piperidin och salter av piperidin 6,5 0 

2933 33 00 – – Alfentanil (INN), anileridin (INN), besitramid (INN), broma
zepam (INN), difenoxin (INN), difenoxylat (INN), dipipanon 
(INN), fentanyl (INN), ketobemidon (INN), metylfenidat 
(INN), pentazocin (INN), petidin (INN), petidin (INN) inter
mediärt A, fencyclidin (INN) (PCP), fenoperidin (INN), pip
radol (INN), piritramid (INN), propiram (INN) och trimepe
ridin (INN); salter av sådana föreningar 

6,5 0 

2933 39 – – Andra 

2933 39 10 – – – Iproniazid (INN); ketobemidonhydroklorid (INNM); pyri
dostigminbromid (INN) 

Fri 0 

2933 39 20 – – – 2,3,5,6-Tetraklorpyridin Fri 0 

2933 39 25 – – – 3,6-Diklorpyridin-2-karboxylsyra Fri 0 

2933 39 35 – – – 2-Hydroxietylammonium-3,6-diklorpyridin-2-karboxylat Fri 0 

2933 39 40 – – – 2-Butoxietyl(3,5,6-triklor-2-pyridyloxi)acetat Fri 0 

2933 39 45 – – – 3,5-Diklor-2,4,6-trifluorpyridin Fri 0 

2933 39 50 – – – Fluroxipyrmetylester (ISO) 4 0 

2933 39 55 – – – 4-Metylpyridin Fri 0
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2933 39 99 – – – Andra 6,5 0 

– Föreningar med ett kinolinringsystem eller ett isokinolinring
system (även hydrogenerade) i sin struktur, inte vidare kon
denserade 

2933 41 00 – – Levorfanol (INN) och salter av levorfanol Fri 0 

2933 49 – – Andra 

2933 49 10 – – – Halogenderivat av kinolin; derivat av kinolinkarboxylsyra 5,5 0 

2933 49 30 – – – Dextrometorfan (INN) och salter av dextrometorfan Fri 0 

2933 49 90 – – – Andra 6,5 0 

– Föreningar med en pyrimidinring (även hydrogenerad) eller 
en piperazinring i sin struktur 

2933 52 00 – – Malonylkarbamid (barbitursyra) och salter av malonylkar
bamid 

6,5 0 

2933 53 – – Allobarbital (INN), amobarbital (INN), barbital (INN), butal
bital (INN), butobarbital, cyklobarbital (INN), metylfenobar
bital (INN), pentobarbital (INN), fenobarbital (INN), sekbu
tabarbital (INN), sekobarbital (INN) och vinylbital (INN); 
salter av dessa föreningar 

2933 53 10 – – – Fenobarbital (INN), barbital (INN) och salter av dessa för
eningar 

Fri 0 

2933 53 90 – – – Andra 6,5 0 

2933 54 00 – – Andra derivat av malonylkarbamid (barbitursyra); salter av 
dessa föreningar 

6,5 0 

2933 55 00 – – Loprazolam (INN), meklokvalon (INN), metakvalon (INN) 
och zipeprol (INN); salter av dessa föreningar 

Fri 0 

2933 59 – – Andra 

2933 59 10 – – – Diazinon (ISO) Fri 0 

2933 59 20 – – – 1,4-Diazabicyklo[2.2.2]oktan (trietylendiamin) Fri 0 

2933 59 95 – – – Andra 6,5 0 

– Föreningar med en icke kondenserad triazinring (även hyd
rogenerad) i sin struktur 

2933 61 00 – – Melamin 6,5 0 

2933 69 – – Andra 

2933 69 10 – – – Atrazin (ISO); propazin (ISO); simazin (ISO); hexahydro- 
1,3,5-trinitro-1,3,5-triazin (hexogen, trimetylentrinitra
min) 

5,5 0 

2933 69 20 – – – Metenamin (INN) (hexametylentetramin) Fri 0
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2933 69 30 – – – 2,6-Di-tert-butyl-4-[4,6-bis(oktyltio)-1,3,5-triazin-2-yla
mino]fenol 

Fri 0 

2933 69 80 – – – Andra 6,5 0 

– Laktamer 

2933 71 00 – – 6-Hexanlaktam (epsilon-kaprolaktam) 6,5 0 

2933 72 00 – – Klobazam (INN) och metyprylon (INN) Fri 0 

2933 79 00 – – Andra 6,5 0 

– Andra slag 

2933 91 – – Alprazolam (INN), kamazepam (INN), klordiazepoxid 
(INN), klonazepam (INN), klorazepat, delorazepam (INN), 
diazepam (INN), estazolam (INN), etylloflazepat (INN), flu
diazepam (INN), flunitrazepam (INN), flurazepam (INN), 
halazepam (INN), lorazepam (INN), lormetazepam (INN), 
mazindol (INN), medazepam (INN), midazolam (INN), ni
metazepam (INN), nitrazepam (INN), nordazepam (INN), 
oxazepam (INN), pinazepam (INN), prazepam (INN), pyro
valeron (INN), temazepam (INN), tetrazepam (INN) och 
triazolam (INN); salter av dessa föreningar 

2933 91 10 – – – Klordiazepoxid (INN) Fri 0 

2933 91 90 – – – Andra 6,5 0 

2933 99 – – Andra slag 

2933 99 10 – – – Bensimidazol-2-tiol (merkaptobensimidazol) 6,5 0 

2933 99 20 – – – Indol, 3-metylindol (skatol), 6-allyl-6,7-dihydro-5H-di
bens(c,e)-azepin (azapetin), fenindamin (INN) samt salter 
av dessa föreningar; imipraminhydroklorid (INNM) 

5,5 0 

2933 99 30 – – – Monoazepiner 6,5 0 

2933 99 40 – – – Diazepiner 6,5 0 

2933 99 50 – – – 2,4-Di-tert-butyl-6-(5-klorbensotriazol-2-yl)fenol Fri 0 

2933 99 90 – – – Andra 6,5 0 

2934 Nukleinsyror och salter av nukleinsyror, oavsett om de är 
kemiskt definierade eller inte; andra heterocykliska föreningar 

2934 10 00 – Föreningar med en icke kondenserad tiazolring (även hydro
generad) i sin struktur 

6,5 0 

2934 20 – Föreningar med ett bensotiazolringsystem (även hydrogene
rat) i sin struktur, inte vidare kondenserade 

2934 20 20 – – Di(bensotiazol-2-yl)disulfid; bensotiazol-2-tiol (merkapto
bensotiazol) och salter av denna förening 

6,5 0 

2934 20 80 – – Andra 6,5 0

SV L 127/724 Europeiska unionens officiella tidning 14.5.2011

1635 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 31 schwedischer Vertragstext (Normativer Teil)726 von 1432

www.parlament.gv.at



KN2007 Varuslag Bastullsats Kategori Ingångspris 

2934 30 – Föreningar med ett fentiazinringsystem (även hydrogenerat) i 
sin struktur, inte vidare kondenserade 

2934 30 10 – – Tietylperazin (INN); tioridazin och salter av tioridazin Fri 0 

2934 30 90 – – Andra 6,5 0 

– Andra slag 

2934 91 00 – – Aminorex (INN), brotizolam (INN), klotiazepam (INN), 
kloxazolam (INN), dextromoramid (INN), haloxazolam 
(INN), ketazolam (INN), mesokarb (INN), oxazolam (INN), 
pemolin (INN), fendimetrazin (INN), fenmetrazin (INN) och 
sufentanil (INN); salter av dessa föreningar 

Fri 0 

2934 99 – – Andra 

2934 99 10 – – – Klorprotixen (INN); tenalidin (INN) samt tartrater och ma
leater av tenalidin 

Fri 0 

2934 99 20 – – – Furazolidon (INN) Fri 0 

2934 99 30 – – – 7-Aminocefalosporansyra Fri 0 

2934 99 40 – – – Salter och estrar av (6R,7R)-3-acetoximetyl-7-[(R)-2-for
myloxi-2-fenylacetamid]-8- oxo-5-tia-1-azabi
cyklo[4.2.0]okt-2-en-2-karboxylsyra 

Fri 0 

2934 99 50 – – – 1-[2-(1,3-Dioxan-2-yl)etyl]-2-metylpyridinbromid Fri 0 

2934 99 90 – – – Andra 6,5 0 

2935 00 Sulfonamider 

2935 00 10 – 3-{1-[7-(Hexadekylsulfonylamino)-1H-indol-3-yl]-3-oxo- 
1H,3H-nafto(1,8-cd)pyran-1-yl}-N,N-dimetyl-1H-indol-7-sul
fonamid 

Fri 0 

2935 00 20 – Metosulam (ISO) Fri 0 

2935 00 90 – Andra 6,5 0 

XI. PROVITAMINER, VITAMINER OCH HORMONER 

2936 Provitaminer och vitaminer, naturliga eller syntetiskt repro
ducerade (inbegripet naturliga koncentrat), sådana derivat av 
provitaminer eller vitaminer som används främst som vitami
ner samt blandningar av dessa ämnen med varandra, även i 
lösning 

– Vitaminer och vitaminderivat, oblandade 

2936 21 00 – – Vitamin A och derivat av vitamin A Fri 0 

2936 22 00 – – Vitamin B1 och derivat av vitamin B1 Fri 0 

2936 23 00 – – Vitamin B2 och derivat av vitamin B2 Fri 0 

2936 24 00 – – D- och DL-pantotensyra (vitamin B3 och vitamin B5) samt 
derivat av dessa vitaminer 

Fri 0
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2936 25 00 – – Vitamin B6 och derivat av vitamin B6 Fri 0 

2936 26 00 – – Vitamin B12 och derivat av vitamin B12 Fri 0 

2936 27 00 – – Vitamin C och derivat av vitamin C Fri 0 

2936 28 00 – – Vitamin E och derivat av vitamin E Fri 0 

2936 29 – – Andra vitaminer och vitaminderivat 

2936 29 10 – – – Vitamin B9 och derivat av vitamin B9 Fri 0 

2936 29 30 – – – Vitamin H och derivat av vitamin H Fri 0 

2936 29 90 – – – Andra Fri 0 

2936 90 – Andra slag, inbegripet naturliga koncentrat 

– – Naturliga koncentrat av vitaminer 

2936 90 11 – – – Naturliga koncentrat av vitamin A + D Fri 0 

2936 90 19 – – – Andra Fri 0 

2936 90 80 – – Andra Fri 0 

2937 Hormoner, prostaglandiner, tromboxaner och leukotriener, 
naturliga eller syntetiskt reproducerade; derivat och strukturellt 
analoga ämnen därav, inbegripet kedjemodifierade polypep
tider, använda främst som hormoner 

– Polypeptidhormoner, proteinhormoner och glykoproteinhor
moner, samt derivat och strukturella analoger av sådana 
hormoner 

2937 11 00 – – Somatotropin, samt derivat och strukturella analoger av 
somatotropin 

Fri 0 

2937 12 00 – – Insulin och salter av insulin Fri 0 

2937 19 00 – – Andra Fri 0 

– Binjurebarkhormoner samt derivat och strukturella analoger 
av binjurebarkhormoner 

2937 21 00 – – Kortison, hydrokortison, prednison (dehydrokortison) och 
prednisolon (dehydrohydrokortison) 

Fri 0 

2937 22 00 – – Halogenerade derivat av binjurebarkhormoner Fri 0 

2937 23 00 – – Östrogener och progestogener Fri 0 

2937 29 00 – – Andra Fri 0 

– Katekolaminhormoner samt derivat och strukturella analoger 
av katekolaminhormoner 

2937 31 00 – – Epinefrin Fri 0 

2937 39 00 – – Andra Fri 0
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2937 40 00 – Aminosyrederivat Fri 0 

2937 50 00 – Prostaglandiner, tromboxaner och leukotriener samt derivat 
och strukturella analoger av sådana ämnen 

Fri 0 

2937 90 00 – Andra Fri 0 

XII. GLYKOSIDER OCH VÄXTALKALOIDER, NATURLIGA 
ELLER SYNTETISKT REPRODUCERADE, SAMT SALTER, 
ETRAR, ESTRAR OCH ANDRA DERIVAT AV SÅDANA 
ÄMNEN 

2938 Glykosider, naturliga eller syntetiskt reproducerade, samt sal
ter, etrar, estrar och andra derivat av glykosider 

2938 10 00 – Rutin (rutosid) och rutinderivat 6,5 0 

2938 90 – Andra slag 

2938 90 10 – – Digitalisglykosider 6 0 

2938 90 30 – – Glycyrrhizinsyra och glycyrrhizater 5,7 0 

2938 90 90 – – Andra 6,5 0 

2939 Växtalkaloider, naturliga eller syntetiskt reproducerade, samt 
salter, etrar, estrar och andra derivat av växtalkaloider 

– Opiumalkaloider och derivat av sådana alkaloider; salter av 
sådana ämnen 

2939 11 00 – – Koncentrat av vallmohalm; buprenorfin (INN), kodein, di
hydrokodein (INN), etylmorfin, etorfin (INN), heroin, hyd
rokodon (INN), hydromorfon (INN), morfin, nikomorfin 
(INN), oxykodon (INN), oxymorfon (INN), folkodin (INN), 
tebakon (INN) och tebain; salter av sådana ämnen 

Fri 0 

2939 19 00 – – Andra Fri 0 

2939 20 00 – Kinabarkalkaloider och derivat av sådana alkaloider; salter av 
sådana ämnen 

Fri 0 

2939 30 00 – Koffein och salter av koffein Fri 0 

– Efedriner och salter av efedriner 

2939 41 00 – – Efedrin och salter av efedrin Fri 0 

2939 42 00 – – Pseudoefedrin (INN) och salter av pseudoefedrin Fri 0 

2939 43 00 – – Katin (INN) och salter av katin Fri 0 

2939 49 00 – – Andra Fri 0 

– Teofyllin och aminofyllin (teofyllinetylendiamin) samt derivat 
av dessa alkaloider; salter av sådana ämnen 

2939 51 00 – – Fenetyllin (INN) och salter av fenetyllin Fri 0 

2939 59 00 – – Andra Fri 0 

– Alkaloider ur rågmjöldryga och derivat av sådana alkaloider; 
salter av sådana ämnen
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2939 61 00 – – Ergometrin (INN) och salter av ergometrin Fri 0 

2939 62 00 – – Ergotamin (INN) och salter av ergotamin Fri 0 

2939 63 00 – – Lysergsyra och salter av lysergsyra Fri 0 

2939 69 00 – – Andra Fri 0 

– Andra 

2939 91 – – Kokain, ekgonin, levometamfetamin, metamfetamin (INN), 
metamfetaminracemate (INN); salter, estrar och andra deri
vat av sådana ämnen 

– – – Kokain och salter av kokain 

2939 91 11 – – – – Råkokain Fri 0 

2939 91 19 – – – – Andra Fri 0 

2939 91 90 – – – Andra Fri 0 

2939 99 00 – – Andra Fri 0 

XIII. ANDRA ORGANISKA FÖRENINGAR 

2940 00 00 Sockerarter, kemiskt rena, andra än sackaros, laktos, maltos, 
glukos och fruktos; sockeretrar, sockeracetaler och sockere
strar samt salter av sockeretrar, sockeracetaler eller sockere
strar, andra än produkter enligt nr 2937, 2938 och 2939 

6,5 0 

2941 Antibiotika 

2941 10 – Penicilliner samt penicillinderivat med penicillinsyrastruktur; 
salter av dessa ämnen 

2941 10 10 – – Amoxicillin (INN) och salter därav Fri 0 

2941 10 20 – – Ampicillin (INN), metampicillin (INN), pivampicillin (INN) 
och salter därav 

Fri 0 

2941 10 90 – – Andra Fri 0 

2941 20 – Streptomyciner och streptomycinderivat; salter av dessa äm
nen 

2941 20 30 – – Dihydrostreptomycin, salter, estrar och hydrater därav 5,3 0 

2941 20 80 – – Andra Fri 0 

2941 30 00 – Tetracykliner och tetracyklinderivat; salter av dessa ämnen Fri 0 

2941 40 00 – Kloramfenikol och kloramfenikolderivat; salter av dessa äm
nen 

Fri 0 

2941 50 00 – Erytromycin och erytromycinderivat; salter av dessa ämnen Fri 0 

2941 90 00 – Andra slag Fri 0 

2942 00 00 Andra organiska föreningar 6,5 0
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30 KAPITEL 30 – FARMACEUTISKA PRODUKTER 

3001 Körtlar och andra organ för organoterapeutiskt bruk, torkade, 
även pulveriserade; extrakter av körtlar eller andra organ eller 
av deras sekret, för organoterapeutiskt bruk; heparin och salter 
av heparin; andra ämnen och material från människor eller 
djur, beredda för terapeutiskt eller profylaktiskt bruk, inte 
nämnda eller inbegripna någon annanstans 

3001 20 – Extrakter av körtlar eller andra organ eller av deras sekret 

3001 20 10 – – Från människor Fri 0 

3001 20 90 – – Andra Fri 0 

3001 90 – Andra slag 

3001 90 20 – – Från människor Fri 0 

– – Andra 

3001 90 91 – – – Heparin och salter av heparin Fri 0 

3001 90 98 – – – Andra Fri 0 

3002 Människoblod; djurblod berett för terapeutiskt, profylaktiskt 
eller diagnostiskt bruk; immunsera och andra fraktioner av 
blod samt modifierade immunologiska produkter, även er
hållna genom biotekniska processer; vacciner, toxiner, kulturer 
av mikroorganismer (med undantag av jäst) och liknande 
produkter 

3002 10 – Immunsera och andra fraktioner av blod samt modifierade 
immunologiska produkter, även erhållna genom biotekniska 
processer 

3002 10 10 – – Immunsera Fri 0 

– – Andra 

3002 10 91 – – – Hemoglobin, blodglobuliner och serumglobuliner Fri 0 

– – – Andra 

3002 10 95 – – – – Från människor Fri 0 

3002 10 99 – – – – Andra Fri 0 

3002 20 00 – Vacciner för människor Fri 0 

3002 30 00 – Vacciner för djur Fri 0 

3002 90 – Andra slag 

3002 90 10 – – Människoblod Fri 0 

3002 90 30 – – Djurblod berett för terapeutiskt, profylaktiskt eller diagnos
tiskt bruk 

Fri 0
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3002 90 50 – – Kulturer av mikroorganismer Fri 0 

3002 90 90 – – Andra Fri 0 

3003 Medikamenter (med undantag av varor enligt nr 3002, 3005 
eller 3006) bestående av två eller flera beståndsdelar som har 
blandats med varandra för terapeutiskt eller profylaktiskt bruk 
men som inte föreligger i avdelade doser eller i former eller 
förpackningar för försäljning i detaljhandeln 

3003 10 00 – Innehållande penicilliner, penicillinderivat med penicillinsyra
struktur, streptomyciner eller streptomycinderivat 

Fri 0 

3003 20 00 – Innehållande andra antibiotika Fri 0 

– Innehållande hormoner eller andra produkter enligt nr 2937 
men inte innehållande antibiotika 

3003 31 00 – – Innehållande insulin Fri 0 

3003 39 00 – – Andra Fri 0 

3003 40 00 – Innehållande alkaloider eller alkaloidderivat men inte inne
hållande hormoner eller andra produkter enligt nr 2937 eller 
antibiotika 

Fri 0 

3003 90 – Andra slag 

3003 90 10 – – Innehållande jod eller jodföreningar Fri 0 

3003 90 90 – – Andra Fri 0 

3004 Medikamenter (med undantag av varor enligt nr 3002, 3005 
eller 3006) bestående av blandade eller oblandade produkter 
för terapeutiskt eller profylaktiskt bruk, föreliggande i avdelade 
doser (inbegripet doser i form av system för transdermal ad
ministration) eller i former eller förpackningar för försäljning i 
detaljhandeln 

3004 10 – Innehållande penicilliner, penicillinderivat med penicillinsyra
struktur, streptomyciner eller streptomycinderivat 

3004 10 10 – – Innehållande enbart penicilliner eller penicillinderivat med 
penicillinsyrastruktur som verksamma ämnen 

Fri 0 

3004 10 90 – – Andra Fri 0 

3004 20 – Innehållande andra antibiotika 

3004 20 10 – – Föreliggande i former eller förpackningar av sådana slag 
som säljs i detaljhandeln 

Fri 0 

3004 20 90 – – Andra Fri 0 

– Innehållande hormoner eller andra produkter enligt nr 2937 
men inte innehållande antibiotika 

3004 31 – – Innehållande insulin 

3004 31 10 – – – Föreliggande i former eller förpackningar av sådana slag 
som säljs i detaljhandeln 

Fri 0 

3004 31 90 – – – Andra Fri 0
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3004 32 – – Innehållande binjurebarkhormoner eller derivat eller struk
turella analoger av dessa ämnen 

3004 32 10 – – – Föreliggande i former eller förpackningar av sådana slag 
som säljs i detaljhandeln 

Fri 0 

3004 32 90 – – – Andra Fri 0 

3004 39 – – Andra 

3004 39 10 – – – Föreliggande i former eller förpackningar av sådana slag 
som säljs i detaljhandeln 

Fri 0 

3004 39 90 – – – Andra Fri 0 

3004 40 – Innehållande alkaloider eller alkaloidderivat men inte inne
hållande hormoner eller andra produkter enligt nr 2937 eller 
antibiotika 

3004 40 10 – – Föreliggande i former eller förpackningar av sådana slag 
som säljs i detaljhandeln 

Fri 0 

3004 40 90 – – Andra Fri 0 

3004 50 – Andra medikamenter innehållande vitaminer eller andra pro
dukter enligt nr 2936 

3004 50 10 – – Föreliggande i former eller förpackningar av sådana slag 
som säljs i detaljhandeln 

Fri 0 

3004 50 90 – – Andra Fri 0 

3004 90 – Andra slag 

– – Föreliggande i former eller förpackningar av sådana slag 
som säljs i detaljhandeln 

3004 90 11 – – – Innehållande jod eller jodföreningar Fri 0 

3004 90 19 – – – Andra Fri 0 

– – Andra 

3004 90 91 – – – Innehållande jod eller jodföreningar Fri 0 

3004 90 99 – – – Andra Fri 0 

3005 Vadd, förbandsgas, bindor och liknande artiklar (t.ex. färdiga 
förband, häftplåster och kataplasmer), impregnerade eller 
överdragna med farmaceutiska ämnen eller föreliggande i for
mer eller förpackningar för försäljning i detaljhandeln för 
medicinskt, kirurgiskt, dentalt eller veterinärt ändamål 

3005 10 00 – Häftplåster och andra artiklar belagda med ett häftande skikt Fri 0 

3005 90 – Andra slag 

3005 90 10 – – Vadd samt varor av vadd Fri 0 

– – Andra 

– – – Av textilmaterial 

3005 90 31 – – – – Förbandsgas och artiklar av förbandsgas Fri 0 

– – – – Andra
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3005 90 51 – – – – – Av bondad duk Fri 0 

3005 90 55 – – – – – Andra Fri 0 

3005 90 99 – – – Andra Fri 0 

3006 Farmaceutiska produkter enligt anm. 4 till detta kapitel 

3006 10 – Steril katgut, liknande sterila suturmaterial för kirurgiskt 
bruk (inbegripet sterila resorberbara trådar för kirurgiskt eller 
dentalt bruk) samt sterilt lim för användning inom kirurgin 
för tillslutning av sår; steril laminaria och sterila laminarias
tift; sterila resorberbara blodstillande medel för kirurgiskt 
eller dentalt bruk; sterila adherensbarriärer för kirurgiskt eller 
dentalt bruk, även resorberbara 

3006 10 10 – – Steril katgut Fri 0 

3006 10 30 – – Sterila adhesionsbarriärer för kirurgiskt eller dentalt bruk, 
även resorberbara 

6,5 0 

3006 10 90 – – Andra Fri 0 

3006 20 00 – Blodgrupperingsreagens Fri 0 

3006 30 00 – Strålningsabsorberande röntgenkontrastmedel; diagnostiska 
reagens för invärtes eller utvärtes bruk 

Fri 0 

3006 40 00 – Tandcement och andra tandfyllningsmedel; bencement Fri 0 

3006 50 00 – Lådor, askar, etuier o.d. med utrustning för första förband Fri 0 

3006 60 – Kemiska preventivmedel baserade på hormoner, på andra 
varor enligt nr 2937 eller på spermiedödande ämnen 

– – På basis av hormoner eller andra varor enligt nr 2937 

3006 60 11 – – – Föreliggande i former eller förpackningar av sådana slag 
som säljs i detaljhandeln 

Fri 0 

3006 60 19 – – – Andra Fri 0 

3006 60 90 – – På basis av spermiedödande ämnen Fri 0 

3006 70 00 – Gelberedningar avsedda för användning i human- eller vete
rinärmedicin som smörjmedel för kroppsdelar vid kirurgiska 
ingrepp eller kroppsundersökningar eller som kontaktmedel 
mellan kroppen och medicinska instrument 

6,5 0 

– Andra 

3006 91 00 – – Artiklar igenkännliga för att användas för stomier 6,5 0 

3006 92 00 – – Läkemedelsavfall Fri 0 

31 KAPITEL 31 – GÖDSELMEDEL 

3101 00 00 Animaliska eller vegetabiliska gödselmedel, även blandade 
med varandra eller kemiskt behandlade; gödselmedel fram
ställda genom blandning eller kemisk behandling av anima
liska eller vegetabiliska produkter 

Fri 0
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3102 Kvävegödselmedel, mineraliska eller kemiska 

3102 10 – Karbamid (urinämne), även löst i vatten 

3102 10 10 – – Karbamid innehållande mer än 45 viktprocent kväve, be
räknat på vattenfri torrsubstans 

6,5 0 

3102 10 90 – – Annan 6,5 0 

– Ammoniumsulfat; dubbelsalter och blandningar av ammoni
umsulfat och ammoniumnitrat 

3102 21 00 – – Ammoniumsulfat 6,5 0 

3102 29 00 – – Andra 6,5 0 

3102 30 – Ammoniumnitrat, även löst i vatten 

3102 30 10 – – Löst i vatten 6,5 0 

3102 30 90 – – Annan 6,5 0 

3102 40 – Blandningar av ammoniumnitrat med kalciumkarbonat eller 
andra oorganiska ämnen utan gödselverkan 

3102 40 10 – – Innehållande högst 28 viktprocent kväve 6,5 0 

3102 40 90 – – Innehållande mer än 28 viktprocent kväve 6,5 0 

3102 50 – Natriumnitrat 

3102 50 10 – – Naturligt natriumnitrat Fri 0 

3102 50 90 – – Annat 6,5 0 

3102 60 00 – Dubbelsalter och blandningar av kalciumnitrat och ammo
niumnitrat 

6,5 0 

3102 80 00 – Blandningar av karbamid och ammoniumnitrat, lösta i vat
ten eller ammoniak 

6,5 0 

3102 90 00 – Andra slag, inbegripet blandningar som inte omfattas av de 
föregående undernumren 

6,5 0 

3103 Fosforgödselmedel, mineraliska eller kemiska 

3103 10 – Superfosfater 

3103 10 10 – – Innehållande mer än 35 viktprocent difosforpentoxid 4,8 0 

3103 10 90 – – Andra 4,8 0 

3103 90 00 – Andra slag Fri 0 

3104 Kaligödselmedel, mineraliska eller kemiska 

3104 20 – Kaliumklorid
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3104 20 10 – – Innehållande högst 40 viktprocent kalium, räknat som 
K 2 O, beräknat på vattenfri torrsubstans 

Fri 0 

3104 20 50 – – Innehållande mer än 40 viktprocent men högst 62 vikt
procent kalium, räknat som K 2 O, beräknat på vattenfri 
torrsubstans 

Fri 0 

3104 20 90 – – Innehållande mer än 62 viktprocent kalium, räknat som 
K 2 O, beräknat på vattenfri torrsubstans 

Fri 0 

3104 30 00 – Kaliumsulfat Fri 0 

3104 90 00 – Andra slag Fri 0 

3105 Mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller två eller 
tre av grundämnena kväve, fosfor och kalium; andra gödsel
medel; varor enligt detta kapitel i tablettform eller liknande 
former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg 

3105 10 00 – Varor enligt detta kapitel i tablettform eller liknande former 
eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg 

6,5 0 

3105 20 – Mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller både 
kväve, fosfor och kalium (NPK-gödselmedel) 

3105 20 10 – – Innehållande mer än 10 viktprocent kväve, beräknat på 
vattenfri torrsubstans 

6,5 0 

3105 20 90 – – Andra 6,5 0 

3105 30 00 – Diammoniumhydrogenortofosfat (diammoniumfosfat) 6,5 0 

3105 40 00 – Ammoniumdihydrogenortofosfat (monoammoniumfosfat) 
och blandningar av detta ämne med diammoniumhydroge
nortofosfat (diammoniumfosfat) 

6,5 0 

– Andra mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller 
både kväve och fosfor 

3105 51 00 – – Innehållande nitrater och fosfater 6,5 0 

3105 59 00 – – Andra 6,5 0 

3105 60 – Mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller både 
fosfor och kalium 

3105 60 10 – – Kaliumsuperfosfat 3,2 0 

3105 60 90 – – Andra 3,2 0 

3105 90 – Andra slag 

3105 90 10 – – Naturligt kaliumnatriumnitrat, bestående av en i naturen 
förekommande blandning av natriumnitrat och kalium
nitrat (kaliumnitrat kan ingå med upp till 44 %) innehål
lande högst 16,3 viktprocent kväve, beräknat på vattenfri 
torrsubstans 

Fri 0 

– – Andra
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3105 90 91 – – – Innehållande mer än 10 viktprocent kväve, beräknat på 
vattenfri torrsubstans 

6,5 0 

3105 90 99 – – – Andra 3,2 0 

32 KAPITEL 32 – GARVÄMNES- OCH FÄRGÄMNESEXTRAK
TER; GARVSYROR OCH GARVSYRADERIVAT; PIGMENT 
OCH ANDRA FÄRGÄMNEN; LACKER OCH ANDRA MÅL
NINGSFÄRGER; KITT OCH ANDRA TÄTNINGS- OCH UT
FYLLNINGSMEDEL; TRYCKFÄRGER, BLÄCK OCH TUSCH 

3201 Garvämnesextrakter av vegetabiliskt ursprung; garvsyror (tan
niner) samt salter, etrar, estrar och andra derivat av garvsyror 

3201 10 00 – Kvebrachoextrakt Fri 0 

3201 20 00 – Mimosaextrakt (wattleextrakt) 6,5 0 

3201 90 – Andra slag 

3201 90 20 – – Sumakextrakt, valoneaextrakt, ekextrakt eller kastanjextrakt 5,8 0 

3201 90 90 – – Andra 5,3 0 

3202 Syntetiska organiska garvämnen; oorganiska garvämnen; garv
ningspreparat, även innehållande naturliga garvämnen; enzy
matiska garveripreparat 

3202 10 00 – Syntetiska organiska garvämnen 5,3 0 

3202 90 00 – Andra slag 5,3 0 

3203 00 Färgämnen av vegetabiliskt eller animaliskt ursprung (inbegri
pet färgämnesextrakter men inte djurkol), även kemiskt defi
nierade; preparat enligt anm. 3 till detta kapitel på basis av 
färgämnen av vegetabiliskt eller animaliskt ursprung 

3203 00 10 – Färgämnen av vegetabiliskt ursprung och preparat på basis 
av sådana färgämnen 

Fri 0 

3203 00 90 – Färgämnen av animaliskt ursprung och preparat på basis av 
sådana färgämnen 

2,5 0 

3204 Syntetiska organiska färgämnen, även kemiskt definierade; 
preparat enligt anm. 3 till detta kapitel på basis av syntetiska 
organiska färgämnen; syntetiska organiska produkter av så
dana slag som används som optiska vitmedel eller som lumi
noforer, även kemiskt definierade 

– Syntetiska organiska färgämnen samt preparat enligt anm. 3 
till detta kapitel på basis av sådana färgämnen 

3204 11 00 – – Dispersionsfärgämnen samt preparat på basis av sådana 
färgämnen 

6,5 0 

3204 12 00 – – Sura färgämnen, även metallkomplexa, samt preparat på 
basis av sådana färgämnen; betningsfärgämnen samt prepa
rat på basis av sådana färgämnen 

6,5 0
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3204 13 00 – – Basiska färgämnen samt preparat på basis av sådana färg
ämnen 

6,5 0 

3204 14 00 – – Direktfärgämnen samt preparat på basis av sådana färg
ämnen 

6,5 0 

3204 15 00 – – Kypfärgämnen (inbegripet kypfärgämnen som i förefintligt 
skick är användbara som pigment) samt preparat på basis 
av sådana färgämnen 

6,5 0 

3204 16 00 – – Reaktivfärgämnen samt preparat på basis av sådana färg
ämnen 

6,5 0 

3204 17 00 – – Pigment samt preparat på basis av pigment 6,5 0 

3204 19 00 – – Andra, inbegripet blandningar av två eller flera färgämnen 
enligt nr 3204 11–3204 19 

6,5 0 

3204 20 00 – Syntetiska organiska produkter av sådana slag som används 
som optiska vitmedel 

6 0 

3204 90 00 – Andra slag 6,5 0 

3205 00 00 Substratpigment; preparat enligt anm. 3 till detta kapitel på 
basis av substratpigment 

6,5 0 

3206 Andra färgämnen; preparat enligt anm. 3 till detta kapitel, 
som inte omfattas av nr 3203, 3204 eller 3205; oorganiska 
produkter av sådana slag som används som luminoforer, även 
kemiskt definierade 

– Pigment och preparat på basis av titandioxid 

3206 11 00 – – Innehållande minst 80 viktprocent titandioxid, beräknat på 
torrsubstansen 

6 0 

3206 19 00 – – Andra 6,5 0 

3206 20 00 – Pigment och preparat på basis av kromföreningar 6,5 0 

– Andra färgämnen och preparat 

3206 41 00 – – Ultramarin och preparat på basis av ultramarin 6,5 0 

3206 42 00 – – Litopon och andra pigment och preparat på basis av zink
sulfid 

6,5 0 

3206 49 – – Andra 

3206 49 10 – – – Magnetit Fri 0 

3206 49 30 – – – Pigment och preparat på basis av kadmiumföreningar 6,5 0 

3206 49 80 – – – Andra 6,5 0 

3206 50 00 – Oorganiska produkter av sådana slag som används som lu
minoforer 

5,3 0 

3207 Beredda pigment, beredda opakmedel, beredda färger, icke 
frittad emalj- och glasyrmassa, engober, flytande lysterfärger 
och liknande preparat av sådana slag som används inom 
keramik-, emaljerings- eller glasindustrin; fritta och annat 
glas i form av pulver, korn eller flingor
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3207 10 00 – Beredda pigment, beredda opakmedel, beredda färger och 
liknande preparat 

6,5 0 

3207 20 – Icke frittad emalj- och glasyrmassa, engober och liknande 
preparat 

3207 20 10 – – Engober 5,3 0 

3207 20 90 – – Andra 6,3 0 

3207 30 00 – Flytande lysterfärger och liknande preparat 5,3 0 

3207 40 – Fritta och annat glas i form av pulver, korn eller flingor 

3207 40 10 – – Glasyr- och emaljmassa 3,7 0 

3207 40 20 – – Glas i form av flingor med en längd av minst 0,1 mm men 
högst 3,5 mm och en tjocklek av minst 2 mikrometer men 
högst 5 mikrometer 

Fri 0 

3207 40 30 – – Glas i form av pulver eller korn med en kiseldioxidhalt av 
minst 99 viktprocent 

Fri 0 

3207 40 80 – – Annat 3,7 0 

3208 Målningsfärger och lacker, även opigmenterade, på basis av 
syntetiska polymerer eller kemiskt modifierade naturliga poly
merer, dispergerade eller lösta i icke vattenhaltigt medium; 
lösningar enligt anm. 4 till detta kapitel 

3208 10 – På basis av polyestrar 

3208 10 10 – – Lösningar enligt anm. 4 till detta kapitel 6,5 0 

3208 10 90 – – Andra 6,5 0 

3208 20 – På basis av akryl- eller vinylpolymerer 

3208 20 10 – – Lösningar enligt anm. 4 till detta kapitel 6,5 0 

3208 20 90 – – Andra 6,5 0 

3208 90 – Andra slag 

– – Lösningar enligt anm. 4 till detta kapitel 

3208 90 11 – – – Polyuretan av 2,2′(tert-butylimino)dietanol och 4,4′-me
tylendicyklohexyldiisocyanat, löst i N,N-dimetylacetamid, 
med en polymerhalt av minst 48 viktprocent 

Fri 0 

3208 90 13 – – – Sampolymer av p-kresol och divinylbensen, löst i N,N- 
dimetylacetamid, med en polymerhalt av minst 48 vikt
procent 

Fri 0 

3208 90 19 – – – Andra 6,5 0 

– – Andra
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3208 90 91 – – – På basis av syntetiska polymerer 6,5 0 

3208 90 99 – – – På basis av kemiskt modifierade naturliga polymerer 6,5 0 

3209 Målningsfärger och lacker, även opigmenterade, på basis av 
syntetiska polymerer eller kemiskt modifierade naturliga poly
merer, dispergerade eller lösta i vattenhaltigt medium 

3209 10 00 – På basis av akryl- eller vinylpolymerer 6,5 0 

3209 90 00 – Andra slag 6,5 0 

3210 00 Andra målningsfärger och lacker, även opigmenterade (inbe
gripet kallvattenfärger); beredda kallvattenfärger av sådana slag 
som används för färgning av läder 

3210 00 10 – Lacker (även opigmenterade) och andra målningsfärger på 
basis av torkande oljor 

6,5 0 

3210 00 90 – Andra slag 6,5 0 

3211 00 00 Beredda sickativ 6,5 0 

3212 Pigment (inbegripet pulver och fjäll av metall) dispergerade i 
icke vattenhaltigt medium, i flytande form eller i pastaform, av 
sådana slag som används vid tillverkning av målningsfärger; 
brons- och färgfolier; färgämnen i former eller förpackningar 
för försäljning i detaljhandeln 

3212 10 – Brons- och färgfolier 

3212 10 10 – – På basis av oädel metall 6,5 0 

3212 10 90 – – Andra 6,5 0 

3212 90 – Andra slag 

– – Pigment (inbegripet pulver och fjäll av metall) dispergerade 
i icke vattenhaltigt medium, i flytande form eller i pas
taform, av sådana slag som används vid tillverkning av 
målningsfärger 

3212 90 31 – – – På basis av aluminiumpulver 6,5 0 

3212 90 38 – – – Andra 6,5 0 

3212 90 90 – – Färgämnen i former eller förpackningar för försäljning i 
detaljhandeln 

6,5 0 

3213 Konstnärsfärger, färger för skolbruk, plakatfärger, brytnings
färger, hobbyfärger och liknande färger i form av tabletter 
eller i tuber, burkar, flaskor, skålar eller i liknande former eller 
förpackningar 

3213 10 00 – Färger i satser 6,5 0 

3213 90 00 – Andra slag 6,5 0 

3214 Fönsterkitt, ympvax, hartscement och andra tätnings- och ut
fyllningsmedel; spackelfärger; icke eldfasta preparat för ytbe
läggning av fasader, innerväggar, golv, innertak o.d.
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3214 10 – Fönsterkitt, ympvax, hartscement och andra tätnings- och 
utfyllningsmedel; spackelfärger 

3214 10 10 – – Fönsterkitt, ympvax, hartscement och andra tätnings- och 
utfyllningsmedel o.d. 

5 0 

3214 10 90 – – Spackelfärger 5 0 

3214 90 00 – Andra slag 5 0 

3215 Tryckfärger, bläck, tusch och liknande färger, även koncent
rerade eller i fast form 

– Tryckfärger 

3215 11 00 – – Svarta 6,5 0 

3215 19 00 – – Andra 6,5 0 

3215 90 – Andra slag 

3215 90 10 – – Bläck och tusch 6,5 0 

3215 90 80 – – Andra 6,5 0 

33 KAPITEL 33 – ETERISKA OLJOR OCH RESINOIDER; PARFY
MERINGS-, SKÖNHETS- OCH KROPPSVÅRDSMEDEL 

3301 Eteriska oljor (även terpenfria), inbegripet ”concretes” och ”ab
solutes”; resinoider; extraherade oleoresiner; koncentrat av ete
riska oljor i fett, icke flyktig olja, vax e.d., erhållna genom s.k. 
enfleurage eller maceration; terpenhaltiga biprodukter erhållna 
vid avterpenisering av eteriska oljor; vatten från destillation av 
eteriska oljor och vattenlösningar av sådana oljor 

– Eteriska oljor från citrusfrukter 

3301 12 – – Apelsinolja 

3301 12 10 – – – Inte terpenfri 7 0 

3301 12 90 – – – Terpenfri 4,4 0 

3301 13 – – Citronolja 

3301 13 10 – – – Inte terpenfri 7 0 

3301 13 90 – – – Terpenfri 4,4 0 

3301 19 – – Andra 

3301 19 20 – – – Inte terpenfria 7 0 

3301 19 80 – – – Terpenfria 4,4 0 

– Eteriska oljor, andra än från citrusfrukter 

3301 24 – – Pepparmyntolja (Mentha piperita) 

3301 24 10 – – – Inte terpenfri Fri 0
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3301 24 90 – – – Terpenfri 2,9 0 

3301 25 – – Oljor av andra myntor 

3301 25 10 – – – Inte terpenfria Fri 0 

3301 25 90 – – – Terpenfria 2,9 0 

3301 29 – – Andra 

– – – Nejlikolja, niaouliolja och kanangaolja (ylangylangolja) 

3301 29 11 – – – – Inte terpenfria Fri 0 

3301 29 31 – – – – Terpenfria 2,3 0 

– – – Andra 

3301 29 41 – – – – Inte terpenfria Fri 0 

– – – – Terpenfria 

3301 29 71 – – – – – Pelargonolja (geraniumolja); Jasminblomolja; Vetiveria
olja 

2,3 0 

3301 29 79 – – – – – Lavendelolja och lavandinolja 2,9 0 

3301 29 91 – – – – – Andra 2,3 0 

3301 30 00 – Resinoider 2 0 

3301 90 – Andra slag 

3301 90 10 – – Terpenhaltiga biprodukter erhållna vid avterpenisering av 
eteriska oljor 

2,3 0 

– – Extraherade oleoresiner 

3301 90 21 – – – Av lakrits och humle 3,2 0 

3301 90 30 – – – Andra Fri 0 

3301 90 90 – – Andra 3 0 

3302 Blandningar av luktämnen samt blandningar (inbegripet alko
hollösningar) på basis av ett eller flera luktämnen, av sådana 
slag som används som råvaror inom industrin; andra bered
ningar baserade på luktämnen, av sådana slag som används 
för framställning av drycker 

3302 10 – Av sådana slag som används inom livsmedelsindustrin eller 
vid industriell tillverkning av drycker 

– – Av sådana slag som används vid tillverkning av drycker 

– – – Beredningar innehållande samtliga smakämnen som kän
netecknar en viss dryck 

3302 10 10 – – – – Med en verklig alkoholhalt överstigande 0,5 volympro
cent 

17,3 MIN 1 EUR/% 
vol/hl 

0 

– – – – Andra
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3302 10 21 – – – Inte innehållande mjölkfett, sackaros, isoglukos, druvsoc
ker eller stärkelse eller innehållande mindre än 1,5 vikt
procent mjölkfett, 5 viktprocent sackaros eller isoglukos, 
5 viktprocent druvsocker eller stärkelse 

12,8 0 

3302 10 29 – – – – – Andra 9 + EA 0 

3302 10 40 – – – Andra slag Fri 0 

3302 10 90 – – Av sådana slag som används inom livsmedelsindustrin Fri 0 

3302 90 – Andra slag 

3302 90 10 – – Alkohollösningar Fri 0 

3302 90 90 – – Andra Fri 0 

3303 00 Parfymer och luktvatten 

3303 00 10 – Parfymer Fri 0 

3303 00 90 – Luktvatten Fri 0 

3304 Preparat för skönhetsvård, kosmetika eller hudvård (andra än 
medikamenter), inbegripet solskyddsmedel; preparat för mani
kyr eller pedikyr 

3304 10 00 – Preparat för läppkosmetika Fri 0 

3304 20 00 – Preparat för ögonkosmetika Fri 0 

3304 30 00 – Preparat för manikyr eller pedikyr Fri 0 

– Andra slag 

3304 91 00 – – Puder, även hoppressat Fri 0 

3304 99 00 – – Andra Fri 0 

3305 Hårvårdsmedel 

3305 10 00 – Schamponeringsmedel Fri 0 

3305 20 00 – Preparat för hårpermanentning Fri 0 

3305 30 00 – Hårsprayer Fri 0 

3305 90 – Andra 

3305 90 10 – – Hårvatten Fri 0 

3305 90 90 – – Andra Fri 0 

3306 Preparat för mun- eller tandhygien, inbegripet pastor och pul
ver för fästande av tandproteser; tråd för rengöring av utrym
men mellan tänderna (tandtråd), i detaljhandelsförpackningar 

3306 10 00 – Tandrengöringsmedel Fri 0
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3306 20 00 – Tråd för rengöring av utrymmen mellan tänderna (tandtråd) 4 0 

3306 90 00 – Andra slag Fri 0 

3307 Preparat avsedda att användas före, vid eller efter rakning, 
deodoranter för personligt bruk, badpreparat, hårborttagnings
medel samt andra parfymerings-, skönhets- och kroppsvårds
medel, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans; be
redda rumsdeodoriseringsmedel, även oparfymerade och även 
med desinficerande egenskaper 

3307 10 00 – Preparat avsedda att användas före, vid eller efter rakning 6,5 0 

3307 20 00 – Deodoranter och medel mot transpiration, för personligt 
bruk 

6,5 0 

3307 30 00 – Parfymerat badsalt och andra badpreparat 6,5 0 

– Rumsparfymerings- och rumsdeodoriseringsmedel, inbegri
pet luktgivande preparat som används vid religiösa ceremo
nier 

3307 41 00 – – ”Agarbatti” och andra luktgivande preparat som verkar ge
nom bränning 

6,5 0 

3307 49 00 – – Andra 6,5 0 

3307 90 00 – Andra slag 6,5 0 

34 KAPITEL 34 – TVÅL OCH SÅPA, ORGANISKA YTAKTIVA 
ÄMNEN, TVÄTTMEDEL, SMÖRJMEDEL, KONSTGJORDA 
VAXER, BEREDDA VAXER, PUTS- OCH SKURMEDEL, LJUS 
OCH LIKNANDE ARTIKLAR, MODELLERINGSPASTOR, S.K. 
DENTALVAX SAMT DENTALPREPARAT PÅ BASIS AV GIPS 

3401 Tvål och såpa; organiska ytaktiva produkter och preparat av
sedda att användas som tvål, i form av stänger, kakor eller 
gjutna stycken, även innehållande tvål; organiska ytaktiva pro
dukter och preparat för rengöring av huden, i form av vätska 
eller kräm i detaljhandelsförpackningar, även innehållande 
tvål; papper, vadd, filt och bondad duk, impregnerade, över
dragna eller belagda med tvål, såpa eller annat rengörings
medel 

– Tvål och organiska ytaktiva produkter och preparat, i form 
av stänger, kakor eller gjutna stycken samt papper, vadd, filt 
och bondad duk, impregnerade, överdragna eller belagda 
med tvål, såpa eller annat rengöringsmedel 

3401 11 00 – – För kroppsvårdsändamål (inbegripet medicinska produkter) Fri 0 

3401 19 00 – – För annat ändamål Fri 0 

3401 20 – Tvål och såpa i annan form 

3401 20 10 – – Flingor, flagor, granuler eller pulver Fri 0 

3401 20 90 – – Andra Fri 0 

3401 30 00 – Organiska ytaktiva produkter och preparat för rengöring av 
huden, i form av vätska eller kräm, detaljhandelsförpack
ningar, även innehållande tvål 

4 0
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3402 Organiska ytaktiva ämnen (andra än tvål och såpa); ytaktiva 
preparat, tvättmedel (inbegripet tvätthjälpmedel) och rengö
ringsmedel, även innehållande tvål eller såpa, andra än sådana 
som omfattas av nr 3401 

– Organiska ytaktiva ämnen, även i detaljhandelsförpackningar 

3402 11 – – Anjonaktiva 

3402 11 10 – – – Vattenlösning innehållande minst 30 men högst 50 vikt
procent dinatriumalkyl[oxidi(bensen-sulfonat)] 

Fri 0 

3402 11 90 – – – Andra 4 0 

3402 12 00 – – Katjonaktiva 4 0 

3402 13 00 – – Nonjonaktiva 4 0 

3402 19 00 – – Andra 4 0 

3402 20 – Ytaktiva preparat, tvättmedel och rengöringsmedel, i detalj
handelsförpackningar 

3402 20 20 – – Ytaktiva preparat 4 0 

3402 20 90 – – Tvättmedel och rengöringsmedel 4 0 

3402 90 – Andra slag 

3402 90 10 – – Ytaktiva preparat 4 0 

3402 90 90 – – Tvättmedel och rengöringsmedel 4 0 

3403 Beredda smörjmedel (inbegripet sådana beredda skäroljor, pre
parat för losstagning av bultar och muttrar, rostskyddsmedel 
och andra medel mot korrosion samt formsläppmedel som är 
baserade på smörjmedel) samt preparat av sådana slag som 
används för olje- eller fettbehandling av textilmaterial, läder, 
pälsskinn eller andra material, med undantag av preparat som 
innehåller som karaktärsgivande beståndsdel minst 70 vikt
procent oljor erhållna ur petroleum eller ur bituminösa mine
ral 

– Innehållande oljor erhållna ur petroleum eller ur bituminösa 
mineral 

3403 11 00 – – Preparat för behandling av textilmaterial, läder, pälsskinn 
eller andra material 

4,6 0 

3403 19 – – Andra 

3403 19 10 – – – Innehållande minst 70 viktprocent oljor erhållna ur pe
troleum eller ur bituminösa material, inte utgörande ka
raktärsgivande beståndsdel 

6,5 0 

– – – Andra 

3403 19 91 – – – – Beredda smörjmedel för maskiner, apparater och fordon 4,6 0
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3403 19 99 – – – – Andra 4,6 0 

– Andra slag 

3403 91 00 – – Preparat för behandling av textilmaterial, läder, pälsskinn 
eller andra material 

4,6 0 

3403 99 – – Andra 

3403 99 10 – – – Beredda smörjmedel för maskiner, apparater och fordon 4,6 0 

3403 99 90 – – – Andra 4,6 0 

3404 Konstgjorda vaxer och beredda vaxer 

3404 20 00 – Av polyoxyeten (polyetenglykol) Fri 0 

3404 90 – Andra slag 

3404 90 10 – – Beredda vaxer, inbegripet förseglingsvax Fri 0 

3404 90 80 – – Andra Fri 0 

3405 Puts- och polermedel för skodon, möbler, golv, karosserier, 
glas eller metall, skurpasta, skurpulver och liknande preparat 
(även i form av papper, vadd, filt, bondad duk, porös plast 
eller poröst gummi som impregnerats, överdragits eller belagts 
med sådana preparat), med undantag av vaxer enligt nr 3404 

3405 10 00 – Puts- och polermedel och liknande preparat för skodon eller 
läder 

Fri 0 

3405 20 00 – Puts- och polermedel och liknande preparat för trägolv, trä
möbler eller andra trävaror 

Fri 0 

3405 30 00 – Polermedel och liknande preparat för karosserier, andra än 
metallpolermedel 

Fri 0 

3405 40 00 – Skurpasta, skurpulver och andra skurmedel Fri 0 

3405 90 – Andra slag 

3405 90 10 – – Metallpolermedel Fri 0 

3405 90 90 – – Andra Fri 0 

3406 00 Stearinljus, paraffinljus, vaxljus o.d. 

– Stearinljus, paraffinljus, vaxljus 

3406 00 11 – – Släta och oparfymerade Fri 0 

3406 00 19 – – Andra Fri 0 

3406 00 90 – Andra slag Fri 0
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3407 00 00 Modelleringspastor, inbegripet sådana som är avsedda för 
barn; s.k. dentalvax samt avtrycksmassor för dentalt bruk, 
föreliggande i satser, i detaljhandelsförpackningar eller i 
form av plattor, hästskoformade stycken, stänger e.d.; andra 
preparat för dentalt bruk, på basis av gips 

Fri 0 

35 KAPITEL 35 – PROTEINER; MODIFIERAD STÄRKELSE; LIM 
OCH KLISTER; ENZYMER 

3501 Kasein, kaseinater och andra kaseinderivat; kaseinlim 

3501 10 – Kasein 

3501 10 10 – – För tillverkning av regenatfibrer Fri 0 

3501 10 50 – – För industriellt bruk med undantag av tillverkning av livs
medel och foder 

3,2 0 

3501 10 90 – – Andra 9 0 

3501 90 – Andra slag 

3501 90 10 – – Kaseinlim 8,3 0 

3501 90 90 – – Andra 6,4 0 

3502 Albuminer (inbegripet koncentrat av två eller flera vasslepro
teiner innehållande mer än 80 viktprocent vassleproteiner, 
beräknat på torrsubstansen), albuminater och andra albumin
derivat 

– Äggalbumin 

3502 11 – – Torkat 

3502 11 10 – – – Olämpligt eller avsett att göras olämpligt som livsmedel Fri 0 

3502 11 90 – – – Annat 123,5 EUR/100 kg/ 
net 

0 

3502 19 – – Annat 

3502 19 10 – – – Olämpligt eller avsett att göras olämpligt som livsmedel Fri 0 

3502 19 90 – – – Annat 16,7 EUR/100 kg/ 
net 

0 

3502 20 – Mjölkalbumin (inbegripet koncentrat av två eller flera vass
leproteiner) 

3502 20 10 – – Olämpligt eller avsett att göras olämpligt som livsmedel Fri 0 

– – Annat 

3502 20 91 – – – Torkat (t.ex. i ark, fjäll, flingor eller pulver) 123,5 EUR/100 kg/ 
net 

0 

3502 20 99 – – – Annat 16,7 EUR/100 kg/ 
net 

0
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3502 90 – Annat 

– – Albuminer, andra än äggalbuminer; mjölkalbumin (laktal
bumin) 

3502 90 20 – – – Olämpliga eller avsedda att göras olämpliga som livs
medel 

Fri 0 

3502 90 70 – – – Andra 6,4 0 

3502 90 90 – – Albuminater och andra albuminderivat 7,7 0 

3503 00 Gelatin (inbegripet gelatinfolier med kvadratisk eller rektang
ulär form, även ytbehandlade eller färgade) och gelatinderivat; 
husbloss; annat lim av animaliskt ursprung, dock inte kasein
lim enligt nr 3501 

3503 00 10 – Gelatin och gelatinderivat 7,7 0 

3503 00 80 – Andra slag 7,7 0 

3504 00 00 Peptoner och peptonderivat; andra proteinämnen samt derivat 
av sådana ämnen, inte nämnda eller inbegripna någon annan
stans; hudpulver, även behandlat med kromsalt 

3,4 0 

3505 Dextrin och annan modifierad stärkelse (t.ex. förklistrad eller 
förestrad stärkelse); lim och klister på basis av stärkelse, dex
trin eller annan modifierad stärkelse 

3505 10 – Dextrin och annan modifierad stärkelse 

3505 10 10 – – Dextrin 9 + 17,7 EUR/ 
100 kg/net 

5 

– – Annan modifierad stärkelse 

3505 10 50 – – – Företrad eller förestrad stärkelse 7,7 5 

3505 10 90 – – – Annan 9 + 17,7 EUR/ 
100 kg/net 

5 

3505 20 – Lim och klister 

3505 20 10 – – Innehållande mindre än 25 viktprocent stärkelse, dextrin 
eller annan modifierad stärkelse 

8,3 + 4,5 EUR/ 
100 kg/net MAX 

11,5 

5 

3505 20 30 – – Innehållande minst 25 viktprocent men mindre än 55 vikt
procent stärkelse, dextrin eller annan modifierad stärkelse 

8,3 + 8,9 EUR/ 
100 kg/net MAX 

11,5 

5 

3505 20 50 – – Innehållande minst 55 viktprocent men mindre än 80 vikt
procent stärkelse, dextrin eller annan modifierad stärkelse 

8,3 + 14,2 EUR/ 
100 kg/net MAX 

11,5 

5 

3505 20 90 – – Innehållande minst 80 viktprocent stärkelse, dextrin eller 
annan modifierad stärkelse 

8,3 + 17,7 EUR/ 
100 kg/net MAX 

11,5 

5
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3506 Lim och klister, beredda, inte nämnda eller inbegripna någon 
annanstans; produkter lämpliga för användning som lim eller 
klister, förpackade för försäljning i detaljhandeln som lim eller 
klister i förpackningar med en nettovikt av högst 1 kg 

3506 10 00 – Produkter lämpliga för användning som lim eller klister, 
förpackade för försäljning i detaljhandeln som lim eller klis
ter i förpackningar med en nettovikt av högst 1 kg 

6,5 0 

– Andra slag 

3506 91 00 – – Lim och klister på basis av polymerer enligt nr 3901–3913 
eller på gummi 

6,5 0 

3506 99 00 – – Andra 6,5 0 

3507 Enzymer; enzympreparat, inte nämnda eller inbegripna någon 
annanstans 

3507 10 00 – Löpe och koncentrat av löpe 6,3 0 

3507 90 – Andra slag 

3507 90 10 – – Lipoproteinlipas Fri 0 

3507 90 20 – – Aspergillus alkaliskt proteinas Fri 0 

3507 90 90 – – Andra 6,3 0 

36 KAPITEL 36 – KRUT OCH SPRÄNGÄMNEN; PYROTEK
NISKA PRODUKTER; TÄNDSTICKOR; PYROFORA LEGE
RINGAR; VISSA BRÄNNBARA PRODUKTER 

3601 00 00 Krut 5,7 0 

3602 00 00 Beredda sprängämnen, andra än krut 6,5 0 

3603 00 Stubin; tändhattar; rivtändare, sprängkapslar och liknande 
tändmedel (även elektriska) 

3603 00 10 – Stubin 6 0 

3603 00 90 – Andra slag 6,5 0 

3604 Fyrverkeripjäser, signalraketer, regnraketer, knallsignaler och 
andra pyrotekniska artiklar 

3604 10 00 – Fyrverkeripjäser 6,5 0 

3604 90 00 – Andra slag 6,5 0 

3605 00 00 Tändstickor, andra än pyrotekniska artiklar enligt nr 3604 6,5 0 

3606 Järncerium (ferrocerium) och andra pyrofora legeringar i alla 
former; varor av brännbara ämnen enligt anm. 2 till detta 
kapitel 

3606 10 00 – Flytande eller till vätska förtätade gasformiga bränslen i be
hållare av sådana slag som används för fyllning av cigaret
tändare eller liknande tändare och som har en rymd av 
högst 300 cm 3 

6,5 0

SV 14.5.2011 Europeiska unionens officiella tidning L 127/747

1635 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 31 schwedischer Vertragstext (Normativer Teil) 749 von 1432

www.parlament.gv.at



KN2007 Varuslag Bastullsats Kategori Ingångspris 

3606 90 – Andra slag 

3606 90 10 – – Järncerium (ferrocerium) och andra pyrofora legeringar i 
alla former 

6 0 

3606 90 90 – – Andra 6,5 0 

37 KAPITEL 37 – VAROR FÖR FOTO- ELLER KINOBRUK 

3701 Fotografiska plåtar och fotografisk bladfilm, strålningskänsliga, 
oexponerade, av annat material än papper, papp eller textil
vara; bladfilm, strålningskänslig, oexponerad, avsedd för ome
delbar bildframställning, även i form av filmpaket 

3701 10 – Röntgenplåtar och röntgenfilm 

3701 10 10 – – För medicinskt, dentalt eller veterinärt bruk 6,5 0 

3701 10 90 – – Andra slag 6,5 0 

3701 20 00 – Film avsedd för omedelbar bildframställning 6,5 0 

3701 30 00 – Andra plåtar och annan film med någon sida längre än 255 
mm 

6,5 0 

– Andra slag 

3701 91 00 – – För färgfotografering (polykrom) 6,5 0 

3701 99 00 – – Andra 6,5 0 

3702 Fotografisk film i rullar, strålningskänslig, oexponerad, av an
nat material än papper, papp eller textilvara; film i rullar, 
strålningskänslig, oexponerad, avsedd för omedelbar bildfram
ställning 

3702 10 00 – Röntgenfilm 6,5 0 

– Annan film, utan hål för frammatning, med en bredd av 
högst 105 mm 

3702 31 – – För färgfotografering (polykrom) 

3702 31 20 – – – Med en längd av högst 30 m 6,5 0 

– – – Med en längd av mer än 30 m 

3702 31 91 – – – – Negativ färgfilm: med en bredd av minst 75 mm men 
högst 105 mm, och en längd av minst 100 m, avsedd 
för framställning av filmpaket för omedelbar bildfram
ställning 

Fri 0 

3702 31 98 – – – – Annan 6,5 0 

3702 32 – – Annan, med silverhalogenidemulsion 

– – – Med en bredd av högst 35 mm 

3702 32 10 – – – – Mikrofilm; film för grafiskt bruk 6,5 0 

3702 32 20 – – – – Annan 5,3 0 

– – – Med en bredd av mer än 35 mm
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3702 32 31 – – – – Mikrofilm 6,5 0 

3702 32 50 – – – – Film för grafiskt bruk 6,5 0 

3702 32 80 – – – – Annan 6,5 0 

3702 39 00 – – Annan 6,5 0 

– Annan film, utan hål för frammatning, med en bredd om 
mer än 105 mm 

3702 41 00 – – Med en bredd av mer än 610 mm och en längd av mer än 
200 m, inte avsedd för färgfotografering 

6,5 0 

3702 42 00 – – Med en bredd av mer än 610 mm och en längd av mer än 
200 m, inte avsedd för färgfotografering 

6,5 0 

3702 43 00 – – Med en bredd av mer än 610 mm och en längd av högst 
200 m 

6,5 0 

3702 44 00 – – Med en bredd av mer än 105 mm men högst 610 mm 6,5 0 

– Annan film, avsedd för färgfotografering (polykrom) 

3702 51 00 – – Med en bredd av högst 16 mm och en längd av högst 
14 m 

5,3 0 

3702 52 00 – – Med en bredd av högst 16 mm och en längd av mer än 
14 m 

5,3 0 

3702 53 00 – – Med en bredd av mer än 16 mm men högst 35 mm och 
en längd av högst 30 m, avsedd för diapositiv 

5,3 0 

3702 54 – – Med en bredd av mer än 16 mm men högst 35 mm och 
en längd av högst 30 m, inte avsedd för diapositiv 

3702 54 10 – – – Med en bredd av mer än 16 mm men högst 24 mm 5 0 

3702 54 90 – – – Med en bredd av mer än 24 mm men högst 35 mm 5 0 

3702 55 00 – – Med en bredd av mer än 16 mm men högst 35 mm och 
en längd av mer än 30 m 

5,3 0 

3702 56 00 – – Med en bredd av mer än 35 mm 6,5 0 

– Andra slag 

3702 91 – – Med en bredd av högst 16 mm 

3702 91 20 – – – Film för grafiskt bruk 6,5 0 

3702 91 80 – – – Annan 5,3 0 

3702 93 – – Med en bredd av mer än 16 mm men högst 35 mm och 
en längd av högst 30 m 

3702 93 10 – – – Mikrofilm; film för grafiskt bruk 6,5 0 

3702 93 90 – – – Annan 5,3 0
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3702 94 – – Med en bredd av mer än 16 mm men högst 35 mm och 
en längd av mer än 30 m 

3702 94 10 – – – Mikrofilm; film för grafiskt bruk 6,5 0 

3702 94 90 – – – Annan 5,3 0 

3702 95 00 – – Med en bredd av mer än 35 mm 6,5 0 

3703 Fotografiskt papper, fotografisk papp och fotografisk textil
vara, strålningskänsliga, oexponerade 

3703 10 00 – I rullar med en bredd av mer än 610 mm 6,5 0 

3703 20 – Andra, avsedda för färgfotografering (polykrom) 

3703 20 10 – – Till bilder av omvändningsfilm 6,5 0 

3703 20 90 – – Andra 6,5 0 

3703 90 – Andra slag 

3703 90 10 – – Strålningskänsliga med silver- eller platinasalter 6,5 0 

3703 90 90 – – Andra 6,5 0 

3704 00 Fotografiska plåtar, fotografisk film, fotografiskt papper, foto
grafisk papp och fotografisk textilvara, exponerade men inte 
framkallade 

3704 00 10 – Plåtar och film Fri 0 

3704 00 90 – Andra slag 6,5 0 

3705 Fotografiska plåtar och fotografisk film, exponerade och fram
kallade, med undantag av kinofilm 

3705 10 00 – Film för offsetreproduktion 5,3 0 

3705 90 – Andra slag 

3705 90 10 – – Mikrofilm 3,2 0 

3705 90 90 – – Andra slag 5,3 0 

3706 Kinofilm, exponerad och framkallad, med eller utan ljudspår 
eller med enbart ljudspår 

3706 10 – Med en bredd av minst 35 mm 

3706 10 10 – – Kinofilm med enbart ljudspår Fri 0 

– – Annan 

3706 10 91 – – – Negativ; mellanpositiv Fri 0 

3706 10 99 – – – Annan positiv 5 EUR/100 m 0 

3706 90 – Andra slag
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3706 90 10 – – Kinofilm med enbart ljudspår Fri 0 

– – Annan 

3706 90 31 – – – Negativ; mellanpositiv Fri 0 

– – – Annan positiv 

3706 90 51 – – – – Journalfilmer Fri 0 

– – – – Annan, med en bredd av 

3706 90 91 – – – – – Mindre än 10 mm Fri 0 

3706 90 99 – – – – – Minst 10 mm 3,5 EUR/100 m 0 

3707 Kemiska preparat för fotografiskt bruk (andra än lacker, lim, 
klister och liknande preparat); oblandade produkter för foto
grafiskt bruk, föreliggande i avdelade doser eller i detaljhan
delsförpackningar, i bruksfärdigt skick 

3707 10 00 – Strålningskänsliga emulsioner 6 0 

3707 90 – Andra slag 

– – Framkallare och fixeringsmedel 

– – – För färgfotografering (polykrom) 

3707 90 11 – – – – För fotografisk film och fotografiska plåtar 6 0 

3707 90 19 – – – – Andra 6 0 

3707 90 30 – – – Andra 6 0 

3707 90 90 – – Andra 6 0 

38 KAPITEL 38 – DIVERSE KEMISKA PRODUKTER 

3801 Konstgjord grafit; kolloidal och halvkolloidal grafit; preparat 
på basis av grafit eller annat kol, i pastaform eller i form av 
block, plattor eller andra halvfabrikat 

3801 10 00 – Konstgjord grafit 3,6 0 

3801 20 – Kolloidal eller halvkolloidal grafit 

3801 20 10 – – Kolloidal grafit suspenderad i olja; halvkolloidal grafit 6,5 0 

3801 20 90 – – Annan 4,1 0 

3801 30 00 – Kolhaltig elektrodmassa och liknande massor för invändig 
beklädnad av ugnar 

5,3 0 

3801 90 00 – Andra slag 3,7 0 

3802 Aktiverat kol; aktiverade naturliga mineraliska produkter; djur
kol, inbegripet använt djurkol
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3802 10 00 – Aktiverat kol 3,2 0 

3802 90 00 – Andra slag 5,7 0 

3803 00 Tallolja (tallsyra), även raffinerad 

3803 00 10 – Rå tallolja Fri 0 

3803 00 90 – Andra slag 4,1 0 

3804 00 Avfallslut från tillverkning av massa av ved, även koncent
rerad, avsockrad eller kemiskt behandlad, inbegripet ligninsul
fonater men inte tallolja enligt nr 3803 

3804 00 10 – Koncentrerad sulfitlut 5 0 

3804 00 90 – Andra slag 5 0 

3805 Balsamterpentin, extraherad terpentin, sulfatterpentin och an
dra terpentinoljor, framställda genom destillation eller annan 
behandling av barrträ; rå dipenten; sulfitterpentin och annan 
rå para-cymen; ”pine oil” innehållande α-terpineol som huvud
beståndsdel 

3805 10 – Balsamterpentin, extraherad terpentin och sulfatterpentin 

3805 10 10 – – Balsamterpentin 4 0 

3805 10 30 – – Extraherad terpentin 3,7 0 

3805 10 90 – – Sulfatterpentin 3,2 0 

3805 90 – Andra slag 

3805 90 10 – – ”Pine oil” 3,7 0 

3805 90 90 – – Andra 3,4 0 

3806 Kolofonium och hartssyror samt derivat av dessa ämnen; 
hartssprit och hartsoljor; naturhartser modifierade genom ut
smältning 

3806 10 – Kolofonium och hartssyror 

3806 10 10 – – Erhållna från färska barrträdsbalsamer 5 0 

3806 10 90 – – Andra 5 0 

3806 20 00 – Salter av kolofonium, av hartssyror eller av derivat av kolo
fonium eller hartssyror, andra än salter av kolofoniumadduk
ter 

4,2 0 

3806 30 00 – Estrar bildade av hartssyror och glycerol eller annan polyol 6,5 0 

3806 90 00 – Andra slag 4,2 0 

3807 00 Trätjära; trätjäroljor; trätjärkreosot; rå metanol; vegetabiliskt 
beck; bryggeriharts och liknande preparat på basis av kolofo
nium, hartssyror eller vegetabiliskt beck 

3807 00 10 – Trätjära 2,1 0 

3807 00 90 – Andra slag 4,6 0

SV L 127/752 Europeiska unionens officiella tidning 14.5.2011

1635 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 31 schwedischer Vertragstext (Normativer Teil)754 von 1432

www.parlament.gv.at



KN2007 Varuslag Bastullsats Kategori Ingångspris 

3808 Insekts-, svamp- och ogräsbekämpningsmedel, groningshind
rande medel, tillväxtreglerande medel för växter, desinfektions
medel, bekämpningsmedel mot gnagare och liknande produk
ter, föreliggande i former eller förpackningar för försäljning i 
detaljhandeln eller som preparat eller utformade artiklar (t.ex. 
band, vekar och ljus, preparerade med svavel, samt flugpap
per) 

3808 50 00 – Varor enligt anmärkning 1 till undernummer till detta kapi
tel 

6 0 

– Andra 

3808 91 – – Insektsbekämpningsmedel 

3808 91 10 – – – På basis av pyretroider 6 0 

3808 91 20 – – – På basis av klorkolväten 6 0 

3808 91 30 – – – På basis av karbamater 6 0 

3808 91 40 – – – På basis av fosfororganiska föreningar 6 0 

3808 91 90 – – – Andra 6 0 

3808 92 – – Svampbekämpningsmedel 

– – – Oorganiska 

3808 92 10 – – – – Preparat på basis av kopparföreningar 4,6 0 

3808 92 20 – – – – Andra 6 0 

– – – Andra 

3808 92 30 – – – – På basis av ditiokarbamater 6 0 

3808 92 40 – – – – På basis av bensimidazoler 6 0 

3808 92 50 – – – – På basis av diazoler eller triazoler 6 0 

3808 92 60 – – – – På basis av diaziner eller morfoliner 6 0 

3808 92 90 – – – – Andra 6 0 

3808 93 – – Ogräsbekämpningsmedel, groningshindrande medel samt 
tillväxtreglerande medel för växter 

– – – Ogräsbekämpningsmedel 

3808 93 11 – – – – På basis av fenoxifytohormoner 6 0 

3808 93 13 – – – – På basis av triaziner 6 0 

3808 93 15 – – – – På basis av amider 6 0 

3808 93 17 – – – – På basis av karbamater 6 0 

3808 93 21 – – – – På basis av dinitroanilinderivat 6 0 

3808 93 23 – – – – På basis av karbamid-, uracil- eller sulonylkarbamidderi
vat 

6 0
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3808 93 27 – – – – Andra 6 0 

3808 93 30 – – – Groningshindrande medel 6 0 

3808 93 90 – – – Tillväxtreglerande medel för växter 6,5 0 

3808 94 – – Desinfektionsmedel 

3808 94 10 – – – På basis av kvaternära ammoniumsalter 6 0 

3808 94 20 – – – På basis av halogenföreningar 6 0 

3808 94 90 – – – Andra 6 0 

3808 99 – – Andra 

3808 99 10 – – – Bekämpningsmedel mot gnagare 6 0 

3808 99 90 – – – Andra 6 0 

3809 Appreturmedel, preparat för påskyndande av färgning eller för 
fixering av färgämnen samt andra produkter och preparat 
(t.ex. glättmedel och betmedel), av sådana slag som används 
inom textil-, pappers- eller läderindustrin eller inom liknande 
industrier, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans 

3809 10 – På basis av stärkelse eller stärkelseprodukter 

3809 10 10 – – Innehållande mindre än 55 viktprocent stärkelse eller stär
kelseprodukter 

8,3 + 8,9 EUR/ 
100 kg/net MAX 

12,8 

0 

3809 10 30 – – Innehållande minst 55 viktprocent men mindre än 70 vikt
procent stärkelse eller stärkelseprodukter 

8,3 + 12,4 EUR/ 
100 kg/net MAX 

12,8 

0 

3809 10 50 – – Innehållande minst 70 viktprocent men mindre än 83 vikt
procent stärkelse eller stärkelseprodukter 

8,3 + 15,1 EUR/ 
100 kg/net MAX 

12,8 

0 

3809 10 90 – – Innehållande minst 83 viktprocent stärkelse eller stärkelse
produkter 

8,3 + 17,7 EUR/ 
100 kg/net MAX 

12,8 

0 

– Andra 

3809 91 00 – – Av sådana slag som används inom textilindustrin eller 
inom liknande industrier 

6,3 0 

3809 92 00 – – Av sådana slag som används inom pappersindustrin eller 
inom liknande industrier 

6,3 0 

3809 93 00 – – Av sådana slag som används inom läderindustrin eller 
inom liknande industrier 

6,3 0 

3810 Betmedel för metaller; flussmedel och andra preparat, utgö
rande hjälpmedel vid lödning eller svetsning; pulver och pas
tor för lödning eller svetsning, bestående av metall och andra 
ämnen; preparat av sådana slag som används för fyllning eller 
beläggning av svetselektroder eller svetstråd 

3810 10 00 – Betmedel för metaller; pulver och pastor för lödning eller 
svetsning, bestående av metall och andra ämnen 

6,5 0
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3810 90 – Andra slag 

3810 90 10 – – Preparat av sådana slag som används för fyllning eller be
läggning av svetselektroder och svetstråd 

4,1 0 

3810 90 90 – – Andra 5 0 

3811 Preparat för motverkande av knackning, oxidation, korrosion 
eller hartsbildning, viskositetsförbättrande preparat och andra 
beredda tillsatsmedel för mineraloljor (inbegripet bensin) eller 
för andra vätskor som används för samma ändamål som 
mineraloljor 

– Preparat för motverkande av knackning 

3811 11 – – På basis av blyföreningar 

3811 11 10 – – – På basis av tetraetylbly 6,5 0 

3811 11 90 – – – Andra 5,8 0 

3811 19 00 – – Andra 5,8 0 

– Tillsatsmedel för smörjoljor 

3811 21 00 – – Innehållande oljor erhållna ur petroleum eller bituminösa 
mineraler 

5,3 0 

3811 29 00 – – Andra 5,8 0 

3811 90 00 – Andra slag 5,8 0 

3812 Beredda vulkningsacceleratorer; sammansatta mjukningsmedel 
för gummi eller plast, inte nämnda eller inbegripna någon 
annanstans; antioxidanter och andra sammansatta stabilise
ringsmedel för gummi eller plast 

3812 10 00 – Beredda vulkningsacceleratorer 6,3 0 

3812 20 – Sammansatta mjukningsmedel för gummi eller plast 

3812 20 10 – – Reaktionsblandning innehållande bensyl-3-isobutyryloxi-1- 
isopropyl-2,2-dimetylpropylftalat och bensyl-3-isobutyry
loxi-2,2,4-trimetylpentylftalat 

Fri 0 

3812 20 90 – – Andra 6,5 0 

3812 30 – Antioxidanter och andra sammansatta stabiliseringsmedel för 
gummi eller plast 

3812 30 20 – – Antioxidanter 6,5 0 

3812 30 80 – – Andra 6,5 0 

3813 00 00 Preparat och laddningar till brandsläckningsapparater; brands
läckningsbomber 

6,5 0 

3814 00 Sammansatta organiska lösnings- och spädningsmedel, inte 
nämnda eller inbegripna någon annanstans; beredda färg- eller 
lackborttagningsmedel
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3814 00 10 – På basis av butylacetat 6,5 0 

3814 00 90 – Andra slag 6,5 0 

3815 Reaktionsinitiatorer, reaktionsacceleratorer samt beredda kata
lysatorer, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans 

– Katalysatorer utfällda på en bärsubstans 

3815 11 00 – – Med nickel eller nickelföreningar som aktiv beståndsdel 6,5 0 

3815 12 00 – – Med ädel metall eller föreningar av ädel metall som aktiv 
beståndsdel 

6,5 0 

3815 19 – – Andra 

3815 19 10 – – – Katalysatorer i form av korn av vilka minst 90 viktpro
cent har en partikelstorlek av högst 10 mikrometer, be
stående av en oxidblandning på en bärare av magnesium
silikat, innehållande, efter vikten räknat: – minst 20 % 
men högst 35 % koppar, – minst 2 % men högst 3 % 
vismut, samt med en skrymdensitet av minst 0,2 men 
högst 1,0 

Fri 0 

3815 19 90 – – – Andra 6,5 0 

3815 90 – Andra slag 

3815 90 10 – – Katalysatorer bestående av etyltrifenylfosfoniumacetat i 
form av lösning i metanol 

Fri 0 

3815 90 90 – – Andra 6,5 0 

3816 00 00 Eldfast cement, eldfast murbruk, eldfast betong och liknande 
eldfasta beredningar, andra än produkter enligt nr 3801 

2,7 0 

3817 00 Blandningar av alkylbensener och blandningar av alkylnaftale
ner, andra än sådana som omfattas av nr 2707 eller 2902 

3817 00 50 – Linjär alkylbensen 6,3 0 

3817 00 80 – Andra 6,3 0 

3818 00 Kemiska grundämnen, dopade för användning inom elektro
niken, i form av skivor, plattor eller liknande former; kemiska 
föreningar, dopade för användning inom elektroniken 

3818 00 10 – Dopad kisel Fri 0 

3818 00 90 – Andra slag Fri 0 

3819 00 00 Hydrauliska bromsvätskor och andra beredda vätskor för hyd
raulisk kraftöverföring, inte innehållande, eller innehållande 
mindre än 70 viktprocent, oljor erhållna ur petroleum eller 
ur bituminösa material 

6,5 0 

3820 00 00 Frysskyddsmedel och beredda flytande avisningsmedel 6,5 0 

3821 00 00 Beredda närsubstrat för odling eller bevarande av mikroorga
nismer (inbegripet virus och likartade organismer) eller av 
växtceller, mänskliga celler eller djurceller 

5 0
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3822 00 00 Reagens för diagnostiskt bruk eller laboratoriebruk på under
lag samt beredda reagens för diagnostiskt bruk eller laborato
riebruk, även utan underlag, andra än sådana som omfattas av 
nr 3002 eller 3006; certifierade referensmaterial 

Fri 0 

3823 Tekniska enbasiska fettsyror; sura oljor från raffinering; tek
niska fettalkoholer 

– Tekniska enbasiska fettsyror; sura oljor från raffinering 

3823 11 00 – – Stearinsyra 5,1 0 

3823 12 00 – – Olein 4,5 0 

3823 13 00 – – Tallfettsyra 2,9 0 

3823 19 – – Andra 

3823 19 10 – – – Destillerade fettsyror 2,9 0 

3823 19 30 – – – Fettsyradestillat 2,9 0 

3823 19 90 – – – Andra 2,9 0 

3823 70 00 – Tekniska fettalkoholer 3,8 0 

3824 Beredda bindemedel för gjutformar eller gjutkärnor; kemiska 
produkter samt preparat från kemiska eller närstående indu
strier (inbegripet sådana som består av blandningar av natur
produkter), inte nämnda eller inbegripna någon annanstans 

3824 10 00 – Beredda bindemedel för gjutformar eller gjutkärnor 6,5 0 

3824 30 00 – Osintrade metallkarbider, blandade med varandra eller med 
metalliska bindemedel 

5,3 0 

3824 40 00 – Beredda tillsatsmedel för cement, murbruk eller betong 6,5 0 

3824 50 – Murbruk och betong, inte eldfasta 

3824 50 10 – – Färdigblandad betong 6,5 0 

3824 50 90 – – Andra 6,5 0 

3824 60 – Sorbitol, annan än sorbitol enligt nr 2905 44 

– – I vattenlösning 

3824 60 11 – – – Innehållande högst 2 viktprocent D-mannitol beräknat på 
halten D-glucitol 

7,7 + 16,1 EUR/ 
100 kg/net 

0 

3824 60 19 – – – Annan 9,6 + 37,8 EUR/ 
100 kg/net 

0 

– – Annan 

3824 60 91 – – – Innehållande högst 2 viktprocent D-mannitol beräknat på 
halten D-glucitol 

7,7 + 23 EUR/ 
100 kg/net 

0
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3824 60 99 – – – Annan 9,6 + 53,7 EUR/ 
100 kg/net 

0 

– Blandningar innehållande halogenerade derivat av metan, 
etan eller propan 

3824 71 00 – – Innehållande klorfluorkarboner (CFC), även innehållande 
klorfluorkolväten (HCFC), perfluorkarboner (PFC) eller flu
orkolväten (HFC) 

6,5 0 

3824 72 00 – – Innehållande bromklordifluormetan, bromtrifluormetan el
ler dibromtetrafluoretaner 

6,5 0 

3824 73 00 – – Innehållande bromfluorkolväten (HBFC) 6,5 0 

3824 74 00 – – Innehållande klorfluorkolväten (HCFC), även innehållande 
perfluorkarboner (PFC) eller fluorkolväten (HFC), dock 
inte innehållande klorfluorkarboner (CFC) 

6,5 0 

3824 75 00 – – Innehållande koltetraklorid 6,5 0 

3824 76 00 – – Innehållande 1,1,1-trikloretan (metylkloroform) 6,5 0 

3824 77 00 – – Innehållande brommetan (metylbromid) eller bromklorme
tan 

6,5 0 

3824 78 00 – – Innehållande perfluorkarboner (PFC) eller fluorkolväten 
(HFC), dock inte innehållande klorfluorkarboner (CFC) eller 
klorfluorkolväten (HCFC) 

6,5 0 

3824 79 00 – – Andra 6,5 0 

– Blandningar och preparat innehållande oxiran (etylenoxid), 
polybromerade bifenyler (PBB), polyklorerade bifenyler 
(PCB), polyklorerade terfenyler (PCT) eller tris(2,3-dibrom
propyl)fosfat 

3824 81 00 – – Innehållande oxiran (etylenoxid) 6,5 0 

3824 82 00 – – Innehållande polyklorerade bifenyler (PCB), polyklorerade 
terfenyler (PCT) eller polybromerade bifenyler (PBB) 

6,5 0 

3824 83 00 – – Innehållande tris(2,3-dibrompropyl)fosfat 6,5 0 

3824 90 – Andra 

3824 90 10 – – Petroleumsulfonater med undantag av petroleumsulfonater 
av alkalimetaller, av ammonium eller av etanolaminer; tio
fenhaltiga sulfonsyror av oljor ur bituminösa mineral och 
salter av dessa syror 

5,7 0 

3824 90 15 – – Jonbytare 6,5 0 

3824 90 20 – – Getter för vakuumrör 6 0 

3824 90 25 – – Salter av träsyra (t.ex. kalciumsalter); rått kalciumtartrat; 
rått kalciumcitrat 

5,1 0
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3824 90 30 – – Naftensyror, vattenolösliga salter av naftensyror samt estrar 
av naftensyror 

3,2 0 

3824 90 35 – – Rostskyddsmedel innehållande aminer som aktiv bestånds
del 

6,5 0 

3824 90 40 – – Sammansatta oorganiska lösnings- och spädningsmedel för 
klara lacker och liknande produkter 

6,5 0 

– – Andra 

3824 90 45 – – – Pannstensförhindrande medel och liknande preparat 6,5 0 

3824 90 50 – – – Preparat för galvanoteknik 6,5 0 

3824 90 55 – – – Blandningar av mono-, di- och trifettsyraestrar av glycerol 
(emulgatorer för fetter) 

6,5 0 

– – – Produkter och preparat för farmaceutiskt och kirurgiskt 
bruk 

3824 90 61 – – – – Mellanprodukter från framställning av antibiotika, er
hållna genom fermentering av Streptomyces tenebrarius, 
även torkade, avsedda att användas för tillverkning av 
för människor avsedda medikamenter enligt nr 3004 

Fri 0 

3824 90 62 – – – – Mellanprodukter från framställningen av monesinsalter Fri 0 

3824 90 64 – – – – Andra 6,5 0 

3824 90 65 – – – Hjälpmedel för gjuterier (andra än sådana som omfattas 
av nr 3824 10 00) 

6,5 0 

3824 90 70 – – – Eldfasta, vattenfasta och liknande preparat som används 
inom byggnadsindustrin 

6,5 0 

– – – Andra 

3824 90 75 – – – – Skivor av litiumniobat, odopade Fri 0 

3824 90 80 – – – – Blandning av aminer, utgörande derivat av dimeriserade 
fettsyror med en genomsnittlig molekylvikt av minst 
520 men högst 550 

Fri 0 

3824 90 85 – – – – 3-(1-Etyl-1-metylpropyl)isoxazol-5-ylamin, i form av en 
lösning i toluen 

Fri 0 

3824 90 98 – – – – Andra 6,5 0 

3825 Restprodukter från kemiska eller närstående industrier, inte 
nämnda eller inbegripna någon annanstans; kommunalt avfall; 
avloppsslam; andra avfall specificerade i anmärkning 6 till 
detta kapitel 

3825 10 00 – Kommunalt avfall 6,5 0 

3825 20 00 – Avloppsslam 6,5 0 

3825 30 00 – Sjukvårdsavfall 6,5 0 

– Avfall av organiska lösningsmedel
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3825 41 00 – – Halogenerade 6,5 0 

3825 49 00 – – Andra 6,5 0 

3825 50 00 – Avfall av metallbetningsvätskor, hydraulvätskor, bromsväts
kor och frostskydd 

6,5 0 

– Andra avfall från kemisk eller närstående industri 

3825 61 00 – – Främst innehållande organiska beståndsdelar 6,5 0 

3825 69 00 – – Andra slag 6,5 0 

3825 90 – Andra 

3825 90 10 – – Alkalisk järnoxid för rening av gas 5 0 

3825 90 90 – – Andra slag 6,5 0 

39 KAPITEL 39 – PLASTER OCH PLASTVAROR 

I. PLASTER I OBEARBETAD FORM 

3901 Polymerer av eten, i obearbetad form 

3901 10 – Polyeten med en specifik vikt av mindre än 0,94 (LD) 

3901 10 10 – – Linjär polyeten 6,5 0 

3901 10 90 – – Annan 6,5 0 

3901 20 – Polyeten med en specifik vikt av minst 0,94 (HD) 

3901 20 10 – – Polyeten i någon av de former som är nämnda i anm. 6 b 
till detta kapitel, med en specifik vikt av minst 0,958 vid 
23 °C, innehållande per kg: – högst 50 mg aluminium, – 
högst 2 mg kalcium, – högst 2 mg krom, – högst 2 mg 
järn, – högst 2 mg nickel, – högst 2 mg titan, – högst 8 
mg vanadin, avsett för tillverkning av klorsulfonerat polye
ten 

Fri 0 

3901 20 90 – – Annat 6,5 0 

3901 30 00 – Sampolymerer av eten och vinylacetat 6,5 0 

3901 90 – Andra slag 

3901 90 10 – – Jonomerplast bestående av ett salt av en terpolymer av 
eten, isobutylakrylat och metakrylsyra 

Fri 0 

3901 90 20 – – A-B-A-segmentpolymer av polystyren, etenbutensampoly
mer och polystyren, innehållande högst 35 viktprocent 
styren, i någon av de former som är nämnda i anm. 6 b 
till detta kapitel 

Fri 0 

3901 90 90 – – Andra 6,5 0 

3902 Polymerer av propen eller av andra olefiner, i obearbetad form 

3902 10 00 – Polypropen 6,5 0
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3902 20 00 – Polyisobuten 6,5 0 

3902 30 00 – Sampolymerer med propen 6,5 0 

3902 90 – Andra slag 

3902 90 10 – – A-B-A-segmentpolymer av polystyren, etenbutensampoly
mer och polystyren, innehållande högst 35 viktprocent 
styren, i någon av de former som är nämnda i anm. 6 b 
till detta kapitel 

Fri 0 

3902 90 20 – – Polybuten-(1), en sampolymer av buten-(1) och eten, inne
hållande högst 10 viktprocent eten, eller en blandning av 
polybuten-(1) med polyeten och/eller polypropen, innehål
lande högst 10 viktprocent polyeten och/eller högst 25 
viktprocent polypropen, i någon av de former som är 
nämnda i anm. 6 b till detta kapitel 

Fri 0 

3902 90 90 – – Andra 6,5 0 

3903 Polymerer av styren, i obearbetad form 

– Polystyren 

3903 11 00 – – Expanderbar 6,5 3 

3903 19 00 – – Annan 6,5 0 

3903 20 00 – Sampolymerer av styren och akrylnitril (SAN) 6,5 0 

3903 30 00 – Sampolymerer av akrylnitril, butadien och styren (ABS) 6,5 3 

3903 90 – Andra slag 

3903 90 10 – – Sampolymerer, enbart av styren och allylalkohol, med ett 
acetyltal av minst 175 

Fri 0 

3903 90 20 – – Bromerad polystyren, innehållande minst 58 men högst 71 
viktprocent brom, i någon av de former som är nämnda i 
anm. 6 b till detta kapitel 

Fri 0 

3903 90 90 – – Andra 6,5 0 

3904 Polymerer av vinylklorid eller av andra halogenerade olefiner, i 
obearbetad form 

3904 10 00 – Polyvinylklorid, inte blandad med andra ämnen 6,5 0 

– Annan polyvinylklorid 

3904 21 00 – – Inte mjukgjord 6,5 0 

3904 22 00 – – Mjukgjord 6,5 0 

3904 30 00 – Sampolymerer av vinylklorid och vinylacetat 6,5 0 

3904 40 00 – Andra sampolymerer med vinylklorid 6,5 0 

3904 50 – Polymerer av vinylidenklorid
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3904 50 10 – – Sampolymer av vinylidenklorid och akrylnitril i form av 
expanderbara kulor med en diameter av minst 4 mikrome
ter men högst 20 mikrometer 

Fri 0 

3904 50 90 – – Andra 6,5 0 

– Fluorhaltiga polymerer 

3904 61 00 – – Polytetrafluoreten 6,5 0 

3904 69 – – Andra 

3904 69 10 – – – Polyvinylfluorid, i någon av de former som är nämnda i 
anm. 6 b till detta kapitel 

Fri 0 

3904 69 90 – – – Andra 6,5 0 

3904 90 00 – Andra slag 6,5 0 

3905 Polymerer av vinylacetat eller av andra vinylestrar, i obearbe
tad form; andra vinylpolymerer i obearbetad form 

– Polyvinylacetat 

3905 12 00 – – I vattendispersion 6,5 0 

3905 19 00 – – Andra 6,5 0 

– Sampolymerer av vinylacetat 

3905 21 00 – – I vattendispersion 6,5 0 

3905 29 00 – – Andra 6,5 0 

3905 30 00 – Polyvinylalkohol, även innehållande ohydrolyserade acetat
grupper 

6,5 0 

– Andra slag 

3905 91 00 – – Sampolymerer 6,5 0 

3905 99 – – Andra 

3905 99 10 – – – Polyvinylformal, i någon av de former som är nämnda i 
anm. 6 b till detta kapitel, med en molekylvikt av minst 
10 000 men högst 40 000 samt innehållande, efter vikten 
räknat: minst 9,5 % men högst 13 % acetylgrupper, ut
tryckt som vinylacetat, och minst 5 % men högst 6,5 % 
hydroxylgrupper, uttryckt som vinylalkohol 

Fri 0 

3905 99 90 – – – Andra 6,5 0 

3906 Akrylpolymerer i obearbetad form 

3906 10 00 – Polymetylmetakrylat 6,5 0 

3906 90 – Andra slag 

3906 90 10 – – Poly[N-(3-hydroxiimino-1,1-dimetylbutyl)akrylamid] Fri 0
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3906 90 20 – – Sampolymer av 2-diisopropylaminoetylmetakrylat och de
kylmetakrylat, lösta i N,N-dimetylacetamid, med en sampo
lymerhalt av minst 55 viktprocent 

Fri 0 

3906 90 30 – – Sampolymer av akrylsyra och 2-etylhexylakrylat, innehål
lande minst 10 men högst 11 viktprocent 2-etylhexylakry
lat 

Fri 0 

3906 90 40 – – Sampolymer av akrylnitril och metylakrylat modifierad 
med polybutadienakrylnitril (NBR) 

Fri 0 

3906 90 50 – – Polymerisationsprodukter av akrylsyra, alkylmetakrylat och 
liten mängd andra monomerer, avsedda att användas som 
förtjockningsmedel vid framställning av pastor för textil
tryckning 

Fri 0 

3906 90 60 – – Sampolymer av metylakrylat, etylen och en monomer som 
innehåller en ändlös karboxigrupp som ersättningsprodukt, 
med minst 50 viktprocents halt av metylakrylat, även blan
dad med kiseldioxid 

5 0 

3906 90 90 – – Andra 6,5 0 

3907 Polyacetaler, andra polyetrar samt epoxihartser, i obearbetad 
form; polykarbonater, alkydhartser, polyallylestrar och andra 
polyestrar, i obearbetad form 

3907 10 00 – Polyacetaler 6,5 0 

3907 20 – Andra polyetrar 

– – Polyeteralkoholer 

3907 20 11 – – – Polyetenglykoler 6,5 0 

– – – Andra 

3907 20 21 – – – – Med ett hydroxyltal av högst 100 6,5 0 

3907 20 29 – – – – Andra 6,5 0 

– – Andra 

3907 20 91 – – – Sampolymer av 1-klor-2,3-epoxipropan och etylenoxid Fri 0 

3907 20 99 – – – Andra 6,5 0 

3907 30 00 – Epoxihartser 6,5 0 

3907 40 00 – Polykarbonater 6,5 0 

3907 50 00 – Alkydhartser 6,5 0 

3907 60 – Polyetentereftalat 

3907 60 20 – – Med en viskositetskvot på 78 ml/g eller mer 6,5 3 

3907 60 80 – – Andra 6,5 3
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3907 70 00 – Polymjölksyra 6,5 0 

– Andra polyestrar 

3907 91 – – Omättade 

3907 91 10 – – – Flytande 6,5 0 

3907 91 90 – – – Andra 6,5 0 

3907 99 – – Andra 

– – – Med ett hydroxyltal av högst 100 

3907 99 11 – – – – Poly(etennaftalen-2,6-dikarboxylat) Fri 0 

3907 99 19 – – – – Andra 6,5 0 

– – – Andra 

3907 99 91 – – – – Poly(etennaftalen-2,6-dikarboxylat) Fri 0 

3907 99 98 – – – – Andra 6,5 0 

3908 Polyamider i obearbetad form 

3908 10 00 – Polyamid-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 eller -6,12 6,5 0 

3908 90 00 – Andra slag 6,5 0 

3909 Aminoplaster, fenoplaster och polyuretaner, i obearbetad form 

3909 10 00 – Karbamidplaster; tiokarbamidplaster 6,5 0 

3909 20 00 – Melaminplaster 6,5 0 

3909 30 00 – Andra aminoplaster 6,5 0 

3909 40 00 – Fenoplaster 6,5 0 

3909 50 – Polyuretaner 

3909 50 10 – – Polyuretan av 2,2′-(tert-butylimino)dietanol och 4,4′-mety
lendicyklohexyldiisocyanat, i form av en lösning i N,N-di
metylacetamid innehållande minst 50 viktprocent polymer 

Fri 0 

3909 50 90 – – Andra 6,5 0 

3910 00 00 Silikoner i obearbetad form 6,5 0 

3911 Petroleumhartser, kumaronindenhartser, polyterpener, polys
ulfider, polysulfoner och andra produkter omnämnda i anm. 
3 till detta kapitel, inte nämnda eller inbegripna någon annan
stans, i obearbetad form 

3911 10 00 – Petroleumhartser, kumaron-, inden- och kumaronindenhart
ser samt polyterpener 

6,5 0
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3911 90 – Andra slag 

– – Kondensations-, polykondensations- och polyadditionspro
dukter, även kemiskt modifierade 

3911 90 11 – – – Poly(oxi-1,4-fenylensulfonyl-1,4-fenylenoxi-1,4-fenyleniso
propyliden-1,4-fenylen) i någon av de former som är 
nämnda i anm. 6 b till detta kapitel 

3,5 0 

3911 90 13 – – – Poly(tio-1,4-fenylen) Fri 0 

3911 90 19 – – – Andra 6,5 0 

– – Andra 

3911 90 91 – – – Sampolymer av p-kresol och divinylbensen, i form av en 
lösning i N,N-dimetylacetamid innehållande minst 50 
viktprocent polymer 

Fri 0 

3911 90 93 – – – Hydrogenererade sampolymerer av vinyltoluen och α-me
tylstyren 

Fri 0 

3911 90 99 – – – Andra 6,5 0 

3912 Cellulosa och kemiska cellulosaderivat, inte nämnda eller in
begripna någon annanstans, i obearbetad form 

– Cellulosaacetater 

3912 11 00 – – Inte mjukgjorda 6,5 0 

3912 12 00 – – Mjukgjorda 6,5 0 

3912 20 – Cellulosanitrater (inbegripet kollodium) 

– – Inte mjukgjorda 

3912 20 11 – – – Kollodium och celloidin 6,5 0 

3912 20 19 – – – Andra 6 0 

3912 20 90 – – Mjukgjorda 6,5 0 

– Cellulosaetrar 

3912 31 00 – – Karboximetylcellulosa och salter av detta ämne 6,5 0 

3912 39 – – Andra 

3912 39 10 – – – Etylcellulosa 6,5 0 

3912 39 20 – – – Hydroxipropylcellulosa Fri 0 

3912 39 80 – – – Andra 6,5 0 

3912 90 – Andra slag 

3912 90 10 – – Cellulosaestrar 6,4 0 

3912 90 90 – – Andra 6,5 0
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3913 Naturliga polymerer (t.ex. alginsyra) och modifierade naturliga 
polymerer (t.ex. härdade proteiner och kemiska derivat av 
naturgummi), inte nämnda eller inbegripna någon annanstans, 
i obearbetad form 

3913 10 00 – Alginsyra samt salter och estrar av alginsyra 5 0 

3913 90 00 – Andra slag 6,5 0 

3914 00 00 Jonbytare på basis av polymerer enligt nr 3901–3913, i obe
arbetad form 

6,5 0 

II. AVKLIPP OCH ANNAT AVFALL AV PLAST SAMT 
PLASTSKROT; HALVFABRIKAT AV PLAST; ANDRA 
PLASTVAROR 

3915 Avklipp och annat avfall av plast samt plastskrot 

3915 10 00 – Av polymerer av eten 6,5 0 

3915 20 00 – Av polymerer av styren 6,5 0 

3915 30 00 – Av polymerer av vinylklorid 6,5 0 

3915 90 – Av annan plast 

– – Av additionspolymerisationsprodukter 

3915 90 11 – – – Av polymerer av propen 6,5 0 

3915 90 18 – – – Andra 6,5 0 

3915 90 90 – – Av annan plast 6,5 0 

3916 Enfibertråd med ett största tvärmått av mer än 1 mm samt 
stavar, stänger och strängar (inbegripet profilerade stänger och 
strängar), även ytbehandlade men inte bearbetade på annat 
sätt, av plast 

3916 10 00 – Av polymerer av eten 6,5 0 

3916 20 – Av polymerer av vinylklorid 

3916 20 10 – – Av poly(vinylklorid) 6,5 0 

3916 20 90 – – Andra 6,5 0 

3916 90 – Av annan plast 

– – Av kondensations-, polykondensations- eller polyadditions
produkter, även kemiskt modifierade 

3916 90 11 – – – Av polyestrar 6,5 0 

3916 90 13 – – – Av polyamider 6,5 0 

3916 90 15 – – – Av epoxihartser 6,5 0 

3916 90 19 – – – Av annan plast 6,5 0 

– – Av additionspolymerisationsprodukter
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3916 90 51 – – – Av polymerer av propen 6,5 0 

3916 90 59 – – – Av annan plast 6,5 0 

3916 90 90 – – Av annan plast 6,5 0 

3917 Rör och slangar samt rördelar (t.ex. skarvrör, knärör och 
flänsar) och andra tillbehör till rör eller slangar, av plast 

3917 10 – Konsttarmar av härdade proteiner eller av cellulosaplast 

3917 10 10 – – Av härdade proteiner 5,3 0 

3917 10 90 – – Av cellulosaplast 6,5 0 

– Styva rör 

3917 21 – – Av polymerer av eten 

3917 21 10 – – – Sömlösa och med en längd överstigande största tvärmåt
tet, även ytbehandlade men inte bearbetade på annat sätt 

6,5 0 

3917 21 90 – – – Andra 6,5 0 

3917 22 – – Av polymerer av propen 

3917 22 10 – – – Sömlösa och med en längd överstigande största tvärmåt
tet, även ytbehandlade men inte bearbetade på annat sätt 

6,5 0 

3917 22 90 – – – Andra 6,5 0 

3917 23 – – Av polymerer av vinylklorid 

3917 23 10 – – – Sömlösa och med en längd överstigande största tvärmåt
tet, även ytbehandlade men inte bearbetade på annat sätt 

6,5 0 

3917 23 90 – – – Andra 6,5 0 

3917 29 – – Av annan plast 

– – – Sömlösa och med en längd överstigande största tvärmåt
tet, även ytbehandlade men inte bearbetade på annat sätt 

3917 29 12 – – – – Av kondensations-, polykondensations- eller polyaddi
tionsprodukter, även kemiskt modifierade 

6,5 0 

3917 29 15 – – – – Av additionspolymerisationsprodukter 6,5 0 

3917 29 19 – – – – Av annan plast 6,5 0 

3917 29 90 – – – Andra 6,5 0 

– Andra rör samt slangar 

3917 31 00 – – Böjliga slangar och rör med ett minsta bristningstryck av 
27,6 MPa 

6,5 0
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3917 32 – – Andra, inte förstärkta eller på annat sätt kombinerade med 
annat material, inte försedda med kopplingsanordningar 
e.d. 

– – – Sömlösa och med en längd överstigande största tvärmåt
tet, även ytbehandlade men inte bearbetade på annat sätt 

3917 32 10 – – – – Av kondensations-, polykondensations- eller polyaddi
tionsprodukter, även kemiskt modifierade 

6,5 0 

– – – – Av additionspolymerisationsprodukter 

3917 32 31 – – – – – Av polymerer av eten 6,5 0 

3917 32 35 – – – – – Av polymerer av vinylklorid 6,5 0 

3917 32 39 – – – – – Av annan plast 6,5 0 

3917 32 51 – – – – Av annan plast 6,5 0 

– – – Andra 

3917 32 91 – – – – Konsttarmar 6,5 0 

3917 32 99 – – – – Av annan plast 6,5 0 

3917 33 00 – – Andra, inte förstärkta eller på annat sätt kombinerade med 
annat material, försedda med kopplingsanordningar e.d. 

6,5 0 

3917 39 – – Andra 

– – – Sömlösa och med en längd överstigande största tvärmåt
tet, även ytbehandlade men inte bearbetade på annat sätt 

3917 39 12 – – – – Av kondensations-, polykondensations- eller polyaddi
tionsprodukter, även kemiskt modifierade 

6,5 0 

3917 39 15 – – – – Av additionspolymerisationsprodukter 6,5 0 

3917 39 19 – – – – Av annan plast 6,5 0 

3917 39 90 – – – Andra 6,5 0 

3917 40 00 – Rördelar och andra tillbehör till rör eller slangar 6,5 0 

3918 Golvbeläggningsmaterial av plast, även självhäftande, i rullar 
eller i form av plattor; vägg- eller takbeklädnad av plast enligt 
definition i anm. 9 till detta kapitel 

3918 10 – Av polymerer av vinylklorid 

3918 10 10 – – Bestående av ett underlag som impregnerats, överdragits 
eller belagts med polyvinylklorid 

6,5 0 

3918 10 90 – – Andra 6,5 0 

3918 90 00 – Av annan plast 6,5 0
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3919 Plattor, duk, film, folier, tejp, remsor och andra platta produk
ter av plast, självhäftande, även i rullar 

3919 10 – I rullar med en bredd av högst 20 cm 

– – Remsor, som överdragits med ovulkat naturgummi eller 
syntetgummi 

3919 10 11 – – – Av mjukgjord polyvinylklorid eller av polyeten 6,3 0 

3919 10 13 – – – Av inte mjukgjord polyvinylklorid 6,3 0 

3919 10 15 – – – Av polypropen 6,3 0 

3919 10 19 – – – Av annan plast 6,3 0 

– – Andra 

– – – Av kondensations-, polykondensations- eller polyaddi
tionsprodukter, även kemiskt modifierade 

3919 10 31 – – – – Av polyestrar 6,5 0 

3919 10 38 – – – – Av annan plast 6,5 0 

– – – Av additionspolymerisationsprodukter 

3919 10 61 – – – – Av mjukgjord polyvinylklorid eller av polyeten 6,5 0 

3919 10 69 – – – – Av annan plast 6,5 0 

3919 10 90 – – – Av annan plast 6,5 0 

3919 90 – Andra slag 

3919 90 10 – – Vidare bearbetade än ytbehandlade eller nedskurna till an
nan än kvadratisk eller rektangulär form 

6,5 0 

– – Andra 

– – – Av kondensations-, polykondensations- eller polyaddi
tionsprodukter, även kemiskt modifierade 

3919 90 31 – – – – Av polykarbonater, alkydhartser, polyallylestrar eller an
dra polyestrar 

6,5 0 

3919 90 38 – – – – Av annan plast 6,5 0 

– – – Av additionspolymerisationsprodukter 

3919 90 61 – – – – Av mjukgjord polyvinylklorid eller av polyeten 6,5 0 

3919 90 69 – – – – Av annan plast 6,5 0 

3919 90 90 – – – Av annan plast 6,5 0 

3920 Andra slag av plattor, duk, film, folier och remsor, av plast, 
inte porösa och inte förstärkta, laminerade eller på liknande 
sätt kombinerade med annat material
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3920 10 – Av polymerer av eten 

– – Med en tjocklek av högst 0,125 mm 

– – – Av polyeten med en specifik vikt av 

– – – – Mindre än 0,94 

3920 10 23 – – – – – Polyetylenfilm, med en tjocklek av minst 20 mikrome
ter men högst 40 mikrometer, avsedd för framställning 
av fotoresistfilm som används vid tillverkning av halv
ledare eller tryckta kretsar 

Fri 0 

– – – – – Andra 

– – – – – – Inte tryckta 

3920 10 24 – – – – – – – Sträckt film 6,5 0 

3920 10 26 – – – – – – – Andra 6,5 0 

3920 10 27 – – – – – – Tryckta 6,5 0 

3920 10 28 – – – – Minst 0,94 6,5 0 

3920 10 40 – – – Andra 6,5 0 

– – Med en tjocklek av mer än 0,125 mm 

3920 10 81 – – – Syntetisk pappersmassa i form av fuktiga ark, tillverkad av 
inte sammanhängande, fint förgrenade fibriller av polye
ten, med eller utan inblandning av cellulosafibrer i en 
mängd av högst 15 viktprocent, innehållande poly(viny
lalkohol) löst i det vatten som utgör fuktningsmedlet 

Fri 0 

3920 10 89 – – – Andra 6,5 0 

3920 20 – Av polymerer av propen 

– – Med en tjocklek av högst 0,10 mm 

3920 20 21 – – – Biaxiellt orienterad 6,5 0 

3920 20 29 – – – Andra 6,5 0 

– – Med en tjocklek av mer än 0,10 mm 

– – – Remsor med en bredd av mer än 5 mm men högst 20 
mm av det slag som används för förpackning 

3920 20 71 – – – – Dekorationsband 6,5 0 

3920 20 79 – – – – Andra 6,5 0 

3920 20 90 – – – Andra 6,5 0 

3920 30 00 – Av polymerer av styren 6,5 0 

– Av polymerer av vinylklorid
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3920 43 – – Innehållande minst 6 viktprocent mjukningsmedel 

3920 43 10 – – – Med en tjocklek av högst 1 mm 6,5 0 

3920 43 90 – – – Med en tjocklek av mer än 1 mm 6,5 0 

3920 49 – – Andra 

3920 49 10 – – – Med en tjocklek av högst 1 mm 6,5 0 

3920 49 90 – – – Med en tjocklek av mer än 1 mm 6,5 0 

– Av akrylpolymerer 

3920 51 00 – – Av polymetylmetakrylat 6,5 0 

3920 59 – – Andra 

3920 59 10 – – – Sampolymer av akryl- och metakrylestrar, i form av en 
film med en tjocklek av högst 150 mikrometer 

Fri 0 

3920 59 90 – – – Andra 6,5 0 

– Av polykarbonater, alkydhartser, polyallylestrar eller andra 
polyestrar 

3920 61 00 – – Av polykarbonater 6,5 0 

3920 62 – – Av polyetentereftalat 

– – – Med en tjocklek av högst 0,35 mm 

3920 62 11 – – – – Polyetentereftalatfilm, med en tjocklek av minst 72 mi
krometer men högst 79 mikrometer, avsedd för tillverk
ning av böjliga magnetskivor (flexskivor) 

Fri 0 

3920 62 13 – – – – Polyetentereftalatfilm, med en tjocklek av minst 100 
mikrometer men högst 150 mikrometer, avsedd att an
vändas vid tillverkning av fotopolymertryckplattor 

Fri 0 

3920 62 19 – – – – Andra 6,5 0 

3920 62 90 – – – Med en tjocklek av mer än 0,35 mm 6,5 0 

3920 63 00 – – Av omättade polyestrar 6,5 0 

3920 69 00 – – Av andra polyestrar 6,5 0 

– Av cellulosa eller kemiska cellulosaderivat 

3920 71 – – Av cellulosaregenerat 

3920 71 10 – – – Duk, film eller remsor, även i rullar, med en tjocklek av 
mindre än 0,75 mm 

6,5 0 

3920 71 90 – – – Andra 6,5 0 

3920 73 – – Av cellulosaacetat
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3920 73 10 – – – Film i rullar eller remsor för kino- eller fotobruk 6,3 0 

3920 73 50 – – – Duk, film eller remsor, även i rullar, med en tjocklek av 
mindre än 0,75 mm 

6,5 0 

3920 73 90 – – – Andra 6,5 0 

3920 79 – – Av andra cellulosaderivat 

3920 79 10 – – – Av vulkanfiber 5,7 0 

3920 79 90 – – – Andra 6,5 0 

– Av annan plast 

3920 91 00 – – Av polyvinylbutyral 6,1 0 

3920 92 00 – – Av polyamider 6,5 0 

3920 93 00 – – Av aminoplaster 6,5 0 

3920 94 00 – – Av fenoplaster 6,5 0 

3920 99 – – Av annan plast 

– – – Av kondensations-, polykondensations- eller polyaddi
tionsprodukter, även kemiskt modifierade 

3920 99 21 – – – – Duk och remsor av polyimid, inte överdragna eller över
dragna eller belagda enbart med plast 

Fri 0 

3920 99 28 – – – – Andra 6,5 0 

– – – Av additionspolymerisationsprodukter 

3920 99 51 – – – – Polyvinylfluoridduk Fri 0 

3920 99 53 – – – – Jonbytarmembran av fluorbelagt plastmaterial, avsedda 
att användas i klor-alkalielektrolysceller 

Fri 0 

3920 99 55 – – – – Biaxiellt orienterad poly(vinylalkohol)film innehållande 
minst 97 viktprocent poly(vinylalkohol), utan överdrag, 
med en tjocklek av högst 1 mm 

Fri 0 

3920 99 59 – – – – Andra 6,5 0 

3920 99 90 – – – Av annan plast 6,5 0 

3921 Andra slag av plattor, duk, film, folier och remsor av plast 

– Porösa produkter 

3921 11 00 – – Av polymerer av styren 6,5 0 

3921 12 00 – – Av polymerer av vinylklorid 6,5 0 

3921 13 – – Av polyuretaner
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3921 13 10 – – – Böjliga 6,5 0 

3921 13 90 – – – Andra 6,5 0 

3921 14 00 – – Av cellulosaregenerat 6,5 0 

3921 19 00 – – Av annan plast 6,5 0 

3921 90 – Andra produkter 

– – Av kondensations-, polykondensations- eller polyadditions
produkter, även kemiskt modifierade 

– – – Av polyestrar 

3921 90 11 – – – – Korrugerade dukar och plattor 6,5 0 

3921 90 19 – – – – Andra 6,5 0 

3921 90 30 – – – Av fenoplaster 6,5 0 

– – – Av aminoplaster 

– – – – Laminerade 

3921 90 41 – – – – – Högtryckslaminat dekorerade på en eller båda sidor 6,5 0 

3921 90 43 – – – – – Andra 6,5 0 

3921 90 49 – – – – Andra 6,5 0 

3921 90 55 – – – Av annan plast 6,5 0 

3921 90 60 – – Av additionspolymerisationsprodukter 6,5 0 

3921 90 90 – – Av annan plast 6,5 0 

3922 Badkar, duschkar, diskhoar, tvättställ, bidéer, toalettstolar, sit
sar och lock till toalettstolar, spolcisterner och liknande sani
tetsartiklar, av plast 

3922 10 00 – Badkar, duschkar, diskhoar och tvättställ 6,5 0 

3922 20 00 – Sitsar och lock till toalettstolar 6,5 0 

3922 90 00 – Andra slag 6,5 0 

3923 Artiklar för transport eller förpackning av varor, av plast; 
proppar, lock, kapsyler och andra förslutningsartiklar av plast 

3923 10 00 – Askar, lådor, häckar och liknande artiklar 6,5 0 

– Säckar, bärkassar och påsar (inbegripet strutar) 

3923 21 00 – – Av polymerer av eten 6,5 0 

3923 29 – – Av annan plast
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3923 29 10 – – – Av polyvinylklorid 6,5 0 

3923 29 90 – – – Av annan plast 6,5 0 

3923 30 – Damejeanner, flaskor, kannor o.d. 

3923 30 10 – – Med en rymd av högst 2 liter 6,5 0 

3923 30 90 – – Med en rymd av mer än 2 liter 6,5 0 

3923 40 – Spolar, cops, bobiner o.d. 

3923 40 10 – – Spolar, rullar och liknande artiklar för fotografisk film eller 
kinofilm eller för band, filmer och liknande artiklar enligt 
nr 8523 

5,3 0 

3923 40 90 – – Andra 6,5 0 

3923 50 – Proppar, lock, kapsyler och andra förslutningsartiklar 

3923 50 10 – – Kapsyler för flaskor 6,5 0 

3923 50 90 – – Andra 6,5 0 

3923 90 – Andra slag 

3923 90 10 – – Extruderade plasttrådnät i slangform 6,5 0 

3923 90 90 – – Andra 6,5 0 

3924 Bords- och köksartiklar, andra hushållsartiklar samt hygien- 
och toalettartiklar, av plast 

3924 10 00 – Bords- och köksartiklar 6,5 0 

3924 90 – Andra slag 

– – Av cellulosaregenerat 

3924 90 11 – – – Tvättsvamp 6,5 0 

3924 90 19 – – – Andra 6,5 0 

3924 90 90 – – Av annan plast 6,5 0 

3925 Byggvaror av plast, inte nämnda eller inbegripna någon an
nanstans 

3925 10 00 – Cisterner, tankar, kar och liknande behållare med en rymd 
av mer än 300 l 

6,5 0 

3925 20 00 – Dörrar, fönster, dörr- och fönsterkarmar samt dörrtrösklar 6,5 0 

3925 30 00 – Fönsterluckor, markiser, persienner, spjäljalusier, rullgardiner 
och liknande artiklar samt delar till sådana artiklar 

6,5 0 

3925 90 – Andra slag
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3925 90 10 – – Beslag och liknande tillbehör för permanent fastsättning i 
eller på dörrar, fönster, trappor, väggar eller andra delar av 
byggnader 

6,5 0 

3925 90 20 – – Kabelkanaler för elektriska ledningar 6,5 0 

3925 90 80 – – Andra 6,5 0 

3926 Andra plastvaror samt varor av andra material enligt nr 
3901–3914 

3926 10 00 – Kontors- och skolartiklar 6,5 0 

3926 20 00 – Kläder och tillbehör till kläder (inbegripet handskar, halv
handskar och vantar) 

6,5 0 

3926 30 00 – Beslag till möbler, karosserier o.d. 6,5 0 

3926 40 00 – Statyetter och andra prydnadsartiklar 6,5 0 

3926 90 – Andra slag 

3926 90 50 – – Perforerade silar och andra kärl för filtrering av vatten till 
avloppsledningar 

6,5 0 

– – Andra 

3926 90 92 – – – Tillverkade av duk 6,5 0 

3926 90 97 – – – Andra 6,5 0 

40 KAPITEL 40 – GUMMI OCH GUMMIVAROR 

4001 Naturgummi, balata, guttaperka, guayulegummi, chiclegummi 
och liknande naturliga produkter, i obearbetad form eller i 
form av plattor, duk eller remsor 

4001 10 00 – Naturgummilatex, även förvulkad Fri 0 

– Naturgummi i annan form 

4001 21 00 – – Rökt arkgummi Fri 0 

4001 22 00 – – Tekniskt specificerat naturgummi (TSNR) Fri 0 

4001 29 00 – – Annat Fri 0 

4001 30 00 – Balata, guttaperka, guayulegummi, chiclegummi och lik
nande naturliga produkter 

Fri 0 

4002 Syntetgummi samt faktis framställd av oljor, i obearbetad 
form eller i form av plattor, duk eller remsor; blandningar 
av produkter enligt nr 4001 med produkter enligt nr 4002, 
i obearbetad form eller i form av plattor, duk eller remsor 

– Styren-butadiengummi (SBR); karboxylstyren-butadien
gummi (XSBR) 

4002 11 00 – – I form av latex Fri 0
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4002 19 – – I annan form 

4002 19 10 – – – Styren-butadiengummi framställt genom emulsionspoly
merisering (E-SBR), i balar 

Fri 0 

4002 19 20 – – – Blocksampolymerer av styren-butadienstyren framställda 
genom lösningspolymerisering (SBS, termoplastiska elas
tomerer), i korn, smulor eller pulver 

Fri 0 

4002 19 30 – – – Styren-butadiengummi framställt genom lösningspolyme
risering (S-SBR), i balar 

Fri 0 

4002 19 90 – – – I annan form Fri 0 

4002 20 00 – Butadiengummi (BR) Fri 0 

– Isobuten-isoprengummi (IIR); halogenerat isobuten-isopren
gummi (CIIR och BIIR) 

4002 31 00 – – Isobuten-isoprengummi (IIR) Fri 0 

4002 39 00 – – Annat Fri 0 

– Kloroprengummi (CR) 

4002 41 00 – – I form av latex Fri 0 

4002 49 00 – – I annan form Fri 0 

– Nitril-butadiengummi (NBR) 

4002 51 00 – – I form av latex Fri 0 

4002 59 00 – – I annan form Fri 0 

4002 60 00 – Isoprengummi (IR) Fri 0 

4002 70 00 – Etenpropengummi (EPDM) Fri 0 

4002 80 00 – Blandningar av produkter enligt nr 4001 med produkter 
enligt nr 4002 

Fri 0 

– Andra slag 

4002 91 00 – – I form av latex Fri 0 

4002 99 – – I annan form 

4002 99 10 – – – Produkter modifierade genom tillsats av plast 2,9 0 

4002 99 90 – – – Andra Fri 0 

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

Fri 0 

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

Fri 0 

4005 Ovulkat gummi med inblandning av tillsatsämnen, i obearbe
tad form eller i form av plattor, duk eller remsor
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4005 10 00 – Med inblandning av kimrök eller kiseldioxid Fri 0 

4005 20 00 – Lösningar; dispersioner, andra än dispersioner enligt 
nr 4005 10 

Fri 0 

– Andra slag 

4005 91 00 – – Plattor, duk och remsor Fri 0 

4005 99 00 – – Andra Fri 0 

4006 Ovulkat gummi i andra former (t.ex. stänger, rör eller 
strängar) samt varor av ovulkat gummi (t.ex. ringar och ron
deller) 

4006 10 00 – Slitbanor (ovulkade) för regummering av däck Fri 0 

4006 90 00 – Andra slag Fri 0 

4007 00 00 Tråd och rep av mjukgummi 3 0 

4008 Plattor, duk, remsor, stänger och strängar (inbegripet profile
rade stänger och strängar), av mjukgummi 

– Av poröst gummi 

4008 11 00 – – Plattor, duk och remsor 3 0 

4008 19 00 – – Andra 2,9 0 

– Av icke poröst gummi 

4008 21 – – Plattor, duk och remsor 

4008 21 10 – – – Golvbeläggningsmaterial och mattor 3 0 

4008 21 90 – – – Andra 3 0 

4008 29 00 – – Andra 2,9 0 

4009 Rör och slangar av mjukgummi, även försedda med kopp
lingsanordningar e.d. (t.ex. skarvrör, knärör och flänsar) 

– Inte förstärkta eller på annat sätt kombinerade med annat 
material 

4009 11 00 – – Inte försedda med kopplingsanordningar e.d. 3 0 

4009 12 00 – – Försedda med kopplingsanordningar e.d. 3 0 

– Förstärkta eller på annat sätt kombinerade med enbart metall 

4009 21 00 – – Inte försedda med kopplingsanordningar e.d. 3 0 

4009 22 00 – – Försedda med kopplingsanordningar e.d. 3 0 

– Förstärkta eller på annat sätt kombinerade med enbart tex
tilmaterial 

4009 31 00 – – Inte försedda med kopplingsanordningar e.d. 3 0
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4009 32 00 – – Försedda med kopplingsanordningar e.d. 3 0 

– Förstärkta eller på annat sätt kombinerade med annat mate
rial 

4009 41 00 – – Inte försedda med kopplingsanordningar e.d. 3 0 

4009 42 00 – – Försedda med kopplingsanordningar e.d. 3 0 

4010 Drivremmar eller transportband av mjukgummi 

– Transportband 

4010 11 00 – – Förstärkta med enbart metall 6,5 0 

4010 12 00 – – Förstärkta med enbart textilmaterial 6,5 0 

4010 19 00 – – Andra 6,5 0 

– Drivremmar 

4010 31 00 – – Ändlösa drivremmar med trapetsformat tvärsnitt (kilrem
mar), skårremmar, med en utvändig omkrets av mer än 
60 cm men inte överstigande 180 cm 

6,5 0 

4010 32 00 – – Ändlösa drivremmar med trapetsformat tvärsnitt (kilrem
mar), andra än skårremmar, med en utvändig omkrets av 
mer än 60 cm men inte överstigande 180 cm 

6,5 0 

4010 33 00 – – Ändlösa drivremmar med trapetsformat tvärsnitt (kilrem
mar), skårremmar, med en utvändig omkrets av mer än 
180 cm men inte överstigande 240 cm 

6,5 0 

4010 34 00 – – Ändlösa drivremmar med trapetsformat tvärsnitt (kilrem
mar), skårremmar, med en utvändig omkrets av mer än 
180 cm men inte överstigande 240 cm 

6,5 0 

4010 35 00 – – Ändlösa synkrona remmar, med en utvändig omkrets av 
mer än 60 cm men inte överstigande 150 cm 

6,5 0 

4010 36 00 – – Ändlösa synkrona remmar, med en utvändig omkrets av 
mer än 150 cm men inte överstigande 198 cm 

6,5 0 

4010 39 00 – – Andra 6,5 0 

4011 Nya däck, andra än massivdäck, av gummi 

4011 10 00 – Av sådana slag som används på personbilar (inbegripet sta
tionsvagnar och tävlingsbilar) 

4,5 3 

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

4011 20 10 – – Med ett belastningsindex av högst 121 4,5 3 

4011 20 90 – – Med ett belastningsindex högre än 121 4,5 3 

4011 30 00 – Av sådana slag som används på luftfartyg 4,5 0 

4011 40 – Av sådana slag som används på motorcyklar
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4011 40 20 – – För en fälgdiameter av högst 33 cm 4,5 3 

4011 40 80 – – Andra 4,5 3 

4011 50 00 – Av sådana slag som används på cyklar 4 3 

– Andra slag, med slitbana med fiskbensmönster eller liknande 
mönster 

4011 61 00 – – Av sådana slag som används på fordon för lantbruk eller 
skogsbruk 

4 3 

4011 62 00 – – Av sådana slag som används på fordon och maskiner, för 
byggändamål eller för industriell hantering, för en fälgdia
meter av högst 61 cm 

4 3 

4011 63 00 – – Av sådana slag som används på fordon och maskiner, för 
byggändamål eller för industriell hantering, för en fälgdia
meter av mer än 61 cm 

4 3 

4011 69 00 – – Andra 4 3 

– Andra slag 

4011 92 00 – – Av sådana slag som används på fordon för lantbruk eller 
skogsbruk 

4 3 

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

4 3 

4011 94 00 – – Av sådana slag som används på fordon och maskiner, för 
byggändamål eller för industriell hantering, för en fälgdia
meter av mer än 61 cm 

4 3 

4011 99 00 – – Andra 4 3 

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

– Regummerade däck 

4012 11 00 – – Av sådana slag som används på personbilar (inbegripet 
stationsvagnar och tävlingsbilar) 

4,5 3 

4012 12 00 – – Av sådana slag som används på bussar eller lastbilar 4,5 3 

4012 13 00 – – Av sådana slag som används på luftfartyg 4,5 0 

4012 19 00 – – Andra 4,5 3 

4012 20 00 – Begagnade däck, andra än massivdäck 4,5 3 

4012 90 – Andra slag 

4012 90 20 – – Massivdäck och halvmassivdäck 2,5 3 

4012 90 30 – – Slitbanor 2,5 0 

4012 90 90 – – Fälgband 4 0
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4013 Innerslangar av gummi 

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

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

4 3 

4013 10 90 – – Av sådana slag som används på bussar eller lastbilar 4 3 

4013 20 00 – Av sådana slag som används på cyklar 4 0 

4013 90 00 – Andra slag 4 3 

4014 Hygieniska och farmaceutiska artiklar (inbegripet dinappar), av 
mjukgummi, även med delar av hårdgummi 

4014 10 00 – Kondomer Fri 0 

4014 90 – Andra slag 

4014 90 10 – – Dinappar, bröstvårtskydd och liknande artiklar för späd
barn 

Fri 0 

4014 90 90 – – Andra Fri 0 

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

– Handskar, halvhandskar och vantar 

4015 11 00 – – För kirurgiskt bruk 2 0 

4015 19 – – Andra 

4015 19 10 – – – Hushållshandskar 2,7 0 

4015 19 90 – – – Andra 2,7 0 

4015 90 00 – Andra slag 5 0 

4016 Andra varor av mjukgummi 

4016 10 00 – Av poröst gummi 3,5 0 

– Andra slag 

4016 91 00 – – Golvbeläggningsmaterial och mattor 2,5 0 

4016 92 00 – – Radergummin 2,5 0 

4016 93 00 – – Packningar, tätningar o.d. 2,5 0 

4016 94 00 – – Fendrar för fartyg eller kajer, även uppblåsbara 2,5 0 

4016 95 00 – – Andra uppblåsbara artiklar 2,5 0 

4016 99 – – Andra
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4016 99 20 – – – Expanderhylsor 2,5 0 

– – – Andra 

– – – – För motorfordon enligt nr 8701–8705 

4016 99 52 – – – – – Delar av gummi förenat med metall 2,5 0 

4016 99 58 – – – – – Andra 2,5 0 

– – – – Andra 

4016 99 91 – – – – – Delar av gummi förenat med metall 2,5 0 

4016 99 99 – – – – – Andra 2,5 0 

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

4017 00 10 – Hårdgummi (t.ex. ebonit) i alla former, inbegripet avfall och 
skrot 

Fri 0 

4017 00 90 – Varor av hårdgummi Fri 0 

41 KAPITEL 41 – OBEREDDA HUDAR OCH SKINN (ANDRA 
ÄN PÄLSSKINN) SAMT LÄDER 

4101 Oberedda hudar och skinn av nötkreatur och andra oxdjur 
(inbegripet buffel) samt av hästdjur (färska eller saltade, tor
kade, kalkade, picklade eller på annat sätt konserverade, men 
inte garvade, beredda till pergament eller vidare beredda), även 
avhårade eller spaltade 

4101 20 – Hela hudar och skinn, med en vikt per hud eller skinn av 
högst 8 kg när de är enbart torkade, av högst 10 kg när de 
är torrsaltade och av högst 16 kg när de är färska, våtsaltade 
eller på annat sätt konserverade 

4101 20 10 – – Färska Fri 0 

4101 20 30 – – Våtsaltade Fri 0 

4101 20 50 – – Torkade eller torrsaltade Fri 0 

4101 20 90 – – Andra Fri 0 

4101 50 – Hela hudar och skinn, med en vikt av mer än 16 kg 

4101 50 10 – – Färska Fri 0 

4101 50 30 – – Våtsaltade Fri 0 

4101 50 50 – – Torkade eller torrsaltade Fri 0 

4101 50 90 – – Andra Fri 0 

4101 90 00 – Andra, inbegripet kärnstycken (kruponger), halva kärnstyc
ken och bukar 

Fri 0 

4102 Oberedda skinn av får och lamm (färska eller saltade, torkade, 
kalkade, picklade eller på annat sätt konserverade, men inte 
garvade, beredda till pergament eller vidare beredda), även 
avhårade eller spaltade, med undantag av sådana som enligt 
anm. 1 c inte omfattas av detta kapitel
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4102 10 – Med ullbeklädnad 

4102 10 10 – – Av lamm Fri 0 

4102 10 90 – – Andra Fri 0 

– Utan ullbeklädnad 

4102 21 00 – – Picklade Fri 0 

4102 29 00 – – Andra Fri 0 

4103 Andra oberedda hudar och skinn (färska eller saltade, torkade, 
kalkade, picklade eller på annat sätt konserverade, men inte 
garvade, beredda till pergament eller vidare beredda), även 
avhårade eller spaltade, med undantag av sådana som enligt 
anm. 1 b eller 1 c inte omfattas av detta kapitel 

4103 20 00 – Av reptiler Fri 0 

4103 30 00 – Av svin Fri 0 

4103 90 – Andra slag 

4103 90 10 – – Av get eller killing Fri 0 

4103 90 90 – – Andra Fri 0 

4 104 Hudar och skinn, garvade eller som crust, av nötkreatur och 
andra oxdjur (inbegripet buffel) eller av hästdjur, utan kvarsit
tande hår, även spaltade men inte vidare beredda 

– I vått tillstånd (inbegripet wet-blue) 

4104 11 – – Narvläder, ospaltat; spaltat narvläder 

4104 11 10 – – – Hela hudar och skinn av nötkreatur och andra oxdjur 
(inbegripet buffel), med en yta per styck av högst 28 
kvadratfot (2,6 m 2 ) 

Fri 0 

– – – Andra 

– – – – Läder av nötkreatur och andra oxdjur (inbegripet buffel) 

4104 11 51 – – – – – Hela hudar och skinn, med en yta per styck av mer än 
28 kvadratfot (2,6 m 2 ) 

Fri 0 

4104 11 59 – – – – – Andra Fri 0 

4104 11 90 – – – – Andra slag 5,5 0 

4104 19 – – Annat 

4104 19 10 – – – Hela hudar och skinn av nötkreatur och andra oxdjur 
(inbegripet buffel), med en yta per styck av högst 28 
kvadratfot (2,6 m 2 ) 

Fri 0 

– – – Andra 

– – – – Läder av nötkreatur och andra oxdjur (inbegripet buffel)
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4104 19 51 – – – – – Hela hudar och skinn, med en yta per styck av mer än 
28 kvadratfot (2,6 m 2 ) 

Fri 0 

4104 19 59 – – – – – Andra Fri 0 

4104 19 90 – – – – Andra slag 5,5 0 

– Torra (crust) 

4104 41 – – Narvläder, ospaltat; spaltat narvläder 

– – – Hela hudar och skinn av nötkreatur och andra oxdjur 
(inbegripet buffel), med en yta per styck av högst 28 
kvadratfot (2,6 m 2 ) 

4104 41 11 – – – – Indiska hudar (Kips), hela eller utan huvud och ben, med 
en vikt av högst 4,5 kg per styck, endast vegetabiliskt 
garvade, även vidare behandlade, men inte lämpliga för 
direkt tillverkning av lädervaror 

Fri 0 

4104 41 19 – – – – Andra slag 6,5 0 

– – – Annat 

– – – – Läder av nötkreatur och andra oxdjur (inbegripet buffel) 

4104 41 51 – – – – – Hela hudar och skinn, med en yta per styck av mer än 
28 kvadratfot (2,6 m 2 ) 

6,5 0 

4104 41 59 – – – – – Annat 6,5 0 

4104 41 90 – – – – Andra slag 5,5 0 

4104 49 – – Andra slag 

– – – Hela hudar och skinn av nötkreatur och andra oxdjur 
(inbegripet buffel), med en yta per styck av högst 28 
kvadratfot (2,6 m 2 ) 

4104 49 11 – – – – Indiska hudar (Kips), hela eller utan huvud och ben, med 
en vikt av högst 4,5 kg per styck, endast vegetabiliskt 
garvade, även vidare behandlade, men inte lämpliga för 
direkt tillverkning av lädervaror 

Fri 0 

4104 49 19 – – – – Andra 6,5 0 

– – – Andra 

– – – – Läder av nötkreatur och andra oxdjur (inbegripet buffel) 

4104 49 51 – – – – – Hela hudar och skinn, med en yta per styck av mer än 
28 kvadratfot (2,6 m 2 ) 

6,5 0 

4104 49 59 – – – – – Annat 6,5 0 

4104 49 90 – – – – Andra slag 5,5 0 

4105 Skinn av får och lamm, garvade eller som crust, utan kvarsit
tande ull, även spaltade men inte vidare beredda
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4105 10 – I vått tillstånd (inbegripet wet-blue) 

4105 10 10 – – Inte spaltade 2 0 

4105 10 90 – – Spaltade 2 0 

4105 30 – Torra (crust) 

4105 30 10 – – Vegetabiliskt förgarvade skinn av indiska hårfår, även be
handlade, men uppenbart olämpliga för direkt tillverkning 
av lädervaror 

Fri 0 

– – Andra 

4105 30 91 – – – Inte spaltade 2 0 

4105 30 99 – – – Spaltade 2 0 

4 106 Hudar och skinn av andra djur, garvade eller som crust, utan 
kvarsittande ull eller hår, även spaltade men inte vidare be
redda 

– Av get eller killing 

4106 21 – – I vått tillstånd (inbegripet wet-blue) 

4106 21 10 – – – Inte spaltade 2 0 

4106 21 90 – – – Spaltade 2 0 

4106 22 – – Torra (crust) 

4106 22 10 – – – Vegetabiliskt förgarvade skinn av indisk get eller killing, 
även behandlade, men uppenbart olämpliga för direkt till
verkning av lädervaror 

Fri 0 

4106 22 90 – – – Andra 2 0 

– Av svin 

4106 31 – – I vått tillstånd (inbegripet wet-blue) 

4106 31 10 – – – Inte spaltade 2 0 

4106 31 90 – – – Spaltade 2 0 

4106 32 – – Torra (crust) 

4106 32 10 – – – Inte spaltade 2 0 

4106 32 90 – – – Spaltade 2 0 

4106 40 – Av reptiler 

4106 40 10 – – Vegetabiliskt förgarvade Fri 0
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4106 40 90 – – Andra 2 0 

– Andra slag 

4106 91 00 – – I vått tillstånd (inbegripet wet-blue) 2 0 

4106 92 00 – – Torra (crust) 2 0 

4 107 Läder, vidare berett efter garvning eller grundfärgning och 
torkning, även berett till pergament, av nötkreatur och andra 
oxdjur (inbegripet buffel) eller av hästdjur, utan kvarsittande 
hår, även spaltat, annat än läder enligt nr 4114 

– Hela hudar och skinn 

4107 11 – – Narvläder, ospaltat 

– – – Läder av nötkreatur och andra oxdjur (inbegripet buffel), 
med en yta per styck av högst 28 kvadratfot (2,6 m 2 ) 

4107 11 11 – – – – Boxkalv 6,5 0 

4107 11 19 – – – – Annat 6,5 0 

4107 11 90 – – – Annat 6,5 0 

4107 12 – – Spaltat narvläder 

– – – Läder av nötkreatur och andra oxdjur (inbegripet buffel), 
med en yta per styck av högst 28 kvadratfot (2,6 m 2 ) 

4107 12 11 – – – – Boxkalv 6,5 0 

4107 12 19 – – – – Annat 6,5 0 

– – – Annat 

4107 12 91 – – – – Läder av nötkreatur och andra oxdjur (inbegripet buffel) 5,5 0 

4107 12 99 – – – – Läder av hästdjur 6,5 0 

4107 19 – – Andra slag 

4107 19 10 – – – Läder av nötkreatur och andra oxdjur (inbegripet buffel), 
med en yta per styck av högst 28 kvadratfot (2,6 m 2 ) 

6,5 0 

4107 19 90 – – – Annat 6,5 0 

– Andra, inbegripet sidläder 

4107 91 – – Narvläder, ospaltat 

4107 91 10 – – – Sulläder 6,5 0 

4107 91 90 – – – Annat 6,5 0 

4107 92 – – Spaltat narvläder 

4107 92 10 – – – Läder av nötkreatur och andra oxdjur (inbegripet buffel) 5,5 0
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4107 92 90 – – – Läder av hästdjur 6,5 0 

4107 99 – – Andra slag 

4107 99 10 – – – Läder av nötkreatur och andra oxdjur (inbegripet buffel) 6,5 0 

4107 99 90 – – – Läder av hästdjur 6,5 0 

4112 00 00 Läder, vidare berett efter garvning eller grundfärgning och 
torkning, inbegripet läder berett till pergament, av får och 
lamm, utan kvarsittande ull, även spaltat, annat än läder enligt 
nr 4114 

3,5 0 

4113 Läder, vidare berett efter garvning eller grundfärgning och 
torkning, inbegripet läder berett till pergament, av andra djur, 
utan kvarsittande ull eller hår, även spaltat, annat än läder 
enligt nr 4114 

4113 10 00 – Av get eller killing 3,5 0 

4113 20 00 – Av svin 2 0 

4113 30 00 – Av reptiler 2 0 

4113 90 00 – Andra slag 2 0 

4114 Sämskläder (inbegripet kombinationssämskläder); lackläder 
och laminerat lackläder; metalliserat läder 

4114 10 – Sämskläder (inbegripet kombinationssämskläder) 

4114 10 10 – – Av får eller lamm 2,5 0 

4114 10 90 – – Av andra djur 2,5 0 

4114 20 00 – Lackläder och laminerat lackläder; metalliserat läder 2,5 0 

4115 Konstläder på basis av läder eller läderfibrer, i plattor, skivor 
eller remsor, även i rullar; avklipp och annat avfall av läder 
eller konstläder, olämpligt för tillverkning av lädervaror; läder
pulver 

4115 10 00 – Konstläder på basis av läder eller läderfibrer, i plattor, skivor 
eller remsor, även i rullar 

2,5 0 

4115 20 00 – Avklipp och annat avfall av läder eller konstläder, olämpligt 
för tillverkning av lädervaror; läderpulver 

Fri 0 

42 KAPITEL 42 – LÄDERVAROR; SADELMAKERIARBETEN; 
RESEFFEKTER, HANDVÄSKOR OCH LIKNANDE ARTIKLAR; 
VAROR AV TARMAR 

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

2,7 0
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4202 Koffertar, resväskor, sminkväskor, attachéväskor, portföljer, 
skolväskor, fodral, etuier och väskor för glasögon, kikare, ka
meror, musikinstrument eller vapen samt liknande artiklar; 
ressäckar, isolerade väskor för mat eller dryck, necessärer, 
ryggsäckar, handväskor, shoppingväskor, plånböcker, port
monnäer, kartfodral, cigarettetuier, tobakspungar, verktygsväs
kor, sportväskor, flaskfodral, smyckeskrin, puderdosor, matsil
veretuier och liknande artiklar, av läder, konstläder, plast (i 
form av plattor, duk eller folier), textilvara, vulkanfiber eller 
papp eller helt eller till största delen belagda med sådant 
material eller med papper 

– Koffertar, resväskor, sminkväskor, attachéväskor, portföljer, 
skolväskor och liknande artiklar 

4202 11 – – Med utsida av läder, konstläder eller lackläder 

4202 11 10 – – – Attachéväskor, portföljer, skolväskor o.d. 3 0 

4202 11 90 – – – Andra 3 0 

4202 12 – – Med utsida av plast eller textilvara 

– – – Av plast (i form av plattor, duk eller folier) 

4202 12 11 – – – – Attachéväskor, portföljer, skolväskor o.d. 9,7 3 

4202 12 19 – – – – Andra 9,7 3 

4202 12 50 – – – Av gjuten plast 5,2 0 

– – – Av annat material, inbegripet vulkanfiber 

4202 12 91 – – – – Attachéväskor, portföljer, skolväskor o.d. 3,7 0 

4202 12 99 – – – – Andra 3,7 0 

4202 19 – – Andra 

4202 19 10 – – – Av aluminium 5,7 0 

4202 19 90 – – – Av annat material 3,7 0 

– Handväskor, även med axelrem, inbegripet handväskor utan 
handtag 

4202 21 00 – – Med utsida av läder, konstläder eller lackläder 3 3 

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

4202 22 10 – – – Av plast (i form av plattor, duk eller folier) 9,7 3 

4202 22 90 – – – Av textilvara 3,7 0
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4202 29 00 – – Andra 3,7 0 

– Artiklar av sådana slag som normalt bärs i fickan eller hand
väskan 

4202 31 00 – – Med utsida av läder, konstläder eller lackläder 3 0 

4202 32 – – Med utsida av plast (i form av plattor, duk eller folier) eller 
textilvara 

4202 32 10 – – – Av plast (i form av plattor, duk eller folier) 9,7 3 

4202 32 90 – – – Av textilvara 3,7 0 

4202 39 00 – – Andra 3,7 0 

– Andra slag 

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

4202 91 10 – – – Ressäckar, necessärer, ryggsäckar och sportväskor 3 0 

4202 91 80 – – – Andra 3 0 

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

– – – Av plast (i form av plattor, duk eller folier) 

4202 92 11 – – – – Ressäckar, necessärer, ryggsäckar och sportväskor 9,7 3 

4202 92 15 – – – – Fodral till musikinstrument 6,7 0 

4202 92 19 – – – – Andra 9,7 3 

– – – Av textilvara 

4202 92 91 – – – – Ressäckar, necessärer, ryggsäckar och sportväskor 2,7 0 

4202 92 98 – – – – Andra 2,7 0 

4202 99 00 – – Andra 3,7 0 

4203 Kläder och tillbehör till kläder, av läder eller konstläder 

4203 10 00 – Kläder 4 0 

– Handskar, halvhandskar och vantar 

4203 21 00 – – Speciellt utformade för att användas vid sport- eller idrotts
utövning 

9 3 

4203 29 – – Andra 

4203 29 10 – – – Arbetshandskar 9 3 

– – – Andra
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4203 29 91 – – – – För män och pojkar 7 0 

4203 29 99 – – – – Andra 7 0 

4203 30 00 – Bälten och axelremmar 5 0 

4203 40 00 – Andra tillbehör till kläder 5 0 

4205 00 Andra varor av läder eller konstläder 

– Av sådana slag som används i maskiner, apparater eller 
mekaniska redskap eller för annat tekniskt ändamål 

4205 00 11 – – Transportband 2 0 

4205 00 19 – – Andra 3 0 

4205 00 90 – Andra 2,5 0 

4206 00 00 Varor av tarmar, guldslagarhinna, blåsor eller senor 1,7 0 

43 KAPITEL 43 – PÄLSSKINN OCH KONSTGJORD PÄLS; VA
ROR AV DESSA MATERIAL 

4301 Oberedda pälsskinn (inbegripet huvuden, svansar, tassar och 
andra delar eller avklipp, lämpliga för körsnärsbruk), andra än 
oberedda hudar och skinn enligt nr 4101, 4102 eller 4103 

4301 10 00 – Hela skinn av mink, med eller utan huvud, svans eller tassar Fri 0 

4301 30 00 – Hela skinn av följande lamm: astrakan, breitschwanz, kara
kul, persian och liknande lamm, indiskt, kinesiskt och mon
goliskt lamm samt tibetlamm, med eller utan huvud, svans 
eller tassar 

Fri 0 

4301 60 00 – Hela skinn av räv, med eller utan huvud, svans eller tassar Fri 0 

4301 80 – Andra hela pälsskinn, med eller utan huvud, svans eller 
tassar 

4301 80 30 – – Av murmeldjur Fri 0 

4301 80 50 – – Av vilda kattdjur Fri 0 

4301 80 70 – – Andra Fri 0 

4301 90 00 – Huvuden, svansar, tassar och andra delar eller avklipp, lämp
liga för körsnärsbruk 

Fri 0 

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

– Hela skinn, med eller utan huvud, svans eller tassar, lösa 

4302 11 00 – – Av mink Fri 0 

4302 19 – – Andra

SV 14.5.2011 Europeiska unionens officiella tidning L 127/789

1635 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 31 schwedischer Vertragstext (Normativer Teil) 791 von 1432

www.parlament.gv.at



KN2007 Varuslag Bastullsats Kategori Ingångspris 

4302 19 10 – – – Av bäver Fri 0 

4302 19 20 – – – Av bisamråtta Fri 0 

4302 19 30 – – – Av räv Fri 0 

4302 19 35 – – – Av kanin eller hare Fri 0 

– – – Av säl 

4302 19 41 – – – – Av ungar av grönlandssäl (whitecoat) eller av hårsäl 
(blueback) 

2,2 0 

4302 19 49 – – – – Andra 2,2 0 

4302 19 50 – – – Av havsutter eller av nutria 2,2 0 

4302 19 60 – – – Av murmeldjur 2,2 0 

4302 19 70 – – – Av vilda kattdjur 2,2 0 

– – – Av får eller lamm 

4302 19 75 – – – – Hela skinn av följande lamm: astrakan, breitschwanz, 
karakul, persian och liknande lamm, indiskt, kinesiskt 
och mongoliskt lamm samt tibetlamm 

Fri 0 

4302 19 80 – – – – Andra 2,2 0 

4302 19 95 – – – Andra 2,2 0 

4302 20 00 – Huvuden, svansar, tassar och andra delar eller avklipp, icke 
hopfogade 

Fri 0 

4302 30 – Hela skinn och delar eller avklipp av skinn, hopfogade 

4302 30 10 – – S.k. utryckta skinn 2,7 0 

– – Andra slag 

4302 30 21 – – – Av mink 2,2 0 

4302 30 25 – – – Av kanin eller hare 2,2 0 

4302 30 31 – – – Av följande lamm: astrakan, breitschwanz, karakul, per
sian och liknande lamm, indiskt, kinesiskt och mongoliskt 
lamm samt tibetlamm 

2,2 0 

4302 30 41 – – – Av bisamråtta 2,2 0 

4302 30 45 – – – Av räv 2,2 0 

– – – Av säl 

4302 30 51 – – – – Av ungar av grönlandssäl (whitecoat) eller av hårsäl 
(blueback) 

2,2 0 

4302 30 55 – – – – Andra 2,2 0
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4302 30 61 – – – Av havsutter eller av nutria 2,2 0 

4302 30 71 – – – Av vilda kattdjur 2,2 0 

4302 30 95 – – – Andra 2,2 0 

4303 Kläder och tillbehör till kläder samt andra varor av pälsskinn 

4303 10 – Kläder och tillbehör till kläder 

4303 10 10 – – Av pälsskinn av ungar av grönlandssäl (whitecoat) eller av 
hårsäl (blueback) 

3,7 0 

4303 10 90 – – Andra 3,7 0 

4303 90 00 – Andra slag 3,7 0 

4304 00 00 Konstgjord päls och varor av konstgjord päls 3,2 0 

44 KAPITEL 44 – TRÄ OCH VAROR AV TRÄ; TRÄKOL 

4401 Brännved i form av stockar, kubbar, vedträn, kvistar, risknip
pen e.d.; trä i form av flis eller spån, sågspån och annat 
träavfall, även agglomererat till vedträn, briketter, pelletar eller 
liknande former 

4401 10 00 – Brännved i form av stockar, kubbar, vedträn, kvistar, risk
nippen e.d. 

Fri 0 

– Trä i form av flis eller spån 

4401 21 00 – – Av barrträ Fri 0 

4401 22 00 – – Av lövträ Fri 0 

4401 30 – Sågspån och annat träavfall, även agglomererat till vedträn, 
briketter, pelletar eller liknande former 

4401 30 10 – – Sågspån Fri 0 

4401 30 90 – – Andra Fri 0 

4402 Träkol (inbegripet kol av nötter eller nötskal), även agglome
rerat 

4402 10 00 – Av bambu Fri 0 

4402 90 00 – Annat Fri 0 

4403 Virke, obearbetat, barkat, befriat från splintved eller bilat eller 
grovt sågat på två eller fyra sidor 

4403 10 00 – Målat, betsat eller behandlat med kreosot eller annat kon
serveringsmedel 

Fri 0 

4403 20 – Annat, av barrträ 

– – Av gran (Picea abies Karst.) eller ädelgran (Abies alba Mill.)
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4403 20 11 – – – Sågtimmer Fri 0 

4403 20 19 – – – Annat Fri 0 

– – Av furu (Pinus sylvestris L.) 

4403 20 31 – – – Sågtimmer Fri 0 

4403 20 39 – – – Annat Fri 0 

– – Annat 

4403 20 91 – – – Sågtimmer Fri 0 

4403 20 99 – – – Annat Fri 0 

– Annat av tropiska träslag enligt anm. 1 till undernummer i 
detta kapitel 

4403 41 00 – – Mörkröd meranti, ljusröd meranti och meranti bakau Fri 0 

4403 49 – – Annat 

4403 49 10 – – – Afrikansk mahogny, iroko och sapelli Fri 0 

4403 49 20 – – – Okoumé Fri 0 

4403 49 40 – – – Sipo Fri 0 

4403 49 95 – – – Annat Fri 0 

– Annat 

4403 91 – – Av ek (Quercus spp.) 

4403 91 10 – – – Sågtimmer Fri 0 

4403 91 90 – – – Annat Fri 0 

4403 92 – – Av bok (Fagus spp.) 

4403 92 10 – – – Sågtimmer Fri 0 

4403 92 90 – – – Annat Fri 0 

4403 99 – – Annat 

4403 99 10 – – – Av poppel Fri 0 

4403 99 30 – – – Av eukalyptus Fri 0 

– – – Av björk 

4403 99 51 – – – – Sågtimmer Fri 0 

4403 99 59 – – – – Annat Fri 0 

4403 99 95 – – – Annat Fri 0
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4404 Tunnbandsvidjor av trä; kluvna störar; pålar och störar av trä, 
tillspetsade men inte sågade i längdriktningen; träkäppar, 
grovt tillformade men inte svarvade, böjda eller på annat 
sätt bearbetade, lämpliga för tillverkning av promenadkäppar, 
paraplyer, verktygsskaft e.d.; träspån av sådana slag som an
vänds för tillverkning av korgar, askar, siktar e.d. samt lik
nande spån 

4404 10 00 – Av barrträ Fri 0 

4404 20 00 – Av lövträ Fri 0 

4405 00 00 Träull, trämjöl Fri 0 

4406 Järnvägs- och spårvägssliprar av trä 

4406 10 00 – Oimpregnerade Fri 0 

4406 90 00 – Andra slag Fri 0 

4407 Virke, sågat eller kluvet i längdriktningen eller skuret eller 
svarvat till skivor, även hyvlat, slipat eller längdskarvat, med 
en tjocklek av mer än 6 mm 

4407 10 – Av barrträ 

4407 10 15 – – Slipat; längdskarvat, även hyvlat eller slipat Fri 0 

– – Annat 

– – – Hyvlat 

4407 10 31 – – – – Av gran (Picea abies Karst.) eller ädelgran (Abies alba 
Mill.) 

Fri 0 

4407 10 33 – – – – Av furu (Pinus sylvestris L.) Fri 0 

4407 10 38 – – – – Annat Fri 0 

– – – Annat 

4407 10 91 – – – – Av gran (Picea abies Karst.) eller ädelgran (Abies alba 
Mill.) 

Fri 0 

4407 10 93 – – – – Av furu (Pinus sylvestris L.) Fri 0 

4407 10 98 – – – – Annat Fri 0 

– Av tropiska träslag enligt anm. 1 till undernummer i detta 
kapitel 

4407 21 – – Mahogny (Swietenia spp.) 

4407 21 10 – – – Slipat; längdskarvat, även hyvlat eller slipat 2,5 0 

– – – Annat 

4407 21 91 – – – – Hyvlat 2 0 

4407 21 99 – – – – Annat Fri 0 

4407 22 – – Virola, imbuia och balsa
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4407 22 10 – – – Slipat; längdskarvat, även hyvlat eller slipat 2,5 0 

– – – Annat 

4407 22 91 – – – – Hyvlat 2 0 

4407 22 99 – – – – Annat Fri 0 

4407 25 – – Mörkröd meranti, ljusröd meranti och meranti bakau 

4407 25 10 – – – Längdskarvat, även hyvlat eller slipat 2,5 0 

– – – Annat 

4407 25 30 – – – – Hyvlat 2 0 

4407 25 50 – – – – Slipat 2,5 0 

4407 25 90 – – – – Annat Fri 0 

4407 26 – – Vit lauan, vit meranti, vit seraya, gul meranti och alan 

4407 26 10 – – – Längdskarvat, även hyvlat eller slipat 2,5 0 

– – – Annat 

4407 26 30 – – – – Hyvlat 2 0 

4407 26 50 – – – – Slipat 2,5 0 

4407 26 90 – – – – Annat Fri 0 

4407 27 – – Sapelli 

4407 27 10 – – – Slipat; längdskarvat, även hyvlat eller slipat 2,5 0 

– – – Annat 

4407 27 91 – – – – Hyvlat 2 0 

4407 27 99 – – – – Annat Fri 0 

4407 28 – – Iroko 

4407 28 10 – – – Slipat; längdskarvat, även hyvlat eller slipat 2,5 0 

– – – Annat 

4407 28 91 – – – – Hyvlat 2 0 

4407 28 99 – – – – Annat Fri 0 

4407 29 – – Annat
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4407 29 15 – – – Längdskarvat, även hyvlat eller slipat 2,5 0 

– – – Annat 

– – – – Afrikansk mahogny, azobé, dibétou (afrikansk valnöt), 
ilomba, jelutong, jongkong, kapur, kempas, keruing, 
limba, makoré, mansonia, merbau, obeche (abachi), 
okoumé, palissandre de Para, palissandre de Rio, palis
sandre de Rose, ramin, sipo, teak och tiama 

– – – – – Hyvlat 

4407 29 20 – – – – – – Palissandre de Para, palissandre de Rio eller palis
sandre de Rose 

2 0 

4407 29 25 – – – – – – Annat 2 0 

4407 29 45 – – – – – Slipat 2,5 0 

– – – – – Annat 

4407 29 61 – – – – – – Azobé Fri 0 

4407 29 68 – – – – – – Annat Fri 0 

– – – – Annat 

4407 29 83 – – – – – Hyvlat 2 0 

4407 29 85 – – – – – Slipat 2,5 0 

4407 29 95 – – – – – Annat Fri 0 

– Andra slag 

4407 91 – – Av ek (Quercus spp.) 

4407 91 15 – – – Slipat; längdskarvat, även hyvlat eller slipat Fri 0 

– – – Annat 

– – – – Hyvlat 

4407 91 31 – – – – – Icke sammansatt parkettstav Fri 0 

4407 91 39 – – – – – Annat Fri 0 

4407 91 90 – – – – Annat Fri 0 

4407 92 00 – – Av bok (Fagus spp.) Fri 0 

4407 93 – – Av lönn (Acer spp.) 

4407 93 10 – – – Hyvlat; längdskarvat, även hyvlat eller slipat Fri 0 

– – – Annat 

4407 93 91 – – – – Slipat 2,5 0
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4407 93 99 – – – – Annat Fri 0 

4407 94 – – Av körsbärsträ (Prunus spp.) 

4407 94 10 – – – Hyvlat; längdskarvat, även hyvlat eller slipat Fri 0 

– – – Annat 

4407 94 91 – – – – Slipat 2,5 0 

4407 94 99 – – – – Annat Fri 0 

4407 95 – – Av ask (Fraxinus spp.) 

4407 95 10 – – – Hyvlat; längdskarvat, även hyvlat eller slipat Fri 0 

– – – Annat 

4407 95 91 – – – – Slipat 2,5 0 

4407 95 99 – – – – Annat Fri 0 

4407 99 – – Annat 

4407 99 20 – – – Längdskarvat, även hyvlat eller slipat Fri 0 

– – – Annat 

4407 99 25 – – – – Hyvlat Fri 0 

4407 99 40 – – – – Slipat 2,5 0 

– – – – Andra 

4407 99 91 – – – – – Av poppel Fri 0 

4407 99 96 – – – – – Av tropiska träslag Fri 0 

4407 99 98 – – – – – Annat Fri 0 

4408 Skivor för fanering (inbegripet sådana som erhållits genom 
skärning av laminerat virke), skivor för plywood eller för 
liknande laminerat virke och annat virke, sågat i längdrikt
ningen eller skuret eller svarvat till skivor, även hyvlat, slipat, 
kantskarvat eller längdskarvat, med en tjocklek av högst 6 
mm 

4408 10 – Av barrträ 

4408 10 15 – – Hyvlat; slipat; längdskarvat, även hyvlat eller slipat 3 0 

– – Annat 

4408 10 91 – – – Trä för framställning av blyertspennor Fri 0 

– – – Annat 

4408 10 93 – – – – Med en tjocklek av högst 1 mm 4 0
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4408 10 99 – – – – Med en tjocklek av mer än 1 mm 4 0 

– Av tropiska träslag enligt anm. 1 till undernummer i detta 
kapitel 

4408 31 – – Mörkröd meranti, ljusröd meranti och meranti bakau 

4408 31 11 – – – Längdskarvat, även hyvlat eller slipat 4,9 0 

– – – Annat 

4408 31 21 – – – – Hyvlat 4 0 

4408 31 25 – – – – Slipat 4,9 0 

4408 31 30 – – – – Annat 6 0 

4408 39 – – Annat 

– – – Afrikansk mahogny, limba, mahogny (Swietenia spp.), 
obeche (abachi), okoumé, palissandre de Para, palissandre 
de Rio, palissandre de Rose, sapelli, sipo, virola och vit 
lauan 

4408 39 15 – – – – Slipat; längdskarvat, även hyvlat eller slipat 4,9 0 

– – – – Annat 

4408 39 21 – – – – – Hyvlat 4 0 

– – – – – Annat 

4408 39 31 – – – – – – Med en tjocklek av högst 1 mm 6 0 

4408 39 35 – – – – – – Med en tjocklek av mer än 1 mm 6 0 

– – – Andra slag 

4408 39 55 – – – – Hyvlat; slipat; längdskarvat, även hyvlat eller slipat 3 0 

– – – – Annat 

4408 39 70 – – – – – Trä för framställning av blyertspennor Fri 0 

– – – – – Annat 

4408 39 85 – – – – – – Med en tjocklek av högst 1 mm 4 0 

4408 39 95 – – – – – – Med en tjocklek av mer än 1 mm 4 0 

4408 90 – Andra slag 

4408 90 15 – – Hyvlat; slipat; längdskarvat, även hyvlat eller slipat 3 0 

– – Annat 

4408 90 35 – – – Trä för framställning av blyertspennor Fri 0 

– – – Annat

SV 14.5.2011 Europeiska unionens officiella tidning L 127/797

1635 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 31 schwedischer Vertragstext (Normativer Teil) 799 von 1432

www.parlament.gv.at



KN2007 Varuslag Bastullsats Kategori Ingångspris 

4408 90 85 – – – – Med en tjocklek av högst 1 mm 4 0 

4408 90 95 – – – – Med en tjocklek av mer än 1 mm 4 0 

4409 Virke (inbegripet icke sammansatt parkettstav), likformigt be
arbetat utefter hela längden (spontat, falsat, fasat, försett med 
pärlstav, profilerat, bearbetat till rund form e.d.) på kanter, 
ändar eller sidor, även hyvlat, slipat eller längdskarvat 

4409 10 – Av barrträ 

4409 10 11 – – Lister för ramar, speglar o.d. Fri 0 

4409 10 18 – – Annat Fri 0 

– Av lövträ 

4409 21 00 – – Av bambu Fri 0 

4409 29 – – Annat 

4409 29 10 – – – Lister för ramar, speglar o.d. Fri 0 

– – – Annat 

4409 29 91 – – – – Icke sammansatt parkettstav Fri 0 

4409 29 99 – – – – Annat virke Fri 0 

4410 Spånskivor, oriented strand board (OSB) och liknande skivor 
(t.ex. waferboard) av trä eller andra vedartade material, även 
agglomererade med harts eller andra organiska bindemedel 

– Av trä 

4410 11 – – Spånskivor 

4410 11 10 – – – Obearbetade eller endast slipade 7 3 

4410 11 30 – – – Ytbelagda med melaminplastimpregnerat papper 7 3 

4410 11 50 – – – Ytbelagda med dekorativa plattor av plastlaminat 7 3 

4410 11 90 – – – Andra slag 7 3 

4410 12 – – oriented strand board (OSB) 

4410 12 10 – – – Obearbetade eller endast slipade 7 3 

4410 12 90 – – – Andra slag 7 3 

4410 19 00 – – Andra slag 7 3 

4410 90 00 – Andra 7 3
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4411 Fiberskivor av trä eller andra vedartade material, även innehål
lande harts eller andra organiska bindemedel 

– Torrtillverkade träfiberskivor (MDF) 

4411 12 – – Med en tjocklek av högst 5 mm 

4411 12 10 – – – Inte mekaniskt bearbetade och inte ytbelagda 7 3 

4411 12 90 – – – Andra 7 3 

4411 13 – – Med en tjocklek av mer än 5 mm men högst 9 mm 

4411 13 10 – – – Inte mekaniskt bearbetade och inte ytbelagda 7 3 

4411 13 90 – – – Andra 7 3 

4411 14 – – Med en tjocklek av mer än 9 mm 

4411 14 10 – – – Inte mekaniskt bearbetade och inte ytbelagda 7 3 

4411 14 90 – – – Andra 7 3 

– Andra 

4411 92 – – Med en densitet av mer än 0,8 g/cm 3 

4411 92 10 – – – Inte mekaniskt bearbetade och inte ytbelagda 7 3 

4411 92 90 – – – Andra 7 3 

4411 93 – – Med en densitet av mer än 0,5 g/cm 3 men högst 0,8 g/cm 3 

4411 93 10 – – – Inte mekaniskt bearbetade och inte ytbelagda 7 3 

4411 93 90 – – – Andra 7 3 

4411 94 – – Med en densitet av högst 0,5 g/cm 3 

4411 94 10 – – – Inte mekaniskt bearbetade och inte ytbelagda 7 3 

4411 94 90 – – – Andra 7 3 

4412 Kryssfaner (plywood), fanerade skivor och liknande trälaminat 

4412 10 00 – Av bambu 10 3 

– Annat kryssfaner (annan plywood), bestående enbart av trä
fanerskikt (av annat trä än bambu) som vart och ett har en 
tjocklek av högst 6 mm 

4412 31 – – Med minst ett yttre skikt av tropiska träslag enligt anm. 1 
till undernummer till detta kapitel 

4412 31 10 – – – Av afrikansk mahogny, ljusröd meranti, mörkröd meranti, 
limba, äkta mahogny (Swietenia spp.), obeche (abachi), 
okoumé, palissandre de Para, palissandre de Rio, palis
sandre de Rose, sapelli, sipo, virola och vit lauan 

10 3
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4412 31 90 – – – Andra 7 3 

4412 32 00 – – Andra, med minst ett yttre skikt av lövträ 7 3 

4412 39 00 – – Andra 7 3 

– Andra 

4412 94 – – Lamellträ (blockboard, laminboard och battenboard) 

4412 94 10 – – – Med minst ett yttre skikt av lövträ 10 3 

4412 94 90 – – – Andra 6 3 

4412 99 – – Andra 

4412 99 30 – – – Innehållande minst ett skikt av spånskiva 6 3 

4412 99 70 – – – Andra 10 3 

4413 00 00 Förtätat trä i block, plattor, ribbor eller profilerade former Fri 0 

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

4414 00 10 – Av tropiska träslag enligt kompl. anm. 2 till detta kapitel 2,5 0 

4414 00 90 – Av andra träslag Fri 0 

4415 Packlådor, förpackningsaskar, häckar, tunnor och liknande 
förpackningar, av trä; kabeltrummor av trä; lastpallar, pall
boxar och liknande anordningar, av trä; pallflänsar av trä 

4415 10 – Packlådor, förpackningsaskar, häckar, tunnor och liknande 
förpackningar; kabeltrummor 

4415 10 10 – – Packlådor, förpackningsaskar, häckar, tunnor och liknande 
förpackningar 

4 0 

4415 10 90 – – Kabeltrummor 3 0 

4415 20 – Lastpallar, pallboxar och liknande anordningar; pallflänsar 

4415 20 20 – – Lastpallar; pallflänsar 3 0 

4415 20 90 – – Andra 4 0 

4416 00 00 Fat, tunnor, kar, baljor och andra tunnbinderiarbeten samt 
delar till sådana arbeten, av trä, inbegripet tunnstav 

Fri 0 

4417 00 00 Verktyg och redskap, infattningar, handtag och skaft till verk
tyg eller redskap, borstträn samt borst- och kvastskaft, av trä; 
skoläster och skoblock, av trä 

Fri 0 

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

4418 10 – Fönster (även franska) och fönsterkarmar 

4418 10 10 – – Av tropiska träslag enligt kompl. anm. 2 till detta kapitel 3 0
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4418 10 50 – – Av barrträ 3 0 

4418 10 90 – – Av andra träslag 3 0 

4418 20 – Dörrar, dörrkarmar och dörrtrösklar 

4418 20 10 – – Av tropiska träslag enligt kompl. anm. 2 till detta kapitel 3 0 

4418 20 50 – – Av barrträ Fri 0 

4418 20 80 – – Av andra träslag Fri 0 

4418 40 00 – Formar, formluckor o.d., för betonggjutning Fri 0 

4418 50 00 – Vissa takspån (”shingles” och ”shakes”) Fri 0 

4418 60 00 – Stolpar och bjälkar Fri 0 

– Sammansatta golvskivor 

4418 71 00 – – För mosaikgolv 3 0 

4418 72 00 – – Andra, flerskiktade Fri 0 

4418 79 00 – – Andra Fri 0 

4418 90 – Andra slag 

4418 90 10 – – Limträ Fri 0 

4418 90 80 – – Annan Fri 0 

4419 00 Bords- och köksartiklar av trä 

4419 00 10 – Av tropiska träslag enligt kompl. anm. 2 till detta kapitel Fri 0 

4419 00 90 – Av andra träslag Fri 0 

4420 Trä med inläggningar; skrin, askar, etuier och fodral för smyc
ken, matsilver och liknande artiklar, av trä; statyetter och 
andra prydnadsföremål, av trä; rumsinventarier av trä, inte 
inbegripna i kap. 94 

4420 10 – Statyetter och andra prydnadsföremål, av trä 

4420 10 11 – – Av tropiska träslag enligt kompl. anm. 2 till detta kapitel 3 0 

4420 10 19 – – Av andra träslag Fri 0 

4420 90 – Andra slag 

4420 90 10 – – Trä med inläggningar 4 0 

– – Andra
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4420 90 91 – – – Av tropiska träslag enligt kompl. anm. 2 till detta kapitel 3 0 

4420 90 99 – – – Andra Fri 0 

4421 Andra varor av trä 

4421 10 00 – Klädgalgar Fri 0 

4421 90 – Andra slag 

4421 90 91 – – Av träfiberplattor 4 0 

4421 90 98 – – Andra Fri 0 

45 KAPITEL 45 – KORK OCH VAROR AV KORK 

4501 Naturkork, obearbetad eller enkelt förarbetad; korkavfall; kros
sad, granulerad eller malen kork 

4501 10 00 – Naturkork, obearbetad eller enkelt förarbetad Fri 0 

4501 90 00 – Andra slag Fri 0 

4502 00 00 Naturkork, befriad från det yttre barklagret eller sågad eller 
skuren så att yttersidan och innersidan blivit tämligen paral
lella, samt naturkork i kvadratiska eller rektangulära block, 
plattor, skivor eller remsor (inbegripet skarpkantade ämnen 
till korkar) 

Fri 0 

4503 Varor av naturkork 

4503 10 – Korkar 

4503 10 10 – – Cylindriska 4,7 0 

4503 10 90 – – Andra 4,7 0 

4503 90 00 – Andra slag 4,7 0 

4504 Presskork (kork som agglomererats med eller utan bindeme
del) och varor av presskork 

4504 10 – Block, plattor (inbegripet golvplattor), skivor, remsor, ron
deller och massiva cylindrar 

– – Korkar 

4504 10 11 – – – För mousserande vin, även med påsatt skiva av naturkork 4,7 0 

4504 10 19 – – – Andra 4,7 0 

– – Andra 

4504 10 91 – – – Med bindemedel 4,7 0 

4504 10 99 – – – Andra 4,7 0 

4504 90 – Andra slag
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4504 90 20 – – Korkar 4,7 0 

4504 90 80 – – Andra 4,7 0 

46 KAPITEL 46 – VAROR AV HALM, ESPARTO ELLER ANDRA 
FLÄTNINGSMATERIAL; KORGMAKERIARBETEN 

4601 Flätor och liknande produkter av flätningsmaterial, även sam
manfogade till band; flätningsmaterial, flätor och liknande 
produkter av flätningsmaterial, hopbundna i parallella parter 
eller vävda till platta produkter, även utgörande färdiga artiklar 
(t.ex. mattor och gallerverk) 

– Mattor och gallerverk av vegetabiliska material 

4601 21 – – Av bambu 

4601 21 10 – – – Av flätor och liknande produkter av flätningsmaterial 3,7 0 

4601 21 90 – – – Andra 2,2 0 

4601 22 – – Av rotting 

4601 22 10 – – – Av flätor och liknande produkter av flätningsmaterial 3,7 0 

4601 22 90 – – – Andra 2,2 0 

4601 29 – – Andra 

4601 29 10 – – – Av flätor och liknande produkter av flätningsmaterial 3,7 0 

4601 29 90 – – – Andra 2,2 0 

– Andra slag 

4601 92 – – Av bambu 

4601 92 05 – – – Flätor och liknande produkter av flätningsmaterial, även 
sammanfogade till band 

Fri 0 

– – – Andra slag 

4601 92 10 – – – – Av flätor och liknande produkter av flätningsmaterial 3,7 0 

4601 92 90 – – – – Andra 2,2 0 

4601 93 – – Av rotting 

4601 93 05 – – – Flätor och liknande produkter av flätningsmaterial, även 
sammanfogade till band 

Fri 0 

– – – Andra slag 

4601 93 10 – – – – Av flätor och liknande produkter av flätningsmaterial 3,7 0 

4601 93 90 – – – – Andra 2,2 0 

4601 94 – – Av andra vegetabiliska material
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4601 94 05 – – – Flätor och liknande produkter av flätningsmaterial, även 
sammanfogade till band 

Fri 0 

– – – Andra slag 

4601 94 10 – – – – Av flätor och liknande produkter av flätningsmaterial 3,7 0 

4601 94 90 – – – – Andra 2,2 0 

4601 99 – – Andra 

4601 99 05 – – – Flätor och liknande produkter av flätningsmaterial, även 
sammanfogade till band 

1,7 0 

– – – Andra slag 

4601 99 10 – – – – Av flätor och liknande produkter av flätningsmaterial 4,7 0 

4601 99 90 – – – – Andra 2,7 0 

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

– Av vegetabiliska material 

4602 11 00 – – Av bambu 3,7 0 

4602 12 00 – – Av rotting 3,7 0 

4602 19 – – Andra 

4602 19 10 – – – Halmhylsor för flaskor 1,7 0 

– – – Andra slag 

4602 19 91 – – – – Korgmakeriarbeten och andra artiklar, formade direkt av 
flätningsmaterial 

3,7 0 

4602 19 99 – – – – Andra 3,7 0 

4602 90 00 – Andra slag 4,7 0 

47 KAPITEL 47 – MASSA AV VED ELLER ANDRA FIBRÖSA 
CELLULOSAHALTIGA MATERIAL; PAPPER ELLER PAPP 
FÖR ÅTERVINNING (AVFALL OCH FÖRBRUKADE VAROR) 

4701 00 Mekanisk massa av ved 

4701 00 10 – Termomekanisk massa Fri 0 

4701 00 90 – Annan Fri 0 

4702 00 00 Dissolvingmassa av ved Fri 0 

4703 Sodamassa och sulfatmassa, av ved, med undantag av dissol
vingmassa 

– Oblekt
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4703 11 00 – – Av barrträ Fri 0 

4703 19 00 – – Av lövträ Fri 0 

– Halvblekt eller blekt 

4703 21 00 – – Av barrträ Fri 0 

4703 29 00 – – Av lövträ Fri 0 

4704 Sulfitmassa av ved, med undantag av dissolvingmassa 

– Oblekt 

4704 11 00 – – Av barrträ Fri 0 

4704 19 00 – – Av lövträ Fri 0 

– Halvblekt eller blekt 

4704 21 00 – – Av barrträ Fri 0 

4704 29 00 – – Av lövträ Fri 0 

4705 00 00 Massa av trä erhållen genom en kombination av mekaniska 
och kemiska processer 

Fri 0 

4706 Massa av fibrer erhållna ur papper eller papp för återvinning 
(avfall och förbrukade varor) eller av andra fibrösa cellulosa
haltiga material 

4706 10 00 – Massa av bomullslinters Fri 0 

4706 20 00 – Massa av fibrer erhållna ur papper eller papp för återvinning 
(avfall och förbrukade varor) 

Fri 0 

4706 30 00 – Annan, av bambu Fri 0 

– Andra slag 

4706 91 00 – – Mekanisk massa Fri 0 

4706 92 00 – – Kemisk massa Fri 0 

4706 93 00 – – Halvkemisk massa Fri 0 

4707 Papper eller papp för återvinning (avfall och förbrukade varor) 

4707 10 00 – Oblekt kraftpapper eller kraftpapp eller wellpapp Fri 0 

4707 20 00 – Annat papper eller annan papp, tillverkade huvudsakligen av 
blekt kemisk massa, inte färgade i mälden 

Fri 0 

4707 30 – Papper eller papp, tillverkade huvudsakligen av mekanisk 
massa (t.ex. tidningar, tidskrifter och liknande tryckalster) 

4707 30 10 – – Gamla och osålda tidningar och tidskrifter, telefonkatalo
ger, broschyrer och tryckt reklammaterial 

Fri 0
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4707 30 90 – – Andra slag Fri 0 

4707 90 – Andra slag, inbegripet avfall och förbrukade varor som inte 
sorterats 

4707 90 10 – – Osorterat Fri 0 

4707 90 90 – – Sorterat Fri 0 

48 KAPITEL 48 – PAPPER OCH PAPP; VAROR AV PAPPERS
MASSA, PAPPER ELLER PAPP 

4801 00 00 Tidningspapper i rullar eller ark Fri 0 

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

4802 10 00 – Papper och papp, handgjorda Fri 0 

4802 20 00 – Papper och papp av sådana slag som används för tillverk
ning av papper och papp som är ljuskänsliga, värmekänsliga 
eller elektrokänsliga 

Fri 0 

4802 40 – Tapetråpapper 

4802 40 10 – – Inte innehållande mekanisk massa eller med en halt av 
sådan massa av högst 10 viktprocent av det totala fiber
innehållet 

Fri 0 

4802 40 90 – – Annat Fri 0 

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

4802 54 00 – – Vägande mindre än 40 g/m 2 Fri 0 

4802 55 – – Vägande minst 40 g/m 2 men högst 150 g/m 2 , i rullar 

4802 55 15 – – – Vägande minst 40 g/m 2 men mindre än 60 g/m 2 Fri 0 

4802 55 25 – – – Vägande minst 60 g/m 2 men mindre än 75 g/m 2 Fri 0 

4802 55 30 – – – Vägande minst 75 g/m 2 men mindre än 80 g/m 2 Fri 0 

4802 55 90 – – – Vägande minst 80 g/m 2 Fri 0 

4802 56 – – Vägande minst 40 g/m 2 men högst 150 g/m 2 , i ark hos 
vilka i ovikt skick den ena sidan inte är längre än 435 
mm och den andra sidan inte längre än 297 mm 

4802 56 20 – – – Hos vilka den ena sidan är 297 mm och den andra sidan 
är 210 mm (A4-format) 

Fri 0 

4802 56 80 – – – Annan Fri 0
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4802 57 00 – – Annat, vägande minst 40 g/m 2 men högst 150 g/m 2 Fri 0 

4802 58 – – Vägande mer än 150 g/m 2 

4802 58 10 – – – I rullar Fri 0 

4802 58 90 – – – Annat Fri 0 

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

4802 61 – – I rullar 

4802 61 15 – – – Vägande mindre än 72 g/m 2 och med en halt av meka
nisk massa av mer än 50 viktprocent av det totala fiber
innehållet 

Fri 0 

4802 61 80 – – – Annat Fri 0 

4802 62 00 – – I ark hos vilka (i ovikt skick) den ena sidan inte är längre 
än 435 mm och den andra sidan inte längre än 297 mm 

Fri 0 

4802 69 00 – – Annat Fri 0 

4803 00 Papper av sådan typ som används till toalettpapper, ansikts
servetter, handdukar eller bordsservetter samt liknande papper 
av sådana slag som används för hushållsändamål eller sanitärt 
ändamål, cellulosavadd och duk av cellulosafibrer, även kräp
pade, plisserade, präglade, perforerade, ytfärgade, ytdekorerade 
eller tryckta, i rullar eller i ark 

4803 00 10 – Cellulosavadd Fri 0 

– Kräppat papper och duk av cellulosafibrer (tissue) 

4803 00 31 – – Vägande högst 25 g/m 2 per skikt Fri 0 

4803 00 39 – – Vägande mer än 25 g/m 2 per skikt Fri 0 

4803 00 90 – Annat Fri 0 

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

– Kraftliner 

4804 11 – – Oblekt 

– – – Med en halt av sulfat- eller sodacellulosa av barrträ av 
minst 80 viktprocent av det totala fiberinnehållet 

4804 11 11 – – – – Vägande mindre än 150 g/m 2 Fri 0 

4804 11 15 – – – – Vägande minst 150 g/m 2 men mindre än 175 g/m 2 Fri 0 

4804 11 19 – – – – Vägande minst 175 g/m 2 Fri 0
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4804 11 90 – – – Annan Fri 0 

4804 19 – – Annan 

– – – Med en halt av sulfat- eller sodacellulosa av barrträ av 
minst 80 viktprocent av det totala fiberinnehållet 

– – – – Bestående av ett eller flera oblekta lager och ett utvän
digt lager, som är blekt, halvblekt eller färgat 

4804 19 11 – – – – – Vägande mindre än 150 g/m 2 Fri 0 

4804 19 15 – – – – – Vägande minst 150 g/m 2 men mindre än 175 g/m 2 Fri 0 

4804 19 19 – – – – – Vägande minst 175 g/m 2 Fri 0 

– – – – Andra 

4804 19 31 – – – – – Vägande mindre än 150 g/m 2 Fri 0 

4804 19 38 – – – – – Vägande minst 150 g/m 2 Fri 0 

4804 19 90 – – – Annan Fri 0 

– Kraftsäckspapper 

4804 21 – – Oblekt 

4804 21 10 – – – Med en halt av sulfat- eller sodacellulosa av barrträ av 
minst 80 viktprocent av det totala fiberinnehållet 

Fri 0 

4804 21 90 – – – Annat Fri 0 

4804 29 – – Annan 

4804 29 10 – – – Med en halt av sulfat- eller sodacellulosa av barrträ av 
minst 80 viktprocent av det totala fiberinnehållet 

Fri 0 

4804 29 90 – – – Annat Fri 0 

– Annat kraftpapper, vägande högst 150 g/m 2 

4804 31 – – Oblekt 

– – – Med en halt av sulfat- eller sodacellulosa av barrträ av 
minst 80 viktprocent av det totala fiberinnehållet 

4804 31 51 – – – – Kraftpapper för elektrisk isolering Fri 0 

4804 31 58 – – – – Annat Fri 0 

4804 31 80 – – – Annat Fri 0
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4804 39 – – Annat 

– – – Med en halt av sulfat- eller sodacellulosa av barrträ av 
minst 80 viktprocent av det totala fiberinnehållet 

4804 39 51 – – – – Likformigt blekt i hela mälden Fri 0 

4804 39 58 – – – – Annat Fri 0 

4804 39 80 – – – Annat Fri 0 

– Annat kraftpapper, vägande mer än 150 g/m 2 men mindre 
än 225 g/m 2 

4804 41 – – Oblekt 

4804 41 10 – – – Med en halt av sulfat- eller sodacellulosa av barrträ av 
minst 80 viktprocent av det totala fiberinnehållet 

Fri 0 

– – – Annat 

4804 41 91 – – – – Lamineringskraftpapper Fri 0 

4804 41 99 – – – – Annat Fri 0 

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

4804 42 10 – – – Med en halt av sulfat- eller sodacellulosa av barrträ av 
minst 80 viktprocent av det totala fiberinnehållet 

Fri 0 

4804 42 90 – – – Annat Fri 0 

4804 49 – – Annat 

4804 49 10 – – – Med en halt av sulfat- eller sodacellulosa av barrträ av 
minst 80 viktprocent av det totala fiberinnehållet 

Fri 0 

4804 49 90 – – – Annat Fri 0 

– Annan kraftpapp, vägande minst 225 g/m 2 

4804 51 – – Oblekt 

4804 51 10 – – – Med en halt av sulfat- eller sodacellulosa av barrträ av 
minst 80 viktprocent av det totala fiberinnehållet 

Fri 0 

4804 51 90 – – – Annat Fri 0 

4804 52 – – Likformigt blekt i hela mälden och med en halt av kemisk 
massa av mer än 95 viktprocent av det totala fiberinnehål
let
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4804 52 10 – – – Med en halt av sulfat- eller sodacellulosa av barrträ av 
minst 80 viktprocent av det totala fiberinnehållet 

Fri 0 

4804 52 90 – – – Annat Fri 0 

4804 59 – – Annan 

4804 59 10 – – – Med en halt av sulfat- eller sodacellulosa av barrträ av 
minst 80 viktprocent av det totala fiberinnehållet 

Fri 0 

4804 59 90 – – – Annat Fri 0 

4805 Annat papper eller papp, obelagda och obestrukna, i rullar 
eller ark, inte vidare bearbetade eller behandlade än vad 
som anges i anm. 3 till detta kapitel 

– Vågningspapper 

4805 11 00 – – Halvkemiskt vågningspapper Fri 0 

4805 12 00 – – Vågningspapper av halmmassa Fri 0 

4805 19 – – Annat 

4805 19 10 – – – Vågskiktspapper Fri 0 

4805 19 90 – – – Annat Fri 0 

– Testliner 

4805 24 00 – – Vägande högst 150 g/m 2 Fri 0 

4805 25 00 – – Vägande mer än 150 g/m 2 Fri 0 

4805 30 – Omslagspapper av sulfitmassa 

4805 30 10 – – Vägande mindre än 30 g/m 2 Fri 0 

4805 30 90 – – Vägande minst 30 g/m 2 Fri 0 

4805 40 00 – Filtrerpapper och filtrerpapp Fri 0 

4805 50 00 – Grålumppapper och grålumppapp Fri 0 

– Annat 

4805 91 00 – – Vägande högst 150 g/m 2 Fri 0 

4805 92 00 – – Vägande mer än 150 g/m 2 men mindre än 225 g/m 2 Fri 0 

4805 93 – – Vägande minst 225 g/m 2 

4805 93 20 – – – Framställd av papper för återvinning Fri 0 

4805 93 80 – – – Annat Fri 0
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4806 Pergamentpapper, pergamentpapp, smörpapper, genomskinligt 
ritpapper och pergamyn (glassin) samt annat glättat, genom
synligt eller genomskinligt papper, i rullar eller ark 

4806 10 00 – Pergamentpapper och pergamentpapp Fri 0 

4806 20 00 – Smörpapper Fri 0 

4806 30 00 – Genomskinligt ritpapper Fri 0 

4806 40 – Pergamyn (glassin) och annat glättat, genomsynligt eller ge
nomskinligt papper 

4806 40 10 – – Pergamyn (glassin) Fri 0 

4806 40 90 – – Annat Fri 0 

4807 00 Papper och papp, sammansatta (bestående av skikt förenade 
med bindemedel), inte belagda, bestrukna eller impregnerade, 
även armerade invändigt, i rullar eller ark 

4807 00 30 – Framställd av papper för återvinning, även belagda med 
papper 

Fri 0 

4807 00 80 – Andra Fri 0 

4808 Papper och papp, vågade (med eller utan fastlimmade plana 
ytskikt), kräppade, plisserade, präglade eller perforerade, i rul
lar eller ark, med undantag av varor enligt nr 4803 

4808 10 00 – Papper och papp, vågade (inbegripet wellpapp), även perfo
rerade 

Fri 0 

4808 20 00 – Kraftsäckpapper, kräppat eller plisserat, även präglat eller 
perforerat 

Fri 0 

4808 30 00 – Annat kraftpapper, kräppat eller plisserat, även präglat eller 
perforerat 

Fri 0 

4808 90 00 – Andra slag Fri 0 

4809 Karbonpapper, självkopierande papper och annat kopierings- 
eller övertryckspapper (inbegripet belagt, bestruket eller im
pregnerat papper för stenciler eller offsetplåtar), även tryckta, 
i rullar eller ark 

4809 20 – Självkopierande papper 

4809 20 10 – – I rullar Fri 0 

4809 20 90 – – I ark Fri 0 

4809 90 – Andra slag 

4809 90 10 – – Karbonpapper och liknande kopieringspapper Fri 0 

4809 90 90 – – Andra Fri 0
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4810 Papper och papp, på ena eller båda sidorna belagda eller 
bestrukna med kaolin eller andra oorganiska ämnen med eller 
utan bindemedel, men utan annan beläggning, även ytfärgade, 
ytdekorerade eller tryckta, i rullar eller kvadratiska eller rek
tangulära ark, oavsett storlek 

– Papper och papp av sådana slag som används för skrivning, 
tryckning eller annat grafiskt ändamål, inte innehållande 
fibrer som erhållits i en mekanisk eller kemimekanisk pro
cess eller vars innehåll av sådana fibrer utgör högst 10 vikt
procent av det totala fiberinnehållet 

4810 13 – – I rullar 

4810 13 20 – – – Papper och papp av sådana slag som används som un
derlag för ljuskänsligt, värmekänsligt eller elektrokänsligt 
papper eller papp, vägande högst 150 g/m 2 

Fri 0 

4810 13 80 – – – Andra Fri 0 

4810 14 – – I ark hos vilka (i ovikt skick) den ena sidan inte är längre 
än 435 mm och den andra sidan inte längre än 297 mm 

4810 14 20 – – – Papper och papp av sådana slag som används som un
derlag för ljuskänsligt, värmekänsligt eller elektrokänsligt 
papper eller papp, vägande högst 150 g/m 2 

Fri 0 

4810 14 80 – – – Andra Fri 0 

4810 19 – – Andra 

4810 19 10 – – – Papper och papp av sådana slag som används som un
derlag för ljuskänsligt, värmekänsligt eller elektrokänsligt 
papper eller papp, vägande högst 150 g/m 2 

Fri 0 

4810 19 90 – – – Andra Fri 0 

– Papper och papp av sådana slag som används för skrivning, 
tryckning eller andra grafiska ändamål, vars innehåll av fibrer 
som erhållits i en mekanisk eller kemimekanisk process ut
gör mer än 10 viktprocent av det totala fiberinnehållet 

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

4810 22 10 – – – I rullar med en bredd av mer än 15 cm eller i ark med 
den ena sidan längre än 36 cm och den andra sidan 
längre än 15 cm i ovikt skick 

Fri 0 

4810 22 90 – – – Andra Fri 0 

4810 29 – – Andra 

4810 29 30 – – – I rullar Fri 0 

4810 29 80 – – – Andra Fri 0 

– Kraftpapper och kraftpapp, andra än sådana som används 
för skrivning, tryckning eller annat grafiskt ändamål
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4810 31 00 – – Likformigt blekta i hela mälden och med en halt av kemisk 
massa av mer än 95 viktprocent av det totala fiberinnehål
let samt vägande högst 150 g/m 2 

Fri 0 

4810 32 – – Likformigt blekta i hela mälden och med en halt av kemisk 
massa av mer än 95 viktprocent av det totala fiberinnehål
let samt vägande mer än 150 g/m 2 

4810 32 10 – – – Belagda med kaolin Fri 0 

4810 32 90 – – – Andra Fri 0 

4810 39 00 – – Andra Fri 0 

– Annat papper och annan papp 

4810 92 – – Flerskiktade 

4810 92 10 – – – Med alla skikt blekta Fri 0 

4810 92 30 – – – Med endast ett av ytterskikten blekt Fri 0 

4810 92 90 – – – Andra Fri 0 

4810 99 – – Andra 

4810 99 10 – – – Blekt papper och papp, belagda med kaolin Fri 0 

4810 99 30 – – – Belagda med glimmer Fri 0 

4810 99 90 – – – Andra Fri 0 

4811 Papper, papp, cellulosavadd och duk av cellulosafibrer, be
lagda, bestrukna, impregnerade, överdragna, ytfärgade, ytdeko
rerade eller tryckta, i rullar eller kvadratiska eller rektangulära 
ark, oavsett storlek, med undantag av varor enligt nr 4803, 
4809 och 4810 

4811 10 00 – Papper och papp, belagda, bestrukna eller impregnerade med 
tjära, bitumen eller asfalt 

Fri 0 

– Papper och papp, gummerade eller försedda med annan 
klistrande beläggning 

4811 41 – – Självhäftande 

4811 41 20 – – – Med en bredd av högst 10 cm och med klistrande belägg
ning av ovulkat naturligt eller syntetiskt gummi 

Fri 0 

4811 41 90 – – – Annat Fri 0 

4811 49 00 – – Andra Fri 0 

– Papper och papp, belagda, bestrukna eller impregnerade med 
plast (med undantag av klister) 

4811 51 00 – – Blekta, vägande mer än 150 g/m 2 Fri 0 

4811 59 00 – – Andra Fri 0
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4811 60 00 – Papper och papp, belagda, bestrukna eller impregnerade med 
vax, paraffin, stearin, olja eller glycerol 

Fri 0 

4811 90 00 – Annat papper och annan papp samt cellulosavadd och duk 
av cellulosafibrer 

Fri 0 

4812 00 00 Filterblock och filterplattor av pappersmassa Fri 0 

4813 Cigarettpapper, även tillskuret eller i häften; cigaretthylsor 

4813 10 00 – Cigarettpapper i häften; cigaretthylsor Fri 0 

4813 20 00 – Cigarettpapper i rullar med en bredd av högst 5 cm Fri 0 

4813 90 – Andra slag 

4813 90 10 – – Cigarettpapper i rullar med en bredd av mer än 5 cm men 
högst 15 cm 

Fri 0 

4813 90 90 – – Andra slag Fri 0 

4814 Papperstapeter och liknande väggbeklädnad; s.k. fönsterpapper 

4814 10 00 – Papperstapeter och liknande väggbeklädnad av ingrainpapper Fri 0 

4814 20 00 – Papperstapeter och liknande väggbeklädnad av papper som 
på utsidan är överdraget eller belagt med ett kornat, präglat, 
färgat, mönstertryckt eller på annat sätt dekorerat plastskikt 

Fri 0 

4814 90 – Andra slag 

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

Fri 0 

4814 90 80 – – Andra Fri 0 

4816 Karbonpapper, självkopierande papper och annat kopierings- 
eller övertryckspapper (med undantag av papper enligt nr 
4809), pappersstenciler och offsetplåtar av papper, även för
packade i askar 

4816 20 00 – Självkopierande papper Fri 0 

4816 90 00 – Andra slag Fri 0 

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

4817 10 00 – Kuvert Fri 0 

4817 20 00 – Kortbrev, brevkort med enbart postalt tryck samt korrespon
denskort 

Fri 0 

4817 30 00 – Askar, mappar o.d. av papper eller papp, innehållande ett 
sortiment av brevpapper, papperskuvert e.d. 

Fri 0
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4818 Toalettpapper och liknande papper, cellulosavadd eller duk av 
cellulosafibrer, av sådana slag som används för hushållsända
mål eller sanitärt ändamål, i rullar med en bredd av högst 36 
cm, eller nedskurna till bestämd storlek eller form; näsdukar, 
servetter för rengöring av ansikte eller händer, handdukar, 
bordsdukar, bordsservetter, blöjor, tamponger, lakan och lik
nande hushålls-, sanitets- och sjukhusartiklar samt kläder och 
tillbehör till kläder, av pappersmassa, papper, cellulosavadd 
eller duk av cellulosafibrer 

4818 10 – Toalettpapper 

4818 10 10 – – Vägande högst 25 g/m 2 per skikt Fri 0 

4818 10 90 – – Vägande mer än 25 g/m 2 per skikt Fri 0 

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

4818 20 10 – – Näsdukar och servetter för rengöring av ansikte eller hän
der 

Fri 0 

– – Handdukar och hushållspapper 

4818 20 91 – – – I rullar Fri 0 

4818 20 99 – – – Andra Fri 0 

4818 30 00 – Bordsdukar och bordsservetter Fri 0 

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

– – Sanitetsbindor, tamponger o.d. 

4818 40 11 – – – Sanitetsbindor Fri 0 

4818 40 13 – – – Tamponger Fri 0 

4818 40 19 – – – Andra Fri 0 

4818 40 90 – – Blöjor till spädbarn och liknande sanitetsartiklar Fri 0 

4818 50 00 – Kläder och tillbehör till kläder Fri 0 

4818 90 – Andra slag 

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

Fri 0 

4818 90 90 – – Andra Fri 0 

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

4819 10 00 – Kartonger, askar och lådor av wellpapp Fri 0 

4819 20 00 – Vikbara kartonger, askar och lådor av annat papper eller 
annan papp än wellpapp 

Fri 0
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4819 30 00 – Säckar, bärkassar och påsar, med en bredd vid botten av 
minst 40 cm 

Fri 0 

4819 40 00 – Andra säckar, bärkassar och påsar samt strutar Fri 0 

4819 50 00 – Andra förpackningar, inbegripet fodral till grammofonskivor Fri 0 

4819 60 00 – Kortregisterlådor, brevkorgar, förvaringsaskar och liknande 
artiklar av sådana slag som används på kontor, i butiker e.d. 

Fri 0 

4820 Kontorsböcker, räkenskapsböcker, anteckningsböcker, order
böcker, kvittensböcker, brevpapper i block, anteckningsblock, 
dagböcker och liknande artiklar, skrivböcker, skrivunderlägg, 
samlingspärmar (för lösblad eller andra), mappar, blankettsat
ser, även interfolierade med karbonpapper, samt liknande ar
tiklar, av papper eller papp; album för prover eller samlingar 
samt bokpärmar och bokomslag, av papper eller papp 

4820 10 – Kontorsböcker, räkenskapsböcker, anteckningsböcker, order
böcker, kvittensböcker, brevpapper i block, antecknings
block, dagböcker och liknande artiklar 

4820 10 10 – – Kontorsböcker, räkenskapsböcker, orderböcker och kvit
tensböcker 

Fri 0 

4820 10 30 – – Anteckningsböcker, brevpapper i block och antecknings
block 

Fri 0 

4820 10 50 – – Dagböcker Fri 0 

4820 10 90 – – Andra Fri 0 

4820 20 00 – Skrivböcker Fri 0 

4820 30 00 – Samlingspärmar (andra än bokomslag) och mappar Fri 0 

4820 40 – Blankettsatser, även interfolierade med karbonpapper 

4820 40 10 – – I löpande banor Fri 0 

4820 40 90 – – Andra Fri 0 

4820 50 00 – Album för prover eller samlingar Fri 0 

4820 90 00 – Andra slag Fri 0 

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

4821 10 – Tryckta 

4821 10 10 – – Självhäftande Fri 0 

4821 10 90 – – Andra Fri 0 

4821 90 – Andra slag 

4821 90 10 – – Självhäftande Fri 0 

4821 90 90 – – Andra Fri 0 

4822 Bobiner, spolar, cops och liknande artiklar av pappersmassa, 
papper eller papp (även perforerade eller härdade)
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4822 10 00 – Av sådana slag som används för uppspolning av textilgarn Fri 0 

4822 90 00 – Andra slag Fri 0 

4823 Andra slag av papper, papp, cellulosavadd eller duk av cellu
losafibrer, tillskurna till bestämd storlek eller form; andra va
ror av pappersmassa, papper, papp, cellulosavadd eller duk av 
cellulosafibrer 

4823 20 00 – Filtrerpapper och filtrerpapp Fri 0 

4823 40 00 – Tryckt papper i rullar, ark eller rondeller, avsett för registre
rande apparater 

Fri 0 

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

4823 61 00 – – Av bambu Fri 0 

4823 69 – – Andra 

4823 69 10 – – – Brickor, fat och tallrikar Fri 0 

4823 69 90 – – – Andra Fri 0 

4823 70 – Formpressade artiklar av pappersmassa 

4823 70 10 – – Formpressade brickor och kartonger för ägg Fri 0 

4823 70 90 – – Andra Fri 0 

4823 90 – Andra slag 

4823 90 40 – – Papper och annan papp av sådana slag som används för 
skrivning, tryckning eller annat grafiskt ändamål 

Fri 0 

4823 90 85 – – Andra Fri 0 

49 KAPITEL 49 – TRYCKTA BÖCKER, TIDNINGAR, BILDER 
OCH ANDRA PRODUKTER FRÅN DEN GRAFISKA INDU
STRIN; HANDSKRIFTER, MASKINSKRIVNA TEXTER SAMT 
RITNINGAR 

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

4901 10 00 – Enstaka blad, även vikta Fri 0 

– Andra slag 

4901 91 00 – – Lexikon och uppslagsböcker samt periodiskt utkommande 
häften till sådana 

Fri 0 

4901 99 00 – – Andra Fri 0 

4902 Tidningar och tidskrifter, även illustrerade eller innehållande 
reklam
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4902 10 00 – Utgivna minst fyra gånger per vecka Fri 0 

4902 90 – Andra 

4902 90 10 – – Utgivna en gång i veckan Fri 0 

4902 90 30 – – Utgivna en gång i månaden Fri 0 

4902 90 90 – – Andra Fri 0 

4903 00 00 Bilderböcker, ritböcker och målarböcker för barn Fri 0 

4904 00 00 Musiknoter, tryckta eller handskrivna, även häftade, bundna 
eller illustrerade 

Fri 0 

4905 Kartor av alla slag, inbegripet atlaser, väggkartor, topografiska 
kartor och glober, tryckta 

4905 10 00 – Glober Fri 0 

– Andra slag 

4905 91 00 – – I bokform Fri 0 

4905 99 00 – – Andra Fri 0 

4906 00 00 Planritningar, andra ritningar samt teckningar för arkitekto
niskt, ingenjörstekniskt, industriellt, kommersiellt, topografiskt 
eller liknande ändamål, i form av handgjorda original; hand
skrivna texter; karbonkopior samt fotografiska reproduktioner 
på strålningskänsligt papper av de varor som nämnts tidigare i 
detta nummer 

Fri 0 

4907 00 Omakulerade frimärken, beläggningsstämplar o.d., gångbara 
eller avsedda som nyutgåva i det land i vilket de har eller 
kommer att ha ett erkänt nominellt värde; stämpelpapper; 
sedlar; checkblanketter; aktier, obligationer och liknande vär
dehandlingar 

4907 00 10 – Frimärken, beläggningsstämplar o.d. Fri 0 

4907 00 30 – Sedlar Fri 0 

4907 00 90 – Andra Fri 0 

4908 Dekalkomanier 

4908 10 00 – Tryckta med preparat Fri 0 

4908 90 00 – Andra slag Fri 0 

4909 00 Brevkort och vykort, med bildtryck eller annat tryck; tryckta 
kort med personliga hälsningar, meddelanden eller tillkänna
givanden, även med bildtryck, med eller utan kuvert eller 
utstyrsel
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4909 00 10 – Brevkort och vykort Fri 0 

4909 00 90 – Andra Fri 0 

4910 00 00 Almanackor av alla slag, tryckta, inbegripet almanacksblock Fri 0 

4911 Andra tryckalster, inbegripet tryckta bilder samt fotografier 

4911 10 – Reklamtryckalster, affärskataloger o.d. 

4911 10 10 – – Affärskataloger Fri 0 

4911 10 90 – – Andra Fri 0 

– Andra slag 

4911 91 00 – – Bilder, planscher samt fotografier Fri 0 

4911 99 00 – – Andra Fri 0 

50 KAPITEL 50 – NATURSILKE 

5001 00 00 Silkeskokonger, lämpliga för avhaspling Fri 0 

5002 00 00 Råsilke, inte snott eller tvinnat Fri 0 

5003 00 00 Avfall av natursilke (inbegripet silkeskokonger, inte lämpliga 
för avhaspling, garnavfall samt rivet avfall och riven lump) 

Fri 0 

5004 00 Garn av natursilke (annat än garn spunnet av avfall av natur
silke), inte i detaljhandelsuppläggningar 

5004 00 10 – Oblekt, avkokt eller blekt 4 0 

5004 00 90 – Annat 4 0 

5005 00 Garn spunnet av avfall av natursilke, inte i detaljhandelsupp
läggningar 

5005 00 10 – Oblekt, avkokt eller blekt 2,9 0 

5005 00 90 – Annat 2,9 0 

5006 00 Garn av natursilke samt garn spunnet av avfall av natursilke, i 
detaljhandelsuppläggningar; gut 

5006 00 10 – Garn av natursilke 5 0 

5006 00 90 – Garn spunnet av avfall av natursilke; gut 2,9 0 

5007 Vävnader av natursilke eller av avfall av natursilke
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5007 10 00 – Vävnader av bourettesilke 3 0 

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

– – Kräpp 

5007 20 11 – – – Oblekt, avkokt eller blekt 6,9 0 

5007 20 19 – – – Annan 6,9 0 

– – Pongee, habutai, honan, shantung, corah och liknande osta
siatiska vävnader, helt av natursilke utan inblandning av 
bourettesilke eller av annat silkesavfall eller med andra tex
tilmaterial 

5007 20 21 – – – Med tvåskaftsbindning, oblekt eller endast avkokt 5,3 0 

– – – Andra 

5007 20 31 – – – – Tvåskaftsväv 7,5 0 

5007 20 39 – – – – Andra 7,5 0 

– – Andra 

5007 20 41 – – – Genomsynlig gles vävnad 7,2 0 

– – – Andra 

5007 20 51 – – – – Oblekta, avkokta eller blekta 7,2 0 

5007 20 59 – – – – Färgade 7,2 0 

– – – – Av olikfärgade garner 

5007 20 61 – – – – – Med en bredd av mer än 57 cm men högst 75 cm 7,2 0 

5007 20 69 – – – – – Andra 7,2 0 

5007 20 71 – – – – Tryckta 7,2 0 

5007 90 – Andra vävnader 

5007 90 10 – – Oblekta, avkokta eller blekta 6,9 0 

5007 90 30 – – Färgade 6,9 0 

5007 90 50 – – Av olikfärgade garner 6,9 0 

5007 90 90 – – Tryckta 6,9 0 

51 KAPITEL 51 – ULL SAMT FINA ELLER GROVA DJURHÅR; 
GARN OCH VÄVNADER AV TAGEL 

5101 Ull, okardad och okammad 

– Otvättad ull (fetull), inbegripet fårtvättad ull
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5101 11 00 – – Klippt ull Fri 0 

5101 19 00 – – Annan Fri 0 

– Avfettad, inte karboniserad ull 

5101 21 00 – – Klippt ull Fri 0 

5101 29 00 – – Annan Fri 0 

5101 30 00 – Karboniserad ull Fri 0 

5102 Fina eller grova djurhår, okardade och okammade 

– Fina djurhår 

5102 11 00 – – Av kashmirget Fri 0 

5102 19 – – Annat 

5102 19 10 – – – Av angorakanin Fri 0 

5102 19 30 – – – Av alpacka, lamadjur eller vikunja Fri 0 

5102 19 40 – – – Av kamel, dromedar, jak, angoraget, tibetget och liknande 
getter 

Fri 0 

5102 19 90 – – Av kanin (annan än angorakanin), hare, bäver, nutria och 
bisamråtta 

Fri 0 

5102 20 00 – Grova djurhår Fri 0 

5103 Avfall av ull eller av fina eller grova djurhår, inbegripet garn
avfall men inte rivet avfall och riven lump 

5103 10 – Kamavfall av ull eller fina djurhår 

5103 10 10 – – Inte karboniserat Fri 0 

5103 10 90 – – Karboniserat Fri 0 

5103 20 – Annat avfall av ull eller fina djurhår 

5103 20 10 – – Garnavfall Fri 0 

– – Annat 

5103 20 91 – – – Inte karboniserat Fri 0
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5103 20 99 – – – Karboniserat Fri 0 

5103 30 00 – Avfall av grova djurhår Fri 0 

5104 00 00 Rivet avfall och riven lump av ull eller av fina eller grova 
djurhår 

Fri 0 

5105 Ull samt fina eller grova djurhår, kardade eller kammade (in
begripet kammad ull i bulk) 

5105 10 00 – Kardad ull 2 0 

– Ulltops och annan kammad ull 

5105 21 00 – – Kammad ull i bulk 2 0 

5105 29 00 – – Annan 2 0 

– Fina djurhår, kardade eller kammade 

5105 31 00 – – Av kashmirget 2 0 

5105 39 – – Annat 

5105 39 10 – – – Kardade 2 0 

5105 39 90 – – – Kammade 2 0 

5105 40 00 – Grova djurhår, kardade eller kammade 2 0 

5106 Kardgarn av ull, inte i detaljhandelsuppläggningar 

5106 10 – Innehållande minst 85 viktprocent ull 

5106 10 10 – – Oblekt 3,8 0 

5106 10 90 – – Annat 3,8 0 

5106 20 – Innehållande mindre än 85 viktprocent ull 

5106 20 10 – – Innehållande minst 85 viktprocent ull och fina djurhår 3,8 0 

– – Annat 

5106 20 91 – – – Oblekt 4 0 

5106 20 99 – – – Annat 4 0 

5107 Kamgarn av ull, inte i detaljhandelsuppläggningar 

5107 10 – Innehållande minst 85 viktprocent ull 

5107 10 10 – – Oblekt 3,8 5
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5107 10 90 – – Annat 3,8 5 

5107 20 – Innehållande mindre än 85 viktprocent ull 

– – Innehållande minst 85 viktprocent ull och fina djurhår 

5107 20 10 – – – Oblekt 4 0 

5107 20 30 – – – Annat 4 0 

– – Annat 

– – – Med inblandning huvudsakligen eller uteslutande av syn
tetstapelfibrer 

5107 20 51 – – – – Oblekt 4 0 

5107 20 59 – – – – Annat 4 0 

– – – Med annan inblandning 

5107 20 91 – – – – Oblekt 4 0 

5107 20 99 – – – – Annat 4 0 

5108 Garn (kardgarn eller kamgarn) av fina djurhår, inte i detalj
handelsuppläggningar 

5108 10 – Kardgarn 

5108 10 10 – – Oblekt 3,2 0 

5108 10 90 – – Annat 3,2 0 

5108 20 – Kamgarn 

5108 20 10 – – Oblekt 3,2 0 

5108 20 90 – – Annat 3,2 0 

5109 Garn av ull eller fina djurhår, i detaljhandelsuppläggningar 

5109 10 – Innehållande minst 85 viktprocent ull eller fina djurhår 

5109 10 10 – – I nystan, härvor o.d., vägande mer än 125 g men högst 
500 g 

3,8 0 

5109 10 90 – – Annat 5 0 

5109 90 – Annat 

5109 90 10 – – I nystan, härvor o.d., vägande mer än 125 g men högst 
500 g 

5 0 

5109 90 90 – – Annat 5 0
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5110 00 00 Garn av grova djurhår eller tagel (inbegripet överspunnet garn 
av tagel), även i detaljhandelsuppläggningar 

3,5 0 

5111 Kardgarnsvävnader av ull eller fina djurhår 

– Innehållande minst 85 viktprocent ull eller fina djurhår 

5111 11 00 – – Vägande högst 300 g/m 2 8 0 

5111 19 – – Andra 

5111 19 10 – – – Vägande mer än 300 g/m 2 men högst 450 g/m 2 8 0 

5111 19 90 – – – Vägande mer än 450 g/m 2 8 0 

5111 20 00 – Andra slag, blandade huvudsakligen eller uteslutande med 
konstfilament 

8 0 

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

5111 30 10 – – Vägande högst 300 g/m 2 8 0 

5111 30 30 – – Vägande mer än 300 g/m 2 men högst 450 g/m 2 8 0 

5111 30 90 – – Vägande mer än 450 g/m 2 8 0 

5111 90 – Andra kardgarnsvävnader 

5111 90 10 – – Innehållande sammanlagt mer än 10 viktprocent textil
material enligt kap. 50 

7,2 0 

– – Andra 

5111 90 91 – – – Vägande högst 300 g/m 2 8 0 

5111 90 93 – – – Vägande mer än 300 g/m 2 men högst 450 g/m 2 8 0 

5111 90 99 – – – Vägande mer än 450 g/m 2 8 0 

5112 Kamgarnsvävnader av ull eller fina djurhår 

– Innehållande minst 85 viktprocent ull eller fina djurhår 

5112 11 00 – – Vägande högst 200 g/m 2 8 5 

5112 19 – – Andra 

5112 19 10 – – – Vägande mer än 200 g/m 2 men högst 375 g/m 2 8 5 

5112 19 90 – – – Vägande mer än 375 g/m 2 8 5 

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

8 5 

5112 30 – Andra slag, blandade huvudsakligen eller uteslutande med 
konststapelfibrer
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5112 30 10 – – Vägande högst 200 g/m 2 8 0 

5112 30 30 – – Vägande mer än 200 g/m 2 men högst 375 g/m 2 8 0 

5112 30 90 – – Vägande mer än 375 g/m 2 8 0 

5112 90 – Annat 

5112 90 10 – – Innehållande sammanlagt mer än 10 viktprocent textil
material enligt kap. 50 

7,2 0 

– – Andra 

5112 90 91 – – – Vägande högst 200 g/m 2 8 0 

5112 90 93 – – – Vägande mer än 200 g/m 2 men högst 375 g/m 2 8 0 

5112 90 99 – – – Vägande mer än 375 g/m 2 8 0 

5113 00 00 Vävnader av grova djurhår eller av tagel 5,3 0 

52 KAPITEL 52 – BOMULL 

5201 00 Bomull, okardad eller okammad 

5201 00 10 – Som har gjorts absorberande eller blekts Fri 0 

5201 00 90 – Annan Fri 0 

5202 Avfall av bomull (inbegripet garnavfall samt rivet avfall och 
riven lump) 

5202 10 00 – Garnavfall (inbegripet trådavfall) Fri 0 

– Andra slag 

5202 91 00 – Rivet avfall och riven lump Fri 0 

5202 99 00 – – Annat Fri 0 

5203 00 00 Bomull, kardad eller kammad Fri 0 

5204 Sytråd av bomull, även i detaljhandelsuppläggningar 

– Inte i detaljhandelsuppläggningar 

5204 11 00 – – Innehållande minst 85 viktprocent bomull 4 0 

5204 19 00 – – Annat 4 0 

5204 20 00 – I detaljhandelsuppläggningar 5 0 

5205 Garn av bomull (annat än sytråd), innehållande minst 85 vikt
procent bomull, inte i detaljhandelsuppläggningar 

– Enkelt garn av okammade fibrer, med en längdvikt av

SV 14.5.2011 Europeiska unionens officiella tidning L 127/825

1635 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 31 schwedischer Vertragstext (Normativer Teil) 827 von 1432

www.parlament.gv.at



KN2007 Varuslag Bastullsats Kategori Ingångspris 

5205 11 00 – – Minst 714,29 decitex (högst metriskt nr 14) 4 0 

5205 12 00 – – Mindre än 714,29 decitex men minst 232,56 decitex (över 
metriskt nr 14 men högst metriskt nr 43) 

4 0 

5205 13 00 – – Mindre än 232,56 decitex men minst 192,31 decitex (över 
metriskt nr 43 men högst metriskt nr 52) 

4 0 

5205 14 00 – – Mindre än 192,31 decitex men minst 125 decitex (över 
metriskt nr 52 men högst metriskt nr 80) 

4 0 

5205 15 – – Mindre än 125 decitex (över metriskt nr 80) 

5205 15 10 – – – Mindre än 125 decitex men minst 83,33 decitex (över 
metriskt nr 80 men högst metriskt nr 120) 

4,4 0 

5205 15 90 – – – Mindre än 83,33 decitex (över metriskt nr 120) 4 0 

– Enkelt garn av kammade fibrer med en längdvikt av 

5205 21 00 – – Minst 714,29 decitex (högst metriskt nr 14) 4 0 

5205 22 00 – – Mindre än 714,29 decitex men minst 232,56 decitex (över 
metriskt nr 14 men högst metriskt nr 43) 

4 0 

5205 23 00 – – Mindre än 232,56 decitex men minst 192,31 decitex (över 
metriskt nr 43 men högst metriskt nr 52) 

4 0 

5205 24 00 – – Mindre än 192,31 decitex men minst 125 decitex (över 
metriskt nr 52 men högst metriskt nr 80) 

4 0 

5205 26 00 – – Mindre än 125 decitex men minst 106,38 decitex (över 
metriskt nr 80 men högst metriskt nr 94) 

4 0 

5205 27 00 – – Mindre än 106,38 decitex men minst 83,33 decitex (över 
metriskt nr 94 men högst metriskt nr 120) 

4 0 

5205 28 00 – – Mindre än 83,33 decitex (över metriskt nr 120) 4 0 

– Tvinnat (flertrådigt) garn av okammade fibrer, hos vilket 
enkelgarnet har en längdvikt av 

5205 31 00 – – Minst 714,29 decitex (högst metriskt nr 14) 4 0
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5205 32 00 – – Mindre än 714,29 decitex men minst 232,56 decitex (över 
metriskt nr 14 men högst metriskt nr 43) 

4 0 

5205 33 00 – – Mindre än 232,56 decitex men minst 192,31 decitex (över 
metriskt nr 43 men högst metriskt nr 52) 

4 0 

5205 34 00 – – Mindre än 192,31 decitex men minst 125 decitex (över 
metriskt nr 52 men högst metriskt nr 80) 

4 0 

5205 35 00 – – Mindre än 125 decitex (över metriskt nr 80) 4 0 

– Tvinnat (flertrådigt) garn av kammade fibrer, hos vilket en
kelgarnet har en längdvikt av 

5205 41 00 – – Minst 714,29 decitex (högst metriskt nr 14) 4 0 

5205 42 00 – – Mindre än 714,29 decitex men minst 232,56 decitex (över 
metriskt nr 14 men högst metriskt nr 43) 

4 0 

5205 43 00 – – Mindre än 232,56 decitex men minst 192,31 decitex (över 
metriskt nr 43 men högst metriskt nr 52) 

4 0 

5205 44 00 – – Mindre än 192,31 decitex men minst 125 decitex (över 
metriskt nr 52 men högst metriskt nr 80) 

4 0 

5205 46 00 – – Mindre än 125 decitex men minst 106,38 decitex (över 
metriskt nr 80 men högst metriskt nr 94) 

4 0 

5205 47 00 – – Mindre än 106,38 decitex men minst 83,33 decitex (över 
metriskt nr 94 men högst metriskt nr 120) 

4 0 

5205 48 00 – – Mindre än 83,33 decitex (över metriskt nr 120) 4 0 

5206 Garn av bomull (annat än sytråd), innehållande mindre än 85 
viktprocent bomull, inte i detaljhandelsuppläggningar 

– Enkelt garn av okammade fibrer, med en längdvikt av 

5206 11 00 – – Minst 714,29 decitex (högst metriskt nr 14) 4 0 

5206 12 00 – – Mindre än 714,29 decitex men minst 232,56 decitex (över 
metriskt nr 14 men högst metriskt nr 43) 

4 0 

5206 13 00 – – Mindre än 232,56 decitex men minst 192,31 decitex (över 
metriskt nr 43 men högst metriskt nr 52) 

4 0

SV 14.5.2011 Europeiska unionens officiella tidning L 127/827

1635 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 31 schwedischer Vertragstext (Normativer Teil) 829 von 1432

www.parlament.gv.at



KN2007 Varuslag Bastullsats Kategori Ingångspris 

5206 14 00 – – Mindre än 192,31 decitex men minst 125 decitex (över 
metriskt nr 52 men högst metriskt nr 80) 

4 0 

5206 15 00 – – Mindre än 125 decitex (över metriskt nr 80) 4 0 

– Enkelt garn av kammade fibrer med en längdvikt av 

5206 21 00 – – Minst 714,29 decitex (högst metriskt nr 14) 4 0 

5206 22 00 – – Mindre än 714,29 decitex men minst 232,56 decitex (över 
metriskt nr 14 men högst metriskt nr 43) 

4 0 

5206 23 00 – – Mindre än 232,56 decitex men minst 192,31 decitex (över 
metriskt nr 43 men högst metriskt nr 52) 

4 0 

5206 24 00 – – Mindre än 192,31 decitex men minst 125 decitex (över 
metriskt nr 52 men högst metriskt nr 80) 

4 0 

5206 25 00 – – Mindre än 125 decitex (över metriskt nr 80) 4 0 

– Tvinnat (flertrådigt) garn av okammade fibrer, hos vilket 
enkelgarnet har en längdvikt av 

5206 31 00 – – Minst 714,29 decitex (högst metriskt nr 14) 4 0 

5206 32 00 – – Mindre än 714,29 decitex men minst 232,56 decitex (över 
metriskt nr 14 men högst metriskt nr 43) 

4 0 

5206 33 00 – – Mindre än 232,56 decitex men minst 192,31 decitex (över 
metriskt nr 43 men högst metriskt nr 52) 

4 0 

5206 34 00 – – Mindre än 192,31 decitex men minst 125 decitex (över 
metriskt nr 52 men högst metriskt nr 80) 

4 0 

5206 35 00 – – Mindre än 125 decitex (över metriskt nr 80) 4 0 

– Tvinnat (flertrådigt) garn av kammade fibrer, hos vilket en
kelgarnet har en längdvikt av 

5206 41 00 – – Minst 714,29 decitex (högst metriskt nr 14) 4 0 

5206 42 00 – – Mindre än 714,29 decitex men minst 232,56 decitex (över 
metriskt nr 14 men högst metriskt nr 43) 

4 0 

5206 43 00 – – Mindre än 232,56 decitex men minst 192,31 decitex (över 
metriskt nr 43 men högst metriskt nr 52) 

4 0
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5206 44 00 – – Mindre än 192,31 decitex men minst 125 decitex (över 
metriskt nr 52 men högst metriskt nr 80) 

4 0 

5206 45 00 – – Mindre än 125 decitex (över metriskt nr 80) 4 0 

5207 Garn av bomull (annat än sytråd), i detaljhandelsupplägg
ningar 

5207 10 00 – Innehållande minst 85 viktprocent bomull 5 0 

5207 90 00 – Annat 5 0 

5208 Vävnader av bomull, innehållande minst 85 viktprocent bo
mull och vägande högst 200 g/m 2 

– Oblekta 

5208 11 – – Med tvåskaftsbindning, vägande högst 100 g/m 2 

5208 11 10 – – – Vävnader för tillverkning av förband, gasbindor o.d. 8 0 

5208 11 90 – – – Andra slag 8 0 

5208 12 – – Med tvåskaftsbindning, vägande mer än 100 g/m 2 

– – – Med tvåskaftsbindning, vägande mer än 100 g/m 2 men 
högst 130 g/m 2 

5208 12 16 – – – – Med en bredd av högst 165 cm 8 0 

5208 12 19 – – – – Med en bredd av mer än 165 cm 8 0 

– – – Med tvåskaftsbindning, vägande mer än 130 g/m 2 

5208 12 96 – – – – Med en bredd av högst 165 cm 8 0 

5208 12 99 – – – – Med en bredd av mer än 165 cm 8 0 

5208 13 00 – – Med 3-bindig eller 4-bindig kypertbindning, inbegripet 4- 
bindig bruten varpkypert 

8 0 

5208 19 00 – – Andra vävnader 8 0 

– Blekta 

5208 21 – – Med tvåskaftsbindning, vägande högst 100 g/m 2 

5208 21 10 – – – Vävnader för tillverkning av förband, gasbindor o.d. 8 0 

5208 21 90 – – – Andra slag 8 0 

5208 22 – – Med tvåskaftsbindning, vägande mer än 100 g/m 2 

– – – Med tvåskaftsbindning, vägande mer än 100 g/m 2 men 
högst 130 g/m 2
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5208 22 16 – – – – Med en bredd av högst 165 cm 8 0 

5208 22 19 – – – – Med en bredd av mer än 165 cm 8 0 

– – – Med tvåskaftsbindning, vägande mer än 130 g/m 2 

5208 22 96 – – – – Med en bredd av högst 165 cm 8 0 

5208 22 99 – – – – Med en bredd av mer än 165 cm 8 0 

5208 23 00 – – Med 3-bindig eller 4-bindig kypertbindning, inbegripet 4- 
bindig bruten varpkypert 

8 0 

5208 29 00 – – Andra vävnader 8 0 

– Färgade 

5208 31 00 – – Med tvåskaftsbindning, vägande högst 100 g/m 2 8 0 

5208 32 – – Med tvåskaftsbindning, vägande mer än 100 g/m 2 

– – – Med tvåskaftsbindning, vägande mer än 100 g/m 2 men 
högst 130 g/m 2 

5208 32 16 – – – – Med en bredd av högst 165 cm 8 0 

5208 32 19 – – – – Med en bredd av mer än 165 cm 8 0 

– – – Med tvåskaftsbindning, vägande mer än 130 g/m 2 

5208 32 96 – – – – Med en bredd av högst 165 cm 8 0 

5208 32 99 – – – – Med en bredd av mer än 165 cm 8 0 

5208 33 00 – – Med 3-bindig eller 4-bindig kypertbindning, inbegripet 4- 
bindig bruten varpkypert 

8 0 

5208 39 00 – – Andra vävnader 8 0 

– Av olikfärgade garner 

5208 41 00 – – Med tvåskaftsbindning, vägande högst 100 g/m 2 8 0 

5208 42 00 – – Med tvåskaftsbindning, vägande mer än 100 g/m 2 8 0 

5208 43 00 – – Med 3-bindig eller 4-bindig kypertbindning, inbegripet 4- 
bindig bruten varpkypert 

8 0 

5208 49 00 – – Andra vävnader 8 0 

– Tryckta 

5208 51 00 – – Med tvåskaftsbindning, vägande högst 100 g/m 2 8 0 

5208 52 00 – – Med tvåskaftsbindning, vägande mer än 100 g/m 2 8 0 

5208 59 – – Andra vävnader 

5208 59 10 – – – Med 3-bindig eller 4-bindig kypertbindning, inbegripet 4- 
bindig bruten varpkypert 

8 0
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5208 59 90 – – – Andra 8 0 

5209 Vävnader av bomull, innehållande minst 85 viktprocent bo
mull och vägande mer än 200 g/m 2 

– Oblekt 

5209 11 00 – – Med tvåskaftsbindning 8 0 

5209 12 00 – – Med 3-bindig eller 4-bindig kypertbindning, inbegripet 4- 
bindig bruten varpkypert 

8 0 

5209 19 00 – – Andra vävnader 8 0 

– Blekta 

5209 21 00 – – Med tvåskaftsbindning 8 0 

5209 22 00 – – Med 3-bindig eller 4-bindig kypertbindning, inbegripet 4- 
bindig bruten varpkypert 

8 0 

5209 29 00 – – Andra vävnader 8 0 

– Färgade 

5209 31 00 – – Med tvåskaftsbindning 8 0 

5209 32 00 – – Med 3-bindig eller 4-bindig kypertbindning, inbegripet 4- 
bindig bruten varpkypert 

8 0 

5209 39 00 – – Andra vävnader 8 0 

– Av olikfärgade garner 

5209 41 00 – – Med tvåskaftsbindning 8 0 

5209 42 00 – – Denim 8 0 

5209 43 00 – – Med 3-bindig eller 4-bindig kypertbindning, inbegripet 4- 
bindig bruten varpkypert 

8 0 

5209 49 00 – – Andra vävnader 8 0 

– Tryckta 

5209 51 00 – – Med tvåskaftsbindning 8 0 

5209 52 00 – – Med 3-bindig eller 4-bindig kypertbindning, inbegripet 4- 
bindig bruten varpkypert 

8 0 

5209 59 00 – – Andra vävnader 8 0 

5210 Vävnader av bomull, innehållande mindre än 85 viktprocent 
bomull, med inblandning huvudsakligen eller uteslutande av 
konstfibrer och vägande högst 200 g/m 2 

– Oblekta 

5210 11 00 – – Med tvåskaftsbindning 8 0 

5210 19 00 – – Andra vävnader 8 0 

– Blekta
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5210 21 00 – – Med tvåskaftsbindning 8 0 

5210 29 00 – – Andra vävnader 8 0 

– Färgade 

5210 31 00 – – Med tvåskaftsbindning 8 0 

5210 32 00 – – Med 3-bindig eller 4-bindig kypertbindning, inbegripet 4- 
bindig bruten varpkypert 

8 0 

5210 39 00 – – Andra vävnader 8 0 

– Av olikfärgade garner 

5210 41 00 – – Med tvåskaftsbindning 8 0 

5210 49 00 – – Andra vävnader 8 0 

– Tryckta 

5210 51 00 – – Med tvåskaftsbindning 8 0 

5210 59 00 – – Andra vävnader 8 0 

5211 Vävnader av bomull, innehållande mindre än 85 viktprocent 
bomull, med inblandning huvudsakligen eller uteslutande av 
konstfibrer och vägande mer än 200 g/m 2 

– Oblekta 

5211 11 00 – – Med tvåskaftsbindning 8 0 

5211 12 00 – – Med 3-bindig eller 4-bindig kypertbindning, inbegripet 4- 
bindig bruten varpkypert 

8 0 

5211 19 00 – – Andra vävnader 8 0 

5211 20 00 – Blekta 8 0 

– Färgade 

5211 31 00 – – Med tvåskaftsbindning 8 0 

5211 32 00 – – Med 3-bindig eller 4-bindig kypertbindning, inbegripet 4- 
bindig bruten varpkypert 

8 0 

5211 39 00 – – Andra vävnader 8 0 

– Av olikfärgade garner 

5211 41 00 – – Med tvåskaftsbindning 8 0 

5211 42 00 – – Denim 8 0 

5211 43 00 – – Med 3-bindig eller 4-bindig kypertbindning, inbegripet 4- 
bindig bruten varpkypert 

8 0 

5211 49 – – Andra vävnader 

5211 49 10 – – – Jacquardvävnader 8 0

SV L 127/832 Europeiska unionens officiella tidning 14.5.2011

1635 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 31 schwedischer Vertragstext (Normativer Teil)834 von 1432

www.parlament.gv.at



KN2007 Varuslag Bastullsats Kategori Ingångspris 

5211 49 90 – – – Andra 8 0 

– Tryckta 

5211 51 00 – – Med tvåskaftsbindning 8 0 

5211 52 00 – – Med 3-bindig eller 4-bindig kypertbindning, inbegripet 4- 
bindig bruten varpkypert 

8 0 

5211 59 00 – – Andra vävnader 8 0 

5212 Andra vävnader av bomull 

– Vägande högst 200 g/m 2 

5212 11 – – Oblekta 

5212 11 10 – – – Med inblandning huvudsakligen eller uteslutande av lin 8 0 

5212 11 90 – – – Med annan inblandning 8 0 

5212 12 – – Blekta 

5212 12 10 – – – Med inblandning huvudsakligen eller uteslutande av lin 8 0 

5212 12 90 – – – Med annan inblandning 8 0 

5212 13 – – Färgade 

5212 13 10 – – – Med inblandning huvudsakligen eller uteslutande av lin 8 0 

5212 13 90 – – – Med annan inblandning 8 0 

5212 14 – – Av olikfärgade garner 

5212 14 10 – – – Med inblandning huvudsakligen eller uteslutande av lin 8 0 

5212 14 90 – – – Med annan inblandning 8 0 

5212 15 – – Tryckta 

5212 15 10 – – – Med inblandning huvudsakligen eller uteslutande av lin 8 0 

5212 15 90 – – – Med annan inblandning 8 0 

– Vägande mer än 200 g/m 2 

5212 21 – – Oblekta 

5212 21 10 – – – Med inblandning huvudsakligen eller uteslutande av lin 8 0 

5212 21 90 – – – Med annan inblandning 8 0 

5212 22 – – Blekta 

5212 22 10 – – – Med inblandning huvudsakligen eller uteslutande av lin 8 0 

5212 22 90 – – – Med annan inblandning 8 0 

5212 23 – – Färgade
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5212 23 10 – – – Med inblandning huvudsakligen eller uteslutande av lin 8 0 

5212 23 90 – – – Med annan inblandning 8 0 

5212 24 – – Av olikfärgade garner 

5212 24 10 – – – Med inblandning huvudsakligen eller uteslutande av lin 8 0 

5212 24 90 – – – Med annan inblandning 8 0 

5212 25 – – Tryckta 

5212 25 10 – – – Med inblandning huvudsakligen eller uteslutande av lin 8 0 

5212 25 90 – – – Med annan inblandning 8 0 

53 KAPITEL 53 – ANDRA VEGETABILISKA TEXTILFIBRER; PAP
PERSGARN OCH VÄVNADER AV PAPPERSGARN 

5301 Lin, oberett eller berett men inte spunnet; blånor och avfall av 
lin (inbegripet garnavfall samt rivet avfall och riven lump) 

5301 10 00 – Lin, oberett eller rötat Fri 0 

– Lin, bråkat, skäktat, häcklat eller på annat sätt berett, men 
inte spunnet 

5301 21 00 – – Bråkat eller skäktat Fri 0 

5301 29 00 – – Annat Fri 0 

5301 30 – Blånor och avfall av lin 

5301 30 10 – – Blånor Fri 0 

5301 30 90 – – Avfall av lin Fri 0 

5302 Mjukhampa (Cannabis sativa L.), oberedd eller beredd men 
inte spunnen; blånor och avfall av mjukhampa (inbegripet 
garnavfall samt rivet avfall och riven lump) 

5302 10 00 – Mjukhampa, oberedd eller rötad Fri 0 

5302 90 00 – Andra slag Fri 0 

5303 Jute och andra bastfibrer för textilt ändamål (med undantag av 
lin, mjukhampa och rami), oberedda eller beredda men inte 
spunna; blånor och avfall av dessa fibrer (inbegripet garnavfall 
samt rivet avfall och riven lump) 

5303 10 00 – Jute och andra bastfibrer för textilt ändamål, oberedda eller 
rötade 

Fri 0 

5303 90 00 – Andra slag Fri 0 

5305 00 00 Kokosfibrer, abaca (manilahampa eller Musa textilis Nee), rami 
och andra vegetabiliska textilfibrer, inte nämnda eller inbe
gripna någon annanstans, oberedda eller beredda men inte 
spunna; blånor och avfall av dessa fibrer (inbegripet garnavfall 
samt rivet avfall och riven lump) 

Fri 0
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5306 Garn av lin 

5306 10 – Enkelt 

– – Inte i detaljhandelsuppläggningar, med en längdvikt av 

5306 10 10 – – – Minst 833,3 decitex (högst metriskt nr 12) 4 0 

5306 10 30 – – – Mindre än 833,3 decitex men minst 277,8 decitex (över 
nr 12 men högst metriskt nr 36) 

4 0 

5306 10 50 – – – Mindre än 277,8 decitex (över metriskt nr 36) 3,8 0 

5306 10 90 – – I detaljhandelsuppläggningar 5 0 

5306 20 – Tvinnat (flertrådigt) 

5306 20 10 – – Inte i detaljhandelsuppläggningar 4 0 

5306 20 90 – – I detaljhandelsuppläggningar 5 0 

5307 Garn av jute eller andra bastfibrer för textilt ändamål enligt 
nr 5303 

5307 10 – Enkelt, med en längdvikt av 

5307 10 10 – – Högst 1 000 decitex (minst metriskt nr 10) Fri 0 

5307 10 90 – – Mer än 1 000 decitex (mindre än metriskt nr 10) Fri 0 

5307 20 00 – Tvinnat (flertrådigt) Fri 0 

5308 Garn av andra vegetabiliska textilfibrer; pappersgarn 

5308 10 00 – Garn av kokosfibrer Fri 0 

5308 20 – Garn av mjukhampa 

5308 20 10 – – Inte i detaljhandelsuppläggningar 3 0 

5308 20 90 – – I detaljhandelsuppläggningar 4,9 0 

5308 90 – Andra slag 

– – Ramigarn, med en längdvikt av 

5308 90 12 – – – Minst 277,8 decitex (högst metriskt nr 36) 4 0 

5308 90 19 – – – Mindre än 277,8 decitex (över metriskt nr 36) 3,8 0 

5308 90 50 – – Pappersgarn 4 0 

5308 90 90 – – Andra 3,8 0
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5309 Vävnader av lin 

– Innehållande minst 85 viktprocent lin 

5309 11 – – Oblekta eller blekta 

5309 11 10 – – – Oblekta 8 0 

5309 11 90 – – – Blekta 8 0 

5309 19 00 – – Andra 8 0 

– Innehållande mindre än 85 viktprocent lin 

5309 21 – – Oblekta eller blekta 

5309 21 10 – – – Oblekta 8 0 

5309 21 90 – – – Blekta 8 0 

5309 29 00 – – Andra 8 0 

5310 Vävnader av jute eller andra bastfibrer för textilt ändamål 
enligt nr 5303 

5310 10 – Oblekta 

5310 10 10 – – Med en bredd av högst 150 cm 4 0 

5310 10 90 – – Med en bredd av mer än 150 cm 4 0 

5310 90 00 – Andra slag 4 0 

5311 00 Vävnader av andra vegetabiliska textilfibrer; vävnader av pap
persgarn 

5311 00 10 – Av rami 8 0 

5311 00 90 – Andra slag 5,8 0 

54 KAPITEL 54 – KONSTFILAMENT; REMSOR O.D. AV KONST
FIBRER 

5401 Sytråd av konstfilament, även i detaljhandelsuppläggningar 

5401 10 – Av syntetfilament 

– – Inte i detaljhandelsuppläggningar 

– – – Kärngarn 

5401 10 12 – – – – Polyesterfilament omgivna av bomullsfibrer 4 0 

5401 10 14 – – – – Andra 4 0 

– – – Andra 

5401 10 16 – – – – Texturerat garn 4 0
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5401 10 18 – – – – Andra 4 0 

5401 10 90 – – I detaljhandelsuppläggningar 5 0 

5401 20 – Av regenatfilament 

5401 20 10 – – Inte i detaljhandelsuppläggningar 4 0 

5401 20 90 – – I detaljhandelsuppläggningar 5 0 

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

– Högstyrkegarn av nylon eller andra polyamider 

5402 11 00 – – Av aramider 4 0 

5402 19 00 – – Annat 4 0 

5402 20 00 – Högstyrkegarn av polyestrar 4 0 

– Texturerat garn 

5402 31 00 – – Av nylon eller andra polyamider, hos vilket enkeltråden har 
en längdvikt av högst 50 tex 

4 0 

5402 32 00 – – Av nylon eller andra polyamider, hos vilket enkeltråden har 
en längdvikt av mer än 50 tex 

4 0 

5402 33 00 – – Av polyestrar 4 0 

5402 34 00 – – Av polypropen 4 0 

5402 39 00 – – Andra 4 0 

– Annat garn, enkelt, utan snodd eller med en snodd av högst 
50 varv per meter 

5402 44 00 – – Töjfibergarn 4 0 

5402 45 00 – – Annat, av nylon eller andra polyamider 4 0 

5402 46 00 – – Annat, av polyestrar, delvis orienterat 4 0 

5402 47 00 – – Annat, av polyestrar 4 0 

5402 48 00 – – Annat, av polypropen 4 0 

5402 49 00 – – Annat 4 0 

– Annat garn, enkelt, med en snodd av mer än 50 varv per 
meter 

5402 51 00 – – Av nylon eller andra polyamider 4 0 

5402 52 00 – – Av polyestrar 4 0 

5402 59 – – Av annat syntetmaterial
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5402 59 10 – – – Av polypropen 4 0 

5402 59 90 – – – Annat 4 0 

– Annat garn, tvinnat (flertrådigt) 

5402 61 00 – – Av nylon eller andra polyamider 4 0 

5402 62 00 – – Av polyestrar 4 0 

5402 69 – – Av annat syntetmaterial 

5402 69 10 – – – Av polypropen 4 0 

5402 69 90 – – – Annat 4 0 

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

5403 10 00 – Högstyrkegarn av viskos 4 0 

– Annat garn, enkelt 

5403 31 00 – – Av viskos, utan snodd eller med en snodd av högst 120 
varv per meter 

4 0 

5403 32 00 – – Av viskos, med en snodd av mer än 120 varv per meter 4 0 

5403 33 00 – – Av acetat 4 0 

5403 39 00 – – Av annat regenatmaterial 4 0 

– Annat garn, tvinnat (flertrådigt) 

5403 41 00 – – Av viskos 4 0 

5403 42 00 – – Av acetat 4 0 

5403 49 00 – – Av annat regenatmaterial 4 0 

5404 Monofilament av syntetmaterial med en längdvikt av minst 67 
decitex och med ett största tvärmått av högst 1 mm; remsor 
o.d. (t.ex. konstbast) av syntetmaterial, med en bredd i före
liggande skick av högst 5 mm 

– Monofilament 

5404 11 00 – – Töjfibergarn 4 0 

5404 12 00 – – Annat, av polypropen 4 0 

5404 19 00 – – Annat 4 0 

5404 90 – Andra slag 

– – Av polypropen
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5404 90 11 – – – Prydnadsband för förpackningsändamål 4 0 

5404 90 19 – – – Andra 4 0 

5404 90 90 – – Andra 4 0 

5405 00 00 Monofilament av regenatmaterial med en längdvikt av minst 
67 decitex och med ett största tvärmått av högst 1 mm; 
remsor o.d. (t.ex. konstbast) av regenatmaterial med en bredd 
i föreliggande skick av högst 5 mm 

3,8 0 

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

5 0 

5407 Vävnader av garn av syntetfilament, inbegripet vävnader fram
ställda av material enligt nr 5404 

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

8 0 

5407 20 – Vävnader framställda av remsor e.d. 

– – Av polyeten eller polypropen 

5407 20 11 – – – Med en bredd av mindre än 3 m 8 0 

5407 20 19 – – – Med en bredd av minst 3 m 8 0 

5407 20 90 – – Andra 8 0 

5407 30 00 – Vävnader enligt anm. 9 till avd. XI 8 0 

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

5407 41 00 – – Oblekta eller blekta 8 0 

5407 42 00 – – Färgade 8 0 

5407 43 00 – – Av olikfärgade garner 8 0 

5407 44 00 – – Tryckta 8 0 

– Andra vävnader, innehållande minst 85 viktprocent texture
rade polyesterfilament 

5407 51 00 – – Oblekta eller blekta 8 0 

5407 52 00 – – Färgade 8 0 

5407 53 00 – – Av olikfärgade garner 8 0 

5407 54 00 – – Tryckta 8 0 

– Andra vävnader, innehållande minst 85 viktprocent polyes
terfilament 

5407 61 – – Innehållande minst 85 viktprocent otexturerade polyester
filament
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5407 61 10 – – – Oblekta eller blekta 8 0 

5407 61 30 – – – Färgade 8 0 

5407 61 50 – – – Av olikfärgade garner 8 0 

5407 61 90 – – – Tryckta 8 0 

5407 69 – – Andra 

5407 69 10 – – – Oblekta eller blekta 8 0 

5407 69 90 – – – Andra 8 0 

– Andra vävnader, innehållande minst 85 viktprocent syntet
filament 

5407 71 00 – – Oblekta eller blekta 8 0 

5407 72 00 – – Färgade 8 0 

5407 73 00 – – Av olikfärgade garner 8 0 

5407 74 00 – – Tryckta 8 0 

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

5407 81 00 – – Oblekta eller blekta 8 0 

5407 82 00 – – Färgade 8 0 

5407 83 00 – – Av olikfärgade garner 8 0 

5407 84 00 – – Tryckta 8 0 

– Andra vävnader 

5407 91 00 – – Oblekta eller blekta 8 0 

5407 92 00 – – Färgade 8 0 

5407 93 00 – – Av olikfärgade garner 8 0 

5407 94 00 – – Tryckta 8 0 

5408 Vävnader av garn av regenatfilament, inbegripet vävnader 
framställda av material enligt nr 5405 

5408 10 00 – Vävnader framställda av högstyrkegarn av viskos 8 0 

– Andra vävnader, innehållande minst 85 viktprocent regenat
filament eller remsor e.d. av regenatmaterial 

5408 21 00 – – Oblekta eller blekta 8 0 

5408 22 – – Färgade
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5408 22 10 – – – Med en bredd av mer än 135 cm men högst 155 cm, 
med tvåskafts-, kypert- eller satängbindning 

8 0 

5408 22 90 – – – Andra 8 0 

5408 23 – – Av olikfärgade garner 

5408 23 10 – – – Jacquardvävnader med en bredd av mer än 115 cm men 
mindre än 140 cm och med en vikt av mer än 250 g/m 2 

8 0 

5408 23 90 – – – Andra 8 0 

5408 24 00 – – Tryckta 8 0 

– Andra vävnader 

5408 31 00 – – Oblekta eller blekta 8 0 

5408 32 00 – – Färgade 8 0 

5408 33 00 – – Av olikfärgade garner 8 0 

5408 34 00 – – Tryckta 8 0 

55 KAPITEL 55 – KONSTSTAPELFIBRER 

5501 Fiberkabel av syntetfilament 

5501 10 00 – Av nylon eller andra polyamider 4 0 

5501 20 00 – Av polyestrar 4 0 

5501 30 00 – Av akryl eller modakryl 4 0 

5501 40 00 – Av polypropen 4 0 

5501 90 00 – Annan 4 0 

5502 00 Fiberkabel av regenatfilament 

5502 00 10 – Av viskos 4 0 

5502 00 40 – Av acetat 4 0 

5502 00 80 – Annan 4 0 

5503 Syntetstapelfibrer, inte kardade, kammade eller på annat sätt 
beredda för spinning 

– Av nylon eller andra polyamider 

5503 11 00 – – Av aramider 4 0 

5503 19 00 – – Andra 4 0 

5503 20 00 – Av polyestrar 4 0 

5503 30 00 – Av akryl eller modakryl 4 0
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5503 40 00 – Av polypropen 4 0 

5503 90 – Av annat syntetmaterial 

5503 90 10 – – Av klorfibrer 4 0 

5503 90 90 – – Andra 4 0 

5504 Regenatstapelfibrer, inte kardade, kammade eller på annat sätt 
beredda för spinning 

5504 10 00 – Av viskos 4 0 

5504 90 00 – Andra 4 0 

5505 Avfall (inbegripet kamavfall, garnavfall samt rivet avfall och 
riven lump) av konstfibrer 

5505 10 – Av syntetfibrer 

5505 10 10 – – Av nylon eller andra polyamider 4 0 

5505 10 30 – – Av polyestrar 4 0 

5505 10 50 – – Av akryl eller modakryl 4 0 

5505 10 70 – – Av polypropen 4 0 

5505 10 90 – – Andra 4 0 

5505 20 00 – Av regenatfibrer 4 0 

5506 Syntetstapelfibrer, kardade, kammade eller på annat sätt be
redda för spinning 

5506 10 00 – Av nylon eller andra polyamider 4 0 

5506 20 00 – Av polyestrar 4 0 

5506 30 00 – Av akryl eller modakryl 4 0 

5506 90 – Av annat syntetmaterial 

5506 90 10 – – Av klorfibrer 4 0 

5506 90 90 – – Andra 4 0 

5507 00 00 Regenatstapelfibrer, kardade, kammade eller på annat sätt be
redda för spinning 

4 0 

5508 Sytråd av konststapelfibrer, även i detaljhandelsuppläggningar 

5508 10 – Av syntetstapelfibrer 

5508 10 10 – – Inte i detaljhandelsuppläggningar 4 0 

5508 10 90 – – I detaljhandelsuppläggningar 5 0
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5508 20 – Av regenatstapelfibrer 

5508 20 10 – – Inte i detaljhandelsuppläggningar 4 0 

5508 20 90 – – I detaljhandelsuppläggningar 5 0 

5509 Garn (annat än sytråd), av syntetstapelfibrer, inte i detaljhan
delsuppläggningar 

– Innehållande minst 85 viktprocent stapelfibrer av nylon eller 
andra polyamider 

5509 11 00 – – Enkelt garn 4 0 

5509 12 00 – – Tvinnat (flertrådigt) garn 4 0 

– Innehållande minst 85 viktprocent polyesterstapelfibrer 

5509 21 00 – – Enkelt garn 4 0 

5509 22 00 – – Tvinnat (flertrådigt) garn 4 0 

– Innehållande minst 85 viktprocent akryl- eller modakrylsta
pelfibrer 

5509 31 00 – – Enkelt garn 4 0 

5509 32 00 – – Tvinnat (flertrådigt) garn 4 0 

– Annat garn, innehållande minst 85 viktprocent syntetstapel
fibrer 

5509 41 00 – – Enkelt garn 4 0 

5509 42 00 – – Tvinnat (flertrådigt) garn 4 0 

– Annat garn, av polyesterstapelfibrer 

5509 51 00 – – Med inblandning huvudsakligen eller uteslutande av rege
natstapelfibrer 

4 0 

5509 52 00 – – Med inblandning huvudsakligen eller uteslutande av ull 
eller fina djurhår 

4 0 

5509 53 00 – – Med inblandning huvudsakligen eller uteslutande av bomull 4 0 

5509 59 00 – – Annat 4 0 

– Annat garn, av akryl- eller modakrylstapelfibrer 

5509 61 00 – – Med inblandning huvudsakligen eller uteslutande av ull 
eller fina djurhår 

4 0 

5509 62 00 – – Med inblandning huvudsakligen eller uteslutande av bomull 4 0 

5509 69 00 – – Annat 4 0 

– Annat garn 

5509 91 00 – – Med inblandning huvudsakligen eller uteslutande av ull 
eller fina djurhår 

4 0
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5509 92 00 – – Med inblandning huvudsakligen eller uteslutande av bomull 4 0 

5509 99 00 – – Annat 4 0 

5510 Garn (annat än sytråd) av regenatstapelfibrer, inte i detaljhan
delsuppläggningar 

– Innehållande minst 85 viktprocent regenatstapelfibrer 

5510 11 00 – – Enkelt garn 4 0 

5510 12 00 – – Tvinnat (flertrådigt) garn 4 0 

5510 20 00 – Annat garn, med inblandning huvudsakligen eller uteslu
tande av ull eller fina djurhår 

4 0 

5510 30 00 – Annat garn, med inblandning huvudsakligen eller uteslu
tande av bomull 

4 0 

5510 90 00 – Annat garn 4 0 

5511 Garn (annat än sytråd) av konststapelfibrer, i detaljhandels
uppläggningar 

5511 10 00 – Av syntetstapelfibrer, innehållande minst 85 viktprocent så
dana fibrer 

5 0 

5511 20 00 – Av syntetstapelfibrer, innehållande mindre än 85 viktprocent 
sådana fibrer 

5 0 

5511 30 00 – Av regenatstapelfibrer 5 0 

5512 Vävnader av syntetstapelfibrer innehållande minst 85 viktpro
cent sådana fibrer 

– Innehållande minst 85 viktprocent polyesterstapelfibrer 

5512 11 00 – – Oblekta eller blekta 8 0 

5512 19 – – Andra 

5512 19 10 – – – Tryckta 8 0 

5512 19 90 – – – Andra 8 0 

– Innehållande minst 85 viktprocent akryl- eller modakrylsta
pelfibrer 

5512 21 00 – – Oblekta eller blekta 8 0 

5512 29 – – Andra 

5512 29 10 – – – Tryckta 8 0 

5512 29 90 – – – Andra 8 0 

– Andra slag 

5512 91 00 – – Oblekta eller blekta 8 0 

5512 99 – – Andra
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5512 99 10 – – – Tryckta 8 0 

5512 99 90 – – – Andra 8 0 

5513 Vävnader av syntetstapelfibrer, innehållande mindre än 85 
viktprocent sådana fibrer, med inblandning huvudsakligen el
ler uteslutande av bomull, och med en vikt av högst 170 g/m 2 

– Oblekta eller blekta 

5513 11 – – Av polyesterstapelfibrer, med tvåskaftsbindning 

5513 11 20 – – – Med en bredd av högst 165 cm 8 0 

5513 11 90 – – – Med en bredd av mer än 165 cm 8 0 

5513 12 00 – – Av polyesterstapelfibrer, med 3-bindig eller 4-bindig ky
pertbindning, inbegripet 4-bindig bruten varpkypert 

8 0 

5513 13 00 – – Andra vävnader av polyesterstapelfibrer 8 0 

5513 19 00 – – Andra vävnader 8 0 

– Färgade 

5513 21 – – Av polyesterstapelfibrer, med tvåskaftsbindning 

5513 21 10 – – – Med en bredd av högst 135 cm 8 0 

5513 21 30 – – – Med en bredd av mer än 135 cm, men högst 165 cm 8 0 

5513 21 90 – – – Med en bredd av mer än 165 cm 8 0 

5513 23 – – Andra vävnader av polyesterstapelfibrer 

5513 23 10 – – – Med 3-bindig eller 4-bindig kypertbindning, inbegripet 
4-bindig bruten varpkypert 

8 0 

5513 23 90 – – – Andra 8 0 

5513 29 00 – – Andra vävnader 8 0 

– Av olikfärgade garner 

5513 31 00 – – Av polyesterstapelfibrer, med tvåskaftsbindning 8 0 

5513 39 00 – – Andra vävnader 8 0 

– Tryckta 

5513 41 00 – – Av polyesterstapelfibrer, med tvåskaftsbindning 8 0 

5513 49 00 – – Andra vävnader 8 0 

5514 Vävnader av syntetstapelfibrer, innehållande mindre än 85 
viktprocent sådana fibrer, med inblandning huvudsakligen el
ler uteslutande av bomull, med en vikt av mer än 170 g/m 2 

– Oblekta eller blekta
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5514 11 00 – – Av polyesterstapelfibrer, med tvåskaftsbindning 8 0 

5514 12 00 – – Av polyesterstapelfibrer, med 3-bindig eller 4-bindig ky
pertbindning, inbegripet 4-bindig bruten varpkypert 

8 0 

5514 19 – – Andra vävnader 

5514 19 10 – – – Av polyesterstapelfibrer 8 0 

5514 19 90 – – – Andra 8 0 

– Färgade 

5514 21 00 – – Av polyesterstapelfibrer, med tvåskaftsbindning 8 0 

5514 22 00 – – Av polyesterstapelfibrer, med 3-bindig eller 4-bindig ky
pertbindning, inbegripet 4-bindig bruten varpkypert 

8 0 

5514 23 00 – – Andra vävnader av polyesterstapelfibrer 8 0 

5514 29 00 – – Andra vävnader 8 0 

5514 30 – Av olikfärgade garner 

5514 30 10 – – Av polyesterstapelfibrer, med tvåskaftsbindning 8 0 

5514 30 30 – – Av polyesterstapelfibrer, med 3-bindig eller 4-bindig ky
pertbindning, inbegripet 4-bindig bruten varpkypert 

8 0 

5514 30 50 – – Andra vävnader av polyesterstapelfibrer 8 0 

5514 30 90 – – Andra 8 0 

– Tryckta 

5514 41 00 – – Av polyesterstapelfibrer, med tvåskaftsbindning 8 0 

5514 42 00 – – Av polyesterstapelfibrer, med 3-bindig eller 4-bindig ky
pertbindning, inbegripet 4-bindig bruten varpkypert 

8 0 

5514 43 00 – – Andra vävnader av polyesterstapelfibrer 8 0 

5514 49 00 – – Andra vävnader 8 0 

5515 Andra vävnader av syntetstapelfibrer 

– Av polyesterstapelfibrer 

5515 11 – – Med inblandning huvudsakligen eller uteslutande av viskos
stapelfibrer 

5515 11 10 – – – Oblekta eller blekta 8 0 

5515 11 30 – – – Tryckta 8 0 

5515 11 90 – – – Andra 8 0 

5515 12 – – Med inblandning huvudsakligen eller uteslutande av konst
filament 

5515 12 10 – – – Oblekta eller blekta 8 0
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5515 12 30 – – – Tryckta 8 0 

5515 12 90 – – – Andra 8 0 

5515 13 – – Med inblandning huvudsakligen eller uteslutande av ull 
eller fina djurhår 

– – – Med inblandning huvudsakligen eller uteslutande av kar
dad ull eller fina djurhår 

5515 13 11 – – – – Oblekta eller blekta 8 0 

5515 13 19 – – – – Andra 8 0 

– – – Med inblandning huvudsakligen eller uteslutande av kam
mad ull eller fina djurhår 

5515 13 91 – – – – Oblekta eller blekta 8 0 

5515 13 99 – – – – Andra 8 0 

5515 19 – – Andra 

5515 19 10 – – – Oblekta eller blekta 8 0 

5515 19 30 – – – Tryckta 8 0 

5515 19 90 – – – Andra 8 0 

– Av akryl- eller modakrylstapelfibrer 

5515 21 – – Med inblandning huvudsakligen eller uteslutande av konst
filament 

5515 21 10 – – – Oblekta eller blekta 8 0 

5515 21 30 – – – Tryckta 8 0 

5515 21 90 – – – Andra 8 0 

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

– – – Med inblandning huvudsakligen eller uteslutande av kar
dad ull eller fina djurhår 

5515 22 11 – – – – Oblekta eller blekta 8 0 

5515 22 19 – – – – Andra 8 0 

– – – Med inblandning huvudsakligen eller uteslutande av kam
mad ull eller fina djurhår 

5515 22 91 – – – – Oblekta eller blekta 8 0 

5515 22 99 – – – – Andra 8 0 

5515 29 00 – – Andra 8 0 

– Andra vävnader 

5515 91 – – Med inblandning huvudsakligen eller uteslutande av konst
filament

SV 14.5.2011 Europeiska unionens officiella tidning L 127/847

1635 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 31 schwedischer Vertragstext (Normativer Teil) 849 von 1432

www.parlament.gv.at



KN2007 Varuslag Bastullsats Kategori Ingångspris 

5515 91 10 – – – Oblekta eller blekta 8 0 

5515 91 30 – – – Tryckta 8 0 

5515 91 90 – – – Andra 8 0 

5515 99 – – Andra 

5515 99 20 – – – Oblekta eller blekta 8 0 

5515 99 40 – – – Tryckta 8 0 

5515 99 80 – – – Andra 8 0 

5516 Vävnader av regenatstapelfibrer 

– Innehållande minst 85 viktprocent regenatstapelfibrer 

5516 11 00 – – Oblekta eller blekta 8 0 

5516 12 00 – – Färgade 8 0 

5516 13 00 – – Av olikfärgade garner 8 0 

5516 14 00 – – Tryckta 8 0 

– Innehållande mindre än 85 viktprocent regenatstapelfibrer, 
med inblandning huvudsakligen eller uteslutande av konst
filament 

5516 21 00 – – Oblekta eller blekta 8 0 

5516 22 00 – – Färgade 8 0 

5516 23 – – Av olikfärgade garner 

5516 23 10 – – – Jacquardvävnader med en bredd av minst 140 cm (ma
drassvarstyger) 

8 0 

5516 23 90 – – – Andra 8 0 

5516 24 00 – – Tryckta 8 0 

– Innehållande mindre än 85 viktprocent regenatstapelfibrer, 
med inblandning huvudsakligen eller uteslutande av ull eller 
fina djurhår 

5516 31 00 – – Oblekta eller blekta 8 0 

5516 32 00 – – Färgade 8 0 

5516 33 00 – – Av olikfärgade garner 8 0 

5516 34 00 – – Tryckta 8 0 

– Innehållande mindre än 85 viktprocent regenatstapelfibrer, 
med inblandning huvudsakligen eller uteslutande av bomull 

5516 41 00 – – Oblekta eller blekta 8 0 

5516 42 00 – – Färgade 8 0
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5516 43 00 – – Av olikfärgade garner 8 0 

5516 44 00 – – Tryckta 8 0 

– Andra slag 

5516 91 00 – – Oblekta eller blekta 8 0 

5516 92 00 – – Färgade 8 0 

5516 93 00 – – Av olikfärgade garner 8 0 

5516 94 00 – – Tryckta 8 0 

56 KAPITEL 56 – VADD, FILT OCH BONDAD DUK; SPECIAL
GARNER; SURRNINGSGARN OCH TÅGVIRKE SAMT VA
ROR AV SÅDANA PRODUKTER 

5601 Vadd av textilmaterial och varor av sådan vadd; textilfibrer 
med en längd av högst 5 mm (flock) samt stoft och noppor 
av textilmaterial 

5601 10 – Sanitetsbindor och sanitetstamponger, blöjor till spädbarn 
och liknande sanitetsartiklar, av vadd 

5601 10 10 – – Av konstfibrer 5 0 

5601 10 90 – – Av andra textilmaterial 3,8 0 

– Vadd; andra varor av vadd 

5601 21 – – Av bomull 

5601 21 10 – – – Absorberande 3,8 0 

5601 21 90 – – – Andra 3,8 0 

5601 22 – – Av konstfibrer 

5601 22 10 – – – Rullar med en diameter av högst 8 mm 3,8 0 

– – – Andra 

5601 22 91 – – – – Av syntetiska fibrer 4 0 

5601 22 99 – – – – Av regenatfibrer 4 0 

5601 29 00 – – Andra 3,8 0 

5601 30 00 – Textilfibrer med en längd av högst 5 mm (flock) samt stoft 
och noppor av textilmaterial 

3,2 0 

5602 Filt, även impregnerad, överdragen, belagd eller laminerad 

5602 10 – Nålfilt och fibermaskbondad duk 

– – Inte impregnerad, överdragen, belagd eller laminerad 

– – – Nålfilt
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5602 10 11 – – – – Av jute eller andra bastfibrer för textilt ändamål enligt 
nr 5303 

6,7 0 

5602 10 19 – – – – Av andra textilmaterial 6,7 0 

– – – Fibermaskbondad duk 

5602 10 31 – – – – Av ull eller fina djurhår 6,7 0 

5602 10 35 – – – – Av grova djurhår 6,7 0 

5602 10 39 – – – – Av andra textilmaterial 6,7 0 

5602 10 90 – – Impregnerad, överdragen, belagd eller laminerad 6,7 0 

– Annan filt, inte impregnerad, överdragen, belagd eller lami
nerad 

5602 21 00 – – Av ull eller fina djurhår 6,7 0 

5602 29 00 – – Av andra textilmaterial 6,7 0 

5602 90 00 – Av annat textilmaterial 6,7 0 

5603 Bondad duk, även impregnerad, överdragen, belagd eller lami
nerad 

– Av konstfilament 

5603 11 – – Med en vikt av högst 25 g/m 2 

5603 11 10 – – – Överdragen eller belagd 4,3 0 

5603 11 90 – – – Andra 4,3 0 

5603 12 – – Med en vikt av mer än 25 g/m 2 , men högst 70 g/m 2 

5603 12 10 – – – Överdragen eller belagd 4,3 0 

5603 12 90 – – – Andra 4,3 0 

5603 13 – – Med en vikt av mer än 70 g/m 2 , men högst 150 g/m 2 

5603 13 10 – – – Överdragen eller belagd 4,3 0 

5603 13 90 – – – Andra 4,3 0 

5603 14 – – Med en vikt av mer än 150 g/m 2 

5603 14 10 – – – Överdragen eller belagd 4,3 0 

5603 14 90 – – – Andra 4,3 0 

– Annat 

5603 91 – – Med en vikt av högst 25 g/m 2 

5603 91 10 – – – Överdragen eller belagd 4,3 0 

5603 91 90 – – – Andra 4,3 0
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5603 92 – – Med en vikt av mer än 25 g/m 2 , men högst 70 g/m 2 

5603 92 10 – – – Överdragen eller belagd 4,3 0 

5603 92 90 – – – Andra 4,3 0 

5603 93 – – Med en vikt av mer än 70 g/m 2 , men högst 150 g/m 2 

5603 93 10 – – – Överdragen eller belagd 4,3 0 

5603 93 90 – – – Andra 4,3 0 

5603 94 – – Med en vikt av mer än 150 g/m 2 

5603 94 10 – – – Överdragen eller belagd 4,3 0 

5603 94 90 – – – Andra 4,3 0 

5604 Tråd och rep av gummi, textilöverdragna; textilgarn samt 
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 

5604 10 00 – Tråd och rep av gummi, textilöverdragna 4 0 

5604 90 – Andra slag 

5604 90 10 – – Högstyrkegarn av polyestrar, av nylon eller andra polyami
der eller av viskos, impregnerat eller överdraget 

4 0 

5604 90 90 – – Andra slag 4 0 

5605 00 00 Metalliserat garn (även överspunnet), dvs. textilgarn eller rem
sor o.d. enligt nr 5404 eller 5405, i förening med metall i 
form av tråd, remsa eller pulver eller överdragna med metall 

4 0 

5606 00 Överspunnet garn samt remsor o.d. enligt nr 5404 eller 5405, 
överspunna (dock inte garn enligt nr 5605 och överspunnet 
tagelgarn); sniljgarn (inbegripet sniljgarn framställt av tex
tilflock); chainettegarn 

5606 00 10 – Chainettegarn 8 0 

– Annat garn 

5606 00 91 – – Överspunnet garn 5,3 0 

5606 00 99 – – Annat 5,3 0 

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

– Av sisal eller andra textilfibrer av släktet Agave 

5607 21 00 – – Skördegarn 12 0 

5607 29 – – Annat 

5607 29 10 – – – Med en längdvikt av mer än 100 000 decitex (10 g/m) 12 0
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5607 29 90 – – – Med en längdvikt av högst 100 000 decitex (10 g/m) 12 0 

– Av polyeten eller polypropen 

5607 41 00 – – Skördegarn 8 0 

5607 49 – – Annat 

– – – Med en längdvikt av mer än 50 000 decitex (5 g/m) 

5607 49 11 – – – – Flätat 8 0 

5607 49 19 – – – – Annat 8 0 

5607 49 90 – – – Med en längdvikt av högst 50 000 decitex (5 g/m) 8 0 

5607 50 – Av andra syntetfibrer 

– – Av nylon eller andra polyamider eller av polyester 

– – – Med en längdvikt av mer än 50 000 decitex (5 g/m) 

5607 50 11 – – – – Flätat 8 0 

5607 50 19 – – – – Annat 8 0 

5607 50 30 – – – Med en längdvikt av högst 50 000 decitex (5 g/m) 8 0 

5607 50 90 – – Andra 8 0 

5607 90 – Andra slag 

5607 90 20 – – Av abaca (manilahampa eller Musa textilis Nee) eller andra 
hårda fibrer (bladfibrer); av jute eller andra bastfibrer för 
textilt ändamål enligt nr 5303 

6 0 

5607 90 90 – – Andra slag 8 0 

5608 Knutna nät av surrningsgarn eller tågvirke, som längdvara eller 
i avpassade stycken; avpassade fisknät och andra fiskredskap 
av nät samt andra konfektionerade varor av nät, av textilmate
rial 

– Av syntet- eller regenatmaterial 

5608 11 – – Konfektionerade fisknät 

– – – Av nylon eller andra polyamider 

5608 11 11 – – – – Av surrningsgarn eller tågvirke 8 0 

5608 11 19 – – – – Av garn 8 0 

– – – Av annat material 

5608 11 91 – – – – Av surrningsgarn eller tågvirke 8 0 

5608 11 99 – – – – Av garn 8 0
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5608 19 – – Andra 

– – – Knutna nät 

– – – – Av nylon eller andra polyamider 

5608 19 11 – – – – – Konfektionerade nät 8 0 

5608 19 19 – – – – – Annat 8 0 

5608 19 30 – – – – Av annat material 8 0 

5608 19 90 – – – Andra 8 0 

5608 90 00 – Andra slag 8 0 

5609 00 00 Varor av garn, av remsor o.d. enligt nr 5404 eller 5405 eller 
av surrningsgarn eller tågvirke, inte nämnda eller inbegripna 
någon annanstans 

5,8 0 

57 KAPITEL 57 – MATTOR OCH ANNAN GOLVBELÄGGNING 
AV TEXTILMATERIAL 

5701 Mattor och annan golvbeläggning av textilmaterial, knutna, 
även konfektionerade 

5701 10 – Av ull eller fina djurhår 

5701 10 10 – – Med innehåll av mer än 10 % av natursilke eller avfall av 
natursilke, annat än bourettesilke 

8 0 

5701 10 90 – – Andra 8 MAX 
2,8 EUR/m 2 

0 

5701 90 – Av annat textilmaterial 

5701 90 10 – – Av natursilke eller avfall av natursilke, annat än bourette
silke eller av syntetfibrer, garn enligt nr 5605 eller av tex
tilmaterial som innehåller metalltrådar 

8 0 

5701 90 90 – – Av andra textilmaterial 3,5 0 

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

5702 10 00 – Kelim-, soumak- och karamanievävnader och liknande hand
vävda produkter 

3 0 

5702 20 00 – Golvbeläggning av kokosfibrer 4 0 

– Andra slag, med lugg, inte konfektionerade 

5702 31 – – Av ull eller fina djurhår 

5702 31 10 – – – Axminstermattor 8 0 

5702 31 80 – – – Andra 8 0 

5702 32 – – Av syntet- eller regenatmaterial 

5702 32 10 – – – Axminstermattor 8 0
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5702 32 90 – – – Andra slag 8 0 

5702 39 00 – – Av annat textilmaterial 8 0 

– Andra slag, med lugg, konfektionerade 

5702 41 – – Av ull eller fina djurhår 

5702 41 10 – – – Axminstermattor 8 0 

5702 41 90 – – – Andra 8 0 

5702 42 – – Av syntet- eller regenatmaterial 

5702 42 10 – – – Axminstermattor 8 0 

5702 42 90 – – – Andra 8 0 

5702 49 00 – – Av annat textilmaterial 8 0 

5702 50 – Andra slag, utan lugg, inte konfektionerade 

5702 50 10 – – Av ull eller fina djurhår 8 0 

– – Av syntet- eller regenatmaterial 

5702 50 31 – – – Av polypropen 8 0 

5702 50 39 – – – Andra 8 0 

5702 50 90 – – Av annat textilmaterial 8 0 

– Andra slag, utan lugg, konfektionerade 

5702 91 00 – – Av ull eller fina djurhår 8 0 

5702 92 – – Av syntet- eller regenatmaterial 

5702 92 10 – – – Av polypropen 8 0 

5702 92 90 – – – Andra 8 0 

5702 99 00 – – Av annat textilmaterial 8 0 

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

5703 10 00 – Av ull eller fina djurhår 8 0 

5703 20 – Av nylon eller andra polyamider 

– – Tryckta, tuftade 

5703 20 11 – – – Plattor med en yta av högst 0,3 m 2 8 0 

5703 20 19 – – – Andra 8 0 

– – Andra
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5703 20 91 – – – Plattor med en yta av högst 0,3 m 2 8 0 

5703 20 99 – – – Andra 8 0 

5703 30 – Av annat syntetmaterial eller av regenatmaterial 

– – Av polypropen 

5703 30 11 – – – Plattor med en yta av högst 0,3 m 2 8 0 

5703 30 19 – – – Andra 8 0 

– – Andra 

5703 30 81 – – – Plattor med en yta av högst 0,3 m 2 8 0 

5703 30 89 – – – Andra 8 0 

5703 90 – Av annat textilmaterial 

5703 90 10 – – Plattor med en yta av högst 0,3 m 2 8 0 

5703 90 90 – – Andra 8 0 

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

5704 10 00 – Plattor med en yta av högst 0,3 m 2 6,7 0 

5704 90 00 – Andra slag 6,7 0 

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

5705 00 10 – Av ull eller fina djurhår 8 0 

5705 00 30 – Av syntet- eller regenatmaterial 8 0 

5705 00 90 – Av annat textilmaterial 8 0 

58 KAPITEL 58 – SPECIELLA VÄVNADER; TUFTADE DUKVA
ROR AV TEXTILMATERIAL; SPETSAR; TAPISSERIER; SNÖR
MAKERIARBETEN; BRODERIER 

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

5801 10 00 – Av ull eller fina djurhår 8 0 

– Av bomull 

5801 21 00 – – Oskuren väftsammet o.d. 8 0 

5801 22 00 – – Skuren manchester 8 0 

5801 23 00 – – Annan väftsammet o.d. 8 0 

5801 24 00 – – Oskuren varpsammet o.d. 8 0
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5801 25 00 – – Skuren varpsammet o.d. 8 0 

5801 26 00 – – Sniljvävnader 8 0 

– Av konstfibrer 

5801 31 00 – – Oskuren väftsammet o.d. 8 0 

5801 32 00 – – Skuren manchester 8 0 

5801 33 00 – – Annan väftsammet o.d. 8 0 

5801 34 00 – – Oskuren varpsammet o.d. 8 0 

5801 35 00 – – Skuren varpsammet o.d. 8 0 

5801 36 00 – – Sniljvävnader 8 0 

5801 90 – Av annat textilmaterial 

5801 90 10 – – Av lin 8 0 

5801 90 90 – – Andra 8 0 

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

– Handduksfrotté och liknande frottévävnader, av bomull 

5802 11 00 – – Oblekta 8 0 

5802 19 00 – – Andra 8 0 

5802 20 00 – Handduksfrotté och liknande frottévävnader, av annat textil
material 

8 0 

5802 30 00 – Tuftade dukvaror av textilmaterial 8 0 

5803 00 Slingervävnader, andra än band enligt nr 5806 

5803 00 10 – Av bomull 5,8 0 

5803 00 30 – Av natursilke eller avfall av natursilke 7,2 0 

5803 00 90 – Andra 8 0 

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

5804 10 – Tyll, trådgardinsvävnad och nätknytningar 

– – Omönstrade 

5804 10 11 – – – Nätknytningar 6,5 0 

5804 10 19 – – – Andra 6,5 0
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5804 10 90 – – Andra slag 8 0 

– Maskingjorda spetsar 

5804 21 – – Av konstfibrer 

5804 21 10 – – – Tillverkade på mekaniska maskiner med bobiner 8 0 

5804 21 90 – – – Andra 8 0 

5804 29 – – Av annat textilmaterial 

5804 29 10 – – – Tillverkade på mekaniska maskiner med bobiner 8 0 

5804 29 90 – – – Andra 8 0 

5804 30 00 – Handgjorda spetsar 8 0 

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

5,6 0 

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

5806 10 00 – Vävda band med lugg (inbegripet av frottétyp) och sniljväv
nad 

6,3 0 

5806 20 00 – Andra vävda band, innehållande minst 5 viktprocent töjfi
bergarn eller gummitrådar 

7,5 0 

– Andra vävnader 

5806 31 00 – – Av bomull 7,5 0 

5806 32 – – Av konstfibrer 

5806 32 10 – – – Med äkta stadkanter 7,5 0 

5806 32 90 – – – Andra 7,5 0 

5806 39 00 – – Av annat textilmaterial 7,5 0 

5806 40 00 – Band bestående av sammanklistrade parallella trådar eller 
fibrer 

6,2 0 

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

5807 10 – Vävda 

5807 10 10 – – Med invävd text eller motiv 6,2 0 

5807 10 90 – – Andra 6,2 0 

5807 90 – Andra slag
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5807 90 10 – – Av filt eller bondad duk 6,3 0 

5807 90 90 – – Annat 8 0 

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

5808 10 00 – Flätor som längdvara 5 0 

5808 90 00 – Annat 5,3 0 

5809 00 00 Vävnader av metalltråd och vävnader av metalliserat garn en
ligt nr 5605, av sådana slag som används i kläder, som inred
ningsvävnader eller för liknande ändamål, inte nämnda eller 
inbegripna någon annanstans 

5,6 0 

5810 Broderier som längdvara, remsor eller i form av motiv 

5810 10 – Broderier utan synlig botten 

5810 10 10 – – Med ett värde överstigande 35 EUR/kg (nettovikt) 5,8 0 

5810 10 90 – – Andra 8 0 

– Andra broderier 

5810 91 – – Av bomull 

5810 91 10 – – – Med ett värde överstigande 17,50 EUR/kg (nettovikt) 5,8 0 

5810 91 90 – – – Andra 7,2 0 

5810 92 – – Av konstfibrer 

5810 92 10 – – – Med ett värde överstigande 17,50 EUR/kg (nettovikt) 5,8 0 

5810 92 90 – – – Andra 7,2 0 

5810 99 – – Av annat textilmaterial 

5810 99 10 – – – Med ett värde överstigande 17,50 EUR/kg (nettovikt) 5,8 0 

5810 99 90 – – – Andra 7,2 0 

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

8 0 

59 KAPITEL 59 – IMPREGNERADE, ÖVERDRAGNA, BELAGDA 
ELLER LAMINERADE TEXTILVÄVNADER; TEXTILVAROR 
FÖR TEKNISKT BRUK 

5901 Textilvävnader överdragna med gummi arabicum e.d. eller 
med stärkelseprodukter, av sådana slag som används till bok
pärmar o.d.; kalkerväv; preparerad målarduk; kanfas och lik
nande styva textilvävnader av sådana slag som används till 
hattstommar
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5901 10 00 – Textilvävnader överdragna med gummi arabicum e.d. eller 
med stärkelseprodukter, av sådana slag som används till 
bokpärmar o.d. 

6,5 0 

5901 90 00 – Andra slag 6,5 0 

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

5902 10 – Av nylon eller andra polyamider 

5902 10 10 – – Impregnerad med gummi 5,6 0 

5902 10 90 – – Annan 8 0 

5902 20 – Av polyestrar 

5902 20 10 – – Impregnerad med gummi 5,6 0 

5902 20 90 – – Annan 8 0 

5902 90 – Andra slag 

5902 90 10 – – Impregnerad med gummi 5,6 0 

5902 90 90 – – Annan 8 0 

5903 Textilvävnader, impregnerade, överdragna, belagda eller lami
nerade med plast, andra än vävnader enligt nr 5902 

5903 10 – Med polyvinylklorid 

5903 10 10 – – Impregnerade 8 0 

5903 10 90 – – Överdragna, belagda eller laminerade 8 0 

5903 20 – Med polyuretan 

5903 20 10 – – Impregnerade 8 0 

5903 20 90 – – Överdragna, belagda eller laminerade 8 0 

5903 90 – Andra slag 

5903 90 10 – – Impregnerade 8 0 

– – Överdragna, belagda eller laminerade 

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

8 0 

5903 90 99 – – – Andra 8 0 

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

5904 10 00 – Linoleum 5,3 0 

5904 90 00 – Andra slag 5,3 0 

5905 00 Textiltapeter

SV 14.5.2011 Europeiska unionens officiella tidning L 127/859

1635 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 31 schwedischer Vertragstext (Normativer Teil) 861 von 1432

www.parlament.gv.at



KN2007 Varuslag Bastullsats Kategori Ingångspris 

5905 00 10 – Av garn som har lagts parallellt på ett underlag av vilket 
material som helst 

5,8 0 

– Andra 

5905 00 30 – – Av lin 8 0 

5905 00 50 – – Av jute 4 0 

5905 00 70 – – Av konstfibrer 8 0 

5905 00 90 – – Andra 6 0 

5906 Gummibehandlade textilvävnader, andra än vävnader enligt nr 
5902 

5906 10 00 – Klisterremsor med en bredd av högst 20 cm 4,6 0 

– Andra 

5906 91 00 – – Trikå 6,5 0 

5906 99 – – Andra 

5906 99 10 – – – Gummibehandlade textilvävnader enligt anm. 4 c till detta 
kapitel 

8 0 

5906 99 90 – – – Andra 5,6 0 

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

5907 00 10 – Oljeduk och andra textilvävnader med överdrag av preparat 
på basis av torkande olja 

4,9 0 

5907 00 90 – Andra 4,9 0 

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

5,6 0 

5909 00 Brandslangar och liknande slangar av textilmaterial, även med 
invändig beläggning, armering eller tillbehör av annat material 

5909 00 10 – Av syntetfibrer 6,5 0 

5909 00 90 – Av annat textilmaterial 6,5 0 

5910 00 00 Drivremmar eller transportband av textilmaterial, även im
pregnerade, överdragna, belagda eller laminerade med plast, 
eller förstärkta med metall eller annat material 

5,1 0 

5911 Produkter och artiklar av textilmaterial, för tekniskt bruk, 
specificerade i anm. 7 till detta kapitel 

5911 10 00 – Textilvävnader, filt och filtbelagda vävnader, överdragna, be
lagda eller laminerade med gummi, läder eller annat mate
rial, av sådana slag som används till kardbeslag samt lik
nande varor av sådana slag som används för annat tekniskt 
bruk, inbegripet band av sammet impregnerat med gummi 
för överdragning av vävspolar (vävbommar) 

5,3 0
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5911 20 00 – Siktduk, även konfektionerad 4,6 0 

– Textilvävnader och filt, ändlösa eller försedda med hopfäst
ningsanordningar, av sådana slag som används i pappers
maskiner eller liknande maskiner (t.ex. för massa eller as
bestcement) 

5911 31 – – Vägande mindre än 650 g/m 2 

– – – Av natursilke eller konstfibrer 

5911 31 11 – – – – Textilvävnader, även filtade, av syntetfibrer, av sådana 
slag som används i pappersmaskiner 

5,8 0 

5911 31 19 – – – – Andra 5,8 0 

5911 31 90 – – – Av annat textilmaterial 4,4 0 

5911 32 – – Vägande minst 650 g/m 2 

5911 32 10 – – – Av natursilke eller konstfibrer 5,8 0 

5911 32 90 – – – Av annat textilmaterial 4,4 0 

5911 40 00 – Filterdukar av sådana slag som används i oljepressar e.d., 
inbegripet filterdukar av människohår 

6 0 

5911 90 – Andra slag 

5911 90 10 – – Av filt 6 0 

5911 90 90 – – Andra 6 0 

60 KAPITEL 60 – DUKVAROR AV TRIKÅ 

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

6001 10 00 – Varor med lång lugg 8 0 

– Varor med öglelugg 

6001 21 00 – – Av bomull 8 0 

6001 22 00 – – Av konstfibrer 8 0 

6001 29 00 – – Av annat textilmaterial 8 0 

– Andra slag 

6001 91 00 – – Av bomull 8 0 

6001 92 00 – – Av konstfibrer 8 0 

6001 99 00 – – Av annat textilmaterial 8 0 

6002 Dukvaror av trikå med en bredd av högst 30 cm, innehållande 
minst 5 viktprocent töjfibergarn eller gummitråd, andra än 
varor enligt nr 6001
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6002 40 00 – Innehållande minst 5 viktprocent töjfibergarn, dock inte 
gummitråd 

8 0 

6002 90 00 – Andra 6,5 0 

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

6003 10 00 – Av ull eller fina djurhår 8 0 

6003 20 00 – Av bomull 8 0 

6003 30 – Av syntetfibrer 

6003 30 10 – – Raschelspetsar 8 0 

6003 30 90 – – Andra 8 0 

6003 40 00 – Av regenatfibrer 8 0 

6003 90 00 – Andra 8 0 

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

6004 10 00 – Innehållande minst 5 viktprocent töjfibergarn, dock inte 
gummitråd 

8 0 

6004 90 00 – Andra 6,5 0 

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

– Av bomull 

6005 21 00 – – Oblekta eller blekta 8 0 

6005 22 00 – – Färgade 8 0 

6005 23 00 – – Av olikfärgade garner 8 0 

6005 24 00 – – Tryckta 8 0 

– Av syntetfibrer 

6005 31 – – Oblekta eller blekta 

6005 31 10 – – – Gardintyger, inbegripet nätgardintyger 8 0 

6005 31 50 – – – Raschelspetsar, andra än gardintyger eller nätgardintyger 8 0 

6005 31 90 – – – Andra 8 0 

6005 32 – – Färgade 

6005 32 10 – – – Gardintyger, inbegripet nätgardintyger 8 0 

6005 32 50 – – – Raschelspetsar, andra än gardintyger eller nätgardintyger 8 0
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6005 32 90 – – – Andra 8 0 

6005 33 – – Av olikfärgade garner 

6005 33 10 – – – Gardintyger, inbegripet nätgardintyger 8 0 

6005 33 50 – – – Raschelspetsar, andra än gardintyger eller nätgardintyger 8 0 

6005 33 90 – – – Andra 8 0 

6005 34 – – Tryckta 

6005 34 10 – – – Gardintyger, inbegripet nätgardintyger 8 0 

6005 34 50 – – – Raschelspetsar, andra än gardintyger eller nätgardintyger 8 0 

6005 34 90 – – – Andra 8 0 

– Av regenatfibrer 

6005 41 00 – – Oblekta eller blekta 8 0 

6005 42 00 – – Färgade 8 0 

6005 43 00 – – Av olikfärgade garner 8 0 

6005 44 00 – – Tryckta 8 0 

6005 90 – Av annat textilmaterial 

6005 90 10 – – Av ull eller fina djurhår 8 0 

6005 90 90 – – Andra 8 0 

6006 Andra dukvaror av trikå 

6006 10 00 – Av ull eller fina djurhår 8 0 

– Av bomull 

6006 21 00 – – Oblekta eller blekta 8 0 

6006 22 00 – – Färgade 8 0 

6006 23 00 – – Av olikfärgade garner 8 0 

6006 24 00 – – Tryckta 8 0 

– Av syntetfibrer 

6006 31 – – Oblekta eller blekta 

6006 31 10 – – – Gardintyger, inbegripet nätgardintyger 8 0 

6006 31 90 – – – Andra 8 0 

6006 32 – – Färgade 

6006 32 10 – – – Gardintyger, inbegripet nätgardintyger 8 0
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6006 32 90 – – – Andra 8 0 

6006 33 – – Av olikfärgade garner 

6006 33 10 – – – Gardintyger, inbegripet nätgardintyger 8 0 

6006 33 90 – – – Andra 8 0 

6006 34 – – Tryckta 

6006 34 10 – – – Gardintyger, inbegripet nätgardintyger 8 0 

6006 34 90 – – – Andra 8 0 

– Av regenatfibrer 

6006 41 00 – – Oblekta eller blekta 8 0 

6006 42 00 – – Färgade 8 0 

6006 43 00 – – Av olikfärgade garner 8 0 

6006 44 00 – – Tryckta 8 0 

6006 90 00 – Andra 8 0 

61 KAPITEL 61 – KLÄDER OCH TILLBEHÖR TILL KLÄDER, AV 
TRIKÅ 

6101 Överrockar, bilrockar, slängkappor, anoraker, skidjackor, vind
jackor och liknande ytterkläder, av trikå, för män eller pojkar, 
andra än sådana enligt nr 6103 

6101 20 – Av bomull 

6101 20 10 – – Överrockar, bilrockar, slängkappor o.d. 12 0 

6101 20 90 – – Anoraker, skidjackor, vindjackor o.d. 12 0 

6101 30 – Av konstfibrer 

6101 30 10 – – Överrockar, bilrockar, slängkappor o.d. 12 0 

6101 30 90 – – Anoraker, skidjackor, vindjackor o.d. 12 0 

6101 90 – Av annat textilmaterial 

6101 90 20 – – Överrockar, bilrockar, slängkappor o.d. 12 0 

6101 90 80 – – Anoraker, skidjackor, vindjackor o.d. 12 0 

6102 Kappor (inbegripet slängkappor), bilrockar, anoraker, skidjac
kor, vindjackor och liknande ytterkläder, av trikå, för kvinnor 
eller flickor, andra än sådana enligt nr 6104
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6102 10 – Av ull eller fina djurhår 

6102 10 10 – – Kappor (inbegripet slängkappor), bilrockar o.d. 12 0 

6102 10 90 – – Anoraker, skidjackor, vindjackor o.d. 12 0 

6102 20 – Av bomull 

6102 20 10 – – Kappor (inbegripet slängkappor), bilrockar o.d. 12 0 

6102 20 90 – – Anoraker, skidjackor, vindjackor o.d. 12 0 

6102 30 – Av konstfibrer 

6102 30 10 – – Kappor (inbegripet slängkappor), bilrockar o.d. 12 0 

6102 30 90 – – Anoraker, skidjackor, vindjackor o.d. 12 0 

6102 90 – Av annat textilmaterial 

6102 90 10 – – Kappor (inbegripet slängkappor), bilrockar o.d. 12 0 

6102 90 90 – – Anoraker, skidjackor, vindjackor o.d. 12 0 

6103 Kostymer, ensembler, kavajer, blazrar, jackor och byxor (andra 
än badbyxor), av trikå, för män eller pojkar 

6103 10 00 – Kostymer 12 0 

– Ensembler 

6103 22 00 – – Av bomull 12 0 

6103 23 00 – – Av syntetfibrer 12 0 

6103 29 00 – – Av annat textilmaterial 12 0 

– Kavajer, blazrar och jackor 

6103 31 00 – – Av ull eller fina djurhår 12 0 

6103 32 00 – – Av bomull 12 0 

6103 33 00 – – Av syntetfibrer 12 0 

6103 39 00 – – Av annat textilmaterial 12 0 

– Långbyxor, kortbyxor, knäbyxor samt byxor med bröstlapp 

6103 41 00 – – Av ull eller fina djurhår 12 0 

6103 42 00 – – Av bomull 12 0 

6103 43 00 – – Av syntetfibrer 12 0
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6103 49 00 – – Av annat textilmaterial 12 0 

6104 Dräkter, ensembler, kavajer, blazrar, jackor, klänningar, kjolar, 
byxkjolar och byxor, av trikå, för kvinnor eller flickor 

– Dräkter 

6104 13 00 – – Av syntetfibrer 12 0 

6104 19 00 – – Av annat textilmaterial 12 0 

– Ensembler 

6104 22 00 – – Av bomull 12 0 

6104 23 00 – – Av syntetfibrer 12 0 

6104 29 00 – – Av annat textilmaterial 12 0 

– Kavajer, blazrar och jackor 

6104 31 00 – – Av ull eller fina djurhår 12 0 

6104 32 00 – – Av bomull 12 0 

6104 33 00 – – Av syntetfibrer 12 0 

6104 39 00 – – Av annat textilmaterial 12 0 

– Klänningar 

6104 41 00 – – Av ull eller fina djurhår 12 0 

6104 42 00 – – Av bomull 12 0 

6104 43 00 – – Av syntetfibrer 12 0 

6104 44 00 – – Av regenatfibrer 12 0 

6104 49 00 – – Av annat textilmaterial 12 0 

– Kjolar och byxkjolar 

6104 51 00 – – Av ull eller fina djurhår 12 0 

6104 52 00 – – Av bomull 12 0 

6104 53 00 – – Av syntetfibrer 12 0 

6104 59 00 – – Av annat textilmaterial 12 0 

– Långbyxor, kortbyxor, knäbyxor samt byxor med bröstlapp 

6104 61 00 – – Av ull eller fina djurhår 12 0 

6104 62 00 – – Av bomull 12 0
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6104 63 00 – – Av syntetfibrer 12 0 

6104 69 00 – – Av annat textilmaterial 12 0 

6105 Skjortor av trikå, för män eller pojkar 

6105 10 00 – Av bomull 12 0 

6105 20 – Av konstfibrer 

6105 20 10 – – Av syntetfibrer 12 0 

6105 20 90 – – Av regenatfibrer 12 0 

6105 90 – Av annat textilmaterial 

6105 90 10 – – Av ull eller fina djurhår 12 0 

6105 90 90 – – Andra 12 0 

6106 Blusar, skjortor och skjortblusar av trikå, för kvinnor eller 
flickor 

6106 10 00 – Av bomull 12 0 

6106 20 00 – Av konstfibrer 12 0 

6106 90 – Av annat textilmaterial 

6106 90 10 – – Av ull eller fina djurhår 12 0 

6106 90 30 – – Av natursilke eller avfall av natursilke 12 0 

6106 90 50 – – Av lin eller rami 12 0 

6106 90 90 – – Andra 12 0 

6107 Kalsonger, nattskjortor, pyjamas, badrockar, morgonrockar 
och liknande artiklar, av trikå, för män eller pojkar 

– Kalsonger 

6107 11 00 – – Av bomull 12 0 

6107 12 00 – – Av konstfibrer 12 0 

6107 19 00 – – Av annat textilmaterial 12 0 

– Nattskjortor och pyjamas 

6107 21 00 – – Av bomull 12 0 

6107 22 00 – – Av konstfibrer 12 0 

6107 29 00 – – Av annat textilmaterial 12 0 

– Andra slag
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6107 91 00 – – Av bomull 12 0 

6107 99 00 – – Av annat textilmaterial 12 0 

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

– Underklänningar och underkjolar 

6108 11 00 – – Av konstfibrer 12 0 

6108 19 00 – – Av annat textilmaterial 12 0 

– Underbyxor och trosor 

6108 21 00 – – Av bomull 12 0 

6108 22 00 – – Av konstfibrer 12 0 

6108 29 00 – – Av annat textilmaterial 12 0 

– Nattlinnen och pyjamas 

6108 31 00 – – Av bomull 12 0 

6108 32 00 – – Av konstfibrer 12 0 

6108 39 00 – – Av annat textilmaterial 12 0 

– Andra slag 

6108 91 00 – – Av bomull 12 0 

6108 92 00 – – Av konstfibrer 12 0 

6108 99 00 – – Av annat textilmaterial 12 0 

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

6109 10 00 – Av bomull 12 0 

6109 90 – Av annat textilmaterial 

6109 90 10 – – Av ull eller fina djurhår 12 0 

6109 90 30 – – Av konstfibrer 12 0 

6109 90 90 – – Andra 12 0 

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

– Av ull eller fina djurhår 

6110 11 – – Av ull
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6110 11 10 – – – Tröjor och pullovrar, innehållande minst 50 viktprocent 
ull och vägande minst 600 g per styck 

10,5 0 

– – – Andra 

6110 11 30 – – – – För män eller pojkar 12 0 

6110 11 90 – – – – För kvinnor eller flickor 12 0 

6110 12 – – Av kashmirget 

6110 12 10 – – – För män eller pojkar 12 0 

6110 12 90 – – – För kvinnor eller flickor 12 0 

6110 19 – – Andra 

6110 19 10 – – – För män eller pojkar 12 0 

6110 19 90 – – – För kvinnor eller flickor 12 0 

6110 20 – Av bomull 

6110 20 10 – – Lätta tröjor och lätta jumprar med rull-, polo- eller turtle
neckkrage 

12 0 

– – Andra 

6110 20 91 – – – För män eller pojkar 12 0 

6110 20 99 – – – För kvinnor eller flickor 12 0 

6110 30 – Av konstfibrer 

6110 30 10 – – Lätta tröjor och lätta jumprar med rull-, polo- eller turtle
neckkrage 

12 0 

– – Andra 

6110 30 91 – – – För män eller pojkar 12 0 

6110 30 99 – – – För kvinnor eller flickor 12 0 

6110 90 – Av annat textilmaterial 

6110 90 10 – – Av lin eller rami 12 0 

6110 90 90 – – Andra 12 0 

6111 Babykläder och tillbehör till sådana kläder, av trikå 

6111 20 – Av bomull 

6111 20 10 – – Handskar och vantar 8,9 0 

6111 20 90 – – Andra slag 12 0 

6111 30 – Av syntetfibrer
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6111 30 10 – – Handskar och vantar 8,9 0 

6111 30 90 – – Andra slag 12 0 

6111 90 – Av annat textilmaterial 

– – Av ull eller fina djurhår 

6111 90 11 – – – Handskar och vantar 8,9 0 

6111 90 19 – – – Andra slag 12 0 

6111 90 90 – – Andra 12 0 

6112 Träningsoveraller, skiddräkter, baddräkter och badbyxor, av 
trikå 

– Träningsoveraller 

6112 11 00 – – Av bomull 12 0 

6112 12 00 – – Av syntetfibrer 12 0 

6112 19 00 – – Av annat textilmaterial 12 0 

6112 20 00 – Skiddräkter 12 0 

– Badbyxor och baddräkter för män eller pojkar 

6112 31 – – Av syntetfibrer 

6112 31 10 – – – Innehållande minst 5 viktprocent gummitråd 8 0 

6112 31 90 – – – Andra 12 0 

6112 39 – – Av annat textilmaterial 

6112 39 10 – – – Innehållande minst 5 viktprocent gummitråd 8 0 

6112 39 90 – – – Andra 12 0 

– Baddräkter för kvinnor eller flickor 

6112 41 – – Av syntetfibrer 

6112 41 10 – – – Innehållande minst 5 viktprocent gummitråd 8 0 

6112 41 90 – – – Andra 12 0 

6112 49 – – Av annat textilmaterial 

6112 49 10 – – – Innehållande minst 5 viktprocent gummitråd 8 0 

6112 49 90 – – – Andra 12 0 

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

6113 00 10 – Av trikå enligt nr 5906 8 0
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6113 00 90 – Andra 12 0 

6114 Andra kläder av trikå 

6114 20 00 – Av bomull 12 0 

6114 30 00 – Av konstfibrer 12 0 

6114 90 00 – Av annat textilmaterial 12 0 

6115 Strumpbyxor, trikåer, strumpor, sockor o.d., inbegripet strum
por o.d. för graderad kompression (t.ex. åderbråcksstrumpor) 
samt skodon utan påsatt sula, av trikå 

6115 10 – Strumpor o.d. för graderad kompression (t.ex. åderbråcks
strumpor) 

6115 10 10 – – Åderbråcksstrumpor av syntetfibrer 8 0 

6115 10 90 – – Andra slag 12 0 

– Andra strumpbyxor och trikåer 

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

12 0 

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

12 0 

6115 29 00 – – Av annat textilmaterial 12 0 

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

– – Av syntetfibrer 

6115 30 11 – – – Knästrumpor 12 0 

6115 30 19 – – – Andra 12 0 

6115 30 90 – – Av annat textilmaterial 12 0 

– Andra slag 

6115 94 00 – – Av ull eller fina djurhår 12 0 

6115 95 00 – – Av bomull 12 0 

6115 96 – – Av syntetfibrer 

6115 96 10 – – – Knästrumpor 12 0 

– – – Andra slag 

6115 96 91 – – – – Damstrumpor 12 0 

6115 96 99 – – – – Andra 12 0 

6115 99 00 – – Av annat textilmaterial 12 0
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6116 Handskar, halvhandskar och vantar av trikå 

6116 10 – Impregnerade, överdragna eller belagda med plast eller 
gummi 

6116 10 20 – – Handskar, impregnerade, överdragna eller belagda med 
gummi 

8 0 

6116 10 80 – – Andra slag 8,9 0 

– Andra slag 

6116 91 00 – – Av ull eller fina djurhår 8,9 0 

6116 92 00 – – Av bomull 8,9 0 

6116 93 00 – – Av syntetfibrer 8,9 0 

6116 99 00 – – Av annat textilmaterial 8,9 0 

6117 Andra konfektionerade tillbehör till kläder, av trikå; delar till 
kläder eller till tillbehör till kläder, av trikå 

6117 10 00 – Sjalar, scarfar, halsdukar, mantiljer, slöjor o.d. 12 0 

6117 80 – Andra tillbehör 

6117 80 10 – – Av trikå, gummi elastisk eller gummibehandlad 8 0 

6117 80 80 – – Av annat textilmaterial 12 0 

6117 90 00 – Delar 12 0 

62 KAPITEL 62 – KLÄDER OCH TILLBEHÖR TILL KLÄDER, AV 
ANNAN TEXTILVARA ÄN TRIKÅ 

6201 Överrockar, bilrockar, slängkappor, anoraker, skidjackor, vind
jackor och liknande ytterkläder, för män eller pojkar, andra än 
sådana enligt nr 6203 

– Överrockar (inbegripet regnrockar), bilrockar, slängkappor 
o.d. 

6201 11 00 – – Av ull eller fina djurhår 12 0 

6201 12 – – Av bomull 

6201 12 10 – – – Med en vikt per plagg av högst 1 kg 12 0 

6201 12 90 – – – Med en vikt per plagg av mer än 1 kg 12 0 

6201 13 – – Av konstfibrer 

6201 13 10 – – – Med en vikt per plagg av högst 1 kg 12 0 

6201 13 90 – – – Med en vikt per plagg av mer än 1 kg 12 0 

6201 19 00 – – Av annat textilmaterial 12 0 

– Andra slag
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6201 91 00 – – Av ull eller fina djurhår 12 0 

6201 92 00 – – Av bomull 12 0 

6201 93 00 – – Av konstfibrer 12 0 

6201 99 00 – – Av annat textilmaterial 12 0 

6202 Kappor (inbegripet slängkappor), bilrockar, anoraker, skidjac
kor, vindjackor och liknande ytterkläder, för kvinnor eller 
flickor, andra än sådana enligt nr 6204 

– Kappor (inbegripet slängkappor och regnkappor), bilrockar 
o.d. 

6202 11 00 – – Av ull eller fina djurhår 12 0 

6202 12 – – Av bomull 

6202 12 10 – – – Med en vikt per plagg av högst 1 kg 12 0 

6202 12 90 – – – Med en vikt per plagg av mer än 1 kg 12 0 

6202 13 – – Av konstfibrer 

6202 13 10 – – – Med en vikt per plagg av högst 1 kg 12 0 

6202 13 90 – – – Med en vikt per plagg av mer än 1 kg 12 0 

6202 19 00 – – Av annat textilmaterial 12 0 

– Andra slag 

6202 91 00 – – Av ull eller fina djurhår 12 0 

6202 92 00 – – Av bomull 12 0 

6202 93 00 – – Av konstfibrer 12 0 

6202 99 00 – – Av annat textilmaterial 12 0 

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

– Kostymer 

6203 11 00 – – Av ull eller fina djurhår 12 0 

6203 12 00 – – Av syntetfibrer 12 0 

6203 19 – – Av annat textilmaterial 

6203 19 10 – – – Av bomull 12 0 

6203 19 30 – – – Av regenatfibrer 12 0 

6203 19 90 – – – Andra 12 0 

– Ensembler
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6203 22 – – Av bomull 

6203 22 10 – – – Arbets- och skyddskläder 12 0 

6203 22 80 – – – Andra 12 0 

6203 23 – – Av syntetfibrer 

6203 23 10 – – – Arbets- och skyddskläder 12 0 

6203 23 80 – – – Andra 12 0 

6203 29 – – Av annat textilmaterial 

– – – Av regenatfibrer 

6203 29 11 – – – – Arbets- och skyddskläder 12 0 

6203 29 18 – – – – Andra 12 0 

6203 29 30 – – – Av ull eller fina djurhår 12 0 

6203 29 90 – – – Andra 12 0 

– Kavajer, blazrar och jackor 

6203 31 00 – – Av ull eller fina djurhår 12 0 

6203 32 – – Av bomull 

6203 32 10 – – – Arbets- och skyddskläder 12 0 

6203 32 90 – – – Andra 12 0 

6203 33 – – Av syntetfibrer 

6203 33 10 – – – Arbets- och skyddskläder 12 0 

6203 33 90 – – – Andra 12 0 

6203 39 – – Av annat textilmaterial 

– – – Av regenatfibrer 

6203 39 11 – – – – Arbets- och skyddskläder 12 0 

6203 39 19 – – – – Andra 12 0 

6203 39 90 – – – Andra 12 0 

– Långbyxor, kortbyxor, knäbyxor samt byxor med bröstlapp 

6203 41 – – Av ull eller fina djurhår 

6203 41 10 – – – Långbyxor och knäbyxor 12 0 

6203 41 30 – – – Byxor med bröstlapp 12 0 

6203 41 90 – – – Andra 12 0
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6203 42 – – Av bomull 

– – – Långbyxor och knäbyxor 

6203 42 11 – – – – Arbets- och skyddskläder 12 0 

– – – – Andra 

6203 42 31 – – – – – Av denim 12 0 

6203 42 33 – – – – – Av manchestersammet 12 0 

6203 42 35 – – – – – Andra 12 0 

– – – Byxor med bröstlapp 

6203 42 51 – – – – Arbets- och skyddskläder 12 0 

6203 42 59 – – – – Andra 12 0 

6203 42 90 – – – Andra 12 0 

6203 43 – – Av syntetfibrer 

– – – Långbyxor och knäbyxor 

6203 43 11 – – – – Arbets- och skyddskläder 12 0 

6203 43 19 – – – – Andra 12 0 

– – – Byxor med bröstlapp 

6203 43 31 – – – – Arbets- och skyddskläder 12 0 

6203 43 39 – – – – Andra 12 0 

6203 43 90 – – – Andra 12 0 

6203 49 – – Av annat textilmaterial 

– – – Av regenatfibrer 

– – – – Långbyxor och knäbyxor 

6203 49 11 – – – – – Arbets- och skyddskläder 12 0 

6203 49 19 – – – – – Andra 12 0 

– – – – Byxor med bröstlapp 

6203 49 31 – – – – – Arbets- och skyddskläder 12 0 

6203 49 39 – – – – – Andra 12 0 

6203 49 50 – – – – Andra 12 0 

6203 49 90 – – – Andra 12 0
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6204 Dräkter, ensembler, kavajer, blazrar, jackor, klänningar, kjolar, 
byxkjolar och byxor, för kvinnor eller flickor 

– Dräkter 

6204 11 00 – – Av ull eller fina djurhår 12 0 

6204 12 00 – – Av bomull 12 0 

6204 13 00 – – Av syntetfibrer 12 0 

6204 19 – – Av annat textilmaterial 

6204 19 10 – – – Av regenatfibrer 12 0 

6204 19 90 – – – Andra 12 0 

– Ensembler 

6204 21 00 – – Av ull eller fina djurhår 12 0 

6204 22 – – Av bomull 

6204 22 10 – – – Arbets- och skyddskläder 12 0 

6204 22 80 – – – Andra 12 0 

6204 23 – – Av syntetfibrer 

6204 23 10 – – – Arbets- och skyddskläder 12 0 

6204 23 80 – – – Andra 12 0 

6204 29 – – Av annat textilmaterial 

– – – Av regenatfibrer 

6204 29 11 – – – – Arbets- och skyddskläder 12 0 

6204 29 18 – – – – Andra 12 0 

6204 29 90 – – – Andra 12 0 

– Kavajer, blazrar och jackor 

6204 31 00 – – Av ull eller fina djurhår 12 0 

6204 32 – – Av bomull 

6204 32 10 – – – Arbets- och skyddskläder 12 0 

6204 32 90 – – – Andra 12 0 

6204 33 – – Av syntetfibrer 

6204 33 10 – – – Arbets- och skyddskläder 12 0 

6204 33 90 – – – Andra 12 0
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6204 39 – – Av annat textilmaterial 

– – – Av regenatfibrer 

6204 39 11 – – – – Arbets- och skyddskläder 12 0 

6204 39 19 – – – – Andra 12 0 

6204 39 90 – – – Andra 12 0 

– Klänningar 

6204 41 00 – – Av ull eller fina djurhår 12 0 

6204 42 00 – – Av bomull 12 0 

6204 43 00 – – Av syntetfibrer 12 0 

6204 44 00 – – Av regenatfibrer 12 0 

6204 49 00 – – Av annat textilmaterial 12 0 

– Kjolar och byxkjolar 

6204 51 00 – – Av ull eller fina djurhår 12 0 

6204 52 00 – – Av bomull 12 0 

6204 53 00 – – Av syntetfibrer 12 0 

6204 59 – – Av annat textilmaterial 

6204 59 10 – – – Av regenatfibrer 12 0 

6204 59 90 – – – Andra 12 0 

– Långbyxor, kortbyxor, knäbyxor samt byxor med bröstlapp 

6204 61 – – Av ull eller fina djurhår 

6204 61 10 – – – Långbyxor och knäbyxor 12 0 

6204 61 85 – – – Andra 12 0 

6204 62 – – Av bomull 

– – – Långbyxor och knäbyxor 

6204 62 11 – – – – Arbets- och skyddskläder 12 0 

– – – – Andra 

6204 62 31 – – – – – Av denim 12 0 

6204 62 33 – – – – – Av manchestersammet 12 0 

6204 62 39 – – – – – Andra 12 0 

– – – Byxor med bröstlapp
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6204 62 51 – – – – Arbets- och skyddskläder 12 0 

6204 62 59 – – – – Andra 12 0 

6204 62 90 – – – Andra 12 0 

6204 63 – – Av syntetfibrer 

– – – Långbyxor och knäbyxor 

6204 63 11 – – – – Arbets- och skyddskläder 12 0 

6204 63 18 – – – – Andra 12 0 

– – – Byxor med bröstlapp 

6204 63 31 – – – – Arbets- och skyddskläder 12 0 

6204 63 39 – – – – Andra 12 0 

6204 63 90 – – – Andra 12 0 

6204 69 – – Av annat textilmaterial 

– – – Av regenatfibrer 

– – – – Långbyxor och knäbyxor 

6204 69 11 – – – – – Arbets- och skyddskläder 12 0 

6204 69 18 – – – – – Andra 12 0 

– – – – Byxor med bröstlapp 

6204 69 31 – – – – – Arbets- och skyddskläder 12 0 

6204 69 39 – – – – – Andra 12 0 

6204 69 50 – – – – Andra 12 0 

6204 69 90 – – – Andra 12 0 

6205 Skjortor för män eller pojkar 

6205 20 00 – Av bomull 12 0 

6205 30 00 – Av konstfibrer 12 0 

6205 90 – Av annat textilmaterial 

6205 90 10 – – Av lin eller rami 12 0 

6205 90 80 – – Annat 12 0 

6206 Blusar, skjortor och skjortblusar, för kvinnor eller flickor 

6206 10 00 – Av natursilke eller avfall av natursilke 12 0 

6206 20 00 – Av ull eller fina djurhår 12 0
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6206 30 00 – Av bomull 12 0 

6206 40 00 – Av konstfibrer 12 0 

6206 90 – Av annat textilmaterial 

6206 90 10 – – Av lin eller rami 12 0 

6206 90 90 – – Annat 12 0 

6207 Undertröjor, kalsonger, nattskjortor, pyjamas, badrockar, mor
gonrockar och liknande artiklar, för män eller pojkar 

– Kalsonger 

6207 11 00 – – Av bomull 12 0 

6207 19 00 – – Av annat textilmaterial 12 0 

– Nattskjortor och pyjamas 

6207 21 00 – – Av bomull 12 0 

6207 22 00 – – Av konstfibrer 12 0 

6207 29 00 – – Av annat textilmaterial 12 0 

– Andra slag 

6207 91 00 – – Av bomull 12 0 

6207 99 – – Av annat textilmaterial 

6207 99 10 – – – Av konstfibrer 12 0 

6207 99 90 – – – Andra 12 0 

6208 Linnen, undertröjor, underklänningar, underkjolar, under
byxor, trosor, nattlinnen, pyjamas, negligéer, badrockar, mor
gonrockar och liknande artiklar, för kvinnor eller flickor 

– Underklänningar och underkjolar 

6208 11 00 – – Av konstfibrer 12 0 

6208 19 00 – – Av annat textilmaterial 12 0 

– Nattlinnen och pyjamas 

6208 21 00 – – Av bomull 12 0 

6208 22 00 – – Av konstfibrer 12 0 

6208 29 00 – – Av annat textilmaterial 12 0 

– Andra slag 

6208 91 00 – – Av bomull 12 0
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6208 92 00 – – Av konstfibrer 12 0 

6208 99 00 – – Av annat textilmaterial 12 0 

6209 Babykläder och tillbehör till sådana kläder 

6209 20 00 – Av bomull 10,5 0 

6209 30 00 – Av syntetfibrer 10,5 0 

6209 90 – Av annat textilmaterial 

6209 90 10 – – Av ull eller fina djurhår 10,5 0 

6209 90 90 – – Andra 10,5 0 

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

6210 10 – Av textilvaror enligt nr 5602 eller 5603 

6210 10 10 – – Av textilvaror enligt nr 5602 12 0 

6210 10 90 – – Av textilvaror enligt nr 5603 12 0 

6210 20 00 – Andra kläder, av sådana slag som omfattas av 
nr 6201 11–6201 19 

12 0 

6210 30 00 – Andra kläder, av sådana slag som omfattas av 
nr 6202 11–6202 19 

12 0 

6210 40 00 – Andra kläder, för män eller pojkar 12 0 

6210 50 00 – Andra kläder, för kvinnor eller flickor 12 0 

6211 Träningsoveraller, skiddräkter, baddräkter och badbyxor; andra 
kläder 

– Baddräkter och badbyxor 

6211 11 00 – – För män eller pojkar 12 0 

6211 12 00 – – För kvinnor eller flickor 12 0 

6211 20 00 – Skiddräkter 12 0 

– Andra kläder, för män eller pojkar 

6211 32 – – Av bomull 

6211 32 10 – – – Arbets- och skyddskläder 12 0 

– – – Fodrade träningsoveraller 

6211 32 31 – – – – Med yttertyg av ett enda identiskt textilmaterial 12 0 

– – – – Andra 

6211 32 41 – – – – – Överdelar 12 0
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6211 32 42 – – – – – Nederdelar 12 0 

6211 32 90 – – – Andra 12 0 

6211 33 – – Av konstfibrer 

6211 33 10 – – – Arbets- och skyddskläder 12 0 

– – – Fodrade träningsoveraller 

6211 33 31 – – – – Med yttertyg av ett enda identiskt textilmaterial 12 0 

– – – – Andra 

6211 33 41 – – – – – Överdelar 12 0 

6211 33 42 – – – – – Nederdelar 12 0 

6211 33 90 – – – Andra 12 0 

6211 39 00 – – Av annat textilmaterial 12 0 

– Andra kläder, för kvinnor eller flickor 

6211 41 00 – – Av ull eller fina djurhår 12 0 

6211 42 – – Av bomull 

6211 42 10 – – – Förkläden, overaller, skyddsrockar och andra arbets- och 
skyddskläder (även lämpliga för hushållsarbete) 

12 0 

– – – Fodrade träningsoveraller 

6211 42 31 – – – – Med yttertyg av ett enda identiskt textilmaterial 12 0 

– – – – Andra 

6211 42 41 – – – – – Överdelar 12 0 

6211 42 42 – – – – – Nederdelar 12 0 

6211 42 90 – – – Andra 12 0 

6211 43 – – Av konstfibrer 

6211 43 10 – – – Förkläden, overaller, skyddsrockar och andra arbets- och 
skyddskläder (även lämpliga för hushållsarbete) 

12 0 

– – – Fodrade träningsoveraller 

6211 43 31 – – – – Med yttertyg av ett enda identiskt textilmaterial 12 0 

– – – – Andra 

6211 43 41 – – – – – Överdelar 12 0 

6211 43 42 – – – – – Nederdelar 12 0
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6211 43 90 – – – Andra 12 0 

6211 49 00 – – Av annat textilmaterial 12 0 

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

6212 10 – Bysthållare 

6212 10 10 – – Ett set i detaljhandelsförpackning innehållande en bysthål
lare och en trosa 

6,5 0 

6212 10 90 – – Andra 6,5 0 

6212 20 00 – Gördlar och byxgördlar 6,5 0 

6212 30 00 – Korseletter 6,5 0 

6212 90 00 – Andra slag 6,5 0 

6213 Näsdukar 

6213 20 00 – Av bomull 10 0 

6213 90 00 – Av annat textilmaterial 10 0 

6214 Sjalar, scarfar, halsdukar, mantiljer, slöjor o.d. 

6214 10 00 – Av natursilke eller avfall av natursilke 8 0 

6214 20 00 – Av ull eller fina djurhår 8 0 

6214 30 00 – Av syntetfibrer 8 0 

6214 40 00 – Av regenatfibrer 8 0 

6214 90 00 – Av annat textilmaterial 8 0 

6215 Slipsar och liknande artiklar 

6215 10 00 – Av natursilke eller avfall av natursilke 6,3 0 

6215 20 00 – Av konstfibrer 6,3 0 

6215 90 00 – Av annat textilmaterial 6,3 0 

6216 00 00 Handskar, halvhandskar och vantar 7,6 0 

6217 Andra konfektionerade tillbehör till kläder; delar till kläder 
eller till tillbehör till kläder, andra än sådana enligt nr 6212 

6217 10 00 – Tillbehör 6,3 0 

6217 90 00 – Delar 12 0
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63 KAPITEL 63 – ANDRA KONFEKTIONERADE TEXTILVAROR; 
HANDARBETSSATSER; BEGAGNADE KLÄDER OCH AN
DRA BEGAGNADE TEXTILVAROR; LUMP 

I. ANDRA KONFEKTIONERADE TEXTILVAROR 

6301 Res- och sängfiltar 

6301 10 00 – Med elektrisk uppvärmning 6,9 0 

6301 20 – Andra, av ull eller fina djurhår 

6301 20 10 – – Av trikå 12 0 

6301 20 90 – – Andra 12 0 

6301 30 – Andra, av bomull 

6301 30 10 – – Av trikå 12 0 

6301 30 90 – – Andra 7,5 0 

6301 40 – Andra, av syntetfibrer 

6301 40 10 – – Av trikå 12 0 

6301 40 90 – – Andra 12 0 

6301 90 – Andra, av annat textilmaterial 

6301 90 10 – – Av trikå 12 0 

6301 90 90 – – Andra 12 0 

6302 Sänglinne, bordslinne, toaletthanddukar, kökshanddukar och 
liknande artiklar 

6302 10 00 – Sänglinne av trikå 12 0 

– Annat sänglinne, tryckt 

6302 21 00 – – Av bomull 12 0 

6302 22 – – Av konstfibrer 

6302 22 10 – – – Av bondad duk 6,9 0 

6302 22 90 – – – Andra 12 0 

6302 29 – – Av annat textilmaterial 

6302 29 10 – – – Av lin eller rami 12 0 

6302 29 90 – – – Av annat textilmaterial 12 0 

– Annat sänglinne 

6302 31 00 – – Av bomull 12 0
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6302 32 – – Av konstfibrer 

6302 32 10 – – – Av bondad duk 6,9 0 

6302 32 90 – – – Andra 12 0 

6302 39 – – Av annat textilmaterial 

6302 39 20 – – – Av lin eller rami 12 0 

6302 39 90 – – – Av annat textilmaterial 12 0 

6302 40 00 – Bordslinne av trikå 12 0 

– Annat bordslinne 

6302 51 00 – – Av bomull 12 0 

6302 53 – – Av konstfibrer 

6302 53 10 – – – Av bondad duk 6,9 0 

6302 53 90 – – – Andra 12 0 

6302 59 – – Av annat textilmaterial 

6302 59 10 – – – Av lin 12 0 

6302 59 90 – – – Andra 12 0 

6302 60 00 – Toaletthanddukar, kökshanddukar och liknande artiklar, av 
bomullsfrotté 

12 0 

– Andra slag 

6302 91 00 – – Av bomull 12 0 

6302 93 – – Av konstfibrer 

6302 93 10 – – – Av bondad duk 6,9 0 

6302 93 90 – – – Andra 12 0 

6302 99 – – Av annat textilmaterial 

6302 99 10 – – – Av lin 12 0 

6302 99 90 – – – Andra 12 0 

6303 Gardiner, rullgardiner och draperier; gardinkappor och säng
kappor 

– Av trikå 

6303 12 00 – – Av syntetfibrer 12 0 

6303 19 00 – – Av annat textilmaterial 12 0 

– Andra slag
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6303 91 00 – – Av bomull 12 0 

6303 92 – – Av syntetfibrer 

6303 92 10 – – – Av bondad duk 6,9 0 

6303 92 90 – – – Andra 12 0 

6303 99 – – Av annat textilmaterial 

6303 99 10 – – – Av bondad duk 6,9 0 

6303 99 90 – – – Andra 12 0 

6304 Andra inredningsartiklar, andra än sådana enligt nr 9404 

– Sängöverkast 

6304 11 00 – – Av trikå 12 0 

6304 19 – – Andra 

6304 19 10 – – – Av bomull 12 0 

6304 19 30 – – – Av lin eller rami 12 0 

6304 19 90 – – – Av annat textilmaterial 12 0 

– Andra slag 

6304 91 00 – – Av trikå 12 0 

6304 92 00 – – Andra, av bomull 12 0 

6304 93 00 – – Andra, av syntetfibrer 12 0 

6304 99 00 – – Andra, av annat textilmaterial 12 0 

6305 Säckar och påsar av sådana slag som används för förpackning 
av varor 

6305 10 – Av jute eller andra bastfibrer för textilt ändamål enligt nr 
5303 

6305 10 10 – – Begagnade 2 0 

6305 10 90 – – Andra 4 0 

6305 20 00 – Av bomull 7,2 0 

– Av konstfibrer 

6305 32 – – Mjuka bulkbehållare för tillfällig förvaring 

– – – Av polyeten- eller polypropenremsor e.d. 

6305 32 11 – – – – Av trikå 12 0 

– – – – Andra 

6305 32 81 – – – – – Av textilmaterial med en vikt av högst 120 g/m 2 7,2 0 

6305 32 89 – – – – – Av textilmaterial med en vikt av mer än 120 g/m 2 7,2 0
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6305 32 90 – – – Av annat syntet- eller regenatmaterial 7,2 0 

6305 33 – – Andra, av polyeten eller polypropenremsor e.d. 

6305 33 10 – – – Av trikå 12 0 

– – – Andra 

6305 33 91 – – – – Av textilmaterial med en vikt av högst 120 g/m 2 7,2 0 

6305 33 99 – – – – Av textilmaterial med en vikt av högst 120 g/m 2 7,2 0 

6305 39 00 – – Av annat syntet- eller regenatmaterial 7,2 0 

6305 90 00 – Av annat textilmaterial 6,2 0 

6306 Presenningar och markiser; tält; segel till båtar, segelbrädor 
eller fordon; campingartiklar 

– Presenningar och markiser 

6306 12 00 – – Av syntetfibrer 12 0 

6306 19 00 – – Av annat textilmaterial 12 0 

– Tält 

6306 22 00 – – Av syntetfibrer 12 0 

6306 29 00 – – Av annat textilmaterial 12 0 

6306 30 00 – Segel 12 0 

6306 40 00 – Luftmadrasser 12 0 

– Andra slag 

6306 91 00 – – Av bomull 12 0 

6306 99 00 – – Av annat textilmaterial 12 0 

6307 Andra konfektionerade artiklar, inbegripet tillskärningsmöns
ter 

6307 10 – Skurtrasor, disktrasor, dammhanddukar och liknande artiklar 

6307 10 10 – – Av trikå 12 0 

6307 10 30 – – Av bondad duk 6,9 0 

6307 10 90 – – Andra 7,7 0 

6307 20 00 – Flytvästar och livbälten 6,3 0 

6307 90 – Andra slag 

6307 90 10 – – Av trikå 12 0 

– – Av annat textilmaterial
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6307 90 91 – – – Av filt 6,3 0 

6307 90 99 – – – Av annat textilmaterial 6,3 0 

II. HANDARBETSSATSER 

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

12 0 

III. BEGAGNADE KLÄDER OCH ANDRA BEGAGNADE AR
TIKLAR; LUMP 

6309 00 00 Begagnade kläder och andra begagnade artiklar 5,3 0 

6310 Lump, inbegripet klipp och liknande avfall av textilvaror (även 
av surrningsgarn och tågvirke) 

6310 10 – Sorterad 

6310 10 10 – – Av ull eller djurhår (fina eller grova) Fri 0 

6310 10 30 – – Av lin eller bomull Fri 0 

6310 10 90 – – Av annat textilmaterial Fri 0 

6310 90 00 – Andra slag Fri 0 

64 KAPITEL 64 – SKODON, DAMASKER O.D.; DELAR TILL 
SÅDANA ARTIKLAR 

6401 Vattentäta skodon med yttersulor och överdelar av gummi 
eller plast och hos vilka överdelarna varken är fästade vid 
sulan eller hopfogade genom sömnad, nitning, spikning, 
skruvning, pluggning eller liknande förfarande 

6401 10 – Skodon med tåhätteförstärkning av metall 

6401 10 10 – – Med överdelar av gummi 17 0 

6401 10 90 – – Med överdelar av plast 17 0 

– Andra skodon 

6401 92 – – Med skaft som täcker ankeln men inte knät 

6401 92 10 – – – Med överdel av gummi 17 0 

6401 92 90 – – – Med överdel av plast 17 0 

6401 99 00 – – Andra 17 0 

6402 Andra skodon med yttersulor och överdelar av gummi eller 
plast 

– Skodon för sport eller idrott 

6402 12 – – Skidskor och snowboardskor
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6402 12 10 – – – Skidskor 17 0 

6402 12 90 – – – Snowboardskor 17 0 

6402 19 00 – – Andra slag 16,9 0 

6402 20 00 – Skodon med överdel av remmar, fästade vid sulan genom 
pluggning 

17 0 

– Andra skodon 

6402 91 – – Med skaft som täcker ankeln 

6402 91 10 – – – Med tåhätteförstärkning av metall 17 0 

6402 91 90 – – – Andra 16,9 0 

6402 99 – – Andra 

6402 99 05 – – – Med tåhätteförstärkning av metall 17 0 

– – – Andra 

6402 99 10 – – – – Med överdel av gummi 16,8 0 

– – – – Med överdel av plast 

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

6402 99 31 – – – – – – Med sammanlagd höjd av sula och klack över 3 cm 16,8 0 

6402 99 39 – – – – – – Andra 16,8 0 

6402 99 50 – – – – – Tofflor och andra inneskor 16,8 0 

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

6402 99 91 – – – – – – Under 24 cm 16,8 0 

– – – – – – 24 cm eller mer 

6402 99 93 – – – – – – – Skodon som inte kan identifieras som avsedda för 
herrar eller damer 

16,8 3 

– – – – – – – Andra 

6402 99 96 – – – – – – – – För herrar 16,8 0 

6402 99 98 – – – – – – – – För damer 16,8 0 

6403 Skodon med yttersulor av gummi, plast, läder eller konstläder 
och med överdelar av läder 

– Skodon för sport eller idrott 

6403 12 00 – – Skidskor och snowboardskor 8 0
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6403 19 00 – – Andra slag 8 0 

6403 20 00 – Skodon med yttersulor av läder och överdelar bestående av 
läderband runt vristen och stortån 

8 0 

6403 40 00 – Andra skodon, med tåhätteförstärkning av metall 8 0 

– Andra skodon, med yttersulor av läder 

6403 51 – – Med skaft som täcker ankeln 

6403 51 05 – – – Med botten av trä, utan innersula 8 0 

– – – Andra 

– – – – Med skaft som täcker ankeln men inte vaden, med läng
sta invändiga mått 

6403 51 11 – – – – – Under 24 cm 8 0 

– – – – – 24 cm eller mer 

6403 51 15 – – – – – – För herrar 8 0 

6403 51 19 – – – – – – För damer 8 0 

– – – – Andra slag, med längsta invändiga mått 

6403 51 91 – – – – – Under 24 cm 8 0 

– – – – – 24 cm eller mer 

6403 51 95 – – – – – – För herrar 8 0 

6403 51 99 – – – – – – För damer 8 0 

6403 59 – – Andra 

6403 59 05 – – – Med botten av trä, utan innersula 8 0 

– – – Andra 

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

6403 59 11 – – – – – Med sammanlagd höjd av sula och klack över 3 cm 5 0 

– – – – – Andra, med längsta invändiga mått 

6403 59 31 – – – – – – Under 24 cm 8 0 

– – – – – – 24 cm eller mer
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6403 59 35 – – – – – – – För herrar 8 0 

6403 59 39 – – – – – – – För damer 8 0 

6403 59 50 – – – – Tofflor och andra inneskor 8 0 

– – – – Andra slag, med längsta invändiga mått 

6403 59 91 – – – – – Under 24 cm 8 0 

– – – – – 24 cm eller mer 

6403 59 95 – – – – – – För herrar 8 0 

6403 59 99 – – – – – – För damer 8 0 

– Andra skodon 

6403 91 – – Med skaft som täcker ankeln 

6403 91 05 – – – Med botten av trä, utan innersula 8 0 

– – – Andra 

– – – – Med skaft som täcker ankeln men inte vaden, med läng
sta invändiga mått 

6403 91 11 – – – – – Under 24 cm 8 0 

– – – – – 24 cm eller mer 

6403 91 13 – – – – – – Skodon som inte kan identifieras som avsedda för 
herrar eller damer 

8 3 

– – – – – – Andra 

6403 91 16 – – – – – – – För herrar 8 0 

6403 91 18 – – – – – – – För damer 8 0 

– – – – Andra slag, med längsta invändiga mått 

6403 91 91 – – – – – Under 24 cm 8 0 

– – – – – 24 cm eller mer 

6403 91 93 – – – – – – Skodon som inte kan identifieras som avsedda för 
herrar eller damer 

8 0 

– – – – – – Andra 

6403 91 96 – – – – – – – För herrar 8 0 

6403 91 98 – – – – – – – För damer 5 0 

6403 99 – – Andra
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6403 99 05 – – – Med botten av trä, utan innersula 8 0 

– – – Andra 

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

6403 99 11 – – – – – Med sammanlagd höjd av sula och klack över 3 cm 8 0 

– – – – – Andra, med längsta invändiga mått 

6403 99 31 – – – – – – Under 24 cm 8 0 

– – – – – – 24 cm eller mer 

6403 99 33 – – – – – – – Skodon som inte kan identifieras som avsedda för 
herrar eller damer 

8 3 

– – – – – – – Andra 

6403 99 36 – – – – – – – – För herrar 8 0 

6403 99 38 – – – – – – – – För damer 5 0 

6403 99 50 – – – – Tofflor och andra inneskor 8 0 

– – – – Andra slag, med längsta invändiga mått 

6403 99 91 – – – – – Under 24 cm 8 0 

– – – – – 24 cm eller mer 

6403 99 93 – – – – – – Skodon som inte kan identifieras som avsedda för 
herrar eller damer 

8 0 

– – – – – – Andra 

6403 99 96 – – – – – – – För herrar 8 0 

6403 99 98 – – – – – – – För damer 7 0 

6404 Skodon med yttersulor av gummi, plast, läder eller konstläder 
och med överdelar av textilmaterial 

– Skodon med yttersulor av gummi eller plast 

6404 11 00 – – Skodon för sport eller idrott; tennisskor, basketbollskor, 
gymnastikskor, träningsskor o.d. 

16,9 0 

6404 19 – – Andra 

6404 19 10 – – – Tofflor och andra inneskor 16,9 0 

6404 19 90 – – – Andra 17 0 

6404 20 – Skodon med yttersulor av läder eller konstläder
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6404 20 10 – – Tofflor och andra inneskor 17 0 

6404 20 90 – – Andra 17 0 

6405 Andra skodon 

6405 10 00 – Med överdelar av läder eller konstläder 3,5 0 

6405 20 – Med överdelar av textilmaterial 

6405 20 10 – – Med yttersulor av trä eller kork 3,5 0 

– – Med yttersulor av andra material 

6405 20 91 – – – Tofflor och andra inneskor 4 0 

6405 20 99 – – – Andra 4 0 

6405 90 – Andra slag 

6405 90 10 – – Med yttersulor av gummi, plast, läder eller konstläder 17 0 

6405 90 90 – – Med yttersulor av annat material 4 0 

6406 Delar till skodon (inbegripet överdelar, även hopfogade med 
andra sulor än yttersulor), lösa inläggssulor, hälinlägg o.d.; 
damasker, benläder och liknande artiklar samt delar till sådana 
artiklar 

6406 10 – Överdelar och delar till överdelar, andra än styvnader 

– – Av läder 

6406 10 11 – – – Överdelar 3 0 

6406 10 19 – – – Delar till överdelar 3 0 

6406 10 90 – – Av andra material 3 0 

6406 20 – Yttersulor och klackar av gummi eller plast 

6406 20 10 – – Av gummi 3 0 

6406 20 90 – – Av plast 3 0 

– Andra slag 

6406 91 00 – – Av trä 3 0 

6406 99 – – Av annat material 

6406 99 10 – – – Damasker, benläder och liknande artiklar samt delar till 
sådana artiklar 

3 0 

6406 99 30 – – – Överdelar hopfogade med innersulor eller med andra de
lar av sulan, yttersulor undantagna 

3 0 

6406 99 50 – – – Lösa inläggssulor och andra lösa tillbehör 3 0

SV L 127/892 Europeiska unionens officiella tidning 14.5.2011

1635 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 31 schwedischer Vertragstext (Normativer Teil)894 von 1432

www.parlament.gv.at



KN2007 Varuslag Bastullsats Kategori Ingångspris 

6406 99 60 – – – Yttersulor av läder eller konstläder 3 0 

6406 99 80 – – – Andra 3 0 

65 KAPITEL 65 – HUVUDBONADER OCH DELAR TILL HU
VUDBONADER 

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

2,7 0 

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

Fri 0 

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

Fri 0 

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

6505 10 00 – Hårnät 2,7 0 

6505 90 – Andra slag 

6505 90 05 – – Av hårfilt eller en blandning av hår- och ullfilt, tillverkade 
av hattstumpar eller plana hattämnen enligt nr 6501 

5,7 0 

– – Andra 

6505 90 10 – – – Baskermössor, mössor, kalotter, fezer o.d. 2,7 0 

6505 90 30 – – – Skärmmössor 2,7 0 

6505 90 80 – – – Andra 2,7 0 

6506 Andra huvudbonader, även ofodrade och ogarnerade 

6506 10 – Skyddshjälmar 

6506 10 10 – – Av plast 2,7 0 

6506 10 80 – – Av annat material 2,7 0 

– Andra slag 

6506 91 00 – – Av gummi eller plast 2,7 0 

6506 99 – – Av annat material 

6506 99 10 – – – Av hårfilt eller en blandning av hår- och ullfilt, tillverkade 
av hattstumpar eller plana hattämnen enligt nr 6501 

5,7 0 

6506 99 90 – – – Andra slag 2,7 0 

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

2,7 0
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66 KAPITEL 66 – PARAPLYER, PARASOLLER, PROMENADKÄP
PAR, SITTKÄPPAR, PISKOR OCH RIDSPÖN SAMT DELAR 
TILL SÅDANA ARTIKLAR 

6601 Paraplyer och parasoller (inbegripet käpparaplyer, trädgårds
parasoller och liknande parasoller) 

6601 10 00 – Trädgårdsparasoller och liknande parasoller 4,7 0 

– Andra slag 

6601 91 00 – – Med hopskjutbart skaft 4,7 0 

6601 99 – – Andra 

– – – Av textilvävnader 

6601 99 11 – – – – Av konstfibrer 4,7 0 

6601 99 19 – – – – Av annat textilmaterial 4,7 0 

6601 99 90 – – – Andra 4,7 0 

6602 00 00 Promenadkäppar, sittkäppar, piskor, ridspön o.d. 2,7 0 

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

6603 20 00 – Paraplyställningar, även monterade på skaft eller käppar 5,2 0 

6603 90 – Andra 

6603 90 10 – – Handtag och knoppar 2,7 0 

6603 90 90 – – Andra 5 0 

67 KAPITEL 67 – BEARBETADE FJÄDRAR OCH DUN SAMT 
VAROR TILLVERKADE AV FJÄDRAR ELLER DUN; KONST
GJORDA BLOMMOR; VAROR AV MÄNNISKOHÅR 

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

2,7 0 

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

6702 10 00 – Av plast 4,7 0 

6702 90 00 – Av annat material 4,7 0 

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

1,7 0
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6704 Peruker, lösskägg, lösa ögonbryn och ögonfransar, lösflätor 
o.d., av människohår, djurhår eller textilmaterial; varor av 
människohår, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans 

– Av syntetiskt textilmaterial 

6704 11 00 – – Hela peruker 2,2 0 

6704 19 00 – – Andra 2,2 0 

6704 20 00 – Av människohår 2,2 0 

6704 90 00 – Av annat material 2,2 0 

68 KAPITEL 68 – VAROR AV STEN, GIPS, CEMENT, ASBEST, 
GLIMMER ELLER LIKNANDE MATERIAL 

6801 00 00 Gatsten, kantsten och trottoarsten av naturlig sten (utom skif
fer) 

Fri 0 

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

6802 10 00 – Plattor, kuber och liknande artiklar, även av annan form än 
kvadratisk eller rektangulär, vilkas största yta kan inneslutas i 
en kvadrat med en sidlängd av mindre än 7 cm; konstfär
gade korn, skärvor och pulver 

Fri 0 

– Annan monument- eller byggnadssten samt varor av sådan 
sten, enkelt huggna eller sågade, med plan eller jämn yta 

6802 21 00 – – Marmor, travertin och alabaster 1,7 0 

6802 23 00 – – Granit 1,7 0 

6802 29 00 – – Annan sten 1,7 0 

– Andra slag 

6802 91 – – Marmor, travertin och alabaster 

6802 91 10 – – – Polerad alabaster, dekorerad eller på annat sätt bearbetad, 
men utan bildhuggararbete 

1,7 0 

6802 91 90 – – – Andra 1,7 0 

6802 92 – – Annan kalksten 

6802 92 10 – – – Polerad, dekorerad eller på annat sätt bearbetad, men utan 
bildhuggararbete 

1,7 0 

6802 92 90 – – – Andra 1,7 0 

6802 93 – – Granit
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6802 93 10 – – – Polerad, dekorerad eller på annat sätt bearbetad, men utan 
bildhuggararbete, med en nettovikt av 10 kg eller mer 

Fri 0 

6802 93 90 – – – Andra 1,7 0 

6802 99 – – Annan sten 

6802 99 10 – – – Polerad, dekorerad eller på annat sätt bearbetad, men utan 
bildhuggararbete, med en nettovikt av 10 kg eller mer 

Fri 0 

6802 99 90 – – – Andra 1,7 0 

6803 00 Bearbetad skiffer och varor av skiffer eller agglomererad skiffer 

6803 00 10 – Tak- och väggskiffer 1,7 0 

6803 00 90 – Andra 1,7 0 

6804 Kvarnstenar, slipstenar, slipskivor o.d., utan ställning, för mal
ning, slipning, skärpning, polering, riktning eller skärning, 
handverktyg för skärpning eller polering samt delar till sådana 
varor, av naturlig sten, av agglomererade naturliga eller konst
gjorda slipmedel eller av keramiskt material, även med delar 
av andra material 

6804 10 00 – Kvarnstenar, defibrörstenar o.d. Fri 0 

– Andra artiklar, utom handverktyg 

6804 21 00 – – Av agglomererad naturlig eller syntetisk diamant 1,7 0 

6804 22 – – Av andra agglomererade slipmedel eller av keramiskt ma
terial 

– – – Av konstgjorda slipmedel med bindemedel 

– – – – Av konstharts 

6804 22 12 – – – – – Inte förstärkt Fri 0 

6804 22 18 – – – – – Förstärkt Fri 0 

6804 22 30 – – – – Av keramiskt material eller av silikater Fri 0 

6804 22 50 – – – – Av annat material Fri 0 

6804 22 90 – – – Andra Fri 0 

6804 23 00 – – Av naturlig sten Fri 0 

6804 30 00 – Handverktyg för skärpning eller polering Fri 0 

6805 Naturliga eller konstgjorda slipmedel i form av pulver eller 
korn, på underlag av textilmaterial, papper, papp eller annat 
material, även tillskuret, sytt eller på annat sätt utformat 

6805 10 00 – På underlag av enbart textilvävnad 1,7 0
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6805 20 00 – På underlag av enbart papper eller papp 1,7 0 

6805 30 – På underlag av annat material 

6805 30 10 – – På underlag av textilvävnad kombinerad med papper eller 
papp 

1,7 0 

6805 30 20 – – På underlag av vulkanfiber 1,7 0 

6805 30 80 – – På annat underlag 1,7 0 

6806 Slaggull, stenull och liknande mineralull; expanderad vermiku
lit, expanderade leror, skumslagg och liknande expanderade 
mineraliska material; blandningar och varor av värmeisole
rande, ljudisolerande eller ljudabsorberande mineraliska mate
rial, andra än sådana som omfattas av nr 6811 eller 6812 
eller kap. 69 

6806 10 00 – Slaggull, stenull och liknande mineralull (även blandade med 
varandra) i lös form eller i form av skivor eller rullar 

Fri 0 

6806 20 – Expanderad vermikulit, expanderade leror, skumslagg och 
liknande expanderade mineraliska material (även blandade 
med varandra) 

6806 20 10 – – Expanderade leror Fri 0 

6806 20 90 – – Andra Fri 0 

6806 90 00 – Andra slag Fri 0 

6807 Varor av asfalt eller liknande material (t.ex. petroleumbitumen 
eller stenkolstjärbeck) 

6807 10 – i rullar 

6807 10 10 – – Tak- och väggbeklädnad Fri 0 

6807 10 90 – – Andra Fri 0 

6807 90 00 – Andra slag Fri 0 

6808 00 00 Plattor, skivor, block och liknande varor av vegetabiliska 
fibrer, av halm eller av spån, flis eller annat avfall av trä, 
agglomererade med cement, gips eller annat mineraliskt bin
demedel 

1,7 0 

6809 Varor av gips eller av blandningar på basis av gips 

– Skivor, plattor och liknande varor, odekorerade 

6809 11 00 – – Överdragna eller förstärkta med enbart papper eller papp 1,7 0 

6809 19 00 – – Andra 1,7 0 

6809 90 00 – Andra slag 1,7 0
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6810 Varor av cement, betong eller konstgjord sten, även armerade 

– Takpannor, golvplattor, väggplattor, trädgårdsplattor, murs
tenar och liknande varor 

6810 11 – – Block och murstenar för byggnader 

6810 11 10 – – – Av lättbetong (baserad på krossad pimsten, granulerad 
slagg o.d.) 

1,7 0 

6810 11 90 – – – Andra slag 1,7 0 

6810 19 – – Andra 

6810 19 10 – – – Takplattor 1,7 0 

– – – Andra plattor 

6810 19 31 – – – – Av betong 1,7 0 

6810 19 39 – – – – Andra 1,7 0 

6810 19 90 – – – Andra 1,7 0 

– Andra varor 

6810 91 – – Monteringsfärdiga konstruktionsdetaljer för byggnads- eller 
anläggningsarbeten 

6810 91 10 – – – Golvelement 1,7 0 

6810 91 90 – – – Andra 1,7 0 

6810 99 00 – – Andra 1,7 0 

6811 Varor av asbestcement, cellulosacement e.d. 

6811 40 00 – Innehållande asbest 1,7 0 

– Inte innehållande asbest 

6811 81 00 – – Korrugerade plattor 1,7 0 

6811 82 – – Andra plattor, skivor och liknande varor 

6811 82 10 – – – Plattor för tak- eller väggbeklädnad, med en största stor
lek av 40 × 60 cm 

1,7 0 

6811 82 90 – – – Andra 1,7 0 

6811 83 00 – – Rör och rördelar 1,7 0 

6811 89 00 – – Andra slag 1,7 0 

6812 Bearbetade asbestfibrer; blandningar på basis av asbest eller på 
basis av asbest och magnesiumkarbonat; varor av sådana 
blandningar eller av asbest (t.ex. tråd, vävnader, kläder, huvud
bonader, skodon och packningar), även med förstärkning, an
dra än varor enligt nr 6811 och 6813
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6812 80 – Av krokidolit 

6812 80 10 – – Bearbetade fibrer; blandningar på basis av asbest eller på 
basis av asbest och magnesiumkarbonat 

1,7 0 

6812 80 90 – – Andra slag 3,7 0 

– Andra 

6812 91 00 – – Kläder och tillbehör till kläder samt skodon och huvud
bonader 

3,7 0 

6812 92 00 – – Papper, papp och filt 3,7 0 

6812 93 00 – – Tätningar av hoppressade asbestfibrer, i ark eller rullar 3,7 0 

6812 99 – – Andra slag 

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

1,7 0 

6812 99 90 – – – Andra 3,7 0 

6813 Friktionsmaterial och varor av sådant material (t.ex. skivor, 
rullar, remsor, segment, rondeller, brickor och klossar), omon
terade, för bromsar, kopplingar e.d., på basis av asbest, andra 
mineraliska ämnen eller cellulosa, även i förening med textil
material eller annat material 

6813 20 00 – Innehållande asbest 2,7 0 

– Inte innehållande asbest 

6813 81 00 – – Bromsbelägg och bromsklossar 2,7 0 

6813 89 00 – – Andra slag 2,7 0 

6814 Bearbetad glimmer och varor av glimmer, inbegripet agglome
rerad eller rekonstruerad glimmer, även på underlag av pap
per, papp eller annat material 

6814 10 00 – Plattor, skivor och remsor av agglomererad eller rekonstrue
rad glimmer, även på underlag 

1,7 0 

6814 90 00 – Andra slag 1,7 0 

6815 Varor av sten eller andra mineraliska ämnen (inbegripet kol
fibrer, varor av kolfibrer och varor av torv), inte nämnda eller 
inbegripna någon annanstans 

6815 10 – Icke elektriska artiklar av grafit eller annat kol 

6815 10 10 – – Kolfibrer och varor av kolfibrer Fri 0 

6815 10 90 – – Andra Fri 0 

6815 20 00 – Varor av torv Fri 0 

– Andra varor
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6815 91 00 – – Innehållande magnesit, dolomit eller kromit Fri 0 

6815 99 – – Andra 

6815 99 10 – – – Av eldfast material, kemiskt bundet Fri 0 

6815 99 90 – – – Andra Fri 0 

69 KAPITEL 69 – KERAMISKA PRODUKTER 

I. VAROR AV KISELDIOXIDHALTIGA FOSSILMJÖL ELLER 
AV LIKNANDE KISELDIOXIDHALTIGA JORDARTER 
SAMT ELDFASTA PRODUKTER 

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

2 0 

6902 Eldfasta murstenar, block, plattor och liknande eldfasta kera
miska byggvaror, andra än sådana som består av kiseldiox
idhaltiga fossilmjöl eller av liknande kiseldioxidhaltiga jord
arter 

6902 10 00 – Innehållande, var för sig eller tillsammans, mer än 50 vikt
procent av grundämnena Mg, Ca eller Cr, uttryckt som MgO, 
CaO respektive Cr 2 O 3 

2 0 

6902 20 – Innehållande mer än 50 viktprocent av aluminiumoxid 
(Al 2 O 3 ), av kiseldioxid (SiO 2 ) eller av någon blandning eller 
förening av dessa produkter 

6902 20 10 – – Innehållande minst 93 viktprocent kiseldioxid (SiO 2 ) 2 0 

– – Andra 

6902 20 91 – – – Innehållande mer än 7 men mindre än 45 viktprocent 
aluminiumoxid (Al 2 O 3 ) 

2 0 

6902 20 99 – – – Andra 2 0 

6902 90 00 – Andra slag 2 0 

6903 Andra eldfasta keramiska varor (t.ex. retorter, deglar, mufflar, 
munstycken, stoppare, stöd, skålar, rör, hylsor och stänger), 
andra än sådana som består av kiseldioxidhaltiga fossilmjöl 
eller av liknande kiseldioxidhaltiga jordarter 

6903 10 00 – Innehållande mer än 50 viktprocent grafit eller annat slag av 
kol eller någon blandning av dessa produkter 

5 0 

6903 20 – Innehållande mer än 50 viktprocent av aluminiumoxid 
(Al 2 O 3 ) i eller av någon blandning eller förening av alumi
niumoxid och kiseldioxid (SiO 2 ) 

6903 20 10 – – Innehållande mindre än 45 viktprocent aluminiumoxid 
(Al 2 O 3 ) 

5 0 

6903 20 90 – – Innehållande 45 viktprocent eller mer av aluminiumoxid 
(Al 2 O 3 ) 

5 0 

6903 90 – Andra slag 

6903 90 10 – – Innehållande mer än 25 men högst 50 viktprocent av grafit 
eller andra former av kol eller av en blandning av dessa 
produkter 

5 0
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6903 90 90 – – Andra 5 0 

II. ANDRA KERAMISKA PRODUKTER 

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

6904 10 00 – Murtegel 2 0 

6904 90 00 – Andra slag 2 0 

6905 Takpannor, skorstenspipor, rökhuvar, skorstensfoder, bygg
nadsornament och andra byggvaror, av keramiskt material 

6905 10 00 – Takpannor Fri 0 

6905 90 00 – Andra slag Fri 0 

6906 00 00 Ledningsrör, rännor och rördelar, av keramiskt material Fri 0 

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

6907 10 00 – Plattor, kuber och liknande varor, även av annan form än 
rektangulär, vilkas största yta kan inneslutas i en kvadrat 
med en sidlängd av mindre än 7 cm 

5 0 

6907 90 – Andra slag 

6907 90 10 – – Dubbla plattor avsedda att klyvas 5 0 

– – Andra 

6907 90 91 – – – Stengods 5 0 

6907 90 93 – – – Fajans eller keramik 5 0 

6907 90 99 – – – Andra 5 0 

6908 Glaserade ”gatstenar”, trottoarplattor, golvplattor o.d., plattor 
för eldstäder samt väggplattor, av keramiskt material; glase
rade mosaikbitar o.d., av keramiskt material, även på underlag 

6908 10 – Plattor, kuber och liknande varor, även av annan form än 
rektangulär, vilkas största yta kan inneslutas i en kvadrat 
med en sidlängd av mindre än 7 cm 

6908 10 10 – – Av vanligt lergods 7 0 

6908 10 90 – – Andra 7 0 

6908 90 – Andra slag 

– – Av vanligt lergods 

6908 90 11 – – – Dubbla plattor avsedda att klyvas 6 0 

– – – Andra, med en största tjocklek av

SV 14.5.2011 Europeiska unionens officiella tidning L 127/901

1635 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 31 schwedischer Vertragstext (Normativer Teil) 903 von 1432

www.parlament.gv.at



KN2007 Varuslag Bastullsats Kategori Ingångspris 

6908 90 21 – – – – Högst 15 mm 5 0 

6908 90 29 – – – – Över 15 mm 5 0 

– – Andra 

6908 90 31 – – – Dubbla plattor avsedda att klyvas 5 0 

– – – Andra 

6908 90 51 – – – – Med framsida inte överstigande 90 cm 2 7 0 

– – – – Andra 

6908 90 91 – – – – – Stengods 5 0 

6908 90 93 – – – – – Fajans eller keramik 5 0 

6908 90 99 – – – – – Andra 5 0 

6909 Laboratorieartiklar samt artiklar för kemiskt eller annat tek
niskt bruk, av keramiskt material; hoar, kar och liknande 
behållare av keramiskt material, av sådana slag som används 
inom lantbruket; krukor, burkar och liknande artiklar av ke
ramiskt material, av sådana slag som används för transport 
eller förpackning av varor 

– Laboratorieartiklar samt artiklar för kemiskt eller annat tek
niskt bruk 

6909 11 00 – – Av porslin 5 0 

6909 12 00 – – Artiklar vars hårdhetsgrad motsvarar minst 9 på Mohsska
lan 

5 3 

6909 19 00 – – Andra 5 0 

6909 90 00 – Andra slag 5 3 

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

6910 10 00 – Av porslin 7 0 

6910 90 00 – Andra slag 7 0 

6911 Bords- och köksartiklar, andra hushållsartiklar samt toalett
artiklar, av porslin 

6911 10 00 – Bords- och köksartiklar 12 3 

6911 90 00 – Andra slag 12 3 

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

6912 00 10 – Av vanligt lergods 5 0 

6912 00 30 – Stengods 5,5 3 

6912 00 50 – Fajans eller keramik 9 0
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6912 00 90 – Av annat material 7 0 

6913 Statyetter och andra prydnadsföremål av keramiskt material 

6913 10 00 – Av porslin 6 0 

6913 90 – Andra slag 

6913 90 10 – – Av vanligt lergods 3,5 0 

– – Andra 

6913 90 91 – – – Stengods 6 0 

6913 90 93 – – – Fajans eller keramik 6 0 

6913 90 99 – – – Andra 6 0 

6914 Andra varor av keramiskt material 

6914 10 00 – Av porslin 5 3 

6914 90 – Andra slag 

6914 90 10 – – Av vanligt lergods 3 0 

6914 90 90 – – Andra 3 0 

70 KAPITEL 70 – GLAS OCH GLASVAROR 

7001 00 Avfall och skrot av glas; glasmassa 

7001 00 10 – Avfall och skrot av glas Fri 0 

– Glasmassa 

7001 00 91 – – Optiskt glas 3 0 

7001 00 99 – – Annan Fri 0 

7002 Glas i form av kulor (andra än mikropärlor o.d. enligt nr 
7018), stänger, stavar eller rör, obearbetat 

7002 10 00 – Kulor 3 0 

7002 20 – Stänger och stavar 

7002 20 10 – – Av optiskt glas 3 0 

7002 20 90 – – Andra 3 0 

– Rör 

7002 31 00 – – Av smält kvarts eller annan smält kiseldioxid 3 0 

7002 32 00 – – Av annat glas med en linjär utvidgningskoefficient av högst 
5 × 10 –6 per grad Kelvin inom temperaturområdet 
0 °C–300 °C 

3 0
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7002 39 00 – – Andra 3 0 

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

– Planglas utan trådinlägg 

7003 12 – – Genomfärgat, opaliserat, försett med överfång eller under
fång eller med ett absorberande, reflekterande eller icke- 
reflekterande skikt 

7003 12 10 – – – Av optiskt glas 3 0 

– – – Annat 

7003 12 91 – – – – Med ett icke-reflekterande skikt 3 0 

7003 12 99 – – – – Annat 3,8 MIN 0,6 EUR/ 
100 kg/br. 

0 

7003 19 – – Andra 

7003 19 10 – – – Av optiskt glas 3 0 

7003 19 90 – – – Annat 3,8 MIN 0,6 EUR/ 
100 kg/br. 

0 

7003 20 00 – Planglas med trådinlägg (trådglas) 3,8 MIN 0,4 EUR/ 
100 kg/br. 

0 

7003 30 00 – Profilglas 3 0 

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

7004 20 – Glas, genomfärgat, opaliserat, försett med överfång eller un
derfång eller med ett absorberande, reflekterande eller icke- 
reflekterande skikt 

7004 20 10 – – Optiskt glas 3 0 

– – Annat 

7004 20 91 – – – Med ett icke-reflekterande skikt 3 0 

7004 20 99 – – – Annat 4,4 MIN 0,4 EUR/ 
100 kg/br. 

0 

7004 90 – Annat planglas 

7004 90 10 – – Optiskt glas 3 0 

7004 90 70 – – Växthusglas 4,4 MIN 0,4 EUR/ 
100 kg/br. 

0 

– – Andra, med en tjocklek av 

7004 90 92 – – – Högst 2,5 mm 4,4 MIN 0,4 EUR/ 
100 kg/br. 

0
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7004 90 98 – – – Mer än 2,5 mm 4,4 MIN 0,4 EUR/ 
100 kg/br. 

0 

7005 Flytglas och ytslipat eller ytpolerat planglas, även försett med 
ett absorberande, reflekterande eller icke-reflekterande skikt, 
men inte bearbetat på annat sätt 

7005 10 – Glas utan trådinlägg, med ett absorberande, reflekterande 
eller icke-reflekterande skikt 

7005 10 05 – – Med ett icke-reflekterande skikt 3 0 

– – Andra, med en tjocklek av 

7005 10 25 – – – Högst 3,5 mm 2 0 

7005 10 30 – – – Mer än 3,5 mm men högst 4,5 mm 2 0 

7005 10 80 – – – Mer än 4,5 mm 2 0 

– Annat glas utan trådinlägg 

7005 21 – – Genomfärgat, opaliserat, försett med överfång eller under
fång eller enbart ytslipat 

7005 21 25 – – – Med en tjocklek av högst 3,5 mm 2 0 

7005 21 30 – – – Med en tjocklek av mer än 3,5 mm men högst 4,5 mm 2 0 

7005 21 80 – – – Med en tjocklek av mer än 4,5 mm 2 0 

7005 29 – – Annat 

7005 29 25 – – – Med en tjocklek av högst 3,5 mm 2 0 

7005 29 35 – – – Med en tjocklek av mer än 3,5 mm men högst 4,5 mm 2 0 

7005 29 80 – – – Med en tjocklek av mer än 4,5 mm 2 0 

7005 30 00 – Glas med trådinlägg (trådglas) 2 0 

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

7006 00 10 – Optiskt glas 3 0 

7006 00 90 – Annat 3 0 

7007 Säkerhetsglas bestående av härdat eller laminerat glas 

– Härdat säkerhetsglas 

7007 11 – – Av sådan storlek och form som gör glaset lämpligt för 
montering i fordon, luftfartyg, rymdfarkoster eller fartyg
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7007 11 10 – – – Av sådan storlek och form som gör glaset lämpligt för 
montering i motorfordon 

3 0 

7007 11 90 – – – Annat 3 0 

7007 19 – – Andra 

7007 19 10 – – – Emaljerat 3 0 

7007 19 20 – – – Genomfärgat, opaliserat, även försett med överfång eller 
underfång eller med absorberande eller reflekterande skikt 

3 0 

7007 19 80 – – – Annat 3 0 

– Laminerat säkerhetsglas 

7007 21 – – Av sådan storlek och form som gör glaset lämpligt för 
montering i fordon, luftfartyg, rymdfarkoster eller fartyg 

7007 21 20 – – – Av sådan storlek och form som gör glaset lämpligt för 
montering i motorfordon 

3 3 

7007 21 80 – – – Andra 3 0 

7007 29 00 – – Andra 3 0 

7008 00 Flerväggiga isolerrutor av glas 

7008 00 20 – Genomfärgat, opaliserat, även försett med överfång eller un
derfång eller med ett absorberande eller reflekterande skikt 

3 0 

– Andra 

7008 00 81 – – Av två glasrutor tillslutna runt kanterna mot en lufttät fog 
och åtskilda av ett lager luft, annan gas eller vakuum 

3 0 

7008 00 89 – – Andra 3 0 

7009 Speglar av glas, inbegripet backspeglar, även inramade 

7009 10 00 – Backspeglar för fordon 4 0 

– Andra slag 

7009 91 00 – – Oinramade 4 0 

7009 92 00 – – Inramade 4 0 

7010 Damejeanner, flaskor, burkar, krukor, ampuller och andra be
hållare av glas, av sådana slag som används för transport eller 
förpackning av varor; konserveringsburkar av glas; proppar, 
lock och andra tillslutningsanordningar av glas 

7010 10 00 – Ampuller 3 0 

7010 20 00 – Proppar, lock och andra tillslutningsanordningar 5 0 

7010 90 – Andra
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7010 90 10 – – Konserveringsburkar (steriliseringsburkar) 5 0 

– – Andra 

7010 90 21 – – – Tillverkade av glasrör 5 0 

– – – Andra, med en nominell rymd av 

7010 90 31 – – – – Av minst 2,5 l 5 0 

– – – – Av mindre än 2,5 l 

– – – – – För drycker och livsmedel 

– – – – – – Flaskor 

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

7010 90 41 – – – – – – – – Minst 1 l 5 0 

7010 90 43 – – – – – – – – Mer än 0,33 l men mindre än 1 l 5 0 

7010 90 45 – – – – – – – – Minst 0,15 l men högst 0,33 l 5 0 

7010 90 47 – – – – – – – – Mindre än 0,15 l 5 0 

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

7010 90 51 – – – – – – – – Minst 1 l 5 0 

7010 90 53 – – – – – – – – Mer än 0,33 l men mindre än 1 l 5 0 

7010 90 55 – – – – – – – – Minst 0,15 l men högst 0,33 l 5 0 

7010 90 57 – – – – – – – – Mindre än 0,15 l 5 0 

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

7010 90 61 – – – – – – – Minst 0,25 l 5 0 

7010 90 67 – – – – – – – Av mindre än 0,25 l 5 0 

– – – – – För farmaceutiska produkter med en nominell rymd av 

7010 90 71 – – – – – – Mer än 0,055 l 5 0 

7010 90 79 – – – – – – Högst 0,055 l 5 0 

– – – – – För andra produkter 

7010 90 91 – – – – – – Av ofärgat glas 5 0 

7010 90 99 – – – – – – Av färgat glas 5 0 

7011 Öppna glashöljen (inbegripet kolvar och rör) till elektriska 
lampor, katodstrålerör e.d. samt delar av glas till sådana höl
jen, inte försedda med påmonterade detaljer 

7011 10 00 – Till elektriska lampor 4 0
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7011 20 00 – Till katodstrålerör 4 0 

7011 90 00 – Andra slag 4 0 

7013 Glasvaror av sådana slag som används som bords-, köks-, 
toalett- eller kontorsartiklar, för prydnadsändamål inomhus 
eller för liknande ändamål (andra än sådana som omfattas 
av nr 7010 eller 7018) 

7013 10 00 – Varor av glaskeramiskt material 11 0 

– Dricksglas på fot, andra än sådana av glaskeramiskt material 

7013 22 – – Av blykristallglas 

7013 22 10 – – – Framställda för hand 11 0 

7013 22 90 – – – Maskinellt framställda 11 0 

7013 28 – – Andra 

7013 28 10 – – – Framställda för hand 11 0 

7013 28 90 – – – Maskinellt framställda 11 0 

– Andra dricksglas, andra än sådana av glaskeramiskt material 

7013 33 – – Av blykristallglas 

– – – Framställda för hand 

7013 33 11 – – – – Slipade eller dekorerade på annat sätt 11 0 

7013 33 19 – – – – Andra 11 0 

– – – Maskinellt framställda 

7013 33 91 – – – – Slipade eller dekorerade på annat sätt 11 0 

7013 33 99 – – – – Andra 11 0 

7013 37 – – Andra 

7013 37 10 – – – Av härdat glas 11 0 

– – – Andra 

– – – – Framställda för hand 

7013 37 51 – – – – – Slipade eller dekorerade på annat sätt 11 0 

7013 37 59 – – – – – Andra 11 0 

– – – – Maskinellt framställda 

7013 37 91 – – – – – Slipade eller dekorerade på annat sätt 11 0
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7013 37 99 – – – – – Andra 11 0 

– Glasvaror av sådana slag som används som bordsartiklar 
(andra än dricksglas) eller köksartiklar, andra än sådana av 
glaskeramiskt material 

7013 41 – – Av blykristallglas 

7013 41 10 – – – Framställda för hand 11 0 

7013 41 90 – – – Maskinellt framställda 11 0 

7013 42 00 – – Av glas med en linjär utvidgningskoefficient av högst 
5 × 10 –6 per grad Kelvin inom temperaturområdet 
0 °C–300 °C 

11 0 

7013 49 – – Andra 

7013 49 10 – – – Av härdat glas 11 0 

– – – Andra 

7013 49 91 – – – – Framställda för hand 11 0 

7013 49 99 – – – – Mekaniskt framställda 11 0 

– Andra glasvaror 

7013 91 – – Av blykristallglas 

7013 91 10 – – – Framställda för hand 11 0 

7013 91 90 – – – Maskinellt framställda 11 0 

7013 99 00 – – Andra 11 0 

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

3 0 

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

7015 10 00 – Glas för synkorrigerande glasögon 3 0 

7015 90 00 – Andra slag 3 0 

7016 Block, plattor, murstenar och andra artiklar av pressat eller 
formgjutet glas, även med trådinlägg, av sådana slag som 
används i byggnader eller andra konstruktioner; glastärningar 
och andra små glasbitar, även på underlag, för mosaikarbeten 
eller liknande dekorativa ändamål; s.k. blyinfattade rutor o.d., 
av glas; cellglas i form av block, plattor, skivor, isolermantlar 
e.d. 

7016 10 00 – Glastärningar och andra små glasbitar, även på underlag, för 
mosaikarbeten eller liknande dekorativa ändamål 

8 0
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7016 90 – Andra slag 

7016 90 10 – – S.k. blyinfattade rutor o.d. 3 0 

7016 90 80 – – Andra 3 MIN 1,2 EUR/ 
100 kg/br. 

0 

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

7017 10 00 – Av smält kvarts eller annan smält kiseldioxid 3 0 

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

3 0 

7017 90 00 – Andra slag 3 0 

7018 Glaspärlor, imitationer av naturpärlor, imitationer av ädels
tenar eller halvädelstenar och liknande smärre artiklar av 
glas samt varor tillverkade av sådana artiklar, andra än oäkta 
smycken; ögon av glas, andra än proteser; statyetter och andra 
prydnadsartiklar av glas, framställda genom s.k. lamparbete, 
andra än oäkta smycken; mikropärlor o.d. av glas med en 
diameter av högst 1 mm 

7018 10 – Glaspärlor, imitationer av naturpärlor, imitationer av ädels
tenar eller halvädelstenar och liknande smärre artiklar av glas 

– – Glaspärlor 

7018 10 11 – – – Slipade och mekaniskt polerade Fri 0 

7018 10 19 – – – Andra 7 0 

7018 10 30 – – Imitationer av naturpärlor Fri 0 

– – Imitationer av ädel- och halvädelstenar 

7018 10 51 – – – Slipade och mekaniskt polerade Fri 0 

7018 10 59 – – – Andra 3 0 

7018 10 90 – – Andra 3 0 

7018 20 00 – Mikropärlor o.d. av glas med en diameter av högst 1 mm 3 0 

7018 90 – Andra slag 

7018 90 10 – – Ögon av glas; smärre artiklar av glas 3 0 

7018 90 90 – – Andra 6 0 

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

– Förgarn (slivers), roving och andra fiberknippen, även 
huggna; garn 

7019 11 00 – – Huggna fibrer i längder om högst 50 mm 7 0
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7019 12 00 – – Roving 7 0 

7019 19 – – Andra 

7019 19 10 – – – Av filament 7 0 

7019 19 90 – – – Av stapelfibrer 7 0 

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

7019 31 00 – – Mattor 7 0 

7019 32 00 – – Tunn duk 5 0 

7019 39 00 – – Andra 5 0 

7019 40 00 – Vävda material av roving 7 0 

– Andra vävnader 

7019 51 00 – – Med en bredd av högst 30 cm 7 0 

7019 52 00 – – Med en bredd av mer än 30 cm, tuskaft, med en vikt av 
mindre än 250 g/m 2 , av vilka enkelgarnet har en längdvikt 
av högst 136 tex 

7 0 

7019 59 00 – – Andra 7 0 

7019 90 – Andra slag 

7019 90 10 – – Glasfibrer som inte har karaktär av textilvara, i bulk eller 
som flockar 

7 0 

7019 90 30 – – Dynor och hylsor för isolering av rör 7 0 

– – Andra 

7019 90 91 – – – Av textilfibrer 7 0 

7019 90 99 – – – Andra 7 0 

7020 00 Andra varor av glas 

7020 00 05 – Reaktionsrör och hållare av kvarts konstruerade för att föras 
in i diffusions- och oxidationsugnar för framställning av 
halvledarmaterial 

Fri 0 

– Glas till termosflaskor eller andra termoskärl 

7020 00 07 – – Inte färdigbearbetade 3 0 

7020 00 08 – – Färdigbearbetade 6 0 

– Andra 

7020 00 10 – – Av kvartsglas 3 0
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7020 00 30 – – Av glas med en linjär utvidgningskoefficient av högst 
5 × 10 –6 per grad Kelvin inom temperaturområdet 
0 °C–300 °C 

3 0 

7020 00 80 – – Andra varor 3 0 

71 KAPITEL 71 – NATURPÄRLOR OCH ODLADE PÄRLOR, 
ÄDELSTENAR OCH HALVÄDELSTENAR, ÄDLA METALLER 
OCH METALLER MED PLÄTERING AV ÄDEL METALL SAMT 
VAROR AV SÅDANA PRODUKTER; OÄKTA SMYCKEN; 
MYNT 

I. NATURPÄRLOR OCH ODLADE PÄRLOR SAMT ÄDELS
TENAR OCH HALVÄDELSTENAR 

7101 Naturpärlor och odlade pärlor, även bearbetade eller sorterade 
men inte uppträdda, monterade eller infattade; naturpärlor 
eller odlade pärlor, temporärt uppträdda för att underlätta 
transporten 

7101 10 00 – Naturpärlor Fri 0 

– Odlade pärlor 

7101 21 00 – – Obearbetade Fri 0 

7101 22 00 – – Bearbetade Fri 0 

7102 Diamanter, även bearbetade men inte monterade eller infat
tade 

7102 10 00 – Osorterade Fri 0 

– Industridiamanter 

7102 21 00 – – Obearbetade eller enkelt sågade, kluvna eller avjämnade Fri 0 

7102 29 00 – – Andra Fri 0 

– Andra diamanter 

7102 31 00 – – Obearbetade eller enkelt sågade, kluvna eller avjämnade Fri 0 

7102 39 00 – – Andra Fri 0 

7103 Ädelstenar (andra än diamanter) och halvädelstenar, även be
arbetade eller sorterade men inte uppträdda, monterade eller 
infattade; osorterade ädelstenar (andra än diamanter) och hal
vädelstenar, temporärt uppträdda för att underlätta transpor
ten 

7103 10 00 – Obearbetade, enkelt sågade eller grovt tillformade Fri 0 

– På annat sätt bearbetade 

7103 91 00 – – Rubiner, safirer och smaragder Fri 0 

7103 99 00 – – Andra Fri 0 

7104 Syntetiska eller rekonstruerade ädelstenar och halvädelstenar, 
även bearbetade eller sorterade men inte uppträdda, monte
rade eller infattade; osorterade syntetiska eller rekonstruerade 
ädelstenar och halvädelstenar, temporärt uppträdda för att 
underlätta transporten
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7104 10 00 – Piezoelektrisk kvarts Fri 0 

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

Fri 0 

7104 90 00 – Andra slag Fri 0 

7105 Stoft och pulver av naturliga eller syntetiska ädelstenar och 
halvädelstenar 

7105 10 00 – Av diamanter Fri 0 

7105 90 00 – Andra slag Fri 0 

II. ÄDLA METALLER OCH METALLER MED PLÄTERING AV 
ÄDEL METALL 

7106 Silver (inbegripet förgyllt eller platinerat silver), obearbetat 
eller i form av halvfabrikat eller pulver 

7106 10 00 – I form av pulver Fri 0 

– Andra slag 

7106 91 – – Obearbetat 

7106 91 10 – – – Med en finhet av minst 999 ‰ Fri 0 

7106 91 90 – – – Med en finhet under 999 ‰ Fri 0 

7106 92 – – I form av halvfabrikat 

7106 92 20 – – – Med en finhet av minst 750 ‰ Fri 0 

7106 92 80 – – – Med en finhet under 750 ‰ Fri 0 

7107 00 00 Oädel metall med plätering av silver, obearbetade eller i form 
av halvfabrikat 

Fri 0 

7108 Guld (inbegripet platinerat guld), obearbetat eller i form av 
halvfabrikat eller pulver 

– Icke monetärt 

7108 11 00 – – I form av pulver Fri 0 

7108 12 00 – – I annan obearbetad form Fri 0 

7108 13 – – I form av halvfabrikat 

7108 13 10 – – – Stång, tråd och profiler; plåt och band med en tjocklek 
(utan underlag) över 0,15 mm 

Fri 0 

7108 13 80 – – – Annat Fri 0 

7108 20 00 – Monetärt Fri 0 

7109 00 00 Oädel metall eller silver, med plätering av guld, obearbetade 
eller i form av halvfabrikat 

Fri 0
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7110 Platina, obearbetad eller i form av halvfabrikat eller pulver 

– Platina 

7110 11 00 – – Obearbetad eller i form av pulver Fri 0 

7110 19 – – Andra slag 

7110 19 10 – – – Stång, tråd och profiler; plåt och band med en tjocklek 
(utan underlag) över 0,15 mm 

Fri 0 

7110 19 80 – – – Annan Fri 0 

– Palladium 

7110 21 00 – – Obearbetat eller i form av pulver Fri 0 

7110 29 00 – – Andra slag Fri 0 

– Rodium 

7110 31 00 – – Obearbetat eller i form av pulver Fri 0 

7110 39 00 – – Andra slag Fri 0 

– Iridium, osmium och rutenium 

7110 41 00 – – Obearbetad eller i form av pulver Fri 0 

7110 49 00 – – Andra slag Fri 0 

7111 00 00 Oädel metall, silver eller guld, med plätering av platina, obe
arbetad eller i form av halvfabrikat 

Fri 0 

7112 Avfall och skrot av ädla metaller eller av metall med plätering 
av ädel metall; annat avfall och skrot innehållande ädel metall 
eller ädla metallföreningar, av sådana slag som huvudsakligen 
används för återvinning av ädla metaller 

7112 30 00 – Aska innehållande ädel metall eller föreningar av ädla me
taller 

Fri 0 

– Annat 

7112 91 00 – – Av guld, inbegripet metall med plätering av guld men inte 
guldsmedssopor innehållande andra ädla metaller 

Fri 0 

7112 92 00 – – Av platina, inbegripet metall med plätering av platina men 
inte guldsmedssopor innehållande andra ädla metaller 

Fri 0 

7112 99 00 – – Andra slag Fri 0 

III. ÄKTA SMYCKEN, GULD- OCH SILVERSMEDSVAROR 
OCH ANDRA VAROR 

7113 Äkta smycken och delar till sådana varor, av ädel metall eller 
av metall med plätering av ädel metall 

– Av ädel metall, även med överdrag av annan ädel metall
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7113 11 00 – – Av silver, även med överdrag av annan ädel metall 2,5 0 

7113 19 00 – – Av annan ädel metall, även med överdrag av annan ädel 
metall 

2,5 0 

7113 20 00 – Av oädel metall med plätering av ädel metall 4 0 

7114 Guld- och silversmedsvaror och delar till sådana varor, av ädel 
metall eller av metall med plätering av ädel metall 

– Av ädel metall, även med överdrag av annan ädel metall 

7114 11 00 – – Av silver, även med överdrag av annan ädel metall 2 0 

7114 19 00 – – Av annan ädel metall, även med överdrag av annan ädel 
metall 

2 0 

7114 20 00 – Av oädel metall med plätering av ädel metall 2 0 

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

7115 10 00 – Katalysatorer i form av trådduk eller trådnät av platina Fri 0 

7115 90 – Andra slag 

7115 90 10 – – Av ädel metall 3 0 

7115 90 90 – – Av metall med plätering av ädel metall 3 0 

7116 Varor bestående av naturpärlor eller odlade pärlor eller av 
ädelstenar eller halvädelstenar (naturliga, syntetiska eller re
konstruerade) 

7116 10 00 – Av naturpärlor eller odlade pärlor Fri 0 

7116 20 – Av ädelstenar eller halvädelstenar (naturliga, syntetiska eller 
rekonstruerade) 

– – Bestående enbart av naturliga ädelstenar eller halvädelstenar 

7116 20 11 – – – Halsband, armband och andra artiklar av naturliga ädels
tenar eller halvädelstenar, uppträdda men utan knäppen 
eller andra tillbehör 

Fri 0 

7116 20 19 – – – Andra 2,5 0 

7116 20 90 – – Andra slag 2,5 0 

7117 Oäkta smycken 

– Av oädel metall, även förgyllda, försilvrade eller platinerade 

7117 11 00 – – Manschettknappar och bröstknappar 4 0 

7117 19 – – Andra slag
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7117 19 10 – – – Med beståndsdelar av glas 4 0 

– – – Utan beståndsdelar av glas 

7117 19 91 – – – – Förgyllda, försilvrade eller platinerade 4 0 

7117 19 99 – – – – Andra 4 0 

7117 90 00 – Andra slag 4 0 

7118 Mynt 

7118 10 – Mynt (andra än guldmynt), inte utgörande lagligt betalnings
medel 

7118 10 10 – – Av silver Fri 0 

7118 10 90 – – Andra Fri 0 

7118 90 00 – Andra slag Fri 0 

72 KAPITEL 72 – JÄRN OCH STÅL 

I. OBEARBETADE MATERIAL; PRODUKTER I FORM AV 
GRANULAT ELLER PULVER 

7201 Tackjärn och spegeljärn i form av tackor eller i andra obe
arbetade former 

7201 10 – Olegerat tackjärn innehållande högst 0,5 viktprocent fosfor 

– – Innehållande minst 0,4 viktprocent mangan 

7201 10 11 – – – Innehållande högst 1 viktprocent kisel 1,7 0 

7201 10 19 – – – Innehållande mer än 1 viktprocent kisel 1,7 0 

7201 10 30 – – Innehållande minst 0,1 men mindre än 0,4 viktprocent 
mangan 

1,7 0 

7201 10 90 – – Innehållande mindre än 0,1 viktprocent mangan Fri 0 

7201 20 00 – Olegerat tackjärn innehållande mer än 0,5 viktprocent fosfor 2,2 0 

7201 50 – Legerat tackjärn; spegeljärn 

7201 50 10 – – Legerat tackjärn innehållande minst 0,3 men högst 1 vikt
procent titan och minst 0,5 men högst 1 viktprocent va
nadin 

Fri 0 

7201 50 90 – – Annat 1,7 0 

7202 Ferrolegeringar 

– Ferromangan 

7202 11 – – Innehållande mer än 2 viktprocent kol
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7202 11 20 – – – Med kornstorlek inte överstigande 5 mm och innehål
lande mer än 65 viktprocent mangan 

2,7 0 

7202 11 80 – – – Annat 2,7 0 

7202 19 00 – – Annat 2,7 0 

– Ferrokisel (kiseljärn) 

7202 21 00 – – Innehållande mer än 55 viktprocent kisel 5,7 0 

7202 29 – – Annat 

7202 29 10 – – – Innehållande minst 4 men högst 10 viktprocent magne
sium 

5,7 0 

7202 29 90 – – – Annat 5,7 0 

7202 30 00 – Ferrokiselmangan 3,7 0 

– Ferrokrom 

7202 41 – – Innehållande mer än 4 viktprocent kol 

7202 41 10 – – – Innehållande mer än 4 men högst 6 viktprocent kol 4 0 

7202 41 90 – – – Innehållande mer än 6 viktprocent kol 4 0 

7202 49 – – Annat 

7202 49 10 – – – Innehållande högst 0,05 viktprocent kol 7 0 

7202 49 50 – – – Innehållande mer än 0,05 men högst 0,5 viktprocent kol 7 0 

7202 49 90 – – – Innehållande mer än 0,5 men högst 4 viktprocent kol 7 0 

7202 50 00 – Ferrokiselkrom 2,7 0 

7202 60 00 – Ferronickel Fri 0 

7202 70 00 – Ferromolybden 2,7 0 

7202 80 00 – Ferrovolfram och ferrokiselvolfram Fri 0 

– Andra slag 

7202 91 00 – – Ferrotitan och ferrokiseltitan 2,7 0 

7202 92 00 – – Ferrovanadin 2,7 0 

7202 93 00 – – Ferroniob Fri 0 

7202 99 – – Andra 

7202 99 10 – – – Ferrofosfor Fri 0
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7202 99 30 – – – Ferrokiselmagnesium 2,7 0 

7202 99 80 – – – Andra 2,7 0 

7203 Produkter erhållna genom direkt reduktion av järnmalm (järn
svamp) samt andra porösa, järnbaserade produkter i form av 
oregelbundna stycken eller pelletar eller i liknande former; 
järn med en renhetsgrad av minst 99,94 viktprocent i form 
av oregelbundna stycken eller pelletar eller i liknande former 

7203 10 00 – Produkter erhållna genom direkt reduktion av järnmalm 
(järnsvamp) 

Fri 0 

7203 90 00 – Andra slag Fri 0 

7204 Avfall och skrot av järn eller stål; omsmältningsgöt av järn 
eller stål 

7204 10 00 – Avfall och skrot av gjutjärn Fri 0 

– Avfall och skrot av legerat stål 

7204 21 – – Av rostfritt stål 

7204 21 10 – – – Innehållande minst 8 viktprocent nickel Fri 0 

7204 21 90 – – – Annat Fri 0 

7204 29 00 – – Annat Fri 0 

7204 30 00 – Avfall och skrot av förtent järn eller stål Fri 0 

– Annat avfall och skrot 

7204 41 – – Svarvspån, hyvelspån, flisor, fräsavfall, sågspån, filspån, 
klipp- och stansrester, även i paket 

7204 41 10 – – – Svarvspån, hyvelspån, flisor, fräsavfall, sågspån och filspån Fri 0 

– – – Klipp- och stansrester 

7204 41 91 – – – – I paket Fri 0 

7204 41 99 – – – – Annat Fri 0 

7204 49 – – Annat 

7204 49 10 – – – Fragmenterat Fri 0 

– – – Annat 

7204 49 30 – – – – I paket Fri 0 

7204 49 90 – – – – Annat Fri 0 

7204 50 00 – Omsmältningsgöt Fri 0 

7205 Granulat och pulver av tackjärn, spegeljärn, järn eller stål
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7205 10 00 – Granulat Fri 0 

– Pulver 

7205 21 00 – – Av legerat stål Fri 0 

7205 29 00 – – Annat Fri 0 

II. JÄRN OCH OLEGERAT STÅL 

7206 Järn och olegerat stål i form av göt eller i andra obearbetade 
former (med undantag av järn enligt nr 7203) 

7206 10 00 – Göt Fri 0 

7206 90 00 – Andra slag Fri 0 

7207 Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål 

– Innehållande mindre än 0,25 viktprocent kol 

7207 11 – – Med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt och med en 
bredd av mindre än två gånger tjockleken 

– – – Varmvalsade eller stränggjutna 

7207 11 11 – – – – Av automatstål Fri 0 

– – – – Andra 

7207 11 14 – – – – – Med en tjocklek av högst 130 mm Fri 0 

7207 11 16 – – – – – Med en tjocklek av mer än 130 mm Fri 0 

7207 11 90 – – – Smidda Fri 0 

7207 12 – – Andra, med rektangulärt (annat än kvadratiskt) tvärsnitt 

7207 12 10 – – – Varmvalsade eller stränggjutna Fri 0 

7207 12 90 – – – Smidda Fri 0 

7207 19 – – Andra 

– – – Med runt eller månghörnigt tvärsnitt 

7207 19 12 – – – – Varmvalsade eller stränggjutna Fri 0 

7207 19 19 – – – – Smidda Fri 0 

7207 19 80 – – – Andra Fri 0 

7207 20 – Innehållande minst 0,25 viktprocent kol 

– – Med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt och med en 
bredd av mindre än två gånger tjockleken 

– – – Varmvalsade eller stränggjutna
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7207 20 11 – – – – Av automatstål Fri 0 

– – – – Andra 

7207 20 15 – – – – – Innehållande minst 0,25 men mindre än 0,6 viktpro
cent kol 

Fri 0 

7207 20 17 – – – – – Innehållande minst 0,6 viktprocent kol Fri 0 

7207 20 19 – – – Smidda Fri 0 

– – Andra, med rektangulärt (annat än kvadratiskt) tvärsnitt 

7207 20 32 – – – Varmvalsade eller stränggjutna Fri 0 

7207 20 39 – – – Smidda Fri 0 

– – Med runt eller månghörnigt tvärsnitt 

7207 20 52 – – – Varmvalsade eller stränggjutna Fri 0 

7207 20 59 – – – Smidda Fri 0 

7207 20 80 – – Andra Fri 0 

7208 Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, med en 
bredd av minst 600 mm, varmvalsade och varken pläterade, 
på annat sätt metallöverdragna eller försedda med annat över
drag 

7208 10 00 – I ringar eller rullar, inte vidare bearbetade efter varmvals
ningen, med reliefmönster 

Fri 0 

– Andra, i ringar eller rullar, inte vidare bearbetade efter varm
valsningen, betade 

7208 25 00 – – Med en tjocklek av minst 4,75 mm Fri 0 

7208 26 00 – – Med en tjocklek av minst 3 mm men mindre än 4,75 mm Fri 0 

7208 27 00 – – Med en tjocklek av mindre än 3 mm Fri 0 

– Andra, i ringar eller rullar, inte vidare bearbetade efter varm
valsningen 

7208 36 00 – – Med en tjocklek av mer än 10 mm Fri 0 

7208 37 00 – – Med en tjocklek av minst 4,75 mm men högst 10 mm Fri 0 

7208 38 00 – – Med en tjocklek av minst 3 mm men mindre än 4,75 mm Fri 0 

7208 39 00 – – Med en tjocklek av mindre än 3 mm Fri 0 

7208 40 00 – Inte i ringar eller rullar och inte vidare bearbetade efter 
varmvalsningen, med reliefmönster 

Fri 0 

– Andra, inte i ringar eller rullar och inte vidare bearbetade 
efter varmvalsningen 

7208 51 – – Med en tjocklek av mer än 10 mm
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7208 51 20 – – – Med en tjocklek av mer än 15 mm Fri 0 

– – – Med en tjocklek av mer än 10 mm men högst 15 mm 

7208 51 91 – – – – Med en bredd av minst 2 050 mm Fri 0 

7208 51 98 – – – – Med en bredd av mindre än 2 050 mm Fri 0 

7208 52 – – Med en tjocklek av minst 4,75 mm men högst 10 mm 

7208 52 10 – – – Valsade på fyra sidor eller i slutna spår, med en bredd av 
högst 1 250 mm 

Fri 0 

– – – Andra 

7208 52 91 – – – – Med en bredd av minst 2 050 mm Fri 0 

7208 52 99 – – – – Med en bredd av mindre än 2 050 mm Fri 0 

7208 53 – – Med en tjocklek av minst 3 mm men mindre än 4,75 mm 

7208 53 10 – – – Valsade på fyra sidor eller i slutna spår, med en bredd av 
högst 1 250 mm och med en tjocklek av minst 4 mm 

Fri 0 

7208 53 90 – – – Andra Fri 0 

7208 54 00 – – Med en tjocklek av mindre än 3 mm Fri 0 

7208 90 – Andra slag 

7208 90 20 – – Perforerade Fri 0 

7208 90 80 – – Andra slag Fri 0 

7209 Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, med en 
bredd av minst 600 mm, kallvalsade och varken pläterade, på 
annat sätt metallöverdragna eller försedda med annat överdrag 

– I ringar eller rullar, inte vidare bearbetade efter kallvals
ningen 

7209 15 00 – – Med en tjocklek av minst 3 mm Fri 0 

7209 16 – – Med en tjocklek av mer än 1 mm men mindre än 3 mm 

7209 16 10 – – – Elektroplåt Fri 0 

7209 16 90 – – – Andra Fri 0 

7209 17 – – Med en tjocklek av minst 0,5 mm men högst 1 mm 

7209 17 10 – – – Elektroplåt Fri 0 

7209 17 90 – – – Andra Fri 0 

7209 18 – – Med en tjocklek av mindre än 0,5 mm
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7209 18 10 – – – Elektroplåt Fri 0 

– – – Andra slag 

7209 18 91 – – – – Med en tjocklek av minst 0,35 mm men mindre än 0,5 
mm 

Fri 0 

7209 18 99 – – – – Med en tjocklek av mindre än 0,35 mm Fri 0 

– Inte i ringar eller rullar och inte vidare bearbetade efter 
kallvalsningen 

7209 25 00 – – Med en tjocklek av minst 3 mm Fri 0 

7209 26 – – Med en tjocklek av mer än 1 mm men mindre än 3 mm 

7209 26 10 – – – Elektroplåt Fri 0 

7209 26 90 – – – Andra slag Fri 0 

7209 27 – – Med en tjocklek av minst 0,5 mm men högst 1 mm 

7209 27 10 – – – Elektroplåt Fri 0 

7209 27 90 – – – Andra slag Fri 0 

7209 28 – – Med en tjocklek av mindre än 0,5 mm 

7209 28 10 – – – Elektroplåt Fri 0 

7209 28 90 – – – Andra slag Fri 0 

7209 90 – Andra slag 

7209 90 20 – – Perforerade Fri 0 

7209 90 80 – – Andra slag Fri 0 

7210 Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, med en 
bredd av minst 600 mm, pläterade, på annat sätt metallöver
dragna eller försedda med annat överdrag 

– Överdragna med tenn, dock inte pläterade 

7210 11 00 – – Med en tjocklek av minst 0,5 mm Fri 0 

7210 12 – – Med en tjocklek av mindre än 0,5 mm 

7210 12 20 – – – Vitplåt Fri 0 

7210 12 80 – – – Andra Fri 0 

7210 20 00 – Överdragna med bly, dock inte pläterade Fri 0 

7210 30 00 – Överdragna med zink på elektrolytisk väg, dock inte pläte
rade 

Fri 0 

– Överdragna med zink på annat sätt, dock inte pläterade 

7210 41 00 – – Korrugerade Fri 0
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7210 49 00 – – Andra Fri 0 

7210 50 00 – Överdragna med kromoxider eller med krom och kromox
ider, dock inte pläterade 

Fri 0 

– Överdragna med aluminium, dock inte pläterade 

7210 61 00 – – Överdragna med aluminium-zinklegeringar, dock inte plä
terade 

Fri 0 

7210 69 00 – – Andra Fri 0 

7210 70 – Målade, lackerade eller plastöverdragna 

7210 70 10 – – Vitplåt, lackerade; produkter, överdragna med kromoxider 
eller med krom och kromoxider, lackerade 

Fri 0 

7210 70 80 – – Andra Fri 0 

7210 90 – Andra slag 

7210 90 30 – – Pläterade Fri 0 

7210 90 40 – – Överdragna med tenn och tryckta Fri 0 

7210 90 80 – – Andra Fri 0 

7211 Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, med en 
bredd av mindre än 600 mm och varken pläterade, på annat 
sätt metallöverdragna eller försedda med annat överdrag 

– Varmvalsade men inte vidare bearbetade 

7211 13 00 – – Valsade på fyra sidor eller i slutna spår, med en bredd av 
mer än 150 mm och med en tjocklek av minst 4 mm, inte 
i ringar eller rullar och utan mönster i relief 

Fri 0 

7211 14 00 – – Andra, med en tjocklek av minst 4,75 mm Fri 0 

7211 19 00 – – Andra Fri 0 

– Kallvalsade men inte vidare bearbetade 

7211 23 – – Innehållande mindre än 0,25 viktprocent kol 

7211 23 20 – – – Elektroplåt Fri 0 

– – – Andra 

7211 23 30 – – – – Med en tjocklek av minst 0,35 mm Fri 0 

7211 23 80 – – – – Med en tjocklek av mindre än 0,35 mm Fri 0 

7211 29 00 – – Andra Fri 0 

7211 90 – Andra 

7211 90 20 – – Perforerade Fri 0
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7211 90 80 – – Andra Fri 0 

7212 Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, med en 
bredd av mindre än 600 mm, pläterade, på annat sätt metall
överdragna eller försedda med annat överdrag 

7212 10 – Överdragna med tenn, dock inte pläterade 

7212 10 10 – – Vitplåt, inte vidare bearbetad än ytbehandlad Fri 0 

7212 10 90 – – Andra Fri 0 

7212 20 00 – Överdragna med zink på elektrolytisk väg, dock inte pläte
rade 

Fri 0 

7212 30 00 – Överdragna med zink på annat sätt, dock inte pläterade Fri 0 

7212 40 – Målade, lackerade eller plastöverdragna 

7212 40 20 – – Vitplåt, inte vidare bearbetad än lackerad; produkter, över
dragna med kromoxider eller med krom och kromoxider, 
lackerade 

Fri 0 

7212 40 80 – – Andra Fri 0 

7212 50 – Försedda med annat överdrag, dock inte pläterade 

7212 50 20 – – Överdragna med kromoxider eller med krom och kromox
ider 

Fri 0 

7212 50 30 – – Överdragna med krom eller nickel Fri 0 

7212 50 40 – – Överdragna med koppar Fri 0 

– – Överdragna med aluminium 

7212 50 61 – – – Överdragna med aluminium-zinklegeringar Fri 0 

7212 50 69 – – – Andra Fri 0 

7212 50 90 – – Andra Fri 0 

7212 60 00 – Pläterade Fri 0 

7213 Stång av järn eller olegerat stål, varmvalsad, i oregelbundet 
upprullade ringar 

7213 10 00 – Med mindre försänkningar, kammar eller andra mindre de
formationer åstadkomna under valsningsprocessen (arme
ringsjärn) 

Fri 0 

7213 20 00 – Andra, av automatstål Fri 0 

– Annan 

7213 91 – – Med runt tvärsnitt med en diameter av mindre än 14 mm 

7213 91 10 – – – Av sådant slag som används som betongarmering Fri 0
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7213 91 20 – – – Av sådant slag som används som däckkord Fri 0 

– – – Annan 

7213 91 41 – – – – Innehållande högst 0,06 viktprocent kol Fri 0 

7213 91 49 – – – – Innehållande mer än 0,06 men mindre än 0,25 viktpro
cent kol 

Fri 0 

7213 91 70 – – – – Innehållande minst 0,25 men högst 0,75 viktprocent 
kol 

Fri 0 

7213 91 90 – – – – Innehållande mer än 0,75 viktprocent kol Fri 0 

7213 99 – – Annan 

7213 99 10 – – – Innehållande mindre än 0,25 viktprocent kol Fri 0 

7213 99 90 – – – Innehållande minst 0,25 viktprocent kol Fri 0 

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

7214 10 00 – Smidd Fri 0 

7214 20 00 – Med mindre försänkningar, kammar eller andra mindre de
formationer åstadkomna under valsningsprocessen eller vri
den efter valsningen (armeringsjärn) 

Fri 0 

7214 30 00 – Annan, av automatstål Fri 0 

– Annan 

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

7214 91 10 – – – Innehållande mindre än 0,25 viktprocent kol Fri 0 

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

7214 99 – – Annan 

– – – Innehållande mindre än 0,25 viktprocent kol 

7214 99 10 – – – – Av sådant slag som används som betongarmering Fri 0 

– – – – Med runt tvärsnitt med en diameter av 

7214 99 31 – – – – – Minst 80 mm Fri 0 

7214 99 39 – – – – – Mindre än 80 mm Fri 0 

7214 99 50 – – – – Annan Fri 0 

– – – Innehållande minst 0,25 viktprocent kol 

– – – – Med runt tvärsnitt med en diameter av 

7214 99 71 – – – – – Minst 80 mm Fri 0
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7214 99 79 – – – – – Mindre än 80 mm Fri 0 

7214 99 95 – – – – Andra Fri 0 

7215 Annan stång av järn eller olegerat stål 

7215 10 00 – Av automatstål, tillformad eller färdigbehandlad i kallt till
stånd men inte vidare bearbetad 

Fri 0 

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

– – Innehållande mindre än 0,25 viktprocent kol 

7215 50 11 – – – Med rektangulärt (annat än kvadratiskt) tvärsnitt Fri 0 

7215 50 19 – – – Andra Fri 0 

7215 50 80 – – Innehållande minst 0,25 viktprocent kol Fri 0 

7215 90 00 – Andra slag Fri 0 

7216 Profiler av järn eller olegerat stål 

7216 10 00 – U-, I- eller H-profiler, varmvalsade, varmdragna eller varm
strängpressade men inte vidare bearbetade, med en höjd av 
mindre än 80 mm 

Fri 0 

– L- eller T-profiler, varmvalsade, varmdragna eller varmsträng
pressade men inte vidare bearbetade, med en höjd av mindre 
än 80 mm 

7216 21 00 – – L-profiler Fri 0 

7216 22 00 – – T-profiler Fri 0 

– U-, I- eller H-profiler, varmvalsade, varmdragna eller varm
strängpressade men inte vidare bearbetade, med en höjd av 
minst 80 mm 

7216 31 – – U-profiler 

7216 31 10 – – – Med en höjd av minst 80 mm men högst 220 mm Fri 0 

7216 31 90 – – – Med en höjd av mer än 220 mm Fri 0 

7216 32 – – I-profiler 

– – – Med en höjd av minst 80 mm men högst 220 mm 

7216 32 11 – – – – Med parallella flänsytor Fri 0 

7216 32 19 – – – – Andra Fri 0 

– – – Med en höjd av mer än 220 mm 

7216 32 91 – – – – Med parallella flänsytor Fri 0 

7216 32 99 – – – – Andra Fri 0
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7216 33 – – H-profiler 

7216 33 10 – – – Med en höjd av minst 80 mm men högst 180 mm Fri 0 

7216 33 90 – – – Med en höjd av mer än 180 mm Fri 0 

7216 40 – L- eller T-profiler, varmvalsade, varmdragna eller varmsträng
pressade men inte vidare bearbetade, med en höjd av minst 
80 mm 

7216 40 10 – – L-profiler Fri 0 

7216 40 90 – – T-profiler Fri 0 

7216 50 – Andra profiler, varmvalsade, varmdragna eller varmsträng
pressade men inte vidare bearbetade 

7216 50 10 – – Med ett tvärsnitt som kan inneslutas i en kvadrat vars sida 
är 80 mm 

Fri 0 

– – Andra 

7216 50 91 – – – Vulstplattjärn Fri 0 

7216 50 99 – – – Andra Fri 0 

– Profiler, tillformade eller färdigbehandlade i kallt tillstånd 
men inte vidare bearbetade 

7216 61 – – Framställda av valsade platta produkter 

7216 61 10 – – – C-, L-, U-, Z- eller omegaprofiler eller profiler med öppna 
ändar 

Fri 0 

7216 61 90 – – – Andra Fri 0 

7216 69 00 – – Andra Fri 0 

– Andra slag 

7216 91 – – Valsade platta produkter, tillformade eller färdigbehandlade 
i kallt tillstånd 

7216 91 10 – – – Profilerad plåt Fri 0 

7216 91 80 – – – Andra Fri 0 

7216 99 00 – – Andra Fri 0 

7217 Tråd av järn eller olegerat stål 

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

– – Innehållande mindre än 0,25 viktprocent kol 

7217 10 10 – – – Med ett största tvärmått av mindre än 0,8 mm Fri 0 

– – – Med ett största tvärmått av minst 0,8 mm
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7217 10 31 – – – – Med mindre försänkningar, kammar eller andra mindre 
deformationer åstadkomna under valsningsprocessen 

Fri 0 

7217 10 39 – – – – Annan Fri 0 

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

Fri 0 

7217 10 90 – – Innehållande minst 0,6 viktprocent kol Fri 0 

7217 20 – Överdragen med zink, dock inte pläterad 

– – Innehållande mindre än 0,25 viktprocent kol 

7217 20 10 – – – Med ett största tvärmått av mindre än 0,8 mm Fri 0 

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

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

Fri 0 

7217 20 90 – – Innehållande minst 0,6 viktprocent kol Fri 0 

7217 30 – Överdragen med zink, dock inte pläterad 

– – Innehållande mindre än 0,25 viktprocent kol 

7217 30 41 – – – Överdragen med koppar Fri 0 

7217 30 49 – – – Andra Fri 0 

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

Fri 0 

7217 30 90 – – Innehållande minst 0,6 viktprocent kol Fri 0 

7217 90 – Annan 

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

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

Fri 0 

7217 90 90 – – Innehållande minst 0,6 viktprocent kol Fri 0 

III. ROSTFRITT STÅL 

7218 Rostfritt stål i form av göt eller i andra obearbetade former; 
halvfärdiga produkter av rostfritt stål 

7218 10 00 – I form av göt eller i andra obearbetade former Fri 0 

– Andra slag 

7218 91 – – Med rektangulärt (dock inte kvadratiskt) tvärsnitt 

7218 91 10 – – – Innehållande minst 2,5 viktprocent nickel Fri 0
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7218 91 80 – – – Innehållande mindre än 2,5 viktprocent nickel Fri 0 

7218 99 – – Andra 

– – – Med kvadratiskt tvärsnitt 

7218 99 11 – – – – Valsade eller stränggjutna Fri 0 

7218 99 19 – – – – Smidda Fri 0 

– – – Andra 

7218 99 20 – – – – Varmvalsade eller stränggjutna Fri 0 

7218 99 80 – – – – Smidda Fri 0 

7219 Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av 
minst 600 mm 

– Varmvalsade men inte vidare bearbetade, i ringar eller rullar 

7219 11 00 – – Med en tjocklek av mer än 10 mm Fri 0 

7219 12 – – Med en tjocklek av minst 4,75 mm men högst 10 mm 

7219 12 10 – – – Innehållande minst 2,5 viktprocent nickel Fri 0 

7219 12 90 – – – Innehållande mindre än 2,5 viktprocent nickel Fri 0 

7219 13 – – Med en tjocklek av minst 3 mm men mindre än 4,75 mm 

7219 13 10 – – – Innehållande minst 2,5 viktprocent nickel Fri 0 

7219 13 90 – – – Innehållande mindre än 2,5 viktprocent nickel Fri 0 

7219 14 – – Med en tjocklek av mindre än 3 mm 

7219 14 10 – – – Innehållande minst 2,5 viktprocent nickel Fri 0 

7219 14 90 – – – Innehållande mindre än 2,5 viktprocent nickel Fri 0 

– Varmvalsade men inte vidare bearbetade, inte i ringar eller 
rullar 

7219 21 – – Med en tjocklek av mer än 10 mm 

7219 21 10 – – – Innehållande minst 2,5 viktprocent nickel Fri 0 

7219 21 90 – – – Innehållande mindre än 2,5 viktprocent nickel Fri 0 

7219 22 – – Med en tjocklek av minst 4,75 mm men högst 10 mm 

7219 22 10 – – – Innehållande minst 2,5 viktprocent nickel Fri 0 

7219 22 90 – – – Innehållande mindre än 2,5 viktprocent nickel Fri 0 

7219 23 00 – – Med en tjocklek av minst 3 mm men mindre än 4,75 mm Fri 0
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7219 24 00 – – Med en tjocklek av mindre än 3 mm Fri 0 

– Kallvalsade men inte vidare bearbetade 

7219 31 00 – – Med en tjocklek av minst 4,75 mm Fri 0 

7219 32 – – Med en tjocklek av minst 3 mm men mindre än 4,75 mm 

7219 32 10 – – – Innehållande minst 2,5 viktprocent nickel Fri 0 

7219 32 90 – – – Innehållande mindre än 2,5 viktprocent nickel Fri 0 

7219 33 – – Med en tjocklek av mer än 1 mm men mindre än 3 mm 

7219 33 10 – – – Innehållande minst 2,5 viktprocent nickel Fri 0 

7219 33 90 – – – Innehållande mindre än 2,5 viktprocent nickel Fri 0 

7219 34 – – Med en tjocklek av minst 0,5 mm men högst 1 mm 

7219 34 10 – – – Innehållande minst 2,5 viktprocent nickel Fri 0 

7219 34 90 – – – Innehållande mindre än 2,5 viktprocent nickel Fri 0 

7219 35 – – Med en tjocklek av mindre än 0,5 mm 

7219 35 10 – – – Innehållande minst 2,5 viktprocent nickel Fri 0 

7219 35 90 – – – Innehållande mindre än 2,5 viktprocent nickel Fri 0 

7219 90 – Andra slag 

7219 90 20 – – Perforerade Fri 0 

7219 90 80 – – Andra slag Fri 0 

7220 Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av 
mindre än 600 mm 

– Varmvalsade men inte vidare bearbetade 

7220 11 00 – – Med en tjocklek av minst 4,75 mm Fri 0 

7220 12 00 – – Med en tjocklek av mindre än 4,75 mm Fri 0 

7220 20 – Kallvalsade men inte vidare bearbetade 

– – Med en tjocklek av minst 3 mm 

7220 20 21 – – – Innehållande minst 2,5 viktprocent nickel Fri 0 

7220 20 29 – – – Innehållande mindre än 2,5 viktprocent nickel Fri 0 

– – Med en tjocklek av mer än 0,35 mm men mindre än 3 
mm 

7220 20 41 – – – Innehållande minst 2,5 viktprocent nickel Fri 0
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7220 20 49 – – – Innehållande mindre än 2,5 viktprocent nickel Fri 0 

– – Med en tjocklek av högst 0,35 mm 

7220 20 81 – – – Innehållande minst 2,5 viktprocent nickel Fri 0 

7220 20 89 – – – Innehållande mindre än 2,5 viktprocent nickel Fri 0 

7220 90 – Andra slag 

7220 90 20 – – Perforerade Fri 0 

7220 90 80 – – Andra slag Fri 0 

7221 00 Stång av rostfritt stål, varmvalsad, i oregelbundet upprullade 
ringar 

7221 00 10 – Innehållande minst 2,5 viktprocent nickel Fri 0 

7221 00 90 – Innehållande mindre än 2,5 viktprocent nickel Fri 0 

7222 Annan stång av rostfritt stål; profiler av rostfritt stål 

– Stång, varmvalsad, varmdragen eller strängpressad men inte 
vidare bearbetad (EKSG) 

7222 11 – – Med runt tvärsnitt 

– – – Med en diameter av minst 80 mm 

7222 11 11 – – – – Innehållande minst 2,5 viktprocent nickel Fri 0 

7222 11 19 – – – – Innehållande mindre än 2,5 viktprocent nickel Fri 0 

– – – Med en diameter av mindre än 80 mm 

7222 11 81 – – – – Innehållande minst 2,5 viktprocent nickel Fri 0 

7222 11 89 – – – – Innehållande mindre än 2,5 viktprocent nickel Fri 0 

7222 19 – – Annan 

7222 19 10 – – – Innehållande minst 2,5 viktprocent nickel Fri 0 

7222 19 90 – – – Innehållande mindre än 2,5 viktprocent nickel Fri 0 

7222 20 – Stång, tillformad eller färdigbehandlad i kallt tillstånd men 
inte vidare bearbetad 

– – Med runt tvärsnitt 

– – – Med en diameter av minst 80 mm 

7222 20 11 – – – – Innehållande minst 2,5 viktprocent nickel Fri 0
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7222 20 19 – – – – Innehållande mindre än 2,5 viktprocent nickel Fri 0 

– – – Med en diameter av minst 25 mm men mindre än 80 
mm 

7222 20 21 – – – – Innehållande minst 2,5 viktprocent nickel Fri 0 

7222 20 29 – – – – Innehållande mindre än 2,5 viktprocent nickel Fri 0 

– – – Med en diameter av mindre än 25 mm 

7222 20 31 – – – – Innehållande minst 2,5 viktprocent nickel Fri 0 

7222 20 39 – – – – Innehållande mindre än 2,5 viktprocent nickel Fri 0 

– – Annan 

7222 20 81 – – – Innehållande minst 2,5 viktprocent nickel Fri 0 

7222 20 89 – – – Innehållande mindre än 2,5 viktprocent nickel Fri 0 

7222 30 – Annan stång 

– – Smidd 

7222 30 51 – – – Innehållande minst 2,5 viktprocent nickel Fri 0 

7222 30 91 – – – Innehållande mindre än 2,5 viktprocent nickel Fri 0 

7222 30 97 – – Annan Fri 0 

7222 40 – Profiler 

7222 40 10 – – Varmvalsade, varmdragna eller strängpressade, men inte 
vidare bearbetade 

Fri 0 

7222 40 50 – – Tillformade eller färdigbehandlade i kallt tillstånd men inte 
vidare bearbetade 

Fri 0 

7222 40 90 – – Andra Fri 0 

7223 00 Tråd av rostfritt stål 

– Innehållande minst 2,5 viktprocent nickel 

7223 00 11 – – Innehållande minst 28 men högst 31 viktprocent nickel 
och minst 20 men högst 22 viktprocent krom 

Fri 0 

7223 00 19 – – Annan Fri 0 

– Innehållande mindre än 2,5 viktprocent nickel 

7223 00 91 – – Innehållande minst 13 men högst 25 viktprocent krom 
och minst 3,5 men högst 6 viktprocent aluminium 

Fri 0 

7223 00 99 – – Annan Fri 0
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IV. ANNAT LEGERAT STÅL; IHÅLIGT BORRSTÅL AV LEGE
RAT ELLER OLEGERAT STÅL 

7224 Annat legerat stål i form av göt eller i andra obearbetade 
former; halvfärdiga produkter av annat legerat stål 

7224 10 – I form av göt eller i andra obearbetade former 

7224 10 10 – – Av verktygsstål Fri 0 

7224 10 90 – – Annan Fri 0 

7224 90 – Andra slag 

7224 90 02 – – Av verktygsstål Fri 0 

– – Annat 

– – – Med rektangulärt (inbegripet kvadratiskt) tvärsnitt 

– – – – Varmvalsade eller stränggjutna 

– – – – – Med en bredd av mindre än två gånger tjockleken 

7224 90 03 – – – – – – Av snabbstål Fri 0 

7224 90 05 – – – – – – Innehållande högst 0,7 viktprocent kol, minst 0,5 
men högst 1,2 viktprocent mangan och minst 0,6 
men högst 2,3 viktprocent kisel; innehållande minst 
0,0008 viktprocent bor och något annat ämne i 
mindre mängd än den som är angiven i anm. 1 f 
till detta kapitel 

Fri 0 

7224 90 07 – – – – – – Annat Fri 0 

7224 90 14 – – – – – Annat Fri 0 

7224 90 18 – – – – Smitt Fri 0 

– – – Andra slag 

– – – – Varmvalsade eller stränggjutna (EKSG) 

7224 90 31 – – – – – Innehållande minst 0,9 men högst 1,15 viktprocent 
kol, minst 0,5 men högst 2 viktprocent krom och 
högst 0,5 viktprocent molybden 

Fri 0 

7224 90 38 – – – – – Andra Fri 0 

7224 90 90 – – – – Smidda Fri 0 

7225 Valsade platta produkter av annat legerat stål, med en bredd 
av minst 600 mm 

– Av kisellegerat stål för elektriskt ändamål
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7225 11 00 – – Kornorienterade Fri 0 

7225 19 – – Andra 

7225 19 10 – – – Varmvalsade Fri 0 

7225 19 90 – – – Kallvalsade Fri 0 

7225 30 – Andra, varmvalsade men inte vidare bearbetade, i ringar eller 
rullar 

7225 30 10 – – Av verktygsstål Fri 0 

7225 30 30 – – Av snabbstål Fri 0 

7225 30 90 – – Annan Fri 0 

7225 40 – Andra, varmvalsade men inte vidare bearbetade, inte i ringar 
eller rullar 

7225 40 12 – – Av verktygsstål Fri 0 

7225 40 15 – – Av snabbstål Fri 0 

– – Annan 

7225 40 40 – – – Med en tjocklek av mer än 10 mm Fri 0 

7225 40 60 – – – Med en tjocklek av minst 4,75 mm men högst 10 mm Fri 0 

7225 40 90 – – – Med en tjocklek av mindre än 4,75 mm Fri 0 

7225 50 – Andra, kallvalsade men inte vidare bearbetade 

7225 50 20 – – Av snabbstål Fri 0 

7225 50 80 – – Annan Fri 0 

– Andra 

7225 91 00 – – Överdragna med zink på elektrolytisk väg Fri 0 

7225 92 00 – – På annat sätt överdragna med zink Fri 0 

7225 99 00 – – Andra Fri 0 

7226 Valsade platta produkter av annat legerat stål, med en bredd 
av mindre än 600 mm 

– Av kisellegerat stål för elektriskt ändamål 

7226 11 00 – – Kornorienterade Fri 0 

7226 19 – – Andra 

7226 19 10 – – – Varmvalsade men inte vidare bearbetade Fri 0 

7226 19 80 – – – Andra Fri 0
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7226 20 00 – Av snabbstål Fri 0 

– Andra slag 

7226 91 – – Varmvalsade men inte vidare bearbetade 

7226 91 20 – – – Av verktygsstål Fri 0 

– – – Annan 

7226 91 91 – – – – Med en tjocklek av minst 4,75 mm Fri 0 

7226 91 99 – – – – Med en tjocklek av mindre än 4,75 mm Fri 0 

7226 92 00 – – Kallvalsade men inte vidare bearbetade Fri 0 

7226 99 – – Andra 

7226 99 10 – – – Överdragna med zink på elektrolytisk väg Fri 0 

7226 99 30 – – – På annat sätt överdragna med zink Fri 0 

7226 99 70 – – – Andra Fri 0 

7227 Stång av annat legerat stål, varmvalsad, i oregelbundet upp
rullade ringar 

7227 10 00 – Av snabbstål Fri 0 

7227 20 00 – Av kiselmanganstål Fri 0 

7227 90 – Andra 

7227 90 10 – – Innehållande minst 0,0008 viktprocent bor och något an
nat ämne i mindre mängd än den som anges i anm. 1 f till 
detta kapitel 

Fri 0 

7227 90 50 – – Innehållande minst 0,9 men högst 1,15 viktprocent kol, 
minst 0,5 men högst 2 viktprocent krom och högst 0,5 
viktprocent molybden 

Fri 0 

7227 90 95 – – Annan Fri 0 

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

7228 10 – Stång av snabbstål 

7228 10 20 – – Varmvalsad, varmdragen eller strängpressad men inte vi
dare bearbetad; varmvalsad, varmdragen eller strängpressad, 
pläterad men inte vidare bearbetad 

Fri 0 

7228 10 50 – – Smidd Fri 0 

7228 10 90 – – Annan Fri 0 

7228 20 – Stång av kiselmanganstål
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7228 20 10 – – Med rektangulärt (annat än kvadratiskt) tvärsnitt, varmval
sad på fyra ytor 

Fri 0 

– – Annan 

7228 20 91 – – – Varmvalsad, varmdragen eller strängpressad men inte vi
dare bearbetad; varmvalsad, varmdragen eller strängpres
sad, pläterad men inte vidare bearbetad 

Fri 0 

7228 20 99 – – – Annan Fri 0 

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

7228 30 20 – – Av verktygsstål Fri 0 

– – Innehållande minst 0,9 men högst 1,15 viktprocent kol, 
minst 0,5 men högst 2 viktprocent krom och högst 0,5 
viktprocent molybden 

7228 30 41 – – – Med runt tvärsnitt med en diameter av minst 80 mm Fri 0 

7228 30 49 – – – Annan Fri 0 

– – Andra slag 

– – – Med runt tvärsnitt 

7228 30 61 – – – – Med en diameter av minst 80 mm Fri 0 

7228 30 69 – – – – Med en diameter mindre än 80 mm Fri 0 

7228 30 70 – – – Med rektangulärt (annat än kvadratiskt) tvärsnitt, varmval
sad på fyra ytor 

Fri 0 

7228 30 89 – – – Annan Fri 0 

7228 40 – Annan stång, smidd men inte vidare bearbetad 

7228 40 10 – – Av verktygsstål Fri 0 

7228 40 90 – – Annan Fri 0 

7228 50 – Annan stång, smidd men inte vidare bearbetad 

7228 50 20 – – Av verktygsstål Fri 0 

7228 50 40 – – Innehållande minst 0,9 men högst 1,15 viktprocent kol, 
minst 0,5 men högst 2 viktprocent krom och högst 0,5 
viktprocent molybden 

Fri 0 

– – Annan 

– – – Med runt tvärsnitt 

7228 50 61 – – – – Med en diameter av minst 80 mm Fri 0 

7228 50 69 – – – – Med en diameter mindre än 80 mm Fri 0
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7228 50 80 – – – Annan Fri 0 

7228 60 – Annan stång 

7228 60 20 – – Av verktygsstål Fri 0 

7228 60 80 – – Annan Fri 0 

7228 70 – Profiler 

7228 70 10 – – Varmvalsade, varmdragna eller strängpressade, men inte 
vidare bearbetade 

Fri 0 

7228 70 90 – – Annan Fri 0 

7228 80 00 – Ihåligt borrstål Fri 0 

7229 Tråd av annat legerat stål 

7229 20 00 – Av kiselmanganstål Fri 0 

7229 90 – Annan 

7229 90 20 – – Av snabbstål Fri 0 

– – Annan 

7229 90 50 – – – Innehållande minst 0,9 men högst 1,15 viktprocent kol, 
minst 0,5 men högst 2 viktprocent krom och högst 0,5 
viktprocent molybden 

Fri 0 

7229 90 90 – – Annan Fri 0 

73 KAPITEL 73 – VAROR AV JÄRN ELLER STÅL 

7301 Spont av järn eller stål, även med borrade eller stansade hål 
eller tillverkad genom sammanfogning; profiler framställda 
genom svetsning, av järn eller stål 

7301 10 00 – Spont Fri 0 

7301 20 00 – Profiler Fri 0 

7302 Följande banbyggnadsmateriel av järn eller stål för järnvägar 
eller spårvägar: räler, moträler och kuggskenor, växeltungor, 
spårkorsningar, växelstag och andra delar till spårväxlar, slip
rar, rälskarvjärn, rälstolar, rälstolskilar, underläggsplattor, 
klämplattor, spårhållare, spårplattor och annan speciell mate
riel för sammanbindning eller fästande av räler 

7302 10 – Räler 

7302 10 10 – – Strömskenor med ledare av annan metall än järn Fri 0 

– – Andra 

– – – Nya 

– – – – ”Vignole” räler
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7302 10 21 – – – – – Med en vikt av minst 46 kg/m Fri 0 

7302 10 23 – – – – – Med en vikt av minst 27 kg/m men mindre än 46 kg Fri 0 

7302 10 29 – – – – – Med en vikt av mindre än 27 kg/m Fri 0 

7302 10 40 – – – – Gaturäler Fri 0 

7302 10 50 – – – – Andra Fri 0 

7302 10 90 – – – Begagnade Fri 0 

7302 30 00 – Växeltungor, spårkorsningar, växelstag och andra delar till 
spårväxlar 

2,7 0 

7302 40 00 – Rälskarvjärn och underläggsplattor Fri 0 

7302 90 00 – Andra slag Fri 0 

7303 00 Rör och ihåliga profiler, av gjutjärn 

7303 00 10 – Rör av sådana slag som används i tryckrör 3,2 0 

7303 00 90 – Andra 3,2 0 

7304 Rör och ihåliga profiler, av järn (annat än gjutjärn) eller stål, 
sömlösa 

– Rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar 
(pipelines) 

7304 11 00 – – Av rostfritt stål Fri 0 

7304 19 – – Andra 

7304 19 10 – – – Med en ytterdiameter av högst 168,3 mm Fri 0 

7304 19 30 – – – Med en ytterdiameter av mer än 168,3 mm men högst 
406,4 mm 

Fri 0 

7304 19 90 – – – Med en ytterdiameter av mer än 406,4 mm Fri 0 

– Foderrör, borrör och andra rör av sådana slag som används 
vid borrning efter olja eller gas 

7304 22 00 – – Borrör av rostfritt stål Fri 0 

7304 23 00 – – Andra borrör Fri 0 

7304 24 00 – – Andra, av rostfritt stål Fri 0 

7304 29 – – Andra 

7304 29 10 – – – Med en ytterdiameter av högst 168,3 mm Fri 0 

7304 29 30 – – – Med en ytterdiameter av mer än 168,3 mm men högst 
406,4 mm 

Fri 0
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7304 29 90 – – – Med en ytterdiameter av mer än 406,4 mm Fri 0 

– Andra slag, med runt tvärsnitt, av järn eller olegerat stål 

7304 31 – – Kalldragna eller kallvalsade 

7304 31 20 – – – Precisionsrör Fri 0 

7304 31 80 – – – Andra Fri 0 

7304 39 – – Andra 

7304 39 10 – – – Obearbetade, raka med jämntjocka väggar, för använd
ning enbart för framställning av rör med annat tvärsnitt 
och annan väggtjocklek 

Fri 0 

– – – Andra 

7304 39 30 – – – – Med en ytterdiameter av mer än 421 mm och med en 
väggtjocklek av mer än 10,5 mm 

Fri 0 

– – – – Andra 

– – – – – Rör avsedda för gängning 

7304 39 52 – – – – – – Förzinkade Fri 0 

7304 39 58 – – – – – – Andra Fri 0 

– – – – – Andra 

7304 39 92 – – – – – – Med en ytterdiameter av högst 168,3 mm Fri 0 

7304 39 93 – – – – – – Med en ytterdiameter av mer än 168,3 mm men 
högst 406,4 mm 

Fri 0 

7304 39 99 – – – – – – Med en ytterdiameter av mer än 406,4 mm Fri 0 

– Andra slag, med runt tvärsnitt, av rostfritt stål 

7304 41 00 – – Kalldragna eller kallvalsade Fri 0 

7304 49 – – Andra 

7304 49 10 – – – Obearbetade, raka med jämntjocka väggar, för använd
ning enbart för framställning av rör med annat tvärsnitt 
och annan väggtjocklek 

Fri 0 

– – – Andra 

7304 49 92 – – – – Med en ytterdiameter av högst 406,4 mm Fri 0 

7304 49 99 – – – – Med en ytterdiameter av mer än 406,4 mm Fri 0 

– Andra slag, med runt tvärsnitt, av annat legerat stål
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7304 51 – – Kalldragna eller kallvalsade 

– – – Raka och med jämntjocka väggar, av legerat stål innehål
lande minst 0,9 men högst 1,15 viktprocent kol, minst 
0,5 men högst 2 viktprocent krom och högst 0,5 vikt
procent molybden 

7304 51 12 – – – – Med en längd av högst 0,5 m Fri 0 

7304 51 18 – – – – Med en längd av mer än 0,5 m Fri 0 

– – – Andra 

7304 51 81 – – – – Precisionsrör Fri 0 

7304 51 89 – – – – Andra Fri 0 

7304 59 – – Andra 

7304 59 10 – – – Obearbetade, raka med jämntjocka väggar, för använd
ning enbart för framställning av rör med annat tvärsnitt 
och annan väggtjocklek 

Fri 0 

– – – Andra, raka och med jämntjocka väggar, av legerat stål 
innehållande minst 0,9 men högst 1,15 viktprocent kol, 
minst 0,5 men högst 2 viktprocent krom och högst 0,5 
viktprocent molybden 

7304 59 32 – – – – Med en längd av högst 0,5 m Fri 0 

7304 59 38 – – – – Med en längd av mer än 0,5 m Fri 0 

– – – Andra 

7304 59 92 – – – – Med en ytterdiameter av högst 168,3 mm Fri 0 

7304 59 93 – – – – Med en ytterdiameter av mer än 168,3 mm men högst 
406,4 mm 

Fri 0 

7304 59 99 – – – – Med en ytterdiameter av mer än 406,4 mm Fri 0 

7304 90 00 – Andra slag Fri 0 

7305 Andra rör av järn eller stål (t.ex. svetsade, nitade eller på 
liknande sätt förslutna) med ett runt tvärsnitt och med en 
ytterdiameter av mer än 406,4 mm 

– Rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar 
(pipelines) 

7305 11 00 – – Längssvetsade genom pulverbågsvetsning Fri 0 

7305 12 00 – – Längssvetsade på annat sätt Fri 0 

7305 19 00 – – Andra Fri 0 

7305 20 00 – Foderrör av sådana slag som används vid borrning efter olja 
eller gas 

Fri 0 

– Andra slag, svetsade
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7305 31 00 – – Längssvetsade Fri 0 

7305 39 00 – – Andra Fri 0 

7305 90 00 – Andra slag Fri 0 

7306 Andra rör och andra ihåliga profiler, av järn eller stål (t.ex. 
hopböjda utan fogning, svetsade eller nitade) 

– Rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar 
(pipelines) 

7306 11 – – Svetsade, av rostfritt stål 

7306 11 10 – – – Längssvetsade Fri 0 

7306 11 90 – – – Spiralsvetsade Fri 0 

7306 19 – – Andra 

– – – Längssvetsade 

7306 19 11 – – – – Med en ytterdiameter av högst 168,3 mm Fri 0 

7306 19 19 – – – – Med en ytterdiameter av mer än 168,3 mm men högst 
406,4 mm 

Fri 0 

7306 19 90 – – – Spiralsvetsade Fri 0 

– Foderrör och rör av sådana slag som används vid borrning 
efter olja eller gas 

7306 21 00 – – Svetsade, av rostfritt stål Fri 0 

7306 29 00 – – Andra Fri 0 

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

– – Precisionsrör 

7306 30 11 – – – Med en väggtjocklek av högst 2 mm Fri 0 

7306 30 19 – – – Med en väggtjocklek av mer än 2 mm Fri 0 

– – Andra 

– – – Rör avsedda för gängning 

7306 30 41 – – – – Överdragna med zink Fri 0 

7306 30 49 – – – – Andra Fri 0 

– – – Andra 

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

7306 30 72 – – – – – Överdragna med zink Fri 0 

7306 30 77 – – – – – Andra Fri 0
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7306 30 80 – – – – Med en ytterdiameter av mer än 168,3 mm men högst 
406,4 mm 

Fri 0 

7306 40 – Andra slag, svetsade, med runt tvärsnitt, av rostfritt stål 

7306 40 20 – – Kalldragna eller kallvalsade Fri 0 

7306 40 80 – – Andra Fri 0 

7306 50 – Andra slag, svetsade, med runt tvärsnitt, av annat legerat stål 

7306 50 20 – – Precisionsrör Fri 0 

7306 50 80 – – Andra Fri 0 

– Andra slag, svetsade, med annat än runt tvärsnitt 

7306 61 – – Med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt 

– – – Med en väggtjocklek av mindre än 2 mm 

7306 61 11 – – – – Av rostfritt stål Fri 0 

7306 61 19 – – – – Andra Fri 0 

– – – Med en väggtjocklek av minst 2 mm 

7306 61 91 – – – – Av rostfritt stål Fri 0 

7306 61 99 – – – – Andra Fri 0 

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

7306 69 10 – – – Av rostfritt stål Fri 0 

7306 69 90 – – – Andra Fri 0 

7306 90 00 – Andra slag Fri 0 

7307 Rördelar (t.ex. kopplingar, knärör och muffar) av järn eller stål 

– Gjutna rördelar 

7307 11 – – Av icke aducerat gjutjärn 

7307 11 10 – – – Av sådana slag som används i tryckrör 3,7 0 

7307 11 90 – – – Andra 3,7 0 

7307 19 – – Andra 

7307 19 10 – – – Av aducerat gjutjärn 3,7 0 

7307 19 90 – – – Andra 3,7 0 

– Andra rördelar, av rostfritt stål 

7307 21 00 – – Flänsar 3,7 0 

7307 22 – – Gängade knärör, böjar och muffar
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7307 22 10 – – – Muffar Fri 0 

7307 22 90 – – – Knärör och böjar 3,7 0 

7307 23 – – Stumsvetsrördelar 

7307 23 10 – – – Knärör och böjar 3,7 0 

7307 23 90 – – – Andra slag 3,7 0 

7307 29 – – Andra 

7307 29 10 – – – Gängade 3,7 0 

7307 29 30 – – – Avsedda för svetsning 3,7 0 

7307 29 90 – – – Andra slag 3,7 0 

– Andra slag 

7307 91 00 – – Flänsar 3,7 0 

7307 92 – – Gängade knärör, böjar och muffar 

7307 92 10 – – – Muffar Fri 0 

7307 92 90 – – – Knärör och böjar 3,7 0 

7307 93 – – Stumsvetsrördelar 

– – – Med en ytterdiameter av högst 609,6 mm 

7307 93 11 – – – – Knärör och böjar 3,7 0 

7307 93 19 – – – – Andra slag 3,7 0 

– – – Med en ytterdiameter av mer än 609,6 mm 

7307 93 91 – – – – Knärör och böjar 3,7 0 

7307 93 99 – – – – Andra slag 3,7 0 

7307 99 – – Andra 

7307 99 10 – – – Gängade 3,7 0 

7307 99 30 – – – Avsedda för svetsning 3,7 0 

7307 99 90 – – – Andra slag 3,7 0 

7308 Konstruktioner (med undantag av monterade eller monte
ringsfärdiga byggnader enligt nr 9406) och delar till konstruk
tioner (t.ex. broar, brosektioner, slussportar, torn, fackverks
master, tak, fackverk till tak, dörrar, fönster, dörr- och föns
terkarmar, dörrtrösklar, fönsterluckor, räcken och pelare), av 
järn eller stål; plåt, stång, profiler, rör o.d. av järn eller stål, 
bearbetade för användning i konstruktioner
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7308 10 00 – Broar och brosektioner Fri 0 

7308 20 00 – Torn och fackverksmaster Fri 0 

7308 30 00 – Dörrar, fönster, dörr- och fönsterkarmar samt dörrtrösklar Fri 0 

7308 40 – Material till byggnadsställningar och liknande utrustning för 
användning vid byggnadsarbeten, i gruvor e.d. 

7308 40 10 – – Gruvstöttor Fri 0 

7308 40 90 – – Andra Fri 0 

7308 90 – Andra slag 

7308 90 10 – – Dammar, dammluckor, slussportar, landningsbryggor, fasta 
dockor och andra konstruktioner för vattenbyggnadsarbe
ten 

Fri 0 

– – Andra 

– – – Enbart eller huvudsakligen av plåt 

7308 90 51 – – – – Plattor med två väggar av korrugerad plåt och med 
isolerande kärna 

Fri 0 

7308 90 59 – – – – Andra Fri 0 

7308 90 99 – – – Andra Fri 0 

7309 00 Cisterner, tankar, kar och liknande behållare av järn eller stål, 
för alla slags ämnen (andra än komprimerad eller till vätska 
förtätad gas), med en rymd av mer än 300 l, även med inre 
beklädnad eller värmeisolerade men inte försedda med maski
nell utrustning eller utrustning för uppvärmning eller avkyl
ning 

7309 00 10 – För gaser (andra än komprimerad eller till vätska förtätad 
gas) 

2,2 0 

– För vätskor 

7309 00 30 – – Med inre beklädnad eller värmeisolerade 2,2 0 

– – Andra 

7309 00 51 – – – Med en rymd av mer än 100 000 l 2,2 0 

7309 00 59 – – – Med en rymd av högst 100 000 l 2,2 0 

7309 00 90 – För fasta ämnen 2,2 0 

7310 Tankar, fat, burkar, flaskor, askar och liknande behållare av 
järn eller stål, för alla slags ämnen (andra än komprimerad 
eller till vätska förtätad gas), med en rymd av högst 300 l, 
även med inre beklädnad eller värmeisolerade men inte för
sedda med maskinell utrustning eller utrustning för uppvärm
ning eller avkylning 

7310 10 00 – Med en rymd av minst 50 l 2,7 0 

– Med en rymd av mindre än 50 l
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7310 21 – – Burkar avsedda att tillslutas genom lödning eller falsning 

7310 21 11 – – – Konservburkar av det slag som används för mat 2,7 0 

7310 21 19 – – – Konservburkar av det slag som används för dryck 2,7 0 

– – – Andra 

7310 21 91 – – – – Med en väggtjocklek av mindre än 0,5 mm 2,7 0 

7310 21 99 – – – – Med en väggtjocklek av minst 0,5 mm 2,7 0 

7310 29 – – Andra 

7310 29 10 – – – Med en väggtjocklek av mindre än 0,5 mm 2,7 0 

7310 29 90 – – – Med en väggtjocklek av minst 0,5 mm 2,7 0 

7311 00 Behållare av järn eller stål för komprimerad eller till vätska 
förtätad gas 

7311 00 10 – Sömlösa 2,7 0 

– Andra 

7311 00 91 – – Med en rymd av mindre än 1 000 l 2,7 0 

7311 00 99 – – Med en rymd av minst 1 000 l 2,7 0 

7312 Tvinnad tråd, linor, kablar, flätade band, sling o.d., av järn 
eller stål, utan elektrisk isolering 

7312 10 – Tvinnad tråd, linor och kablar 

7312 10 20 – – Av rostfritt stål Fri 0 

– – Andra 

– – – Med största tvärmått av högst 3 mm 

7312 10 41 – – – – Pläterad eller överdragen med kopparzinklegeringar 
(mässing) 

Fri 0 

7312 10 49 – – – – Andra Fri 0 

– – – Med största tvärmått av mer än 3 mm 

– – – – Tvinnad tråd 

7312 10 61 – – – – – Icke överdragen Fri 0 

– – – – – Överdragen 

7312 10 65 – – – – – – Förzinkad Fri 0 

7312 10 69 – – – – – – Annan Fri 0 

– – – – Linor och kablar, inbegripet slutet tågvirke 

– – – – – Icke överdragen eller enbart pläterad eller överdragen 
med zink, med ett största tvärsnitt av
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7312 10 81 – – – – – – Mer än 3 mm men högst 12 mm Fri 0 

7312 10 83 – – – – – – Mer än 12 mm men högst 24 mm Fri 0 

7312 10 85 – – – – – – Mer än 24 mm men högst 48 mm Fri 0 

7312 10 89 – – – – – – Mer än 48 mm Fri 0 

7312 10 98 – – – – – Andra Fri 0 

7312 90 00 – Andra slag Fri 0 

7313 00 00 Taggtråd av järn eller stål; vridet band eller vriden enkel flat 
tråd, med eller utan taggar, samt löst tvinnad dubbel tråd, av 
sådana slag som används till stängsel, av järn eller stål 

Fri 0 

7314 Duk (även ändlösa band), galler och nät (inbegripet stängsel
nät), av järn- eller ståltråd; klippnät av järn eller stål 

– Vävd duk 

7314 12 00 – – Ändlösa band för maskiner, av rostfritt stål Fri 0 

7314 14 00 – – Annan duk, av rostfritt stål Fri 0 

7314 19 00 – – Andra Fri 0 

7314 20 – Galler och nät (inbegripet stängselnät), svetsade i korsnings
punkterna, av tråd med ett största tvärmått av minst 3 mm 
och med en maskstorlek av minst 100 cm 2 

7314 20 10 – – Av räfflad tråd Fri 0 

7314 20 90 – – Andra Fri 0 

– Andra galler och nät (inbegripet stängselnät), svetsade i kors
ningspunkterna 

7314 31 00 – – Pläterade eller överdragna med zink Fri 0 

7314 39 00 – – Andra Fri 0 

– Annan duk, galler och nät (inbegripet stängselnät) 

7314 41 – – Överdragna med zink 

7314 41 10 – – – Med sexkantiga maskor Fri 0 

7314 41 90 – – – Andra Fri 0 

7314 42 – – Överdragna med plast 

7314 42 10 – – – Med sexkantiga maskor Fri 0 

7314 42 90 – – – Andra Fri 0 

7314 49 00 – – Andra Fri 0 

7314 50 00 – Klippnät Fri 0
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7315 Kättingar och kedjor samt delar till dessa varor, av järn eller 
stål 

– Ledbultkedjor och delar till sådana kedjor 

7315 11 – – Rullkedjor 

7315 11 10 – – – Av sådant slag som används för cyklar och motorcyklar 2,7 0 

7315 11 90 – – – Andra 2,7 0 

7315 12 00 – – Andra kedjor 2,7 0 

7315 19 00 – – Delar 2,7 0 

7315 20 00 – Snökedjor o.d. 2,7 0 

– Andra kedjor samt kättingar 

7315 81 00 – – Stolpkätting 2,7 0 

7315 82 – – Andra, med svetsade länkar 

7315 82 10 – – – Med största tvärmått hos materialet av högst 16 mm 2,7 0 

7315 82 90 – – – Med största tvärmått hos materialet av mer än 16 mm 2,7 0 

7315 89 00 – – Andra 2,7 0 

7315 90 00 – Andra delar 2,7 0 

7316 00 00 Ankaren och draggar samt delar till dessa varor, av järn eller 
stål 

2,7 0 

7317 00 Spik, stift (inbegripet häftstift), spikbleck, märlor och liknande 
artiklar, av järn eller stål, även med huvud av annat material, 
dock inte sådana med huvud av koppar 

7317 00 10 – Häftstift Fri 0 

– Andra slag 

– – Av tråd 

7317 00 20 – – – Spik i band eller rullar Fri 0 

7317 00 40 – – – Stålspik, innehållande minst 0,5 viktprocent kol, härdad Fri 0 

– – – Andra 

7317 00 61 – – – – Förzinkade Fri 0 

7317 00 69 – – – – Andra Fri 0 

7317 00 90 – – Andra Fri 0
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7318 Skruvar, bultar, muttrar, skruvkrokar, nitar, kilar, sprintar, sax
sprintar, underläggsbrickor (inbegripet fjäderbrickor) och lik
nande artiklar, av järn eller stål 

– Gängade artiklar 

7318 11 00 – – Franska träskruvar 3,7 0 

7318 12 – – Andra träskruvar 

7318 12 10 – – – Av rostfritt stål 3,7 0 

7318 12 90 – – – Andra 3,7 0 

7318 13 00 – – Skruvkrokar och skruvöglor 3,7 0 

7318 14 – – Självgängande skruvar 

7318 14 10 – – – Av rostfritt stål 3,7 0 

– – – Andra 

7318 14 91 – – – – Plåtskruvar 3,7 0 

7318 14 99 – – – – Andra 3,7 0 

7318 15 – – Andra skruvar, samt bultar, även med tillhörande muttrar 
eller underläggsbrickor 

7318 15 10 – – – Skruvar, svarvade av massivt material, med en skafttjock
lek av högst 6 mm 

3,7 0 

– – – Andra 

7318 15 20 – – – – För att fästa järnvägsmateriel 3,7 0 

– – – – Andra 

– – – – – Utan huvud 

7318 15 30 – – – – – – Av rostfritt stål 3,7 0 

– – – – – – Andra 

7318 15 41 – – – – – – – Med en draghållfasthet av mindre än 800 MPa 3,7 0 

7318 15 49 – – – – – – – Med en draghållfasthet av minst 800 MPa 3,7 0 

– – – – – Med huvud 

– – – – – – Spårskruvar och krysskruvar 

7318 15 51 – – – – – – – Av rostfritt stål 3,7 0 

7318 15 59 – – – – – – – Andra 3,7 0 

– – – – – – Sexkantshålskruvar (insex) 

7318 15 61 – – – – – – – Av rostfritt stål 3,7 0
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7318 15 69 – – – – – – – Andra 3,7 0 

– – – – – – Sexkantsskruvar 

7318 15 70 – – – – – – – Av rostfritt stål 3,7 0 

– – – – – – – Andra 

7318 15 81 – – – – – – – – Med en draghållfasthet av mindre än 800 MPa 3,7 0 

7318 15 89 – – – – – – – – Med en draghållfasthet av minst 800 MPa 3,7 0 

7318 15 90 – – – – – – Andra 3,7 0 

7318 16 – – Muttrar 

7318 16 10 – – – Svarvade av massivt material, med en håldiameter av 
högst 6 mm 

3,7 0 

– – – Andra 

7318 16 30 – – – – Av rostfritt stål 3,7 0 

– – – – Andra 

7318 16 50 – – – – – Självlåsande muttrar 3,7 0 

– – – – – Andra 

7318 16 91 – – – – – – Med en håldiameter av högst 12 mm 3,7 0 

7318 16 99 – – – – – – Med en håldiameter av mer än 12 mm 3,7 0 

7318 19 00 – – Andra 3,7 0 

– Ogängade artiklar 

7318 21 00 – – Fjäderbrickor och andra låsbrickor 3,7 0 

7318 22 00 – – Andra underläggsbrickor 3,7 0 

7318 23 00 – – Nitar 3,7 0 

7318 24 00 – – Kilar, sprintar och saxsprintar 3,7 0 

7318 29 00 – – Andra 3,7 0 

7319 Synålar, stickor, snörnålar, virknålar, broderprylar och lik
nande artiklar, för handarbete, av järn eller stål; knappnålar, 
säkerhetsnålar, och liknande artiklar av järn eller stål, inte 
nämnda eller inbegripna någon annanstans 

7319 20 00 – Säkerhetsnålar 2,7 0 

7319 30 00 – Knappnålar och liknande artiklar 2,7 0 

7319 90 – Andra slag 

7319 90 10 – – Synålar, stoppnålar och brodernålar 2,7 0
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7319 90 90 – – Andra 2,7 0 

7320 Fjädrar och fjäderblad, av järn eller stål 

7320 10 – Bladfjädrar och blad till sådana fjädrar 

– – Varmbearbetade 

7320 10 11 – – – Bladfjädrar och blad därtill 2,7 0 

7320 10 19 – – – Andra 2,7 0 

7320 10 90 – – Andra 2,7 0 

7320 20 – Skruvfjädrar 

7320 20 20 – – Varmbearbetade 2,7 0 

– – Andra 

7320 20 81 – – – Tryckfjädrar 2,7 0 

7320 20 85 – – – Sträckfjädrar 2,7 0 

7320 20 89 – – – Andra 2,7 0 

7320 90 – Andra slag 

7320 90 10 – – Flata spiralfjädrar 2,7 0 

7320 90 30 – – Tallriksfjädrar 2,7 0 

7320 90 90 – – Andra 2,7 0 

7321 Kaminer, spisar (inbegripet värmeledningsspisar), grillar, glöd
pannor, gaskök, tallriksvärmare och liknande icke elektriska 
artiklar för hushållsbruk samt delar till sådana artiklar, av 
järn eller stål 

– Apparater för matlagning samt tallriksvärmare 

7321 11 – – För gas eller för både gas och annat bränsle 

7321 11 10 – – – Med ugn, inbegripet separata ugnar 2,7 0 

7321 11 90 – – – Andra 2,7 0 

7321 12 00 – – För flytande bränsle 2,7 0 

7321 19 00 – – Andra, inbegripet apparater för fast bränsle 2,7 0 

– Andra apparater 

7321 81 – – För gas eller för både gas och annat bränsle 

7321 81 10 – – – Med avgasutlopp 2,7 0 

7321 81 90 – – – Andra 2,7 0
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7321 82 – – För flytande bränsle 

7321 82 10 – – – Med avgasutlopp 2,7 0 

7321 82 90 – – – Andra 2,7 0 

7321 89 00 – – Andra, inbegripet apparater för fast bränsle 2,7 0 

7321 90 00 – Delar 2,7 0 

7322 Radiatorer för centraluppvärmning, inte försedda med elekt
risk uppvärmningsanordning, och delar till sådana radiatorer, 
av järn eller stål; luftvärmare och varmluftsfördelare (inbegri
pet apparater som även kan fördela sval eller konditionerad 
luft), inte försedda med elektrisk uppvärmningsanordning men 
utrustade med motordriven fläkt eller blåsmaskin, samt delar 
till sådana apparater, av järn eller stål 

– Radiatorer och delar till radiatorer 

7322 11 00 – – Av gjutjärn 3,2 0 

7322 19 00 – – Andra 3,2 0 

7322 90 00 – Andra slag 3,2 0 

7323 Bords-, köks- och andra hushållsartiklar samt delar till sådana 
artiklar, av järn eller stål; stålull; diskbollar, putsvantar o.d., av 
järn eller stål 

7323 10 00 – Stålull; diskbollar, putsvantar o.d. 3,2 0 

– Andra slag 

7323 91 00 – – Av gjutjärn, oemaljerade 3,2 0 

7323 92 00 – – Av gjutjärn, emaljerade 3,2 0 

7323 93 – – Av rostfritt stål 

7323 93 10 – – – Bordsartiklar 3,2 0 

7323 93 90 – – – Andra 3,2 0 

7323 94 – – Av järn (annat än gjutjärn) eller stål, emaljerade 

7323 94 10 – – – Bordsartiklar 3,2 0 

7323 94 90 – – – Andra 3,2 0 

7323 99 – – Andra 

7323 99 10 – – – Bordsartiklar 3,2 0 

– – – Andra 

7323 99 91 – – – – Lackerade eller målade 3,2 0 

7323 99 99 – – – – Andra 3,2 0
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7324 Sanitetsgods och delar till sanitetsgods, av järn eller stål 

7324 10 00 – Diskbänkar och tvättställ, av rostfritt stål 2,7 0 

– Badkar 

7324 21 00 – – Av gjutjärn, även emaljerade 3,2 0 

7324 29 00 – – Andra 3,2 0 

7324 90 00 – Andra slag, inbegripet delar 3,2 0 

7325 Andra gjutna varor av järn eller stål 

7325 10 – Av icke aducerat gjutjärn 

7325 10 50 – – Brunnsluckor 1,7 0 

– – Andra 

7325 10 92 – – – För avlopps- och vattenledningar etc. 1,7 0 

7325 10 99 – – – Andra 1,7 0 

– Andra slag 

7325 91 00 – – Kulor och liknande artiklar för kvarnar 2,7 0 

7325 99 – – Andra 

7325 99 10 – – – Av aducerat gjutjärn 2,7 0 

7325 99 90 – – – Andra 2,7 0 

7326 Andra varor av järn eller stål 

– Smidda varor, inte vidare bearbetade 

7326 11 00 – – Kulor och liknande artiklar för kvarnar 2,7 0 

7326 19 – – Andra 

7326 19 10 – – – Friformsmidda 2,7 0 

7326 19 90 – – – Andra 2,7 0 

7326 20 – Varor av järn- eller ståltråd 

7326 20 30 – – Fågelburar och liknande burar 2,7 0 

7326 20 50 – – Trådkorgar 2,7 0 

7326 20 80 – – Andra 2,7 0 

7326 90 – Andra slag 

7326 90 10 – – Snusdosor, cigarettetuier, dosor och askar för puder och 
andra kosmetiska preparat och liknande artiklar 

2,7 0
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7326 90 30 – – Stegar och trappstegar 2,7 0 

7326 90 40 – – Lastpallar och liknande artiklar 2,7 0 

7326 90 50 – – Rullar och trummor för kablar, slangar o.d. 2,7 0 

7326 90 60 – – Icke mekaniska ventilatorer, takrännor, krokar och liknande 
artiklar för byggnadsindustrin 

2,7 0 

7326 90 70 – – Perforerade silar och andra kärl för filtrering av vatten till 
avloppsledningar 

2,7 0 

– – Andra artiklar av järn eller stål 

7326 90 91 – – – Friformsmidda 2,7 0 

7326 90 93 – – – Sänksmidda 2,7 0 

7326 90 95 – – – Sintrade 2,7 0 

7326 90 98 – – – Andra 2,7 0 

74 KAPITEL 74 – KOPPAR OCH VAROR AV KOPPAR 

7401 00 00 Kopparskärsten; cementkoppar (utfälld koppar) Fri 0 

7402 00 00 Oraffinerad koppar, kopparanoder för elektrolytisk raffinering Fri 0 

7403 Raffinerad koppar och kopparlegeringar, i obearbetad form 

– Raffinerad koppar 

7403 11 00 – – Katoder och katodsektioner Fri 0 

7403 12 00 – – Trådämnen Fri 0 

7403 13 00 – – Billets Fri 0 

7403 19 00 – – Annan Fri 0 

– Kopparlegeringar 

7403 21 00 – – Kopparzinklegeringar (mässing) Fri 0 

7403 22 00 – – Koppartennlegeringar (brons) Fri 0 

7403 29 00 – – Andra kopparlegeringar (med undantag av kopparförlege
ringar enligt nr 7405) 

Fri 0 

7404 00 Avfall och skrot av koppar 

7404 00 10 – Av raffinerad koppar Fri 0 

– Av kopparlegeringar 

7404 00 91 – – Av kopparzinklegeringar (mässing) Fri 0 

7404 00 99 – – Andra Fri 0
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7405 00 00 Kopparförlegeringar Fri 0 

7406 Pulver och fjäll av koppar 

7406 10 00 – Pulver med annan än bladstruktur Fri 0 

7406 20 00 – Pulver med bladstruktur; fjäll Fri 0 

7407 Stång och profiler av koppar 

7407 10 00 – Av raffinerad koppar 4,8 0 

– Av kopparlegering 

7407 21 – – Av kopparzinklegering (mässing) 

7407 21 10 – – – Stång 4,8 0 

7407 21 90 – – – Profiler 4,8 0 

7407 29 – – Av annan kopparlegering 

7407 29 10 – – – Av kopparnickellegering eller kopparnickelzinklegering 
(nysilver) 

4,8 0 

7407 29 90 – – – Andra 4,8 0 

7408 Tråd av koppar 

– Av raffinerad koppar 

7408 11 00 – – Med ett största tvärmått av mer än 6 mm 4,8 0 

7408 19 – – Annan 

7408 19 10 – – – Med ett största tvärmått av mer än 0,5 mm 4,8 0 

7408 19 90 – – – Med ett största tvärmått av högst 0,5 mm 4,8 0 

– Av kopparlegering 

7408 21 00 – – Av kopparzinklegering (mässing) 4,8 0 

7408 22 00 – – Av kopparnickellegering eller kopparnickelzinklegering (ny
silver) 

4,8 0 

7408 29 00 – – Av annan kopparlegering 4,8 0 

7409 Plåt och band av koppar, med en tjocklek av mer än 0,15 
mm 

– Av raffinerad koppar 

7409 11 00 – – I ringar eller rullar 4,8 0
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7409 19 00 – – Andra 4,8 0 

– Av kopparzinklegering (mässing) 

7409 21 00 – – I ringar eller rullar 4,8 0 

7409 29 00 – – Andra 4,8 0 

– Av koppartennlegering (brons) 

7409 31 00 – – I ringar eller rullar 4,8 0 

7409 39 00 – – Andra 4,8 0 

7409 40 – Av kopparnickellegering eller kopparnickelzinklegering (ny
silver) 

7409 40 10 – – Av kopparnickellegering 4,8 0 

7409 40 90 – – Av kopparnickelzinklegering (nysilver) 4,8 0 

7409 90 00 – Av annan kopparlegering 4,8 0 

7410 Folier av koppar (även tryckta eller på baksidan förstärkta med 
papper, papp, plast eller liknande material) med en tjocklek 
(förstärkningsmaterial inte inräknat) av högst 0,15 mm 

– Utan förstärkning 

7410 11 00 – – Av raffinerad koppar 5,2 0 

7410 12 00 – – Av kopparlegering 5,2 0 

– Med förstärkning 

7410 21 00 – – Av raffinerad koppar 5,2 3 

7410 22 00 – – Av kopparlegering 5,2 0 

7411 Rör av koppar 

7411 10 – Av raffinerad koppar 

– – Raka 

7411 10 11 – – – Med en väggtjocklek av mer än 0,6 mm 4,8 3 

7411 10 19 – – – Med en väggtjocklek av högst 0,6 mm 4,8 0 

7411 10 90 – – Andra 4,8 0 

– Av kopparlegering 

7411 21 – – Av kopparzinklegering (mässing) 

7411 21 10 – – – Raka 4,8 0 

7411 21 90 – – – Andra 4,8 0
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7411 22 00 – – Av kopparnickellegering eller kopparnickelzinklegering (ny
silver) 

4,8 0 

7411 29 00 – – Andra 4,8 0 

7412 Rördelar (t.ex. kopplingar, knärör och muffar) av koppar 

7412 10 00 – Av raffinerad koppar 5,2 0 

7412 20 00 – Av kopparlegering 5,2 0 

7413 00 Tvinnad tråd, linor, flätade band o.d., av koppar, utan elektrisk 
isolering 

7413 00 20 – Av raffinerad koppar 5,2 0 

7413 00 80 – Av kopparlegering 5,2 0 

7415 Spik, stift (inbegripet häftstift), märlor och liknande artiklar, av 
koppar eller av järn eller stål med huvud av koppar; skruvar, 
bultar, muttrar, skruvkrokar, nitar, kilar, sprintar, saxsprintar, 
underläggsbrickor (inbegripet fjäderbrickor) och liknande ar
tiklar, av koppar 

7415 10 00 – Spik, stift (inbegripet häftstift), märlor och liknande artiklar 4 0 

– Andra artiklar, ogängade 

7415 21 00 – – Underläggsbrickor (inbegripet fjäderbrickor) 3 0 

7415 29 00 – – Andra 3 0 

– Andra artiklar, gängade 

7415 33 00 – – Skruvar; bultar och muttrar 3 0 

7415 39 00 – – Andra 3 0 

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

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

7418 11 00 – – Diskbollar, putsvantar o.d. 3 0 

7418 19 – – Andra slag 

7418 19 10 – – – Kokapparater och andra uppvärmningsapparater av så
dana slag som används i hushåll, icke elektriska, samt 
delar till sådana apparater, av koppar 

4 0 

7418 19 90 – – – Andra 3 0
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7418 20 00 – Sanitetsgods och delar till sanitetsgods 3 0 

7419 Andra varor av koppar 

7419 10 00 – Kättingar och kedjor samt delar till dessa varor 3 3 

– Andra slag 

7419 91 00 – – Gjutna eller smidda varor, inte vidare bearbetade 3 3 

7419 99 – – Andra 

7419 99 10 – – – Duk (även ändlösa band), galler och nät av tråd av koppar 
med ett största tvärmått av högst 6 mm; klippnät av 
koppar 

4,3 0 

7419 99 30 – – – Fjädrar 4 0 

7419 99 90 – – – Andra 3 0 

75 KAPITEL 75 – NICKEL OCH VAROR AV NICKEL 

7501 Nickelskärsten, nickeloxidsinter och andra mellanprodukter 
vid framställning av nickel 

7501 10 00 – Nickelskärsten Fri 0 

7501 20 00 – Nickeloxidsinter och andra mellanprodukter vid framställ
ning av nickel 

Fri 0 

7502 Nickel i obearbetad form 

7502 10 00 – Olegerad nickel Fri 0 

7502 20 00 – Nickellegeringar Fri 0 

7503 00 Avfall och skrot av nickel 

7503 00 10 – Av olegerad nickel Fri 0 

7503 00 90 – Av nickellegering Fri 0 

7504 00 00 Pulver och fjäll av nickel Fri 0 

7505 Stång, profiler och tråd av nickel 

– Stång och profiler 

7505 11 00 – – Av olegerad nickel Fri 0 

7505 12 00 – – Av nickellegering 2,9 0 

– Tråd 

7505 21 00 – – Av olegerad nickel Fri 0 

7505 22 00 – – Av nickellegering 2,9 0 

7506 Plåt, band och folier av nickel
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7506 10 00 – Av olegerad nickel Fri 0 

7506 20 00 – Av nickellegering 3,3 0 

7507 Rör och rördelar (t.ex. kopplingar, knärör och muffar) av 
nickel 

– Rör 

7507 11 00 – – Av olegerad nickel Fri 0 

7507 12 00 – – Av nickellegering Fri 0 

7507 20 00 – Rördelar 2,5 0 

7508 Andra varor av nickel 

7508 10 00 – Duk, galler och nät av nickeltråd Fri 0 

7508 90 00 – Andra slag Fri 0 

76 KAPITEL 76 – ALUMINIUM OCH VAROR AV ALUMINIUM 

7601 Aluminium i obearbetad form 

7601 10 00 – Olegerat aluminium 6 0 

7601 20 – Aluminiumlegeringar 

7601 20 10 – – Primära 6 0 

– – Sekundära 

7601 20 91 – – – I form av göt eller i flytande form 6 0 

7601 20 99 – – – Andra 6 0 

7602 00 Avfall och skrot av aluminium 

– Avfall 

7602 00 11 – – Svarvspån, hyvelspån, flisor, fräsavfall, sågspån och filspån; 
avfall av färgade, överdragna eller bestrukna folier med en 
tjocklek av högst 0,2 mm 

Fri 0 

7602 00 19 – – Andra (inbegripet kasserade ämnen från tillverkningsindu
strin) 

Fri 0 

7602 00 90 – Skrot Fri 0 

7603 Pulver och fjäll av aluminium 

7603 10 00 – Pulver med annan än bladstruktur 5 0 

7603 20 00 – Pulver med bladstruktur; fjäll 5 0 

7604 Stång och profiler av aluminium 

7604 10 – Av olegerat aluminium
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7604 10 10 – – Stång 7,5 0 

7604 10 90 – – Profiler 7,5 0 

– Av aluminiumlegering 

7604 21 00 – – Ihåliga profiler 7,5 0 

7604 29 – – Andra 

7604 29 10 – – – Stång 7,5 0 

7604 29 90 – – – Profiler 7,5 0 

7605 Tråd av aluminium 

– Av olegerat aluminium 

7605 11 00 – – Med ett största tvärmått av mer än 7 mm 7,5 0 

7605 19 00 – – Annan 7,5 0 

– Av aluminiumlegering 

7605 21 00 – – Med ett största tvärmått av mer än 7 mm 7,5 0 

7605 29 00 – – Annan 7,5 0 

7606 Plåt och band av aluminium, med en tjocklek av mer än 0,2 
mm 

– Av kvadratisk eller rektangulär form 

7606 11 – – Av olegerat aluminium 

7606 11 10 – – – Målade, lackerade eller plastöverdragna 7,5 0 

– – – Andra 

7606 11 91 – – – – Med en tjocklek av mindre än 3 mm 7,5 0 

7606 11 93 – – – – Med en tjocklek av minst 3 mm men mindre än 6 mm 7,5 0 

7606 11 99 – – – – Med en tjocklek av minst 6 mm 7,5 0 

7606 12 – – Av aluminiumlegering 

7606 12 10 – – – Band för persienner 7,5 0 

– – – Andra 

7606 12 50 – – – – Målade, lackerade eller plastöverdragna 7,5 0 

– – – – Andra 

7606 12 91 – – – – – Med en tjocklek av mindre än 3 mm 7,5 0
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7606 12 93 – – – – – Med en tjocklek av minst 3 mm men mindre än 6 mm 7,5 0 

7606 12 99 – – – – – Med en tjocklek av minst 6 mm 7,5 0 

– Av annan form 

7606 91 00 – – Av olegerat aluminium 7,5 0 

7606 92 00 – – Av aluminiumlegering 7,5 0 

7607 Folier av aluminium (även tryckta eller på baksidan förstärkta 
med papper, papp, plast eller liknande material) med en tjock
lek (förstärkningsmaterial inte inräknat) av högst 0,2 mm 

– Utan förstärkning 

7607 11 – – Valsade men inte vidare bearbetade 

7607 11 10 – – – Med en tjocklek av mindre än 0,021 mm 7,5 0 

7607 11 90 – – – Med en tjocklek av minst 0,021 mm men högst 0,2 mm 7,5 0 

7607 19 – – Andra 

7607 19 10 – – – Med en tjocklek av mindre än 0,021 mm 7,5 0 

– – – Med en tjocklek av minst 0,021 mm men högst 0,2 mm 

7607 19 91 – – – – Självhäftande 7,5 0 

7607 19 99 – – – – Andra 7,5 0 

7607 20 – Med förstärkning 

7607 20 10 – – Med en tjocklek (förstärkningsmaterial inte inräknat) av 
mindre än 0,021 mm 

10 0 

– – Med en tjocklek (förstärkningsmaterial inte inräknat) av 
minst 0,021 mm men högst 0,2 mm 

7607 20 91 – – – Självhäftande 7,5 0 

7607 20 99 – – – Andra 7,5 0 

7608 Rör av aluminium 

7608 10 00 – Av olegerat aluminium 7,5 0 

7608 20 – Av aluminiumlegering 

7608 20 20 – – Svetsade 7,5 0 

– – Andra 

7608 20 81 – – – Endast strängpressade 7,5 0
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7608 20 89 – – – Andra 7,5 0 

7609 00 00 Rördelar (t.ex. kopplingar, knärör och muffar) av aluminium 5,9 0 

7610 Konstruktioner (med undantag av monterade eller monte
ringsfärdiga byggnader enligt nr 9406) och delar till konstruk
tioner (t.ex. broar, brosektioner, torn, fackverksmaster, tak, 
fackverk till tak, dörrar, fönster, dörr- och fönsterkarmar, 
dörrtrösklar, räcken och pelare), av aluminium; plåt, stång, 
profiler, rör o.d. av aluminium, bearbetade för användning i 
konstruktioner 

7610 10 00 – Dörrar, fönster, dörr- och fönsterkarmar samt dörrtrösklar 6 0 

7610 90 – Andra slag 

7610 90 10 – – Broar och brosektioner, torn och fackverksmaster 7 0 

7610 90 90 – – Andra 6 0 

7611 00 00 Cisterner, tankar, kar och liknande behållare av aluminium, 
för alla slags ämnen (andra än komprimerad eller till vätska 
förtätad gas), med en rymd av mer än 300 l, även med inre 
beklädnad eller värmeisolerade men inte försedda med maski
nell utrustning eller utrustning för uppvärmning eller avkyl
ning 

6 0 

7612 Fat, burkar, flaskor, askar och liknande behållare (inbegripet 
förpackningsrör och förpackningstuber), av aluminium, för 
alla slags ämnen (andra än komprimerad eller till vätska för
tätad gas), med en rymd av högst 300 l, även med inre be
klädnad eller värmeisolerade men inte försedda med maskinell 
utrustning eller utrustning för uppvärmning eller avkylning 

7612 10 00 – Förpackningstuber 6 0 

7612 90 – Andra slag 

7612 90 10 – – Tablettrör 6 0 

7612 90 20 – – Behållare av sådana slag som används till aerosoler 6 0 

– – Andra 

7612 90 91 – – – Med en rymd av minst 50 l 6 0 

7612 90 98 – – – Med en rymd av mindre än 50 l 6 0 

7613 00 00 Behållare av aluminium för komprimerad eller till vätska för
tätad gas 

6 0 

7614 Tvinnad tråd, linor, flätade band o.d., av aluminium, utan 
elektrisk isolering 

7614 10 00 – Med kärna av stål 6 0 

7614 90 00 – Andra slag 6 0
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7615 Bords-, köks- och andra hushållsartiklar samt delar till sådana 
artiklar, av aluminium; diskbollar, putsvantar o.d., av alumi
nium; sanitetsgods och delar till sanitetsgods, av aluminium 

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

7615 11 00 – – Diskbollar, putsvantar o.d. 6 0 

7615 19 – – Andra slag 

7615 19 10 – – – Gjutna 6 0 

7615 19 90 – – – Andra slag 6 0 

7615 20 00 – Sanitetsgods och delar till sanitetsgods 6 0 

7616 Andra varor av aluminium 

7616 10 00 – Spik, stift, märlor, skruvar, bultar, muttrar, skruvkrokar, ni
tar, kilar, sprintar, saxsprintar, underläggsbrickor och lik
nande artiklar 

6 0 

– Andra slag 

7616 91 00 – – Duk, galler och nät (inbegripet stängselnät) av aluminiumt
råd 

6 0 

7616 99 – – Andra 

7616 99 10 – – – Gjutna 6 0 

7616 99 90 – – – Andra 6 0 

78 KAPITEL 78 – BLY OCH VAROR AV BLY 

7801 Bly i obearbetad form 

7801 10 00 – Raffinerat bly 2,5 0 

– Annat 

7801 91 00 – – Innehållande, efter vikten räknat, huvudsakligen antimon 
som annat legeringsämne 

2,5 0 

7801 99 – – Annat 

7801 99 10 – – – För raffinering, innehållande minst 0,02 viktprocent silver Fri 0 

– – – Annat 

7801 99 91 – – – – Blylegeringar 2,5 0 

7801 99 99 – – – – Annat 2,5 0 

7802 00 00 Avfall och skrot av bly Fri 0
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7804 Plåt, band och folier av bly; pulver och fjäll av bly 

– Plåt, band och folier 

7804 11 00 – – Med en tjocklek (förstärkningsmaterial inte inräknat) av 
högst 0,2 mm 

5 0 

7804 19 00 – – Andra 5 0 

7804 20 00 – Pulver och fjäll Fri 0 

7806 00 Andra varor av bly 

7806 00 10 – Behållare med blyavskärmning för transport eller förvaring 
av radioaktiva ämnen (Euratom) 

Fri 0 

7806 00 30 – Stång, profiler och tråd 5 0 

7806 00 50 – Rör och rördelar (t.ex. kopplingar, knärör och muffar) 5 0 

7806 00 90 – Andra slag 5 0 

79 KAPITEL 79 – ZINK OCH VAROR AV ZINK 

7901 Zink i obearbetad form 

– Olegerad zink 

7901 11 00 – – Innehållande minst 99,99 viktprocent zink 2,5 0 

7901 12 – – Innehållande mindre än 99,99 viktprocent zink 

7901 12 10 – – – Innehållande minst 99,95 viktprocent men mindre än 
99,99 viktprocent zink 

2,5 0 

7901 12 30 – – – Innehållande minst 98,5 viktprocent men mindre än 
99,95 viktprocent zink 

2,5 0 

7901 12 90 – – – Innehållande minst 97,5 viktprocent men mindre än 98,5 
viktprocent zink 

2,5 0 

7901 20 00 – Zinklegeringar 2,5 0 

7902 00 00 Avfall och skrot av zink Fri 0 

7903 Stoft, pulver och fjäll av zink 

7903 10 00 – Zinkstoft 2,5 0 

7903 90 00 – Andra slag 2,5 0 

7904 00 00 Stång, profiler och tråd av zink 5 0 

7905 00 00 Plåt, band och folier av zink 5 0 

7907 00 Andra varor av zink
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7907 00 10 – Rör och rördelar (t.ex. kopplingar, knärör och muffar) 5 0 

7907 00 90 – Andra slag 5 0 

80 KAPITEL 80 – TENN OCH VAROR AV TENN 

8001 Tenn i obearbetad form 

8001 10 00 – Olegerat tenn Fri 0 

8001 20 00 – Tennlegeringar Fri 0 

8002 00 00 Avfall och skrot av tenn Fri 0 

8003 00 00 Stång, profiler och tråd av tenn Fri 0 

8007 00 Andra varor av tenn 

8007 00 10 – Plåt och band med en tjocklek av mer än 0,2 mm Fri 0 

8007 00 30 – Folie (även tryckta eller på baksidan förstärkta med papper, 
papp, plast eller liknande material) med en tjocklek (förs
tärkningsmaterial inte inräknat) av högst 0,2 mm; pulver 
och fjäll 

Fri 0 

8007 00 50 – Rör och rördelar (t.ex. kopplingar, knärör och muffar) Fri 0 

8007 00 90 – Andra Fri 0 

81 KAPITEL 81 – ANDRA OÄDLA METALLER; KERMETER; VA
ROR AV DESSA MATERIAL 

8101 Volfram och varor av volfram, inbegripet avfall och skrot 

8101 10 00 – Pulver 5 0 

– Andra slag 

8101 94 00 – – Volfram i obearbetad form, inbegripet stång som erhållits 
enbart genom sintring 

5 0 

8101 96 00 – – Tråd 6 0 

8101 97 00 – – Avfall och skrot Fri 0 

8101 99 – – Andra 

8101 99 10 – – – Stång (annan än sådan som erhållits enbart genom sin
tring), profiler, plåt, band och folier 

6 0 

8101 99 90 – – – Andra 7 0 

8102 Molybden och varor av molybden, inbegripet avfall och skrot
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8102 10 00 – Pulver 4 0 

– Andra slag 

8102 94 00 – – Molybden i obearbetad form, inbegripet stång som erhållits 
enbart genom sintring 

3 0 

8102 95 00 – – Stång (annan än sådan som erhållits enbart genom sin
tring), profiler, plåt, band och folier 

5 0 

8102 96 00 – – Tråd 6,1 0 

8102 97 00 – – Avfall och skrot Fri 0 

8102 99 00 – – Andra 7 0 

8103 Tantal och varor av tantal, inbegripet avfall och skrot 

8103 20 00 – Tantal i obearbetad form, inbegripet stång som erhållits en
bart genom sintring; pulver 

Fri 0 

8103 30 00 – Avfall och skrot Fri 0 

8103 90 – Andra slag 

8103 90 10 – – Stång (annan än sådan som erhållits enbart genom sin
tring), profiler, tråd, plåt, band och folier 

3 0 

8103 90 90 – – Andra 4 0 

8104 Magnesium och varor av magnesium, inbegripet avfall och 
skrot 

– Magnesium i obearbetad form 

8104 11 00 – – Innehållande minst 99,8 viktprocent magnesium 5,3 0 

8104 19 00 – – Annat 4 0 

8104 20 00 – Avfall och skrot Fri 0 

8104 30 00 – Jämnstora spån och korn, sorterade enligt storleksordning; 
pulver 

4 0 

8104 90 00 – Andra slag 4 0 

8105 Koboltskärsten och andra mellanprodukter vid framställning 
av kobolt; kobolt och varor av kobolt, inbegripet avfall och 
skrot 

8105 20 00 – Koboltskärsten och andra mellanprodukter vid framställning 
av kobolt; kobolt i obearbetad form; pulver 

Fri 0 

8105 30 00 – Avfall och skrot Fri 0 

8105 90 00 – Andra slag 3 0 

8106 00 Vismut och varor av vismut, inbegripet avfall och skrot 

8106 00 10 – Vismut i obearbetad form; avfall och skrot; pulver Fri 0
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8106 00 90 – Andra 2 0 

8107 Kadmium och varor av kadmium, inbegripet avfall och skrot 

8107 20 00 – Kadmium i obearbetad form; pulver 3 0 

8107 30 00 – Avfall och skrot Fri 0 

8107 90 00 – Andra slag 4 0 

8108 Titan och varor av titan, inbegripet avfall och skrot 

8108 20 00 – Titan i obearbetad form; pulver 5 0 

8108 30 00 – Avfall och skrot 5 0 

8108 90 – Andra slag 

8108 90 30 – – Stång, profiler och tråd 7 0 

8108 90 50 – – Plåt, band och folier 7 0 

8108 90 60 – – Rör 7 0 

8108 90 90 – – Andra 7 0 

8109 Zirkonium och varor av zirkonium, inbegripet avfall och skrot 

8109 20 00 – Zirkonium i obearbetad form; pulver 5 0 

8109 30 00 – Avfall och skrot Fri 0 

8109 90 00 – Andra slag 9 0 

8110 Antimon och varor av antimon, inbegripet avfall och skrot 

8110 10 00 – Antimon i obearbetad form; pulver 7 0 

8110 20 00 – Avfall och skrot Fri 0 

8110 90 00 – Andra slag 7 0 

8111 00 Mangan och varor av mangan, inbegripet avfall och skrot 

– Mangan i obearbetad form; avfall och skrot; pulver 

8111 00 11 – – Mangan i obearbetad form; pulver Fri 0 

8111 00 19 – – Avfall och skrot Fri 0 

8111 00 90 – Andra slag 5 0 

8112 Beryllium, krom, germanium, vanadin, gallium, hafnium, in
dium, niob (columbium), rhenium och tallium samt varor av 
dessa metaller, inbegripet avfall och skrot 

– Beryllium
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8112 12 00 – – I obearbetad form; pulver Fri 0 

8112 13 00 – – Avfall och skrot Fri 0 

8112 19 00 – – Annat 3 0 

– Krom 

8112 21 – – I obearbetad form; pulver 

8112 21 10 – – – Legeringar innehållande mer än 10 viktprocent nickel Fri 0 

8112 21 90 – – – Annat 3 0 

8112 22 00 – – Avfall och skrot Fri 0 

8112 29 00 – – Annat 5 0 

– Tallium 

8112 51 00 – – I obearbetad form; pulver 1,5 0 

8112 52 00 – – Avfall och skrot Fri 0 

8112 59 00 – – Annat 3 0 

– Andra slag 

8112 92 – – I obearbetad form; avfall och skrot; pulver 

8112 92 10 – – – Hafnium (celtium) 3 0 

– – – Niob (columbium); rhenium; gallium; indium; vanadin; 
germanium 

8112 92 21 – – – – Avfall och skrot Fri 0 

– – – – Annat 

8112 92 31 – – – – – Niob (columbium); rhenium 3 0 

8112 92 81 – – – – – Indium 2 0 

8112 92 89 – – – – – Gallium 1,5 0 

8112 92 91 – – – – – Vanadium Fri 0 

8112 92 95 – – – – – Germanium 4,5 0 

8112 99 – – Andra 

8112 99 20 – – – Hafnium (celtium); germanium 7 0 

8112 99 30 – – – Niob (columbium); rhenium 9 0 

8112 99 70 – – – Gallium; indium; vanadin 3 0 

8113 00 Kermeter och varor av kermeter, inbegripet avfall och skrot
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8113 00 20 – I obearbetad form 4 0 

8113 00 40 – Avfall och skrot Fri 0 

8113 00 90 – Andra slag 5 0 

82 KAPITEL 82 – VERKTYG, REDSKAP, KNIVAR, SKEDAR OCH 
GAFFLAR AV OÄDEL METALL; DELAR AV OÄDEL METALL 
TILL SÅDANA ARTIKLAR 

8201 Handverktyg och handredskap av följande slag: spadar, skyff
lar, korpar, hackor, högafflar, grepar, krattor, räfsor och rakor; 
yxor, röjknivar och liknande huggverktyg; sekatörer och lik
nande klippverktyg av alla slag; liar, skäror, höknivar, häck
saxar, fäll- och klyvkilar samt andra verktyg och redskap av 
sådana slag som används inom jordbruk, trädgårdsskötsel eller 
skogsbruk 

8201 10 00 – Spadar och skyfflar 1,7 0 

8201 20 00 – Högafflar och grepar 1,7 0 

8201 30 00 – Hackor, korpar, krattor, räfsor och rakor 1,7 0 

8201 40 00 – Yxor, röjknivar och liknande huggverktyg 1,7 0 

8201 50 00 – Sekatörer och liknande klippverktyg av alla slag (inbegripet 
fjäderfäsaxar) 

1,7 0 

8201 60 00 – Häcksaxar, beskärningssaxar och liknande saxar för två hän
der 

1,7 0 

8201 90 00 – Andra handverktyg och handredskap av sådana slag som 
används inom jordbruk, trädgårdsskötsel eller skogsbruk 

1,7 0 

8202 Handsågar; blad för alla slags sågar (inbegripet slitsfräsar, 
spårfräsar och otandade sågblad) 

8202 10 00 – Handsågar 1,7 0 

8202 20 00 – Bandsågblad 1,7 0 

– Cirkelsågblad (inbegripet slitsfräsar och spårfräsar) 

8202 31 00 – – Med verksam del av stål 2,7 0 

8202 39 00 – – Andra slag, inbegripet delar 2,7 0 

8202 40 00 – Sågkedjor för motorsågar 1,7 0 

– Andra sågblad 

8202 91 00 – – Raka sågblad för metallbearbetning 2,7 0 

8202 99 – – Andra slag 

– – – Med verksam del av stål 

8202 99 11 – – – – För metallbearbetning 2,7 0
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8202 99 19 – – – – För bearbetning av andra material 2,7 0 

8202 99 90 – – – Med verksam del av annat material 2,7 0 

8203 Filar, raspar, tänger (inbegripet avbitartänger), pincetter, plåt
saxar, röravskärare, bultsaxar, huggpipor och liknande hand
verktyg 

8203 10 00 – Filar, raspar och liknande verktyg 1,7 0 

8203 20 – Tänger (inbegripet avbitartänger men inte håltänger), pincet
ter och liknande verktyg 

8203 20 10 – – Pincetter 1,7 0 

8203 20 90 – – Andra 1,7 0 

8203 30 00 – Plåtsaxar och liknande verktyg 1,7 0 

8203 40 00 – Röravskärare, bultsaxar, huggpipor och liknande verktyg 1,7 0 

8204 Skruvnycklar och skiftnycklar (inbegripet momentnycklar); ut
bytbara hylsor till hylsnycklar, med eller utan handtag 

– Skruvnycklar och skiftnycklar 

8204 11 00 – – Skruvnycklar 1,7 0 

8204 12 00 – – Skiftnycklar 1,7 0 

8204 20 00 – Utbytbara hylsor till hylsnycklar, med eller utan handtag 1,7 0 

8205 Handverktyg (inbegripet glasmästardiamanter), inte nämnda 
eller inbegripna någon annanstans; blåslampor; skruvstycken, 
skruvtvingar o.d., andra än tillbehör och delar till verktygs
maskiner; städ; transportabla smidesässjor; hand- eller pedald
rivna slipstenar och slipskivor med ställning 

8205 10 00 – Borr- och gängverktyg 1,7 0 

8205 20 00 – Hammare och släggor 3,7 0 

8205 30 00 – Hyvlar, stämjärn, skölpar och liknande skärande verktyg för 
träbearbetning 

3,7 0 

8205 40 00 – Skruvmejslar 3,7 0 

– Andra handverktyg (inbegripet glasmästardiamanter) 

8205 51 00 – – Verktyg och redskap för hushållsbruk 3,7 0 

8205 59 – – Andra 

8205 59 10 – – – Verktyg för murare, formare, cementarbetare, gipsarbetare 
och målare 

3,7 0
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8205 59 30 – – – Patrondrivna apparater för nitning, pluggning, etc. 2,7 0 

8205 59 90 – – – Andra slag 2,7 0 

8205 60 00 – Blåslampor 2,7 0 

8205 70 00 – Skruvstycken, skruvtvingar o.d. 3,7 0 

8205 80 00 – Städ; transportabla smidesässjor; hand- eller pedaldrivna 
slipstenar och slipskivor med ställning 

2,7 0 

8205 90 00 – Satser av artiklar enligt två eller flera av de föregående va
runumren 

3,7 0 

8206 00 00 Satser av handverktyg enligt två eller flera av nr 8202–8205, i 
detaljhandelsförpackningar 

3,7 0 

8207 Utbytbara verktyg för handverktyg, även mekaniska, eller för 
verktygsmaskiner (t.ex. för pressning, stansning, gängning, 
borrning, arborrning, driftning, fräsning, svarvning eller 
skruvdragning), inbegripet dragskivor för dragning och matri
ser för strängpressning av metall, samt verktyg för berg- eller 
jordborrning 

– Verktyg för berg- eller jordborrning 

8207 13 00 – – Med verksam del av kermet 2,7 0 

8207 19 – – Andra, inbegripet delar 

8207 19 10 – – – Med verksam del av diamant eller agglomererad diamant 2,7 0 

8207 19 90 – – – Andra slag 2,7 0 

8207 20 – Dragskivor och matriser för dragning eller strängpressning 
av metall 

8207 20 10 – – Med verksam del av diamant eller agglomererad diamant 2,7 0 

8207 20 90 – – Med verksam del av annat material 2,7 0 

8207 30 – Verktyg för pressning eller stansning 

8207 30 10 – – För metallbearbetning 2,7 0 

8207 30 90 – – Andra slag 2,7 0 

8207 40 – Verktyg för gängning 

– – För metallbearbetning 

8207 40 10 – – – Gängtappar 2,7 0 

8207 40 30 – – – Andra gängverktyg 2,7 0 

8207 40 90 – – Andra slag 2,7 0 

8207 50 – Verktyg för borrning, andra än för berg- eller jordborrning
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8207 50 10 – – Med verksam del av diamant eller agglomererad diamant 2,7 0 

– – Med verksam del av annat material 

8207 50 30 – – – Mur- och betongborrar 2,7 0 

– – – Andra slag 

– – – – För metallbearbetning 

8207 50 50 – – – – – Med verksam del av kermet 2,7 0 

8207 50 60 – – – – – Med verksam del av snabbstål 2,7 0 

8207 50 70 – – – – – Med verksam del av annat material 2,7 0 

8207 50 90 – – – – Andra slag 2,7 0 

8207 60 – Verktyg för arborrning o.d. eller driftning 

8207 60 10 – – Med verksam del av diamant eller agglomererad diamant 2,7 0 

– – Med verksam del av annat material 

– – – För arborrning 

8207 60 30 – – – – För metallbearbetning 2,7 0 

8207 60 50 – – – – Andra slag 2,7 0 

– – – För brotschning 

8207 60 70 – – – – För metallbearbetning 2,7 0 

8207 60 90 – – – – Andra slag 2,7 0 

8207 70 – Verktyg för fräsning 

– – För metallbearbetning 

8207 70 10 – – – Med verksam del av kermet 2,7 0 

– – – Med verksam del av annat material 

8207 70 31 – – – – Skaftfräsar 2,7 0 

8207 70 35 – – – – Gängfräsar 2,7 0 

8207 70 38 – – – – Andra 2,7 0 

8207 70 90 – – Andra slag 2,7 0 

8207 80 – Verktyg för svarvning 

– – För metallbearbetning 

8207 80 11 – – – Med verksam del av kermet 2,7 0 

8207 80 19 – – – Med verksam del av annat material 2,7 0 

8207 80 90 – – Andra slag 2,7 0
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8207 90 – Andra utbytbara verktyg 

8207 90 10 – – Med verksam del av diamant eller agglomererad diamant 2,7 0 

– – Med verksam del av annat material 

8207 90 30 – – – Klingor till skruvmejslar 2,7 0 

8207 90 50 – – – Verktyg för kuggskärning 2,7 0 

– – – Andra 

– – – – Med verksam del av kermet 

8207 90 71 – – – – – För metallbearbetning 2,7 0 

8207 90 78 – – – – – Andra slag 2,7 0 

– – – – Med verksam del av annat material 

8207 90 91 – – – – – För metallbearbetning 2,7 0 

8207 90 99 – – – – – Andra slag 2,7 0 

8208 Knivar och skärstål för maskiner eller mekaniska apparater 

8208 10 00 – För metallbearbetning 1,7 0 

8208 20 00 – För träbearbetning 1,7 0 

8208 30 – För köksmaskiner eller för maskiner som används inom livs
medelsindustrin 

8208 30 10 – – Cirkelsågar 1,7 0 

8208 30 90 – – Andra slag 1,7 0 

8208 40 00 – För maskiner som används inom jordbruk, trädgårdsskötsel 
eller skogsbruk 

1,7 0 

8208 90 00 – Andra slag 1,7 0 

8209 00 Plattor, skär, stavar och liknande delar till verktyg, omonte
rade, av kermet 

8209 00 20 – Vändskär 2,7 0 

8209 00 80 – Andra slag 2,7 0 

8210 00 00 Handdrivna mekaniska apparater och redskap, som väger 
högst 10 kg och som används för beredning eller servering 
av matvaror eller drycker 

2,7 0 

8211 Knivar med skärande egg, även tandad (inbegripet trädgårdsk
nivar), andra än knivar enligt nr 8208, samt blad till sådana 
knivar

SV L 127/972 Europeiska unionens officiella tidning 14.5.2011

1635 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 31 schwedischer Vertragstext (Normativer Teil)974 von 1432

www.parlament.gv.at



KN2007 Varuslag Bastullsats Kategori Ingångspris 

8211 10 00 – Satser med olika artiklar 8,5 3 

– Andra slag 

8211 91 – – Bordsknivar med fast blad 

8211 91 30 – – – Bordsknivar med skaft och blad av rostfritt stål 8,5 0 

8211 91 80 – – – Andra 8,5 3 

8211 92 00 – – Andra knivar med fast blad 8,5 3 

8211 93 00 – – Andra knivar än sådana med fast blad 8,5 3 

8211 94 00 – – Knivblad 6,7 0 

8211 95 00 – – Skaft av oädel metall 2,7 0 

8212 Rakknivar, rakhyvlar och rakapparater (icke elektriska) samt 
blad till dessa (inbegripet ämnen till rakblad i bandform) 

8212 10 – Rakknivar, rakhyvlar och rakapparater (icke elektriska) 

8212 10 10 – – Rakhyvlar med icke-utbytbara blad 2,7 0 

8212 10 90 – – Andra slag 2,7 0 

8212 20 00 – Blad till rakhyvlar (inbegripet ämnen till rakblad i bandform) 2,7 0 

8212 90 00 – Andra delar 2,7 0 

8213 00 00 Saxar, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans, samt 
skär till saxar enligt detta nummer 

4,2 0 

8214 Andra skär- och klippverktyg (t.ex. hårklippningsmaskiner, 
huggknivar och hackknivar för slakterier och charkuterier eller 
för hushållsbruk, pappersknivar); artiklar och satser av artiklar 
för manikyr eller pedikyr (inbegripet nagelfilar) 

8214 10 00 – Pappersknivar, brevöppnare, raderknivar, pennvässare samt 
blad till sådana artiklar 

2,7 0 

8214 20 00 – Artiklar och satser av artiklar för manikyr eller pedikyr (in
begripet nagelfilar) 

2,7 0 

8214 90 00 – Andra slag 2,7 0 

8215 Skedar, gafflar, slevar, tårtspadar, fiskknivar, smörknivar, soc
kertänger och liknande köks- och bordsartiklar 

8215 10 – Satser med olika artiklar, innehållande minst en artikel som 
är förgylld, försilvrad eller platinerad 

8215 10 20 – – Satser med enbart artiklar som är förgyllda, försilvrade eller 
platinerade 

4,7 0 

– – Andra slag 

8215 10 30 – – – Av rostfritt stål 8,5 3 

8215 10 80 – – – Andra 4,7 0
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8215 20 – Andra satser med olika artiklar 

8215 20 10 – – Av rostfritt stål 8,5 0 

8215 20 90 – – Andra 4,7 0 

– Andra slag 

8215 91 00 – – Förgyllda, försilvrade eller platinerade 4,7 0 

8215 99 – – Andra 

8215 99 10 – – – Av rostfritt stål 8,5 0 

8215 99 90 – – – Andra 4,7 0 

83 KAPITEL 83 – DIVERSE VAROR AV OÄDEL METALL 

8301 Hänglås och andra lås (nickellås, kombinationslås och elekt
riska lås) av oädel metall; knäppen och byglar med knäppe, 
försedda med lås, av oädel metall; nycklar av oädel metall till i 
detta nummer nämnda artiklar 

8301 10 00 – Hänglås 2,7 0 

8301 20 00 – Lås av sådana slag som används till motorfordon 2,7 0 

8301 30 00 – Lås av sådana slag som används till möbler 2,7 0 

8301 40 – Andra lås 

– – Lås av sådana slag som används till dörrar på byggnader 

8301 40 11 – – – Cylinderlås 2,7 0 

8301 40 19 – – – Andra 2,7 0 

8301 40 90 – – Andra lås 2,7 0 

8301 50 00 – Knäppen och byglar med knäppe, försedda med lås 2,7 0 

8301 60 00 – Delar 2,7 0 

8301 70 00 – Separat föreliggande nycklar 2,7 0 

8302 Beslag och liknande artiklar av oädel metall, som är lämpliga 
för möbler, dörrar, trappor, fönster, markiser, persienner, rull
gardiner, karosserier, sadelmakeriarbeten, koffertar, kistor, 
skrin e.d.; klädhängare, hatthängare, konsoler o.d., av oädel 
metall; länkrullar med hjulhållare av oädel metall; automatiska 
dörrstängare av oädel metall 

8302 10 00 – Gångjärn 2,7 0 

8302 20 00 – Länkrullar 2,7 0
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8302 30 00 – Andra beslag och liknande artiklar, lämpliga för motorfor
don 

2,7 0 

– Andra beslag och liknande artiklar 

8302 41 00 – – Lämpliga för byggnader 2,7 0 

8302 42 00 – – Andra, lämpliga för möbler 2,7 0 

8302 49 00 – – Andra 2,7 0 

8302 50 00 – Klädhängare, hatthängare, konsoler o.d. 2,7 0 

8302 60 00 – Automatiska dörrstängare 2,7 0 

8303 00 Kassaskåp, kassakistor samt dörrar till kassavalv e.d., armerade 
eller på annat sätt förstärkta, förvaringsfack för kassavalv samt 
kassaskrin, dokumentskrin o.d., av oädel metall 

8303 00 10 – Kassaskåp, kassakistor, armerade eller på annat sätt förs
tärkta 

2,7 0 

8303 00 30 – Dörrar till kassavalv e.d., armerade eller på annat sätt förs
tärkta 

2,7 0 

8303 00 90 – Kassaskrin, dokumentskrin o.d. 2,7 0 

8304 00 00 Dokumentskåp, kortregisterskåp, brevkorgar, manuskripthål
lare, pennfat, stämpelställ och liknande kontors- och skriv
bordsartiklar, av oädel metall, andra än kontorsmöbler enligt 
nr 9403 

2,7 0 

8305 Mekanismer och beslag för samlingspärmar eller brevordnare, 
pappersklämmor, gem, ryttare till kortregister och liknande 
kontorsartiklar, av oädel metall; häftklammer i staplar (för 
t.ex. kontorsbruk, tapetserarbruk eller emballering), av oädel 
metall 

8305 10 00 – Mekanismer och beslag till samlingspärmar eller brevordnare 2,7 0 

8305 20 00 – Häftklammer i staplar 2,7 0 

8305 90 00 – Andra, inbegripet delar 2,7 0 

8306 Ringklockor, bjällror, gonggonger o.d., icke elektriska, av oä
del metall; statyetter och andra prydnadsföremål, av oädel 
metall; fotografiramar, tavelramar och liknande ramar, av oä
del metall; speglar av oädel metall 

8306 10 00 – Ringklockor, bjällror, gonggonger o.d. Fri 0 

– Statyetter och andra prydnadsföremål 

8306 21 00 – – Förgyllda, försilvrade eller platinerade Fri 0 

8306 29 – – Andra 

8306 29 10 – – – Av koppar Fri 0 

8306 29 90 – – – Av annan oädel metall Fri 0
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8306 30 00 – Fotografiramar, tavelramar och liknande ramar; speglar 2,7 0 

8307 Böjliga slangar och rör av oädel metall, även med kopplings
anordningar 

8307 10 00 – Av järn eller stål 2,7 0 

8307 90 00 – Av annan oädel metall 2,7 0 

8308 Knäppen, byglar med knäppe, spännen med eller utan knäppe, 
hakar, hyskor, snörhålsringar o.d., av oädel metall, av sådana 
slag som används till kläder, skodon, markiser, handväskor, 
reseffekter e.d.; rörnitar och tvåspetsnitar, av oädel metall; 
pärlor och paljetter, av oädel metall 

8308 10 00 – Hakar, hyskor och snörhålsringar 2,7 0 

8308 20 00 – Rörnitar och tvåspetsnitar 2,7 0 

8308 90 00 – Andra, inbegripet delar 2,7 0 

8309 Proppar, kapsyler och lock (inbegripet kronkorkar, skruvkap
syler och proppar med pip), sprundtappar med gängning, 
sprundplåtar, plomber och andra tillbehör till förpackningar, 
av oädel metall 

8309 10 00 – Kronkorkar 2,7 0 

8309 90 – Andra slag 

8309 90 10 – – Blykapsyler; aluminiumkapsyler med diameter av mer än 
21 mm 

3,7 0 

8309 90 90 – – Andra 2,7 0 

8310 00 00 Skyltar, namnplåtar, adressplåtar och liknande plåtar, siffror, 
bokstäver och andra symboler, av oädel metall, med undantag 
av sådana som omfattas av nr 9405 

2,7 0 

8311 Tråd, stavar, rör, plattor, elektroder och liknande produkter av 
oädel metall eller hårdmetall, överdragna eller fyllda med 
flussmedel, av sådana slag som används för lödning eller 
svetsning eller för pålödning eller påsvetsning av metall eller 
hårdmetall; tråd och stavar av agglomererat pulver av oädel 
metall, för metallsprutning 

8311 10 – Överdragna elektroder av oädel metall, för elektrisk ljus
bågssvetsning 

8311 10 10 – – Svetselektroder fyllda med järn eller stål och överdragna 
med eldfast material 

2,7 0 

8311 10 90 – – Andra 2,7 0 

8311 20 00 – Fylld tråd av oädel metall, för elektrisk ljusbågssvetsning 2,7 0 

8311 30 00 – Överdragna stavar och fylld tråd, av oädel metall, för löd
ning eller svetsning med låga 

2,7 0 

8311 90 00 – Andra slag 2,7 0
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84 KAPITEL 84 – KÄRNREAKTORER, ÅNGPANNOR, MASKI
NER, APPARATER OCH MEKANISKA REDSKAP; DELAR 
TILL SÅDANA VAROR 

8401 Kärnreaktorer; obestrålade bränsleelement för kärnreaktorer; 
maskiner och apparater för isotopseparation 

8401 10 00 – Kärnreaktorer (Euratom) 5,7 0 

8401 20 00 – Maskiner och apparater för isotopseparation samt delar till 
sådana (Euratom) 

3,7 0 

8401 30 00 – Obestrålade bränsleelement (Euratom) 3,7 0 

8401 40 00 – Delar till kärnreaktorer (Euratom) 3,7 0 

8402 Ångpannor och andra ånggeneratorer (andra än sådana varm
vattenpannor för centraluppvärmning som också kan pro
ducera lågtrycksånga); hetvattenpannor 

– Ångpannor och andra ånggeneratorer 

8402 11 00 – – Vattenrörspannor med en ångproduktion av mer än 45 ton 
per timme 

2,7 0 

8402 12 00 – – Vattenrörspannor med en ångproduktion av högst 45 ton 
per timme 

2,7 0 

8402 19 – – Andra ångpannor och ånggeneratorer, inbegripet hybrid
pannor 

8402 19 10 – – – Tubpannor 2,7 0 

8402 19 90 – – – Andra 2,7 0 

8402 20 00 – Hetvattenpannor 2,7 0 

8402 90 00 – Delar 2,7 0 

8403 Värmepannor för centraluppvärmning, andra än sådana enligt 
nr 8402 

8403 10 – Värmepannor 

8403 10 10 – – Av gjutjärn 2,7 0 

8403 10 90 – – Andra 2,7 0 

8403 90 – Delar 

8403 90 10 – – Av gjutjärn 2,7 0 

8403 90 90 – – Andra 2,7 0 

8404 Hjälpapparater för användning tillsammans med ånggenerato
rer eller värmepannor enligt nr 8402 eller 8403 (t.ex. econo
misers, överhettare, sotningsapparater och anordningar för 
stoftåterföring); kondensorer för ångmaskiner

SV 14.5.2011 Europeiska unionens officiella tidning L 127/977

1635 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 31 schwedischer Vertragstext (Normativer Teil) 979 von 1432

www.parlament.gv.at



KN2007 Varuslag Bastullsats Kategori Ingångspris 

8404 10 00 – Hjälpapparater för användning tillsammans med ånggenera
torer eller värmepannor enligt nr 8402 eller 8403 

2,7 0 

8404 20 00 – Kondensorer för ångmaskiner 2,7 0 

8404 90 00 – Delar 2,7 0 

8405 Generatorer för gengas eller vattengas, även med gasrenare; 
generatorer för acetylengas samt liknande gasgeneratorer som 
arbetar med vatten, även med gasrenare 

8405 10 00 – Generatorer för gengas eller vattengas, även med gasrenare; 
generatorer för framställning av acetylengas samt liknande 
gasgeneratorer som arbetar med vatten, även med gasrenare 

1,7 0 

8405 90 00 – Delar 1,7 0 

8406 Ångturbiner 

8406 10 00 – Turbiner för framdrivning av fartyg 2,7 0 

– Andra slag 

8406 81 – – Med en effekt av mer än 40 MW 

8406 81 10 – – – Ångturbiner för elektriska generatorer 2,7 0 

8406 81 90 – – – Andra slag 2,7 0 

8406 82 – – Med en effekt av högst 40 MW 

– – – Ångturbiner för elektriska generatorer med en effekt av 

8406 82 11 – – – – Högst 10 MW 2,7 0 

8406 82 19 – – – – Mer än 10 MW 2,7 0 

8406 82 90 – – – Andra slag 2,7 0 

8406 90 – Delar 

8406 90 10 – – Statorblad, rotorer och rotorblad 2,7 0 

8406 90 90 – – Andra 2,7 0 

8407 Förbränningskolvmotorer med gnisttändning och med fram- 
och återgående eller roterande kolvar 

8407 10 00 – Motorer till luftfartyg 1,7 0 

– Motorer för fartygsdrift 

8407 21 – – Utombordsmotorer 

8407 21 10 – – – Med en cylindervolym av högst 325 cm 3 6,2 0 

– – – Med en cylindervolym av mer än 325 cm 3
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8407 21 91 – – – – Med en effekt av högst 30 kW 4,2 0 

8407 21 99 – – – – Med en effekt av mer än 30 kW 4,2 0 

8407 29 – – Andra 

8407 29 20 – – – Med en effekt av högst 200 kW 4,2 0 

8407 29 80 – – – Med en effekt av mer än 200 kW 4,2 0 

– Motorer med fram- och återgående kolvar, av sådana slag 
som används för framdrivning av fordon enligt kap. 87 och 
med en cylindervolym av 

8407 31 00 – – Högst 50 cm 3 2,7 0 

8407 32 – – Mer än 50 cm 3 men högst 250 cm 3 

8407 32 10 – – – Mer än 50 cm 3 men högst 125 cm 3 2,7 0 

8407 32 90 – – – Mer än 125 cm 3 men högst 250 cm 3 2,7 0 

8407 33 – – Mer än 250 cm 3 men högst 1 000 cm 3 

8407 33 10 – – – För industriell sammansättning av: traktorer enligt nr 
8701 10 som framförs av gående; motorfordon enligt 
nr 8703, 8704 och 8705 

2,7 0 

8407 33 90 – – – Andra 2,7 0 

8407 34 – – Mer än 1 000 cm 3 

8407 34 10 – – – För industriell sammansättning av: traktorer enligt nr 
8701 10 som framförs av gående, motorfordon enligt 
nr 8703, motorfordon enligt nr 8704 med motor med 
en cylindervolym understigande 2 800 cm 3 , motorfordon 
enligt nr 8705 

2,7 0 

– – – Andra 

8407 34 30 – – – – Begagnade 4,2 0 

– – – – Nya, med en cylindervolym av 

8407 34 91 – – – – – Högst 1 500 cm 3 4,2 0 

8407 34 99 – – – – – Mer än 1 500 cm 3 4,2 0 

8407 90 – Andra motorer 

8407 90 10 – – Med en cylindervolym av högst 250 cm 3 2,7 0 

– – Med en cylindervolym av mer än 250 cm 3
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8407 90 50 – – – För industriell sammansättning av: traktorer enligt un
dernr 8701 10 som framförs av gående, motorfordon 
enligt nr 8703, motorfordon enligt nr 8704 med motor 
med en cylindervolym understigande 2 800 cm 3 , motor
fordon enligt nr 8705 

2,7 0 

– – – Andra 

8407 90 80 – – – – Med en effekt av högst 10 kW 4,2 0 

8407 90 90 – – – – Med en effekt av mer än 10 kW 4,2 0 

8408 Förbränningskolvmotorer med kompressionständning (diesel- 
eller semidieselmotorer) 

8408 10 – Motorer för fartygsdrift 

– – Begagnade 

8408 10 11 – – – För fartyg för öppen sjö enligt nr 8901–8906, för bog
serbåtar enligt nr 8904 00 10 och för krigsfartyg enligt nr 
8906 10 00 

Fri 0 

8408 10 19 – – – Andra 2,7 0 

– – Nya, med en effekt av 

– – – Högst 15 kW 

8408 10 22 – – – – För fartyg för öppen sjö enligt nr 8901–8906, för bog
serbåtar enligt nr 8904 00 10 och för krigsfartyg enligt 
nr 8906 10 00 

Fri 0 

8408 10 24 – – – – Andra 2,7 0 

– – – Mer än 15 kW men högst 50 kW 

8408 10 26 – – – – För fartyg för öppen sjö enligt nr 8901–8906, för bog
serbåtar enligt nr 8904 00 10 och för krigsfartyg enligt 
nr 8906 10 00 

Fri 0 

8408 10 28 – – – – Andra 2,7 0 

– – – Mer än 50 kW men högst 100 kW 

8408 10 31 – – – – För fartyg för öppen sjö enligt nr 8901–8906, för bog
serbåtar enligt nr 8904 00 10 och för krigsfartyg enligt 
nr 8906 10 00 

Fri 0 

8408 10 39 – – – – Andra 2,7 0 

– – – Mer än 100 kW men högst 200 kW 

8408 10 41 – – – – För fartyg för öppen sjö enligt nr 8901–8906, för bog
serbåtar enligt nr 8904 00 10 och för krigsfartyg enligt 
nr 8906 10 00 

Fri 0 

8408 10 49 – – – – Andra 2,7 0 

– – – Mer än 200 kW men högst 300 kW
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8408 10 51 – – – – För fartyg för öppen sjö enligt nr 8901–8906, för bog
serbåtar enligt nr 8904 00 10 och för krigsfartyg enligt 
nr 8906 10 00 

Fri 0 

8408 10 59 – – – – Andra 2,7 0 

– – – Mer än 300 kW men högst 500 kW 

8408 10 61 – – – – För fartyg för öppen sjö enligt nr 8901–8906, för bog
serbåtar enligt nr 8904 00 10 och för krigsfartyg enligt 
nr 8906 10 00 

Fri 0 

8408 10 69 – – – – Andra 2,7 0 

– – – Mer än 500 kW men högst 1 000 kW 

8408 10 71 – – – – För fartyg för öppen sjö enligt nr 8901–8906, för bog
serbåtar enligt nr 8904 00 10 och för krigsfartyg enligt 
nr 8906 10 00 

Fri 0 

8408 10 79 – – – – Andra 2,7 0 

– – – Mer än 1 000 kW men högst 5 000 kW 

8408 10 81 – – – – För fartyg för öppen sjö enligt nr 8901–8906, för bog
serbåtar enligt nr 8904 00 10 och för krigsfartyg enligt 
nr 8906 10 00 

Fri 0 

8408 10 89 – – – – Andra 2,7 0 

– – – Mer än 5 000 kW 

8408 10 91 – – – – För fartyg för öppen sjö enligt nr 8901–8906, för bog
serbåtar enligt nr 8904 00 10 och för krigsfartyg enligt 
nr 8906 10 00 

Fri 0 

8408 10 99 – – – – Andra 2,7 0 

8408 20 – Motorer av sådana slag som används för framdrivning av 
fordon enligt kap. 87 

8408 20 10 – – För industriell sammansättning av: traktorer enligt nr 
8701 10 som framförs av gående, motorfordon enligt nr 
8703, motorfordon enligt nr 8704 med motor med en 
cylindervolym understigande 2 500 cm 3 , motorfordon en
ligt nr 8705 

2,7 0 

– – Andra 

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

8408 20 31 – – – – Högst 50 kW 4,2 0 

8408 20 35 – – – – Mer än 50 kW men högst 100 kW 4,2 0 

8408 20 37 – – – – Mer än 100 kW 4,2 0 

– – – För andra fordon enligt kap. 87, med en effekt av 

8408 20 51 – – – – Högst 50 kW 4,2 0
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8408 20 55 – – – – Mer än 50 kW men högst 100 kW 4,2 0 

8408 20 57 – – – – Mer än 100 kW men högst 200 kW 4,2 0 

8408 20 99 – – – – Mer än 200 kW 4,2 0 

8408 90 – Andra motorer 

8408 90 21 – – För drift av spårbundna trafikmedel 4,2 0 

– – Andra 

8408 90 27 – – – Begagnade 4,2 0 

– – – Nya, med en effekt av 

8408 90 41 – – – – Högst 15 kW 4,2 0 

8408 90 43 – – – – Mer än 15 kW men högst 30 kW 4,2 0 

8408 90 45 – – – – Mer än 30 kW men högst 50 kW 4,2 0 

8408 90 47 – – – – Mer än 50 kW men högst 100 kW 4,2 0 

8408 90 61 – – – – Mer än 100 kW men högst 200 kW 4,2 0 

8408 90 65 – – – – Mer än 200 kW men högst 300 kW 4,2 0 

8408 90 67 – – – – Mer än 300 kW men högst 500 kW 4,2 0 

8408 90 81 – – – – Mer än 500 kW men högst 1 000 kW 4,2 0 

8408 90 85 – – – – Mer än 1 000 kW men högst 5 000 kW 4,2 0 

8408 90 89 – – – – Mer än 5 000 kW 4,2 0 

8409 Delar som är lämpliga att användas uteslutande eller huvud
sakligen till motorer enligt nr 8407 eller 8408 

8409 10 00 – Till luftfartygsmotorer 1,7 0 

– Andra slag 

8409 91 00 – – Lämpliga att användas uteslutande eller huvudsakligen till 
förbränningskolvmotorer med gnisttändning 

2,7 0 

8409 99 00 – – Andra 2,7 0 

8410 Hydrauliska turbiner, vattenhjul samt regulatorer för sådana 
maskiner 

– Hydrauliska turbiner samt vattenhjul, med en effekt av 

8410 11 00 – – Högst 1 000 kW 4,5 0 

8410 12 00 – – Mer än 1 000 kW men högst 10 000 kW 4,5 0
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8410 13 00 – – Mer än 10 000 kW 4,5 0 

8410 90 – Delar, inbegripet regulatorer 

8410 90 10 – – Av gjutet järn eller stål 4,5 0 

8410 90 90 – – Andra 4,5 0 

8411 Turbojetmotorer, turbopropmotorer och andra gasturbin
motorer 

– Turbojetmotorer 

8411 11 00 – – Med en dragkraft av högst 25 kN 3,2 0 

8411 12 – – Med en dragkraft av mer än 25 kN 

8411 12 10 – – – Med en dragkraft av mer än 25 kN men högst 44 kN 2,7 0 

8411 12 30 – – – Med en dragkraft av mer än 44 kN men högst 132 kN 2,7 0 

8411 12 80 – – – Med en dragkraft av mer än 132 kN 2,7 0 

– Turbopropmotorer 

8411 21 00 – – Med en effekt av högst 1 100 kW 3,6 0 

8411 22 – – Med en effekt av mer än 1 100 kW 

8411 22 20 – – – Med en effekt av mer än 1 100 kW men högst 3 730 kW 2,7 0 

8411 22 80 – – – Med en effekt av mer än 3 730 kW 2,7 0 

– Andra gasturbinmotorer 

8411 81 00 – – Med en effekt av högst 5 000 kW 4,1 0 

8411 82 – – Med en effekt av mer än 5 000 kW 

8411 82 20 – – – Med en effekt av mer än 5 000 kW men högst 20 000 
kW 

4,1 0 

8411 82 60 – – – Med en effekt av mer än 20 000 kW men högst 50 000 
kW 

4,1 0 

8411 82 80 – – – Med en effekt av mer än 50 000 kW 4,1 0 

– Delar 

8411 91 00 – – Till turbojet- och turbopropmotorer 2,7 0 

8411 99 00 – – Andra 4,1 0 

8412 Andra motorer 

8412 10 00 – Reaktionsmotorer, andra än turbojetmotorer 2,2 0 

– Hydrauliska motorer
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8412 21 – – Linjärt arbetande (cylindrar) 

8412 21 20 – – – Hydrauliska system 2,7 0 

8412 21 80 – – – Andra 2,7 0 

8412 29 – – Andra 

8412 29 20 – – – Hydrauliska system 4,2 0 

– – – Andra 

8412 29 81 – – – – Hydrauliska motorer (s.k. hydraulic fluid power motors) 4,2 0 

8412 29 89 – – – – Andra 4,2 0 

– Tryckluftsmotorer 

8412 31 00 – – Linjärt arbetande (cylindrar) 4,2 0 

8412 39 00 – – Andra 4,2 0 

8412 80 – Andra slag 

8412 80 10 – – Ångmaskiner 2,7 0 

8412 80 80 – – Andra 4,2 0 

8412 90 – Delar 

8412 90 20 – – För andra reaktionsmotorer än turbojetmotorer 1,7 0 

8412 90 40 – – För hydrauliska motorer 2,7 0 

8412 90 80 – – Andra 2,7 0 

8413 Vätskepumpar, även försedda med mätanordning; vätskeele
vatorer 

– Pumpar, försedda med eller avsedda att förses med mät
anordning 

8413 11 00 – – Bränsle- eller smörjmedelspumpar av sådana slag som an
vänds på bensinstationer eller i garage 

1,7 0 

8413 19 00 – – Andra 1,7 0 

8413 20 00 – Handpumpar, andra än sådana enligt nr 8413 11 eller 
8413 19 

1,7 0 

8413 30 – Bränsle-, smörjmedels- eller kylmedelspumpar för förbrän
ningskolvmotorer 

8413 30 20 – – Insprutningspumpar 1,7 0 

8413 30 80 – – Andra 1,7 0 

8413 40 00 – Betongpumpar 1,7 0 

8413 50 – Andra kolv- eller membranpumpar
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8413 50 20 – – Hydrauliska enheter 1,7 0 

8413 50 40 – – Doseringspumpar 1,7 0 

– – Andra 

– – – Kolvpumpar 

8413 50 61 – – – – Hydrauliska pumpar 1,7 0 

8413 50 69 – – – – Andra 1,7 0 

8413 50 80 – – – Andra 1,7 0 

8413 60 – Andra roterande förträngningspumpar 

8413 60 20 – – Hydrauliska enheter 1,7 0 

– – Andra 

– – – Kugghjulspumpar 

8413 60 31 – – – – Hydrauliska pumpar 1,7 0 

8413 60 39 – – – – Andra 1,7 0 

– – – Vätskeringspumpar 

8413 60 61 – – – – Hydrauliska pumpar 1,7 0 

8413 60 69 – – – – Andra 1,7 0 

8413 60 70 – – – Skruvpumpar 1,7 0 

8413 60 80 – – – Andra 1,7 0 

8413 70 – Andra centrifugalpumpar 

– – Dränkbara pumpar 

8413 70 21 – – – Enstegs 1,7 0 

8413 70 29 – – – Flerstegs 1,7 0 

8413 70 30 – – Cirkulationspumpar utan axeltätning för centralvärme- och 
varmvattensanläggningar 

1,7 0 

– – Andra, med utloppsdiameter av 

8413 70 35 – – – Högst 15 mm 1,7 0 

– – – Mer än 15 mm 

8413 70 45 – – – – Pumpar med kanalhjul eller sidokanalhjul 1,7 0 

– – – – Pumpar med radialhjul 

– – – – – Enstegs 

– – – – – – Enkelsugande pumpar
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8413 70 51 – – – – – – – I hopbyggt skick (monobloc) 1,7 0 

8413 70 59 – – – – – – – Andra 1,7 0 

8413 70 65 – – – – – – Dubbelsugande pumpar 1,7 0 

8413 70 75 – – – – – Flerstegs 1,7 0 

– – – – Andra centrifugalpumpar 

8413 70 81 – – – – – Enstegs 1,7 0 

8413 70 89 – – – – – Flerstegs 1,7 0 

– Andra pumpar; vätskeelevatorer 

8413 81 00 – – Pumpar 1,7 0 

8413 82 00 – – Vätskeelevatorer 1,7 0 

– Delar 

8413 91 00 – – Till pumpar 1,7 0 

8413 92 00 – – Till vätskeelevatorer 1,7 0 

8414 Luft- eller vakuumpumpar, kompressorer för luft eller andra 
gaser samt fläktar och blåsmaskiner; ventilations- eller cirku
lationskåpor med inbyggd fläkt, även försedda med filter 

8414 10 – Vakuumpumpar 

8414 10 20 – – För användning vid tillverkning av halvledare 1,7 0 

– – Andra slag 

8414 10 25 – – – Pumpar med roterande kolvar, lamellpumpar, molekylar
pumpar och Rootsvakuumpumpar 

1,7 0 

– – – Andra 

8414 10 81 – – – – Diffusionspumpar, kryo- och adsorptionspumpar 1,7 0 

8414 10 89 – – – – Andra 1,7 0 

8414 20 – Hand- eller fotdrivna luftpumpar 

8414 20 20 – – Cykelpumpar 1,7 0 

8414 20 80 – – Andra 2,2 0 

8414 30 – Luftkompressorer av sådana slag som används i kyl- eller 
frysutrustning 

8414 30 20 – – Högst 0,4 kW 2,2 0 

– – Mer än 0,4 kW 

8414 30 81 – – – Hermetiska eller halvhermetiska 2,2 0
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8414 30 89 – – – Andra 2,2 0 

8414 40 – Luftkompressorer monterade på ett hjulförsett underrede av
sett att dragas 

8414 40 10 – – Med en kapacitet per minut av högst 2 m 3 2,2 0 

8414 40 90 – – Med en kapacitet per minut av mer än 2 m 3 2,2 0 

– Fläktar 

8414 51 00 – – Bords-, golv-, vägg-, fönster- eller takfläktar med inbyggd 
elektrisk motor med en effekt av högst 125 W 

3,2 0 

8414 59 – – Andra 

8414 59 20 – – – Propellerfläktar 2,3 0 

8414 59 40 – – – Centrifugalfläktar 2,3 0 

8414 59 80 – – – Andra 2,3 0 

8414 60 00 – Ventilations- eller cirkulationskåpor med en horisontell sid
längd av högst 120 cm 

2,7 0 

8414 80 – Andra 

– – Turbokompressorer 

8414 80 11 – – – Enstegs 2,2 0 

8414 80 19 – – – Flerstegs 2,2 0 

– – Kolvkompressorer med övertryck av 

– – – Högst 15 bar med en kapacitet per timme av 

8414 80 22 – – – – Högst 60 m 3 2,2 0 

8414 80 28 – – – – Mer än 60 m 3 2,2 0 

– – – Mer än 15 bar med en kapacitet per timme av 

8414 80 51 – – – – Högst 120 m 3 2,2 0 

8414 80 59 – – – – Mer än 120 m 3 2,2 0 

– – Rotationskompressorer 

8414 80 73 – – – Med en axel 2,2 0 

– – – Med flera axlar 

8414 80 75 – – – – Skruvkompressorer 2,2 0 

8414 80 78 – – – – Andra 2,2 0 

8414 80 80 – – Andra 2,2 0
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8414 90 00 – Delar 2,2 0 

8415 Luftkonditioneringsapparater bestående av en motordriven 
fläkt samt anordningar för reglering av temperatur och fuk
tighet, inbegripet sådana apparater i vilka fuktigheten inte kan 
regleras separat 

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

8415 10 10 – – Hopbyggda till en enhet 2,2 0 

8415 10 90 – – Av typen ”split-system” 2,7 0 

8415 20 00 – Av sådant slag som används för personer, i motorfordon 2,7 0 

– Andra slag 

8415 81 00 – – Innehållande en kylenhet och en ventil för reversering av 
avkylnings-/uppvärmningskretsloppet (reversibla värme
pumpar) 

2,7 0 

8415 82 00 – – Andra, innehållande en kylenhet 2,7 0 

8415 83 00 – – Utan kylenhet 2,7 0 

8415 90 00 – Delar 2,7 0 

8416 Brännare för flytande bränsle, pulveriserat fast bränsle eller 
gas, till eldstäder; mekaniska eldningsapparater (stokrar) samt 
mekaniska eldstadsrostar, mekaniska anordningar för avlägs
nande av aska och liknande anordningar för sådana apparater 

8416 10 – Brännare för flytande bränsle 

8416 10 10 – – Med inbyggd automatisk kontrollanordning 1,7 0 

8416 10 90 – – Andra 1,7 0 

8416 20 – Andra brännare, inbegripet kombinationsbrännare 

8416 20 10 – – Endast för gas, hopbyggt skick (monobloc), med inbyggt 
fläkt och kontrollanordning 

1,7 0 

8416 20 90 – – Andra 1,7 0 

8416 30 00 – Mekaniska eldningsapparater (stokrar) samt mekaniska eld
stadsrostar, mekaniska anordningar för avlägsnande av aska 
och liknande anordningar för sådana apparater 

1,7 0 

8416 90 00 – Delar 1,7 0 

8417 Industri- och laboratorieugnar, inbegripet förbränningsugnar, 
icke elektriska 

8417 10 00 – Ugnar för rostning, smältning eller annan värmebehandling 
av malm, sulfidmineral eller metall 

1,7 0 

8417 20 – Ugnar för bagerier och konditorier 

8417 20 10 – – Tunnelugnar 1,7 0
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8417 20 90 – – Andra 1,7 0 

8417 80 – Andra slag 

8417 80 10 – – Förbränningsugnar för avfall 1,7 0 

8417 80 20 – – Tunnel- och muffelugnar för bränning av keramiska pro
dukter 

1,7 0 

8417 80 80 – – Andra 1,7 0 

8417 90 00 – Delar 1,7 0 

8418 Kylskåp, frysar och annan kyl- eller frysutrustning, elektriska 
och andra; värmepumpar, andra än luftkonditioneringsappara
ter enligt nr 8415 

8418 10 – Kombinerade kyl- och frysskåp med separata yttre dörrar 

8418 10 20 – – Med en rymd av mer än 340 liter 1,9 0 

8418 10 80 – – Andra 1,9 0 

– Kylskåp av hushållstyp 

8418 21 – – Kompressionskylskåp 

8418 21 10 – – – Med en rymd av mer än 340 l 1,5 0 

– – – Andra 

8418 21 51 – – – – Bordsmodeller 2,5 0 

8418 21 59 – – – – Inbyggnadsmodeller 1,9 0 

– – – – Andra, med en rymd av 

8418 21 91 – – – – – Högst 250 l 2,5 0 

8418 21 99 – – – – – Mer än 250 l men högst 340 l 1,9 0 

8418 29 00 – – Andra 2,2 0 

8418 30 – Frysboxar med en rymd av högst 800 l 

8418 30 20 – – Med en rymd av högst 400 l 2,2 0 

8418 30 80 – – Med en rymd av mer än 400 l men högst 800 l 2,2 0 

8418 40 – Frysskåp med en rymd av högst 900 l 

8418 40 20 – – Med en rymd av högst 250 l 2,2 0 

8418 40 80 – – Med en rymd av mer än 250 l men högst 900 l 2,2 0
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8418 50 – Andra möbler (boxar, skåp, diskar, skyltskåp, montrar o.d.) 
för lagring och visning av varor, med kyl- eller frysutrust
ning 

– – Kyl- och frysdiskar och montrar med kyl- eller frysaggregat 

8418 50 11 – – – För frysta varor 2,2 0 

8418 50 19 – – – Andra 2,2 0 

– – Andra kyl- och frysmöbler 

8418 50 91 – – – För djupfrysning (med undantag av varor enligt nr 
8418 30 och 8418 40) 

2,2 0 

8418 50 99 – – – Andra 2,2 0 

– Annan kyl- eller frysutrustning; värmepumpar 

8418 61 00 – – Värmepumpar, andra än luftkonditioneringsapparater enligt 
nr 8415 

2,2 0 

8418 69 00 – – Andra 2,2 0 

– Delar 

8418 91 00 – – Möbler konstruerade för kyl- eller frysutrustning 2,2 0 

8418 99 – – Andra 

8418 99 10 – – – Evaporatörer och kondensorer, dock inte för apparater för 
hushållsbruk 

2,2 0 

8418 99 90 – – – Andra slag 2,2 0 

8419 Maskiner och apparater, även med elektrisk uppvärmning 
(med undantag av ugnar och annan utrustning enligt nr 
8514), för behandling av material genom förfaranden som 
inbegriper temperaturändring, såsom uppvärmning, kokning, 
rostning, destillering, rektifiering, sterilisering, pastörisering, 
ångbehandling, torkning, indunstning, förångning, kondense
ring eller avkylning, dock inte maskiner och apparater av 
sådana slag som används för hushållsbruk; genomströmnings- 
eller förrådsvarmvattenberedare, icke elektriska 

– Genomströmnings- eller förrådsvarmvattenberedare, icke 
elektriska 

8419 11 00 – – Gasuppvärmda genomströmningsvarmvattenberedare 2,6 0 

8419 19 00 – – Andra 2,6 0 

8419 20 00 – Steriliseringsapparater för medicinskt eller kirurgiskt bruk 
eller för laboratoriebruk 

Fri 0 

– Maskiner och apparater för torkning 

8419 31 00 – – För jordbruksprodukter 1,7 0 

8419 32 00 – – För trä, pappersmassa, papper eller papp 1,7 0
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8419 39 – – Andra 

8419 39 10 – – – För varor av keramiskt material 1,7 0 

8419 39 90 – – – Andra 1,7 0 

8419 40 00 – Maskiner och apparater för destillering eller rektifiering 1,7 0 

8419 50 00 – Värmeväxlare 1,7 0 

8419 60 00 – Maskiner och apparater för kondensering av luft eller annan 
gas till vätska 

1,7 0 

– Andra maskiner och apparater 

8419 81 – – För beredning av varma drycker, för matlagning eller för 
uppvärmning av mat 

8419 81 20 – – – Maskiner för framställning av kaffe och andra varma dryc
ker 

2,7 0 

8419 81 80 – – – Andra 1,7 0 

8419 89 – – Andra 

8419 89 10 – – – Kyltorn och liknande apparater för direkt nedkylning 
(utan skiljevägg) med hjälp av återcirkulerande vatten 

1,7 0 

8419 89 30 – – – Apparater och anläggningar för vakuumförstoftning av 
metall 

2,4 0 

8419 89 98 – – – Andra 2,4 0 

8419 90 – Delar 

8419 90 15 – – Till steriliseringsapparater enligt nr 8419 20 00 Fri 0 

8419 90 85 – – Andra 1,7 0 

8420 Kalandrar och andra valsmaskiner, andra än maskiner för be
arbetning av metall eller glas, samt valsar till sådana maskiner 

8420 10 – Kalandrar och andra valsmaskiner 

8420 10 10 – – Av sådana slag som används i textilindustrin 1,7 0 

8420 10 30 – – Av sådana slag som används i pappersindustrin 1,7 0 

8420 10 50 – – Av sådana slag som används i gummi- eller plastindustri
erna 

1,7 0 

8420 10 90 – – Andra 1,7 0 

– Delar 

8420 91 – – Valsar 

8420 91 10 – – – Av gjutjärn 1,7 0 

8420 91 80 – – – Andra 2,2 0
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8420 99 00 – – Andra 2,2 0 

8421 Centrifuger, inbegripet torkcentrifuger; maskiner och apparater 
för filtrering eller rening av vätskor eller gaser 

– Centrifuger, inbegripet torkcentrifuger 

8421 11 00 – – Mjölkseparatorer 2,2 0 

8421 12 00 – – Torkcentrifuger för tvätt 2,7 0 

8421 19 – – Andra 

8421 19 20 – – – Centrifuger av det slag som används i laboratorier 1,5 0 

8421 19 70 – – – Andra Fri 0 

– Maskiner och apparater för filtrering eller rening av vätskor 

8421 21 00 – – För filtrering eller rening av vatten 1,7 0 

8421 22 00 – – För filtrering eller rening av drycker, andra än vatten 1,7 0 

8421 23 00 – – Olje- eller bränslefilter för förbränningsmotorer 1,7 0 

8421 29 00 – – Andra 1,7 0 

– Maskiner och apparater för filtrering eller rening av gaser 

8421 31 00 – – Luftrenare till förbränningsmotorer 1,7 0 

8421 39 – – Andra 

8421 39 20 – – – Maskiner och apparater för filtrering eller rening av luft 1,7 0 

– – – Maskiner och apparater för filtrering eller rening av andra 
gaser 

8421 39 40 – – – – Med hjälp av vätskor 1,7 0 

8421 39 60 – – – – Med katalytisk metod 1,7 0 

8421 39 90 – – – – Andra 1,7 0 

– Delar 

8421 91 00 – – Till centrifuger, inbegripet delar till torkcentrifuger 1,7 0 

8421 99 00 – – Andra 1,7 0 

8422 Diskmaskiner; maskiner och apparater för rengöring eller 
torkning av flaskor eller andra kärl; maskiner och apparater 
för påfyllning, tillslutning, kapsylering eller etikettering av flas
kor, burkar, askar, lådor, påsar, säckar eller andra förpack
ningar; andra maskiner och apparater för förpackning eller 
inslagning av varor (inbegripet maskiner och apparater för 
inslagning av varor genom värmekrympning [heat-shrink]); 
apparater för inpressning av kolsyra i drycker 

– Diskmaskiner
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8422 11 00 – – Av hushållstyp 2,7 0 

8422 19 00 – – Andra 1,7 0 

8422 20 00 – Maskiner och apparater för rengöring eller torkning av flas
kor eller andra kärl 

1,7 0 

8422 30 00 – Maskiner och apparater för påfyllning, tillslutning, kapsyle
ring eller etikettering av flaskor, burkar, askar, lådor, påsar, 
säckar eller andra förpackningar; apparater för inpressning 
av kolsyra i drycker 

1,7 0 

8422 40 00 – Andra maskiner och apparater för förpackning eller inslag
ning av varor (inbegripet sådana för inslagning genom vär
mekrympning) 

1,7 0 

8422 90 – Delar 

8422 90 10 – – Till diskmaskiner 1,7 0 

8422 90 90 – – Andra 1,7 0 

8423 Vågar (med undantag av vågar känsliga för 0,05 g eller 
mindre), inbegripet räkne- och kontrollvågar; vikter av alla 
slag för vågar 

8423 10 – Personvågar, inbegripet barnvågar; hushållsvågar 

8423 10 10 – – Hushållsvågar 1,7 0 

8423 10 90 – – Andra 1,7 0 

8423 20 00 – Vågar för kontinuerlig vägning av varor på transportörer 1,7 0 

8423 30 00 – Toleransvågar, vågar för utvägning i säckar samt andra do
seringsvågar, inbegripet vågar med behållare 

1,7 0 

– Andra vågar 

8423 81 – – Med en kapacitet av högst 30 kg 

8423 81 10 – – – Kontrollvågar och automatiska kontrollmaskiner som ar
betar med utgångspunkt från en förutbestämd vikt 

1,7 0 

8423 81 30 – – – Vågar för vägning och etikettering av färdigförpackade 
varor 

1,7 0 

8423 81 50 – – – Butiksvågar 1,7 0 

8423 81 90 – – – Andra 1,7 0 

8423 82 – – Med en kapacitet av mer än 30 kg men högst 5 000 kg 

8423 82 10 – – – Kontrollvågar och automatiska kontrollmaskiner som ar
betar med utgångspunkt från en förutbestämd vikt 

1,7 0 

8423 82 90 – – – Andra 1,7 0
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8423 89 00 – – Andra 1,7 0 

8423 90 00 – Vikter av alla slag till vågar; delar till vågar 1,7 0 

8424 Mekaniska apparater (även för handkraft) för utsprutning, 
spridning eller finfördelning av vätskor eller pulver; brands
läckningsapparater, även laddade; sprutpistoler och liknande 
apparater; ångbläster- och sandblästerapparater samt liknande 
apparater 

8424 10 – Brandsläckningsapparater, även laddade 

8424 10 20 – – Med en vikt av högst 21 kg 1,7 0 

8424 10 80 – – Andra 1,7 0 

8424 20 00 – Sprutpistoler och liknande apparater 1,7 0 

8424 30 – Ångbläster- och sandblästerapparater samt liknande appara
ter 

– – Apparater för rengöring med vatten, med inbyggd motor 

8424 30 01 – – – Med uppvärmningsanordning 1,7 0 

– – – Andra med motoreffekt av 

8424 30 05 – – – – Högst 7,5 kW 1,7 0 

8424 30 09 – – – – Mer än 7,5 kW 1,7 0 

– – Andra apparater 

8424 30 10 – – – Tryckluftsdrivna 1,7 0 

8424 30 90 – – – Andra 1,7 0 

– Andra apparater 

8424 81 – – För jordbruk eller trädgårdsskötsel 

8424 81 10 – – – Bevattningsapparater 1,7 0 

– – – Andra slag 

8424 81 30 – – – – Bärbara apparater 1,7 0 

– – – – Andra 

8424 81 91 – – – – – Apparater för spridning av vätskor eller pulver avsedda 
för montering på eller för att dragas av traktorer 

1,7 0 

8424 81 99 – – – – – Andra 1,7 0 

8424 89 00 – – Andra slag 1,7 0 

8424 90 00 – Delar 1,7 0
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8425 Taljor och lyftblock; vinschar och gångspel; domkrafter 

– Taljor och lyftblock 

8425 11 00 – – Elmotordrivna Fri 0 

8425 19 – – Andra slag 

8425 19 20 – – – Handmanövrerade kedjespel Fri 0 

8425 19 80 – – – Andra Fri 0 

– Andra vinschar; gångspel 

8425 31 00 – – Elmotordrivna Fri 0 

8425 39 – – Andra slag 

8425 39 30 – – – Med förbränningsmotor Fri 0 

8425 39 90 – – – Andra Fri 0 

– Domkrafter 

8425 41 00 – – Stationära lyftplattformar för bilverkstäder Fri 0 

8425 42 00 – – Andra domkrafter, hydrauliska Fri 0 

8425 49 00 – – Andra Fri 0 

8426 Lyftkranar, inbegripet kabelkranar och mobila portallyftare; 
grensletruckar och krantruckar 

– Traverskranar, brokranar, bockkranar, portalkranar, inbegri
pet mobila portallyftare, samt gränsletruckar 

8426 11 00 – – Traverskranar Fri 0 

8426 12 00 – – Mobila portallyftare på gummihjul samt grensletruckar Fri 0 

8426 19 00 – – Andra Fri 0 

8426 20 00 – Tornkranar Fri 0 

8426 30 00 – Portalsvängkranar Fri 0 

– Andra maskiner, självgående 

8426 41 00 – – Försedda med gummihjul Fri 0 

8426 49 00 – – Andra Fri 0 

– Andra maskiner 

8426 91 – – Avsedda för montering på vägfordon
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8426 91 10 – – – Hydrauliska kranar för lastning och lossning av fordonet Fri 0 

8426 91 90 – – – Andra Fri 0 

8426 99 00 – – Andra Fri 0 

8427 Gaffeltruckar; andra truckar samt icke självgående vagnar, med 
lyft- eller annan hanteringsutrustning 

8427 10 – Självgående truckar med elektrisk motor 

8427 10 10 – – Med lyfthöjd av minst 1 m 4,5 3 

8427 10 90 – – Andra 4,5 3 

8427 20 – Andra självgående truckar 

– – Med lyfthöjd av minst 1 m 

8427 20 11 – – – Terränggående gaffeltruckar och andra stapeltruckar 4,5 3 

8427 20 19 – – – Andra 4,5 3 

8427 20 90 – – Andra 4,5 0 

8427 90 00 – Icke självgående truckar och vagnar 4 0 

8428 Andra maskiner och apparater för lyftning eller annan hante
ring, lastning, lossning eller transport (t.ex. hissar, rulltrappor, 
transportörer och linbanor) 

8428 10 – Hissar, inbegripet skiphissar 

8428 10 20 – – Eldrivna Fri 0 

8428 10 80 – – Andra Fri 0 

8428 20 – Pneumatiska elevatorer och transportörer 

8428 20 30 – – Speciellt konstruerade för jordbruksanvändning Fri 0 

– – Andra 

8428 20 91 – – – För bulkmaterial Fri 0 

8428 20 98 – – – Andra Fri 0 

– Andra kontinuerligt arbetande godselevatorer och godstrans
portörer 

8428 31 00 – – Speciellt konstruerade för användning under jord Fri 0 

8428 32 00 – – Andra, försedda med skopor Fri 0 

8428 33 00 – – Andra, försedda med transportband Fri 0 

8428 39 – – Andra 

8428 39 20 – – – Rullbanor Fri 0
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8428 39 90 – – – Andra Fri 0 

8428 40 00 – Rulltrappor, rullramper och rulltrottoarer Fri 0 

8428 60 00 – Linbanor och skidliftar; dragmekanismer för rälslinbanor Fri 0 

8428 90 – Andra maskiner och apparater 

8428 90 30 – – Utrustning för valsverk; valsbord för matning och uttag
ning av produkter; apparater för tippning och hantering av 
göt; kulor, stänger och plattor 

Fri 0 

– – Andra 

– – – Lastare speciellt konstruerade för jordbruksanvändning 

8428 90 71 – – – – Konstruerade för montering på jordbrukstraktorer Fri 0 

8428 90 79 – – – – Andra Fri 0 

– – – Andra 

8428 90 91 – – – – Mekaniska lastapparater för bulkvaror Fri 0 

8428 90 95 – – – – Andra Fri 0 

8429 Självgående bladschaktmaskiner, väghyvlar, skrapor, gräv
maskiner, lastare, stampmaskiner och vägvältar 

– Bladschaktmaskiner 

8429 11 00 – – Bandburna Fri 0 

8429 19 00 – – Andra Fri 0 

8429 20 00 – Väghyvlar Fri 0 

8429 30 00 – Skrapor Fri 0 

8429 40 – Stampmaskiner och vägvältar 

– – Vägvältar 

8429 40 10 – – – Vibrationsvältar Fri 0 

8429 40 30 – – – Andra Fri 0 

8429 40 90 – – Stampmaskiner Fri 0 

– Grävmaskiner och lastare 

8429 51 – – Lastare med framtill monterad skopa 

8429 51 10 – – – Lastare speciellt konstruerade för arbete under jord Fri 0 

– – – Andra
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8429 51 91 – – – – Bandtraktorlastare Fri 0 

8429 51 99 – – – – Andra Fri 0 

8429 52 – – Maskiner med överbyggnad som har en svängvinkel av 
360 ° 

8429 52 10 – – – Bandburna grävmaskiner Fri 0 

8429 52 90 – – – Andra Fri 0 

8429 59 00 – – Andra Fri 0 

8430 Andra maskiner och apparater för grävning, hyvling, plane
ring, stampning, tillpackning, schaktning, borrning eller bryt
ning av jord, sten, mineral eller malm; pålningsmaskiner och 
påluppdragningsmaskiner; snöplogar och snöslungor 

8430 10 00 – Pålningsmaskiner och påluppdragningsmaskiner Fri 0 

8430 20 00 – Snöplogar och snöslungor Fri 0 

– Förskrämningsmaskiner för brytning av kol, malm etc. samt 
maskiner för tunneldrivning 

8430 31 00 – – Självgående Fri 0 

8430 39 00 – – Andra Fri 0 

– Andra maskiner för borrning, inbegripet djupborrnings
maskiner 

8430 41 00 – – Självgående Fri 0 

8430 49 00 – – Andra Fri 0 

8430 50 00 – Andra maskiner och apparater, självgående Fri 0 

– Andra maskiner och apparater, icke självgående 

8430 61 00 – – Stampmaskiner och andra tillpackningsmaskiner Fri 0 

8430 69 00 – – Andra Fri 0 

8431 Delar som är lämpliga att användas uteslutande eller huvud
sakligen till maskiner och apparater enligt nr 8425–8430 

8431 10 00 – Till maskiner och apparater enligt nr 8425 Fri 0 

8431 20 00 – Till maskiner och apparater enligt nr 8427 4 0 

– Till maskiner och apparater enligt nr 8428 

8431 31 00 – – Till hissar (inbegripet skiphissar) och rulltrappor Fri 0 

8431 39 – – Andra 

8431 39 10 – – – Till valsverksutrustning enligt nr 8428 90 30 Fri 0 

8431 39 70 – – – Andra Fri 0 

– Till maskiner och apparater enligt nr 8426, 8429 eller 8430
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8431 41 00 – – Skopor, skovlar, gripskopor och griptänger Fri 0 

8431 42 00 – – Blad till bladschaktmaskiner Fri 0 

8431 43 00 – – Delar till borrmaskiner enligt nr 8430 41 eller 8430 49 Fri 0 

8431 49 – – Andra 

8431 49 20 – – – Av gjutjärn eller gjutet stål Fri 0 

8431 49 80 – – – Andra Fri 0 

8432 Maskiner och redskap för lantbruk, trädgårdsskötsel eller 
skogsbruk, avsedda för jordens beredning eller odling; vältar 
för gräsmattor eller idrottsplatser 

8432 10 – Plogar 

8432 10 10 – – Plogar med vändskiva Fri 0 

8432 10 90 – – Andra Fri 0 

– Harvar, kultivatorer, ogräsrensare och hackor 

8432 21 00 – – Tallriksharvar Fri 0 

8432 29 – – Andra 

8432 29 10 – – – Kultivatorer Fri 0 

8432 29 30 – – – Harvar Fri 0 

8432 29 50 – – – Rotorkultivatorer Fri 0 

8432 29 90 – – – Andra Fri 0 

8432 30 – Såmaskiner, planteringsmaskiner och omplanteringsmaskiner 

– – Såmaskiner 

8432 30 11 – – – Precisionssåmaskiner med centraldrivning Fri 0 

8432 30 19 – – – Andra Fri 0 

8432 30 90 – – Planteringsmaskiner och omplanteringsmaskiner Fri 0 

8432 40 – Gödselspridare 

8432 40 10 – – För konstgödning Fri 0 

8432 40 90 – – Andra Fri 0 

8432 80 00 – Andra maskiner och redskap Fri 0 

8432 90 00 – Delar Fri 0

SV 14.5.2011 Europeiska unionens officiella tidning L 127/999

1635 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 31 schwedischer Vertragstext (Normativer Teil) 1001 von 1432

www.parlament.gv.at



KN2007 Varuslag Bastullsats Kategori Ingångspris 

8433 Maskiner och redskap för skörd eller tröskning, inbegripet 
halm- eller foderpressar; gräsklippningsmaskiner och slåtter
maskiner; maskiner för rengöring eller sortering av ägg, frukt 
eller andra jordbruksprodukter, andra än maskiner enligt nr 
8437 

– Gräsklippningsmaskiner 

8433 11 – – Motordrivna rotorgräsklippare 

8433 11 10 – – – Elektriska Fri 0 

– – – Andra slag 

– – – – Självgående 

8433 11 51 – – – – – Med förarsäte Fri 0 

8433 11 59 – – – – – Andra Fri 0 

8433 11 90 – – – – Andra Fri 0 

8433 19 – – Andra 

– – – Med motor 

8433 19 10 – – – – Elektriska Fri 0 

– – – – Andra 

– – – – – Självgående 

8433 19 51 – – – – – – Med förarsäte Fri 0 

8433 19 59 – – – – – – Andra Fri 0 

8433 19 70 – – – – – Andra Fri 0 

8433 19 90 – – – Utan motor Fri 0 

8433 20 – Slåttermaskiner, inbegripet knivbalkar avsedda att monteras 
på traktorer 

8433 20 10 – – Med motor Fri 0 

– – Andra 

– – – För att monteras eller dragas av traktor 

8433 20 51 – – – – Med horisontellt roterande skär Fri 0 

8433 20 59 – – – – Andra Fri 0 

8433 20 90 – – – Andra Fri 0 

8433 30 – Andra maskiner och redskap för höskörd 

8433 30 10 – – Hövändare, höräfsor och räfsor Fri 0 

8433 30 90 – – Andra Fri 0
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8433 40 – Halm- och foderpressar, även med pickup 

8433 40 10 – – Halm- och foderpressar med pickup Fri 0 

8433 40 90 – – Andra Fri 0 

– Andra maskiner och redskap för skörd; maskiner för trösk
ning 

8433 51 00 – – Skördetröskor Fri 0 

8433 52 00 – – Andra maskiner för tröskning Fri 0 

8433 53 – – Bet-, rotfrukts- och potatisupptagare 

8433 53 10 – – – Potatisupptagare Fri 0 

8433 53 30 – – – Maskiner för blastning och upptagning av betor Fri 0 

8433 53 90 – – – Andra Fri 0 

8433 59 – – Andra 

– – – Exakthackar 

8433 59 11 – – – – Självgående Fri 0 

8433 59 19 – – – – Andra Fri 0 

8433 59 30 – – – Maskiner för vinskörd Fri 0 

8433 59 80 – – – Andra Fri 0 

8433 60 00 – Maskiner för rengöring eller sortering av ägg, frukt eller 
andra jordbruksprodukter 

Fri 0 

8433 90 00 – Delar Fri 0 

8434 Mjölkningsmaskiner samt maskiner och apparater för mejeri
hanteringen 

8434 10 00 – Mjölkningsmaskiner Fri 0 

8434 20 00 – Maskiner och apparater för mejerihanteringen Fri 0 

8434 90 00 – Delar Fri 0 

8435 Pressar, krossar och liknande maskiner och apparater som 
används vid framställning av vin, cider, fruktsaft eller liknande 
drycker 

8435 10 00 – Maskiner och apparater 1,7 0 

8435 90 00 – Delar 1,7 0 

8436 Andra maskiner och apparater för jordbruk, trädgårdsskötsel, 
skogsbruk, fjäderfäavel eller biodling, inbegripet groningsappa
rater försedda med maskinell utrustning eller uppvärmnings
anordning; äggkläckningsapparater och kycklingmödrar
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8436 10 00 – Maskiner och apparater för beredning av djurfoder 1,7 0 

– Maskiner och apparater för fjäderfäavel; äggkläckningsappa
rater och kycklingmödrar 

8436 21 00 – – Äggkläckningsapparater och kycklingmödrar 1,7 0 

8436 29 00 – – Andra 1,7 0 

8436 80 – Andra maskiner och apparater 

8436 80 10 – – För skogsbruk 1,7 0 

– – Andra slag 

8436 80 91 – – – Automatiska vattenhoar 1,7 0 

8436 80 99 – – – Andra 1,7 0 

– Delar 

8436 91 00 – – Till maskiner och apparater för fjäderfäavel; äggkläcknings
apparater eller kycklingmödrar 

1,7 0 

8436 99 00 – – Andra 1,7 0 

8437 Maskiner och apparater för rensning eller sortering av spann
mål, torkade baljväxtfrön eller andra frön: maskiner och ap
parater som används inom kvarnindustrin eller för bearbet
ning av spannmål eller torkade baljväxtfrön, andra än maski
ner och apparater av lantbrukstyp 

8437 10 00 – Maskiner och apparater för rensning eller sortering av 
spannmål, torkade baljväxtfrön eller andra frön 

1,7 0 

8437 80 00 – Andra maskiner och apparater 1,7 0 

8437 90 00 – Delar 1,7 0 

8438 Maskiner och apparater, inte nämnda eller inbegripna någon 
annanstans i detta kapitel, för industriell beredning eller till
verkning av matvaror eller drycker, andra än maskiner och 
apparater som används för utvinning eller beredning av ani
maliska eller vegetabiliska fetter och feta oljor 

8438 10 – Bagerimaskiner samt maskiner och apparater för tillverkning 
av makaroner, spagetti e.d. 

8438 10 10 – – Bagerimaskiner 1,7 0 

8438 10 90 – – Maskiner och apparater för tillverkning av makaroner, spa
getti e.d. 

1,7 0 

8438 20 00 – Maskiner och apparater för tillverkning av konfektyrer, ka
kao eller choklad 

1,7 0 

8438 30 00 – Maskiner och apparater för sockerframställning 1,7 0 

8438 40 00 – Maskiner och apparater för bryggerier 1,7 0 

8438 50 00 – Maskiner och apparater för beredning av kött eller fjäderfä 1,7 0
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8438 60 00 – Maskiner och apparater för beredning av frukt, bär, nötter 
eller köksväxter 

1,7 0 

8438 80 – Andra maskiner och apparater 

8438 80 10 – – För beredning av te eller kaffe 1,7 0 

– – Andra 

8438 80 91 – – – För beredning eller tillverkning av drycker 1,7 0 

8438 80 99 – – – Andra 1,7 0 

8438 90 00 – Delar 1,7 0 

8439 Maskiner och apparater för tillverkning av massa av fibrösa 
cellulosahaltiga material eller för tillverkning eller efterbehand
ling av papper eller papp 

8439 10 00 – Maskiner och apparater för tillverkning av massa av fibrösa 
cellulosahaltiga material 

1,7 0 

8439 20 00 – Maskiner och apparater för tillverkning av papper eller papp 1,7 0 

8439 30 00 – Maskiner och apparater för efterbehandling av papper eller 
papp 

1,7 0 

– Delar 

8439 91 – – Till maskiner och apparater för tillverkning av massa av 
fibrösa cellulosahaltiga material 

8439 91 10 – – – Av gjutet järn eller stål 1,7 0 

8439 91 90 – – – Andra 1,7 0 

8439 99 – – Andra 

8439 99 10 – – – Av gjutet järn eller stål 1,7 0 

8439 99 90 – – – Andra 1,7 0 

8440 Bokbinderimaskiner och bokbinderiapparater, inbegripet tråd
häftmaskiner 

8440 10 – Maskiner och apparater 

8440 10 10 – – Falsmaskiner 1,7 0 

8440 10 20 – – Upptagningsmaskiner 1,7 0 

8440 10 30 – – Sy- och häftmaskiner 1,7 0 

8440 10 40 – – Limbindningsmaskiner 1,7 0 

8440 10 90 – – Andra 1,7 0 

8440 90 00 – Delar 1,7 0 

8441 Andra maskiner och apparater för bearbetning av pappers
massa, papper eller papp, inbegripet skärmaskiner av alla slag 

8441 10 – Skärmaskiner
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8441 10 10 – – Kombinerade skär- och upprullningsmaskiner 1,7 0 

8441 10 20 – – Andra längs- och tvärskärningsapparater 1,7 0 

8441 10 30 – – Apparater för giljotinskärning 1,7 0 

8441 10 40 – – Treknivstrimmare 1,7 0 

8441 10 80 – – Andra 1,7 0 

8441 20 00 – Maskiner och apparater för tillverkning av påsar, bärkassar, 
säckar eller kuvert 

1,7 0 

8441 30 00 – Maskiner och apparater för tillverkning av kartonger, askar, 
lådor, rör, fat eller liknande förpackningar på annat sätt än 
genom formpressning 

1,7 0 

8441 40 00 – Maskiner och apparater för formpressning av varor av pap
persmassa, papper eller papp 

1,7 0 

8441 80 00 – Andra maskiner och apparater 1,7 0 

8441 90 – Delar 

8441 90 10 – – Till skärmaskiner 1,7 0 

8441 90 90 – – Andra 1,7 0 

8442 Maskiner, apparater och redskap (andra än verktygsmaskiner 
enligt nr 8456–8465) för preparering eller tillverkning av 
klichéer, tryckplåtar, tryckcylindrar eller andra tryckformar; 
klichéer, tryckplåtar, tryckcylindrar och andra tryckformar; 
plåtar, cylindrar och litografiska stenar, preparerade för gra
fiskt ändamål (t.ex. slipade, kornade eller polerade) 

8442 30 – Maskiner, apparater och redskap 

8442 30 10 – – Fotosättmaskiner 1,7 0 

– – Andra 

8442 30 91 – – – För typgjutning eller typsättning (t.ex. linotype-, mono
type-, intertypemaskiner) med eller utan gjututrustning 

Fri 0 

8442 30 99 – – – Andra 1,7 0 

8442 40 00 – Delar till tidigare nämnda maskiner, apparater och redskap 1,7 0 

8442 50 – Klichéer, tryckplåtar, tryckcylindrar och andra tryckformar; 
plåtar, cylindrar och litografiska stenar, preparerade för gra
fiskt ändamål (t.ex. slipade, kornade eller polerade) 

– – Med tryckbild 

8442 50 21 – – – För högtryck 1,7 0 

8442 50 23 – – – För plantryck 1,7 0 

8442 50 29 – – – Annan 1,7 0 

8442 50 80 – – Andra 1,7 0
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8443 Tryckpressar som används för tryckning med tryckplåtar, 
tryckcylindrar och andra tryckformar enligt nr 8442; andra 
skrivare, kopieringsapparater och telefaxapparater, även kom
binerade; delar och tillbehör 

– Tryckpressar som används för tryckning med tryckplåtar, 
tryckcylindrar och andra tryckformar enligt nr 8442 

8443 11 00 – – Offsetpressar med rullmatning 1,7 0 

8443 12 00 – – Offsetpressar med arkmatning, av kontorstyp (för ark med 
en storlek av högst 22 × 36 cm i ovikt skick) 

1,7 0 

8443 13 – – Andra offsetpressar 

– – – Med arkmatning 

8443 13 10 – – – – Begagnade 1,7 0 

– – – – Nya, för ark av format 

8443 13 31 – – – – – Högst 52 × 74 cm 1,7 0 

8443 13 35 – – – – – Över 52 × 74 cm men högst 74 × 107 cm 1,7 0 

8443 13 39 – – – – – Över 74 × 107 cm 1,7 0 

8443 13 90 – – – Andra 1,7 0 

8443 14 00 – – Boktryckpressar (högtryckpressar) med rullmatning, andra 
än för flexografiskt tryck 

1,7 0 

8443 15 00 – – Boktryckpressar (högtryckpressar), andra än med rullmat
ning och för flexografiskt tryck 

1,7 0 

8443 16 00 – – Tryckpressar för flexografiskt tryck 1,7 0 

8443 17 00 – – Djuptryckpressar 1,7 0 

8443 19 – – Andra 

8443 19 20 – – – För tryckning av textilmaterial 1,7 0 

8443 19 40 – – – För användning vid tillverkning av halvledare 1,7 0 

8443 19 70 – – – Andra 1,7 0 

– Andra skrivare, kopieringsapparater och telefaxapparater, 
även kombinerade 

8443 31 – – Apparater som utför minst två av arbetsuppgifterna ut
skrift, kopiering och telefaxöverföring och kan anslutas 
till en maskin för automatisk databehandling eller till ett 
nätverk
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8443 31 10 – – – Maskiner för kopiering och telefaxöverföring, även med 
funktion för tryckning, och som har en kapacitet för 
kopiering på högst tolv enfärgade sidor per minut 

Fri 0 

– – – Andra 

8443 31 91 – – – – Maskiner för kopiering genom avläsning av originalet 
och tryck av kopiorna genom elektrostatiskt tryck 

6 0 

8443 31 99 – – – – Andra Fri 0 

8443 32 – – Andra, som kan anslutas till en maskin för automatisk 
databehandling eller till ett nätverk 

8443 32 10 – – – Skrivare Fri 0 

8443 32 30 – – – Telefaxapparater Fri 0 

– – – Andra 

8443 32 91 – – – – Maskiner för kopiering genom avläsning av originalet 
och tryck av kopiorna genom elektrostatiskt tryck 

6 0 

8443 32 93 – – – – Övriga maskiner med kopieringsfunktion där ett optiskt 
system ingår 

Fri 0 

8443 32 99 – – – – Andra 2,2 0 

8443 39 – – Andra 

8443 39 10 – – – Maskiner för kopiering genom avläsning av originalet och 
tryck av kopiorna genom elektrostatiskt tryck 

6 0 

– – – Andra kopieringsapparater 

8443 39 31 – – – – Med optiskt system Fri 0 

8443 39 39 – – – – Andra 3 0 

8443 39 90 – – – Andra 2,2 0 

– Delar och tillbehör 

8443 91 – – Delar och tillbehör till tryckpressar som används för tryck
ning med tryckplåtar, tryckcylindrar och andra tryckformar 
enligt nr 8442 

8443 91 10 – – – Till maskiner enligt nr 8443 19 40 1,7 0 

– – – Andra 

8443 91 91 – – – – Av gjutet järn eller stål 1,7 0 

8443 91 99 – – – – Andra 1,7 0
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8443 99 – – Andra 

8443 99 10 – – – Sammansatta elektroniska komponenter Fri 0 

8443 99 90 – – – Andra Fri 0 

8444 00 Maskiner för sprutning, sträckning, texturering eller nedskär
ning av konstfibermaterial 

8444 00 10 – Maskiner för sprutning 1,7 0 

8444 00 90 – Andra 1,7 0 

8445 Maskiner för beredning av textilfibrer; maskiner för spinning, 
tvinning eller snodd av textilgarn samt andra maskiner för 
framställning av textilgarn; maskiner för spolning (inbegripet 
väftspolmaskiner), rullning eller haspling av textilgarn samt 
maskiner för beredning av textilgarn för användning i maski
ner enligt nr 8446 eller 8447 

– Maskiner för beredning av textilfibrer 

8445 11 00 – – Kardmaskiner 1,7 0 

8445 12 00 – – Kammaskiner 1,7 0 

8445 13 00 – – Förspinnmaskiner 1,7 0 

8445 19 00 – – Andra 1,7 0 

8445 20 00 – Maskiner för spinning 1,7 0 

8445 30 – Maskiner för tvinning eller snodd 

8445 30 10 – – Maskiner för tvinning 1,7 0 

8445 30 90 – – Maskiner för snodd 1,7 0 

8445 40 00 – Maskiner för spolning (inbegripet väftspolmaskiner), rullning 
eller haspling 

1,7 0 

8445 90 00 – Andra slag 1,7 0 

8446 Vävstolar 

8446 10 00 – För vävning av band (bredd högst 30 cm) 1,7 0 

– För vävning av vävnader med en bredd av mer än 30 cm, 
arbetande med skyttel 

8446 21 00 – – Maskinvävstolar 1,7 0 

8446 29 00 – – Andra 1,7 0 

8446 30 00 – För vävning av vävnader med en bredd av mer än 30 cm, 
skyttellösa 

1,7 0 

8447 Trikåmaskiner, maskbondningsmaskiner, maskiner för tillverk
ning av överspunnet garn, tyll, spetsar, broderier, snörmakeri
arbeten, flätor eller nätknytningar samt maskiner för tuftning 

– Rundstickmaskiner
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8447 11 – – Med en cylinderdiameter av högst 165 mm 

8447 11 10 – – – Arbetande med tungnålar 1,7 0 

8447 11 90 – – – Andra 1,7 0 

8447 12 – – Med en cylinderdiameter av mer än 165 mm 

8447 12 10 – – – Arbetande med tungnålar 1,7 0 

8447 12 90 – – – Andra 1,7 0 

8447 20 – Flatstickmaskiner; maskbondningsmaskiner 

8447 20 20 – – Varptrikåmaskiner (inbegripet Raschelmaskiner); mask
bondningsmaskiner 

1,7 0 

8447 20 80 – – Andra 1,7 0 

8447 90 00 – Andra slag 1,7 0 

8448 Hjälpmaskiner och hjälpapparater för användning tillsammans 
med maskiner enligt nr 8444, 8445, 8446 eller 8447 (t.ex. 
skaftmaskiner, jacquardmaskiner, varp- och skottväktare samt 
anordningar för skyttelväxling); delar och tillbehör som är 
lämpliga att användas uteslutande eller huvudsakligen till ma
skiner enligt detta nummer eller enligt nr 8444, 8445, 8446 
eller 8447 (t.ex. spindlar, spinnvingar, kardbeslag, kammar, 
spinnmunstycken, skyttlar, solv, skaftramar och trikåmaskins
nålar) 

– Hjälpmaskiner och hjälpapparater för maskiner enligt nr 
8444, 8445, 8446 eller 8447 

8448 11 00 – – Skaftmaskiner och jacquardmaskiner; maskiner för reduce
ring, kopiering, stansning eller sammanbindning av kort till 
sådana maskiner 

1,7 0 

8448 19 00 – – Andra 1,7 0 

8448 20 00 – Delar och tillbehör till maskiner enligt nr 8444 eller till 
hjälpmaskiner eller hjälpapparater för sådana maskiner 

1,7 0 

– Delar och tillbehör till maskiner enligt nr 8445 eller till 
hjälpmaskiner eller hjälpapparater för sådana maskiner 

8448 31 00 – – Kardbeslag 1,7 0 

8448 32 00 – – Delar och tillbehör till maskiner för beredning av textil
fibrer, andra än kardbeslag 

1,7 0 

8448 33 – – Spindlar, spinnvingar, spinnringar och ringlöpare 

8448 33 10 – – – Spindlar och spinnvingar 1,7 0 

8448 33 90 – – – Spinnringar och ringlöpare 1,7 0 

8448 39 00 – – Andra 1,7 0 

– Delar och tillbehör till vävstolar eller till hjälpmaskiner eller 
hjälpapparater för vävstolar
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8448 42 00 – – Vävskedar, solv och skaftramar 1,7 0 

8448 49 00 – – Andra 1,7 0 

– Delar och tillbehör till maskiner enligt nr 8447 eller till 
hjälpmaskiner eller hjälpapparater för sådana maskiner 

8448 51 – – Platiner, nålar och andra artiklar som används för mask- 
eller öglebildning 

8448 51 10 – – – Platiner 1,7 0 

8448 51 90 – – – Andra 1,7 0 

8448 59 00 – – Andra 1,7 0 

8449 00 00 Maskiner och apparater för tillverkning eller efterbehandling 
av filt eller bondad duk som längdvara eller i tillformade 
stycken, inbegripet maskiner för tillverkning av filthattar; hatt
formar 

1,7 0 

8450 Vattentvättmaskiner för hushåll eller tvätterier, inbegripet ma
skiner som både tvättar och torkar tvätten 

– Maskiner för högst 10 kg torr tvätt 

8450 11 – – Helautomatiska 

– – – För högst 6 kg torr tvätt 

8450 11 11 – – – – Frontmatade maskiner 3 0 

8450 11 19 – – – – Toppmatade maskiner 3 0 

8450 11 90 – – – För mer än 6 kg men högst 10 kg torr tvätt 2,6 0 

8450 12 00 – – Andra slag, med inbyggd centrifug 2,7 0 

8450 19 00 – – Andra 2,7 0 

8450 20 00 – Maskiner för mer än 10 kg torr tvätt 2,2 0 

8450 90 00 – Delar 2,7 0 

8451 Maskiner och apparater (andra än tvättmaskiner enligt nr 
8450) för tvättning eller annan rengöring, vridning, torkning, 
strykning, pressning (inbegripet fixeringspressar), blekning, 
färgning, appretering, beläggning, impregnering eller annan 
efterbehandling av textilgarn, textilvävnader eller andra textil
varor, även konfektionerade, samt maskiner för anbringande 
av massa på underlag av textilvara eller på annat underlag och 
som används vid tillverkning av linoleummattor eller liknande 
golvbeläggning; maskiner för upprullning, avrullning, lägg
ning, skärning eller tandning av dukvaror av textilmaterial 

8451 10 00 – Kemtvättmaskiner 2,2 0 

– Torkmaskiner 

8451 21 – – För högst 10 kg torr tvätt
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8451 21 10 – – – För högst 6 kg torr tvätt 2,2 0 

8451 21 90 – – – För mer än 6 kg men högst 10 kg torr tvätt 2,2 0 

8451 29 00 – – Andra 2,2 0 

8451 30 – Stryk- och pressmaskiner (inbegripet fixeringspressar) 

– – Elektriskt uppvärmda med en effekt 

8451 30 10 – – – Av högst 2 500 W 2,2 0 

8451 30 30 – – – Av mer än 2 500 W 2,2 0 

8451 30 80 – – Andra 2,2 0 

8451 40 00 – Maskiner för vattentvätt, blekning eller färgning 2,2 0 

8451 50 00 – Maskiner för upprullning, avrullning, läggning, skärning eller 
tandning av textilvävnader e.d. 

2,2 0 

8451 80 – Andra maskiner 

8451 80 10 – – Maskiner för anbringande av massa på underlag av textil
vara eller annat underlag vid tillverkning av linoleummattor 
eller liknande golvbeläggning 

2,2 0 

8451 80 30 – – Maskiner för appretering 2,2 0 

8451 80 80 – – Andra 2,2 0 

8451 90 00 – Delar 2,2 0 

8452 Symaskiner, andra än trådhäftmaskiner enligt nr 8440; 
möbler, stativ och överdrag, speciellt konstruerade för syma
skiner; symaskinsnålar 

8452 10 – Symaskiner för hemsömnad 

– – Symaskiner (endast skyttelsöm) vilkas överdel har en vikt 
av högst 16 kg utan motor eller 17 kg med motor; syma
skinsöverdelar (endast skyttelmaskiner) med en vikt av 
högst 16 kg utan motor eller 17 kg med motor 

8452 10 11 – – – Symaskiner med ett värde per styck (utan stativ, bord eller 
möbel) över 65 EURo 

5,7 0 

8452 10 19 – – – Andra 9,7 0 

8452 10 90 – – Andra symaskiner och symaskinsöverdelar 3,7 0 

– Andra symaskiner 

8452 21 00 – – Automatsymaskiner 3,7 0 

8452 29 00 – – Andra 3,7 0
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8452 30 – Symaskinsnålar 

8452 30 10 – – Med enkelt plattskaft 2,7 0 

8452 30 90 – – Andra 2,7 0 

8452 40 00 – Möbler, stativ och överdrag för symaskiner samt delar till 
sådana varor 

2,7 0 

8452 90 00 – Andra delar till symaskiner 2,7 0 

8453 Maskiner och apparater för beredning, garvning eller annan 
bearbetning av hudar, skinn eller läder eller för tillverkning 
eller reparation av skodon eller andra varor av hudar, skinn 
eller läder, andra än symaskiner 

8453 10 00 – Maskiner och apparater för beredning, garvning eller annan 
bearbetning av hudar, skinn eller läder 

1,7 0 

8453 20 00 – Maskiner och apparater för tillverkning eller reparation av 
skodon 

1,7 0 

8453 80 00 – Andra maskiner och apparater 1,7 0 

8453 90 00 – Delar 1,7 0 

8454 Konvertrar, gjutskänkar, götkokiller och gjutmaskiner av så
dana slag som används inom metallurgin eller i metallgjuterier 

8454 10 00 – Konvertrar 1,7 0 

8454 20 00 – Götkokiller och gjutskänkar 1,7 0 

8454 30 – Gjutmaskiner 

8454 30 10 – – Pressgjutmaskiner 1,7 0 

8454 30 90 – – Andra 1,7 0 

8454 90 00 – Delar 1,7 0 

8455 Metallvalsverk och valsar till sådana valsverk 

8455 10 00 – Rörvalsverk 2,7 0 

– Andra valsverk 

8455 21 00 – – För varmvalsning eller kombinerad varm- och kallvalsning 2,7 0 

8455 22 00 – – För kallvalsning 2,7 0 

8455 30 – Valsar till valsverk 

8455 30 10 – – Av gjutjärn 2,7 0 

– – Av friformsmitt stål 

8455 30 31 – – – Arbetsvalsar för varmvalsning; stödvalsar för varm- och 
kallvalsning 

2,7 0
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8455 30 39 – – – Arbetsvalsar för kallvalsning 2,7 0 

8455 30 90 – – Av gjutet eller smitt stål 2,7 0 

8455 90 00 – Andra delar 2,7 0 

8456 Verktygsmaskiner för avverkande bearbetning av alla slags 
material med laser eller annan ljus- eller fotonstråle, ultraljud, 
elektroerosion, elektrokemisk process, elektronstråle, jonstråle 
eller plasmaljusbåge 

8456 10 00 – Arbetande med laser eller annan ljus- eller fotonstråle 4,5 0 

8456 20 00 – Arbetande med ultraljud 3,5 0 

8456 30 – Arbetande med elektroerosion 

– – Numeriskt styrda 

8456 30 11 – – – Tråderosionmaskiner 3,5 0 

8456 30 19 – – – Andra 3,5 0 

8456 30 90 – – Andra 3,5 0 

8456 90 00 – Andra slag 3,5 0 

8457 Fleroperationsmaskiner, enstationsmaskiner med mer än en 
bearbetningsenhet samt transfermaskiner, för metallbearbet
ning 

8457 10 – Fleroperationsmaskiner 

8457 10 10 – – Horisontella 2,7 0 

8457 10 90 – – Andra 2,7 0 

8457 20 00 – Enstationsmaskiner med mer än en bearbetningsenhet 2,7 0 

8457 30 – Transfermaskiner 

8457 30 10 – – Numeriskt styrda 2,7 0 

8457 30 90 – – Andra 2,7 0 

8458 Svarvar (inbegripet fleroperationssvarvar) för avlägsnande av 
metall 

– Horisontella svarvar 

8458 11 – – Numeriskt styrda 

8458 11 20 – – – Fleroperationssvarvar 2,7 0 

– – – Automatsvarvar 

8458 11 41 – – – – Enspindliga 2,7 0 

8458 11 49 – – – – Flerspindliga 2,7 0
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8458 11 80 – – – Andra 2,7 0 

8458 19 – – Andra 

8458 19 20 – – – Dubbsvarvar (motor eller verktyg) 2,7 0 

8458 19 40 – – – Automatsvarvar 2,7 0 

8458 19 80 – – – Andra 2,7 0 

– Andra svarvar 

8458 91 – – Numeriskt styrda 

8458 91 20 – – – Fleroperationssvarvar 2,7 0 

8458 91 80 – – – Andra 2,7 0 

8458 99 00 – – Andra 2,7 0 

8459 Verktygsmaskiner (inbegripet borr-, fräs- och gängenheter) för 
borrning, arborrning, fräsning eller gängskärning i metall, an
dra än svarvar (inbegripet fleroperationssvarvar) enligt nr 
8458 

8459 10 00 – Borr-, fräs- och gängenheter 2,7 0 

– Andra borrmaskiner 

8459 21 00 – – Numeriskt styrda 2,7 0 

8459 29 00 – – Andra 2,7 0 

– Maskiner för arborrning, utgörande kombinerade borr- och 
fräsverk 

8459 31 00 – – Numeriskt styrda 1,7 0 

8459 39 00 – – Andra 1,7 0 

8459 40 – Andra maskiner för arborrning 

8459 40 10 – – Numeriskt styrda 1,7 0 

8459 40 90 – – Andra 1,7 0 

– Fräsmaskiner av knätyp 

8459 51 00 – – Numeriskt styrda 2,7 0 

8459 59 00 – – Andra 2,7 0 

– Andra fräsmaskiner 

8459 61 – – Numeriskt styrda 

8459 61 10 – – – Verktygsmaskiner 2,7 0 

8459 61 90 – – – Andra 2,7 0
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8459 69 – – Andra 

8459 69 10 – – – Verktygsfräsmaskiner 2,7 0 

8459 69 90 – – – Andra 2,7 0 

8459 70 00 – Andra gängskärningsmaskiner 2,7 0 

8460 Verktygsmaskiner för gradning, skärpning, slipning, hening, 
läppning, polering eller annan ytbehandling av metall eller 
kermet med hjälp av slipstenar, slipmedel eller polerdon, an
dra än kuggskärnings- och kuggslipmaskiner enligt nr 8461 

– Planslipmaskiner, i vilka varje axels läge kan ställas in med 
en noggrannhet av 0,01 mm 

8460 11 00 – – Numeriskt styrda 2,7 0 

8460 19 00 – – Andra 2,7 0 

– Andra slipmaskiner, i vilka varje axels läge kan ställas in med 
en noggrannhet av 0,01 mm 

8460 21 – – Numeriskt styrda 

– – – För cylindriska ytor 

8460 21 11 – – – – Innerslipmaskiner 2,7 0 

8460 21 15 – – – – Centerlesslipmaskiner 2,7 0 

8460 21 19 – – – – Andra 2,7 0 

8460 21 90 – – – Andra 2,7 0 

8460 29 – – Andra 

– – – För cylindriska ytor 

8460 29 11 – – – – Innerslipmaskiner 2,7 0 

8460 29 19 – – – – Andra 2,7 0 

8460 29 90 – – – Andra 2,7 0 

– Skärpningsmaskiner (verktygsslipmaskiner) 

8460 31 00 – – Numeriskt styrda 1,7 0 

8460 39 00 – – Andra 1,7 0 

8460 40 – Heningsmaskiner och läppningsmaskiner 

8460 40 10 – – Numeriskt styrda 1,7 0 

8460 40 90 – – Andra 1,7 0 

8460 90 – Andra slag
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8460 90 10 – – Med mikrometerinställning, med vilken varje axels läge kan 
ställas in med en noggrannhet av 0,01 mm 

2,7 0 

8460 90 90 – – Andra 1,7 0 

8461 Verktygsmaskiner för hyvling, stickning, driftning, kuggskär
ning, kuggslipning, sågning eller kapning samt andra verktygs
maskiner för avverkande bearbetning av metall eller annan 
kermet, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans 

8461 20 00 – Kipphyvlar och stickmaskiner 1,7 0 

8461 30 – Driftmaskiner 

8461 30 10 – – Numeriskt styrda 1,7 0 

8461 30 90 – – Andra 1,7 0 

8461 40 – Kuggskärningsmaskiner och kuggslipmaskiner 

– – Kuggskärningsmaskiner (inbegripet kuggslipmaskiner) 

– – – För skärning av cylindriska kugghjul 

8461 40 11 – – – – Numeriskt styrda 2,7 0 

8461 40 19 – – – – Andra 2,7 0 

– – – För skärning av andra kugghjul 

8461 40 31 – – – – Numeriskt styrda 1,7 0 

8461 40 39 – – – – Andra 1,7 0 

– – Maskiner för färdigbearbetning av kugghjul 

– – – Med mikrometerinställning, med vilken varje axels läge 
kan ställas in med en noggrannhet av 0,01 mm 

8461 40 71 – – – – Numeriskt styrda 2,7 0 

8461 40 79 – – – – Andra 2,7 0 

8461 40 90 – – – Andra 1,7 0 

8461 50 – Sågmaskiner och kapmaskiner 

– – Sågmaskiner 

8461 50 11 – – – Cirkelsågar 1,7 0 

8461 50 19 – – – Andra 1,7 0 

8461 50 90 – – Kapmaskiner 1,7 0 

8461 90 00 – Andra slag 2,7 0
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8462 Verktygsmaskiner (inbegripet pressar) för bearbetning av me
tall genom smidning; verktygsmaskiner (inbegripet pressar) för 
bearbetning av metall genom bockning, falsning, riktning, 
klippning eller stansning; pressar för bearbetning av metall 
eller metallkarbider, inte nämnda ovan 

8462 10 – Smidesmaskiner (inbegripet pressar) 

8462 10 10 – – Numeriskt styrda 2,7 0 

8462 10 90 – – Andra 1,7 0 

– Maskiner för bockning, falsning eller riktning (inbegripet 
pressar) 

8462 21 – – Numeriskt styrda 

8462 21 10 – – – För bearbetning av platta produkter 2,7 0 

8462 21 80 – – – Andra 2,7 0 

8462 29 – – Andra 

8462 29 10 – – – För bearbetning av platta produkter 1,7 0 

– – – Andra 

8462 29 91 – – – – Hydrauliska 1,7 0 

8462 29 98 – – – – Andra 1,7 0 

– Klippmaskiner (inbegripet pressar), andra än kombinerade 
stans- och klippmaskiner 

8462 31 00 – – Numeriskt styrda 2,7 0 

8462 39 – – Andra 

8462 39 10 – – – För bearbetning av platta produkter 1,7 0 

– – – Andra 

8462 39 91 – – – – Hydrauliska 1,7 0 

8462 39 99 – – – – Andra 1,7 0 

– Stansmaskiner (inbegripet pressar) samt kombinerade stans- 
och klippmaskiner 

8462 41 – – Numeriskt styrda 

8462 41 10 – – – För bearbetning av platta produkter 2,7 0 

8462 41 90 – – – Andra 2,7 0 

8462 49 – – Andra 

8462 49 10 – – – För bearbetning av platta produkter 1,7 0
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8462 49 90 – – – Andra 1,7 0 

– Andra slag 

8462 91 – – Hydrauliska pressar 

8462 91 10 – – – Pressar för formning av metallpulver genom sintring och 
pressar för hoppressning av metallavfall till balar 

2,7 0 

– – – Andra 

8462 91 50 – – – – Numeriskt styrda 2,7 0 

8462 91 90 – – – – Andra 2,7 0 

8462 99 – – Andra 

8462 99 10 – – – Pressar för formning av metallpulver genom sintring och 
pressar för hoppressning av metallavfall till balar 

2,7 0 

– – – Andra 

8462 99 50 – – – – Numeriskt styrda 2,7 0 

8462 99 90 – – – – Andra 2,7 0 

8463 Andra verktygsmaskiner för icke avverkande bearbetning av 
metall eller annan kermet 

8463 10 – Dragbänkar för stänger, rör, profiler, trådar e.d. 

8463 10 10 – – Dragbänkar för tråd 2,7 0 

8463 10 90 – – Andra 2,7 0 

8463 20 00 – Gängrullmaskiner 2,7 0 

8463 30 00 – Trådbearbetningsmaskiner 2,7 0 

8463 90 00 – Andra slag 2,7 0 

8464 Verktygsmaskiner för bearbetning av sten, keramiska produk
ter, betong, asbestcement eller liknande mineraliska material 
eller för bearbetning av glas i kallt tillstånd 

8464 10 00 – Sågmaskiner 2,2 0 

8464 20 – Slipmaskiner och polermaskiner 

– – För bearbetning av glas 

8464 20 11 – – – Optiskt glas 2,2 0 

8464 20 19 – – – Annat 2,2 0 

8464 20 20 – – För bearbetning av keramiska produkter 2,2 0 

8464 20 95 – – Andra 2,2 0 

8464 90 – Andra slag
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8464 90 20 – – För bearbetning av keramiska produkter 2,2 0 

8464 90 80 – – Andra 2,2 0 

8465 Verktygsmaskiner (inbegripet maskiner för spikning, klamring, 
limning eller annan sammansättning) för bearbetning av trä, 
kork, ben, hårdgummi, hårdplast eller liknande hårda material 

8465 10 – Maskiner som kan utföra olika slags bearbetningar utan 
verktygsbyte mellan bearbetningarna 

8465 10 10 – – Maskiner som kan utföra olika slags bearbetningar utan 
verktygsbyte mellan bearbetningarna 

2,7 0 

8465 10 90 – – Med automatisk överföring av arbetsstycket mellan varje 
bearbetning 

2,7 0 

– Andra slag 

8465 91 – – Sågmaskiner 

8465 91 10 – – – Bandsågar 2,7 0 

8465 91 20 – – – Cirkelsågar 2,7 0 

8465 91 90 – – – Andra 2,7 0 

8465 92 00 – – Maskiner för hyvling, fräsning eller gradning (genom ut
skärning) 

2,7 0 

8465 93 00 – – Slip-, puts- eller polermaskiner 2,7 0 

8465 94 00 – – Bockningsmaskiner och sammansättningsmaskiner 2,7 0 

8465 95 00 – – Borrmaskiner och tapphålsmaskiner 2,7 0 

8465 96 00 – – Maskiner för klyvning, knivskärning eller fanersvarvning 2,7 0 

8465 99 – – Andra 

8465 99 10 – – – Svarvar 2,7 0 

8465 99 90 – – – Andra 2,7 0 

8466 Delar och tillbehör som är lämpliga att användas uteslutande 
eller huvudsakligen till maskiner enligt nr 8456–8465, inbe
gripet hållare för arbetsstycken eller verktyg, självöppnande 
gänghuvuden, delningsdockor och annan speciell utrustning 
för verktygsmaskiner; verktygshållare till alla slags handverk
tyg 

8466 10 – Verktygshållare och självöppnande gänghuvuden 

– – Verktygshållare 

8466 10 20 – – – Dornar, chuckar och hylsor 1,2 0 

– – – Andra 

8466 10 31 – – – – För svarvar 1,2 0 

8466 10 38 – – – – Andra 1,2 0
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8466 10 80 – – Självöppnande gänghuvuden 1,2 0 

8466 20 – Hållare för arbetsstycken 

8466 20 20 – – Uppspänningsverktyg samt satser av standarddelar därtill 1,2 0 

– – Andra 

8466 20 91 – – – Till svarvar 1,2 0 

8466 20 98 – – – Andra 1,2 0 

8466 30 00 – Delningsdockor och annan speciell utrustning för verktygs
maskiner 

1,2 0 

– Andra slag 

8466 91 – – Till maskiner enligt nr 8464 

8466 91 20 – – – Av gjutet järn eller stål 1,2 0 

8466 91 95 – – – Andra 1,2 0 

8466 92 – – Till maskiner enligt nr 8465 

8466 92 20 – – – Av gjutet järn eller stål 1,2 0 

8466 92 80 – – – Andra 1,2 0 

8466 93 00 – – Till maskiner enligt nr 8456–8461 1,2 0 

8466 94 00 – – Till maskiner enligt nr 8462 eller 8463 1,2 0 

8467 Handverktyg, pneumatiska, hydrauliska eller med inbyggd 
elektrisk eller icke elektrisk motor 

– Pneumatiska 

8467 11 – – För roterande verktyg (inbegripet sådana för både roterande 
och slående verktyg) 

8467 11 10 – – – För metallbearbetning 1,7 0 

8467 11 90 – – – Andra 1,7 0 

8467 19 00 – – Andra 1,7 0 

– Med inbyggd elektrisk motor 

8467 21 – – Borrmaskiner av alla slag 

8467 21 10 – – – Som kan arbeta utan yttre kraftkälla 2,7 0 

– – – Andra 

8467 21 91 – – – – Elektropneumatiska 2,7 0
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8467 21 99 – – – – Andra 2,7 0 

8467 22 – – Sågar 

8467 22 10 – – – Kedjesågar 2,7 0 

8467 22 30 – – – Cirkelsågar 2,7 0 

8467 22 90 – – – Andra 2,7 0 

8467 29 – – Andra 

8467 29 10 – – – Av sådana slag som används för bearbetning av textil
material 

2,7 0 

– – – Andra 

8467 29 30 – – – – Som kan arbeta utan yttre kraftkälla 2,7 0 

– – – – Andra 

– – – – – Slip- och putsmaskiner 

8467 29 51 – – – – – – Vinkelslipare 2,7 0 

8467 29 53 – – – – – – Bandputsmaskiner 2,7 0 

8467 29 59 – – – – – – Andra 2,7 0 

8467 29 70 – – – – – Hyvelmaskiner 2,7 0 

8467 29 80 – – – – – Häcksaxar och maskiner för trimning av gräsmattor 2,7 0 

8467 29 90 – – – – – Andra 2,7 0 

– Andra verktyg 

8467 81 00 – – Kedjesågar 1,7 0 

8467 89 00 – – Andra 1,7 0 

– Delar 

8467 91 00 – – Till kedjesågar 1,7 0 

8467 92 00 – – Till pneumatiska verktyg 1,7 0 

8467 99 00 – – Andra 1,7 0 

8468 Maskiner och apparater för lödning eller svetsning, även an
vändbara för skärning, dock inte sådana som omfattas av nr 
8515; maskiner och apparater för ythärdning med gas 

8468 10 00 – Svetsbrännare som hålls i handen 2,2 0 

8468 20 00 – Andra maskiner och apparater som arbetar med gas 2,2 0 

8468 80 00 – Andra maskiner och apparater 2,2 0
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8468 90 00 – Delar 2,2 0 

8469 00 Skrivmaskiner, andra än skrivare enligt nr 8443; ordbehand
lingsmaskiner 

8469 00 10 – Ordbehandlingsmaskiner Fri 0 

– Andra 

8469 00 91 – – Elektriska 2,3 0 

8469 00 99 – – Andra 2,5 0 

8470 Räknemaskiner och maskiner i fickformat, med räknefunk
tion, för upptagning, återgivning och avläsning av data; bok
föringsmaskiner, frankostämplingsmaskiner, biljettmaskiner 
och liknande maskiner och apparater, med inbyggt räkneverk; 
kassakontrollapparater 

8470 10 00 – Elektroniska räknemaskiner som kan arbeta utan yttre elekt
risk kraftkälla samt maskiner i fickformat, med räknefunk
tion, för upptagning, återgivning och avläsning av data 

Fri 0 

– Andra elektroniska räknemaskiner 

8470 21 00 – – Skrivande Fri 0 

8470 29 00 – – Andra Fri 0 

8470 30 00 – Andra räknemaskiner Fri 0 

8470 50 00 – Kassakontrollapparater Fri 0 

8470 90 00 – Andra slag Fri 0 

8471 Maskiner för automatisk databehandling och enheter till så
dana maskiner; magnetiska och optiska läsare, maskiner för 
överföring av data till databärare i kodad form samt maskiner 
för bearbetning av sådana data, inte nämnda eller inbegripna 
någon annanstans 

8471 30 00 – Bärbara maskiner för automatisk databehandling, med en 
vikt av högst 10 kg, med åtminstone en centralenhet, ett 
tangentbord och en bildskärm 

Fri 0 

– Andra maskiner för automatisk databehandling 

8471 41 00 – – Med åtminstone en centralenhet, ett inorgan och ett utor
gan, de sistnämnda får även vara kombinerade, inom 
samma hölje 

Fri 0 

8471 49 00 – – Andra, i form av system Fri 0 

8471 50 00 – Bearbetningsenheter, andra än sådana enligt nr 8471 41 eller 
8471 49, även sådana som innehåller en eller två av följande 
enheter inom samma hölje, nämligen: minnen, inorgan och 
utorgan 

Fri 0
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8471 60 – Inorgan och utorgan, även innehållande minnen inom 
samma hölje 

8471 60 60 – – Tangentbord Fri 0 

8471 60 70 – – Andra Fri 0 

8471 70 – Minnesenheter 

8471 70 20 – – Centrala minnesenheter Fri 0 

– – Andra 

– – – Skivminnesenheter 

8471 70 30 – – – – Optiska, inbegripet magnetoptiska Fri 0 

– – – – Andra 

8471 70 50 – – – – – Hårddiskenheter Fri 0 

8471 70 70 – – – – – Andra Fri 0 

8471 70 80 – – – Minnesenheter för magnetband Fri 0 

8471 70 98 – – – Andra Fri 0 

8471 80 00 – Andra enheter för maskiner för automatisk databehandling Fri 0 

8471 90 00 – Andra Fri 0 

8472 Andra maskiner och apparater för kontorsbruk (t.ex. duplice
ringsmaskiner av hektograftyp, stencilapparater, adresserings
maskiner, sedelutbetalningsautomater, maskiner för sortering, 
räkning eller förpackning av mynt, pennformeringsapparater, 
hålslag och häftapparater) 

8472 10 00 – Dupliceringsmaskiner av hektograftyp och stencilapparater 2 0 

8472 30 00 – Maskiner för sortering, vikning, kuvertering, banderollering, 
öppning, tillslutning eller försegling av post samt maskiner 
för anbringande eller makulering av frimärken 

2,2 0 

8472 90 – Andra slag 

8472 90 10 – – Maskiner för sortering, räkning eller förpackning av mynt 2,2 0 

8472 90 30 – – Bankautomater Fri 0 

8472 90 70 – – Andra 2,2 0 

8473 Delar och tillbehör (andra än överdrag, fodral, väskor o.d.) 
som är lämpliga att användas uteslutande eller huvudsakligen 
till maskiner enligt nr 8469–8472 

8473 10 – Delar och tillbehör till maskiner enligt nr 8469 

– – Sammansatta elektroniska komponenter 

8473 10 11 – – – Till maskiner enligt nr 8469 00 10 Fri 0
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8473 10 19 – – – Andra 3 0 

8473 10 90 – – Andra Fri 0 

– Delar och tillbehör till maskiner enligt nr 8470 

8473 21 – – Till elektroniska räknemaskiner enligt nr 8470 10, 
8470 21 eller 8470 29 

8473 21 10 – – – Sammansatta elektroniska komponenter Fri 0 

8473 21 90 – – – Andra Fri 0 

8473 29 – – Andra 

8473 29 10 – – – Sammansatta elektroniska komponenter Fri 0 

8473 29 90 – – – Andra Fri 0 

8473 30 – Delar och tillbehör till maskiner enligt nr 8471 

8473 30 20 – – Sammansatta elektroniska komponenter Fri 0 

8473 30 80 – – Andra Fri 0 

8473 40 – Delar och tillbehör till maskiner enligt nr 8472 

– – Sammansatta elektroniska komponenter 

8473 40 11 – – – Till maskiner enligt nr 8472 90 30 Fri 0 

8473 40 18 – – – Andra 3 0 

8473 40 80 – – Andra Fri 0 

8473 50 – Delar och tillbehör som är lämpade att användas för maski
ner enligt två eller flera av numren 8469–8472 

8473 50 20 – – Sammansatta elektroniska komponenter Fri 0 

8473 50 80 – – Andra Fri 0 

8474 Maskiner och apparater för sortering, siktning, avskiljning, 
tvättning, krossning, malning, blandning eller knådning av 
jord, sten, malm eller andra mineraliska ämnen i fast form 
(inbegripet pulver- eller pastaform); maskiner och apparater 
för agglomerering, formning eller gjutning av fasta mineraliska 
bränslen, keramiska massor, icke hårdnad betong, gips eller 
andra mineraliska produkter i pulver- eller pastaform; maski
ner för tillverkning av gjutformar av sand 

8474 10 00 – Maskiner och apparater för sortering, siktning, avskiljning 
eller tvättning 

Fri 0 

8474 20 – Maskiner och apparater för krossning eller malning 

8474 20 10 – – För mineraliska ämnen av sådana slag som används i ke
ramiska industrin 

Fri 0 

8474 20 90 – – Andra Fri 0 

– Maskiner och apparater för blandning eller knådning
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8474 31 00 – – Betong- och murbruksblandare Fri 0 

8474 32 00 – – Maskiner och apparater för blandning av mineraliska äm
nen med bitumen 

Fri 0 

8474 39 – – Andra 

8474 39 10 – – – Maskiner och apparater för blandning eller knådning av 
mineraliska ämnen av sådana slag som används i kera
miska industrin 

Fri 0 

8474 39 90 – – – Andra Fri 0 

8474 80 – Andra maskiner och apparater 

8474 80 10 – – Maskiner och apparater för agglomerering, formning eller 
gjutning av keramiska massor 

Fri 0 

8474 80 90 – – Andra Fri 0 

8474 90 – Delar 

8474 90 10 – – Av gjutet järn eller stål Fri 0 

8474 90 90 – – Andra Fri 0 

8475 Maskiner för sammansättning av elektriska eller elektroniska 
lampor, rör eller blixtlampor i glashöljen; maskiner för till
verkning av glas eller bearbetning av glas i varmt tillstånd 

8475 10 00 – Maskiner för sammansättning av elektriska eller elektroniska 
lampor, rör eller blixtlampor i glashöljen 

1,7 0 

– Maskiner för tillverkning av glas eller bearbetning av glas i 
varmt tillstånd 

8475 21 00 – – Maskiner för tillverkning av optiska fibrer och förstadier till 
sådana 

1,7 0 

8475 29 00 – – Andra 1,7 0 

8475 90 00 – Delar 1,7 0 

8476 Försäljningsautomater för varor (t.ex. frimärks-, cigarett-, livs
medels- eller dryckesautomater), inbegripet växlingsautomater 

– Försäljningsautomater för drycker 

8476 21 00 – – Med uppvärmnings- eller kylanordning 1,7 0 

8476 29 00 – – Andra 1,7 0 

– Andra 

8476 81 00 – – Med uppvärmnings- eller kylanordning 1,7 0 

8476 89 00 – – Andra 1,7 0 

8476 90 00 – Delar 1,7 0
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8477 Maskiner och apparater för bearbetning av gummi eller plast 
eller för tillverkning av varor av dessa material, inte nämnda 
eller inbegripna någon annanstans i detta kapitel 

8477 10 00 – Formsprutmaskiner 1,7 0 

8477 20 00 – Strängsprutmaskiner 1,7 0 

8477 30 00 – Formblåsningsmaskiner 1,7 0 

8477 40 00 – Vakuumgjutmaskiner och andra varmformningsmaskiner 1,7 0 

– Andra maskiner och apparater för gjutning eller annan 
formning 

8477 51 00 – – För formning eller regummering av däck eller för formning 
av innerslangar 

1,7 0 

8477 59 – – Andra 

8477 59 10 – – – Pressar 1,7 0 

8477 59 80 – – – Andra 1,7 0 

8477 80 – Andra maskiner och apparater 

– – Maskiner för tillverkning av skummaterial 

8477 80 11 – – – Maskiner för omvandling av reaktiva hartser 1,7 0 

8477 80 19 – – – Andra 1,7 0 

– – Andra 

8477 80 91 – – – Fragmenteringsmaskiner 1,7 0 

8477 80 93 – – – Blandare, knådare och omrörare 1,7 0 

8477 80 95 – – – Skärmaskiner och spaltmaskiner 1,7 0 

8477 80 99 – – – Andra 1,7 0 

8477 90 – Delar 

8477 90 10 – – Av gjutet järn eller stål 1,7 0 

8477 90 80 – – Andra 1,7 0 

8478 Maskiner och apparater för beredning eller bearbetning av 
tobak, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans i detta 
kapitel 

8478 10 00 – Maskiner och apparater 1,7 0 

8478 90 00 – Delar 1,7 0 

8479 Maskiner och mekaniska apparater med särskilda funktioner, 
inte nämnda eller inbegripna någon annanstans i detta kapitel
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8479 10 00 – Maskiner och apparater för anläggnings- eller byggnadsverk
samhet e.d. 

Fri 0 

8479 20 00 – Maskiner och apparater för utvinning eller beredning av 
animaliska eller vegetabiliska fetter och feta oljor 

1,7 0 

8479 30 – Pressmaskiner för tillverkning av spånskivor eller fiberskivor 
av trä eller andra vedartade material samt andra maskiner för 
behandling av trä eller kork 

8479 30 10 – – Pressar 1,7 0 

8479 30 90 – – Andra 1,7 0 

8479 40 00 – Maskiner för tillverkning av tågvirke och linor 1,7 0 

8479 50 00 – Industrirobotar, ej nämnda eller inbegripna någon annan
stans 

1,7 0 

8479 60 00 – Evaporatörer för luftkylning 1,7 0 

– Andra maskiner och mekaniska apparater 

8479 81 00 – – För metallbearbetning, inbegripet maskiner för lindning av 
elektrisk tråd till spolar 

1,7 0 

8479 82 00 – – Maskiner för blandning, knådning, krossning, malning, såll
ning, siktning, homogenisering, emulgering eller omrörning 

1,7 0 

8479 89 – – Andra 

8479 89 30 – – – Mobila hydrauliska maskiner för stöttning av tak i gruvor 1,7 0 

8479 89 60 – – – Centralsmörjningssystem 1,7 0 

8479 89 91 – – – Maskiner och apparater för emaljering och dekorering av 
keramiska produkter 

1,7 0 

8479 89 97 – – – Andra 1,7 0 

8479 90 – Delar 

8479 90 20 – – Av gjutet järn eller stål 1,7 0 

8479 90 80 – – Andra 1,7 0 

8480 Formflaskor för metallgjuterier; bottenplattor till gjutformar; 
gjutmodeller; gjutformar och andra formar för metall (andra 
än götkokiller), metallkarbider, glas, mineraliska ämnen, 
gummi eller plast 

8480 10 00 – Formflaskor för metallgjuterier 1,7 0 

8480 20 00 – Bottenplattor till gjutformar 1,7 0 

8480 30 – Gjutmodeller 

8480 30 10 – – Av trä 1,7 0 

8480 30 90 – – Andra 2,7 0 

– Formar för metall eller metallkarbider
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8480 41 00 – – För sprutgjutning eller pressgjutning 1,7 0 

8480 49 00 – – Andra 1,7 0 

8480 50 00 – Formar för glas 1,7 0 

8480 60 – Formar för mineraliska ämnen 

8480 60 10 – – För pressgjutning 1,7 0 

8480 60 90 – – Andra 1,7 0 

– Formar för gummi eller plast 

8480 71 00 – – För sprutgjutning eller pressgjutning 1,7 0 

8480 79 00 – – Andra 1,7 0 

8481 Kranar, ventiler och liknande anordningar för rörledningar, 
ångpannor, tankar, kar e.d., inbegripet reducerventiler och 
termostatreglerade 

8481 10 – Reducerventiler 

8481 10 05 – – Kombinerade med filter eller smörjapparater 2,2 0 

– – Andra 

8481 10 19 – – – Av gjutet järn eller stål 2,2 0 

8481 10 99 – – – Andra 2,2 0 

8481 20 – Ventiler för oljehydrauliska eller pneumatiska transmissioner 

8481 20 10 – – Ventiler för kontroll av oljehydrauliska transmissioner 2,2 0 

8481 20 90 – – Ventiler för kontroll av pneumatiska transmissioner 2,2 0 

8481 30 – Backventiler 

8481 30 91 – – Av gjutet järn eller stål 2,2 0 

8481 30 99 – – Andra 2,2 0 

8481 40 – Säkerhetsventiler och avlastningsventiler 

8481 40 10 – – Av gjutet järn eller stål 2,2 0 

8481 40 90 – – Andra 2,2 0 

8481 80 – Andra anordningar 

– – Kranar, ventiler och liknande varor för sanitetsutrustning 
o.d. 

8481 80 11 – – – Blandningsventiler 2,2 0
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8481 80 19 – – – Andra 2,2 0 

– – Ventiler till radiatorer för centralvärmeanläggningar 

8481 80 31 – – – Termostatventiler 2,2 0 

8481 80 39 – – – Andra 2,2 0 

8481 80 40 – – Ventiler för pneumatiska däck och slangar 2,2 0 

– – Andra 

– – – Processregleringsventiler 

8481 80 51 – – – – Temperaturregulatorer 2,2 0 

8481 80 59 – – – – Andra 2,2 0 

– – – Andra 

– – – – Slidventiler 

8481 80 61 – – – – – Av gjutjärn 2,2 0 

8481 80 63 – – – – – Av stål 2,2 0 

8481 80 69 – – – – – Andra 2,2 0 

– – – – Sätesventiler 

8481 80 71 – – – – – Av gjutjärn 2,2 0 

8481 80 73 – – – – – Av stål 2,2 0 

8481 80 79 – – – – – Andra 2,2 0 

8481 80 81 – – – – Kulventiler och kikventiler 2,2 0 

8481 80 85 – – – – Spjällventiler 2,2 0 

8481 80 87 – – – – Membranventiler 2,2 0 

8481 80 99 – – – – Andra 2,2 0 

8481 90 00 – Delar 2,2 0 

8482 Kullager och rullager 

8482 10 – Kullager 

8482 10 10 – – Med yttre diameter av högst 30 mm 8 3 

8482 10 90 – – Andra 8 3 

8482 20 00 – Koniska rullager, inbegripet koniska rullar monterade i hål
lare 

8 3 

8482 30 00 – Sfäriska rullager 8 3
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8482 40 00 – Nållager 8 3 

8482 50 00 – Andra cylindriska rullager 8 3 

8482 80 00 – Andra slag, inbegripet kombinerade kul- och rullager 8 3 

– Delar 

8482 91 – – Kulor, nålar och rullar 

8482 91 10 – – – Koniska rullar 8 3 

8482 91 90 – – – Andra 7,7 3 

8482 99 00 – – Andra 8 3 

8483 Transmissionsaxlar (inbegripet kamaxlar och vevaxlar) och ve
var; lagerhus och glidlager; kuggtransmissioner och friktions
transmissioner; kul- eller rullskruvar; växellådor och andra 
utväxlingar, inbegripet momentväxlar; svänghjul, remskivor, 
linskivor, block och blockskivor; friktionskopplingar och an
dra axelkopplingar (inbegripet universalkopplingar) 

8483 10 – Transmissionsaxlar (inbegripet kamaxlar och vevaxlar) och 
vevar 

– – Vevar och vevaxlar 

8483 10 21 – – – Av gjutet järn eller stål 4 0 

8483 10 25 – – – Av friformsmitt stål 4 0 

8483 10 29 – – – Andra 4 0 

8483 10 50 – – Ledade axlar 4 0 

8483 10 95 – – Andra 4 0 

8483 20 – Lagerhus med kullager eller rullager 

8483 20 10 – – För användning i flygplan och rymdfarkoster 6 0 

8483 20 90 – – Andra 6 0 

8483 30 – Lagerhus utan kullager eller rullager; glidlager 

– – Lagerhus 

8483 30 32 – – – För kullager eller rullager 5,7 0 

8483 30 38 – – – Andra 3,4 0 

8483 30 80 – – Glidlager 3,4 0
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8483 40 – Kuggtransmissioner och friktionstransmissioner, andra än 
särskilt föreliggande tandhjul och andra enkla komponenter 
för kraftöverföring; kul- eller rullskruvar; växellådor och an
dra utväxlingar, inbegripet momentväxlar 

– – Kuggtransmissioner 

8483 40 21 – – – Cylindriska kugghjulsväxlar och snedtandade kugghjuls
växlar 

3,7 0 

8483 40 23 – – – Koniska kugghjulsväxlar/koniska kugghjul 3,7 0 

8483 40 25 – – – Snäckdrev 3,7 0 

8483 40 29 – – – Andra 3,7 0 

8483 40 30 – – Kul- eller rullskruvar 3,7 0 

– – Växellådor och andra utväxlingar, inbegripet momentväxlar 

8483 40 51 – – – Växellådor 3,7 0 

8483 40 59 – – – Andra 3,7 0 

8483 40 90 – – Andra 3,7 0 

8483 50 – Svänghjul, remskivor, linskivor, block och blockskivor 

8483 50 20 – – Av gjutet järn eller stål 2,7 0 

8483 50 80 – – Andra 2,7 0 

8483 60 – Friktionskopplingar och andra axelkopplingar (inbegripet 
universalkopplingar) 

8483 60 20 – – Av gjutet järn eller stål 2,7 0 

8483 60 80 – – Andra 2,7 0 

8483 90 – Tandade hjul, kedjedrev och andra transmissionselement 
som föreligger separat; delar 

8483 90 20 – – Delar till lagerhus 5,7 0 

– – Andra 

8483 90 81 – – – Av gjutet järn eller stål 2,7 0 

8483 90 89 – – – Andra 2,7 0 

8484 Packningar av metallplåt i förening med annat material eller 
av två eller flera skikt av metall; satser av packningar av skilda 
material, i påsar, kuvert eller liknande förpackningar; meka
niska packningar 

8484 10 00 – Packningar av metallplåt i förening med annat material eller 
av två eller flera skikt av metall 

1,7 0 

8484 20 00 – Mekaniska packningar 1,7 0
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8484 90 00 – Andra slag 1,7 0 

8486 Maskiner och apparater av sådana slag som uteslutande eller 
huvudsakligen används för framställning av halvledarämnen 
(boules), halvledarplattor (wafers), halvledarkomponenter eller 
halvledarelement, elektroniska integrerade kretsar eller flata 
bildskärmar; maskiner och apparater enligt anmärkning 9 C 
till detta kapitel; delar och tillbehör 

8486 10 00 – Maskiner och apparater för framställning av halvledarämnen 
(boules) och halvledarplattor (wafers) 

Fri 0 

8486 20 – Maskiner och apparater för framställning av halvledarkom
ponenter eller halvledarelement och av elektroniska integre
rade kretsar 

8486 20 10 – – Verktygsmaskiner arbetande med ultraljud 3,5 0 

8486 20 90 – – Andra Fri 0 

8486 30 – Maskiner och apparater för framställning av flata bildskär
mar 

8486 30 10 – – Apparater för utfällning genom kemisk förångning på sub
strat för flytande kristaller (LCD) 

2,4 0 

8486 30 30 – – Apparater för torretsning av mönster på substrat för fly
tande kristaller (LCD) 

3,5 0 

8486 30 50 – – Utrustning för fysisk beläggning på substrat för flytande 
kristaller genom sputtering (katodförstoftning) (LCD) 

3,7 0 

8486 30 90 – – Andra Fri 0 

8486 40 00 – Maskiner och apparater enligt anmärkning 9 C till detta 
kapitel 

Fri 0 

8486 90 – Delar och tillbehör 

8486 90 10 – – Verktygshållare och självöppnande gänghuvuden; hållare 
för arbetsstycken 

1,2 0 

– – Andra 

8486 90 20 – – – Delar till roterande hållare för beläggning med fotoemul
sion på substrat för flytande kristaller (LCD) 

1,7 0 

8486 90 30 – – – Delar till avgradningsmaskiner för rengöring av metalled
ningarna till halvledarpaket före elmetalliseringsprocessen 

1,7 0 

8486 90 40 – – – Delar till utrustning för fysisk beläggning på substrat för 
flytande kristaller genom sputtering (katodförstoftning) 
(LCD) 

3,7 0 

8486 90 50 – – – Delar och tillbehör till apparater för torretsning av möns
ter på substrat för flytande kristaller (LCD) 

1,2 0 

8486 90 60 – – – Delar och tillbehör till apparater för utfällning genom 
kemisk förångning på substrat för flytande kristaller (LCD) 

1,7 0 

8486 90 70 – – – Delar och tillbehör till verktygsmaskiner arbetande med 
ultraljud 

1,2 0
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8486 90 90 – – – Andra Fri 0 

8487 Delar till maskiner och apparater, inte försedda med elektriska 
kopplingsanordningar, isolatorer, spolar, kontaktelement eller 
andra elektriska anordningar, inte nämnda eller inbegripna 
någon annanstans i detta kapitel 

8487 10 – Fartygspropellrar och blad till sådana propellrar 

8487 10 10 – – Av brons 1,7 0 

8487 10 90 – – Andra 1,7 0 

8487 90 – Andra slag 

8487 90 10 – – Av icke smidbart gjutjärn 1,7 0 

8487 90 30 – – Av aducerat gjutjärn 1,7 0 

– – Av järn eller stål 

8487 90 51 – – – Av gjutet stål 1,7 0 

8487 90 53 – – – Av friformsmitt järn eller stål 1,7 0 

8487 90 55 – – – Av sänksmitt järn eller stål 1,7 0 

8487 90 59 – – – Andra 1,7 0 

8487 90 90 – – Andra 1,7 0 

85 KAPITEL 85 – ELEKTRISKA MASKINER OCH APPARATER, 
ELEKTRISK MATERIEL SAMT DELAR TILL SÅDANA VA
ROR; APPARATER FÖR INSPELNING ELLER ÅTERGIVNING 
AV LJUD, APPARATER FÖR INSPELNING ELLER ÅTERGIV
NING AV BILDER OCH LJUD FÖR TELEVISION SAMT DE
LAR OCH TILLBEHÖR TILL SÅDANA APPARATER 

8501 Elektriska motorer och generatorer (med undantag av genera
toraggregat) 

8501 10 – Motorer med en uteffekt av högst 37,5 W 

8501 10 10 – – Synkronmotorer med en uteffekt av högst 18 W 4,7 0 

– – Andra 

8501 10 91 – – – Universalmotorer 2,7 0 

8501 10 93 – – – Växelströmsmotorer 2,7 0 

8501 10 99 – – – Likströmsmotorer 2,7 0 

8501 20 00 – Universalmotorer med en uteffekt av mer än 37,5 W 2,7 0 

– Andra likströmsmotorer; likströmsgeneratorer 

8501 31 00 – – Med en uteffekt av högst 750 W 2,7 0 

8501 32 – – Med en uteffekt av mer än 750 W men högst 75 kW
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8501 32 20 – – – Med en uteffekt av mer än 750 W men högst 7,5 kW 2,7 0 

8501 32 80 – – – Med en uteffekt av mer än 7,5 kW men högst 75 kW 2,7 0 

8501 33 00 – – Med en uteffekt av mer än 75 kW men högst 375 kW 2,7 0 

8501 34 – – Med en uteffekt av mer än 375 kW 

8501 34 50 – – – Motorer för framdrivning av fordon (dragmotorer) 2,7 0 

– – – Andra, med en uteffekt av 

8501 34 92 – – – – Mer än 375 kW men högst 750 kW 2,7 0 

8501 34 98 – – – – Mer än 750 kW 2,7 0 

8501 40 – Andra växelströmsmotorer, 1-fas 

8501 40 20 – – Med en uteffekt av högst 750 W 2,7 0 

8501 40 80 – – Med en uteffekt av mer än 750 W 2,7 0 

– Andra växelströmsmotorer, flerfas 

8501 51 00 – – Med en uteffekt av högst 750 W 2,7 0 

8501 52 – – Med en uteffekt av mer än 750 W men högst 75 kW 

8501 52 20 – – – Med en uteffekt av mer än 750 W men högst 7,5 kW 2,7 0 

8501 52 30 – – – Med en uteffekt av mer än 7,5 kW men högst 37 kW 2,7 0 

8501 52 90 – – – Med en uteffekt av mer än 37 kW men högst 75 kW 2,7 0 

8501 53 – – Med en uteffekt av mer än 75 kW 

8501 53 50 – – – Motorer för framdrivning av fordon (dragmotorer) 2,7 0 

– – – Andra, med en uteffekt av 

8501 53 81 – – – – Mer än 75 kW men högst 375 kW 2,7 0 

8501 53 94 – – – – Mer än 375 kW men högst 750 kW 2,7 0 

8501 53 99 – – – – Mer än 750 kW 2,7 0 

– Växelströmsgeneratorer 

8501 61 – – Med en uteffekt av högst 75 kVA 

8501 61 20 – – – Med en uteffekt av högst 7,5 kVA 2,7 0 

8501 61 80 – – – Med en uteffekt av mer än 7,5 kVA men högst 75 kVA 2,7 0
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8501 62 00 – – Med en uteffekt av mer än 75 kVA men högst 375 kVA 2,7 0 

8501 63 00 – – Med en uteffekt av mer än 375 kVA men högst 750 kVA 2,7 0 

8501 64 00 – – Med en uteffekt av högst 750 kVA 2,7 0 

8502 Elektriska generatoraggregat och roterande omformare 

– Generatoraggregat med förbränningskolvmotor med kom
pressionständning (diesel- eller semidieselmotor) 

8502 11 – – Med en uteffekt av högst 75 kVA 

8502 11 20 – – – Med en uteffekt av högst 7,5 kVA 2,7 0 

8502 11 80 – – – Med en uteffekt av mer än 7,5 kVA men högst 75 kVA 2,7 0 

8502 12 00 – – Med en uteffekt av mer än 75 kVA men högst 375 kVA 2,7 0 

8502 13 – – Med en uteffekt av mer än 375 kVA 

8502 13 20 – – – Med en uteffekt av mer än 375 kVA men högst 750 kVA 2,7 0 

8502 13 40 – – – Med en uteffekt av mer än 750 kVA men högst 
2 000 kVA 

2,7 0 

8502 13 80 – – – Med en uteffekt av mer än 2 000 kVA 2,7 0 

8502 20 – Generatoraggregat med förbränningskolvmotor med gnist
tändning 

8502 20 20 – – Med en uteffekt av högst 7,5 kVA 2,7 0 

8502 20 40 – – Med en uteffekt av mer än 7,5 kVA men högst 375 kVA 2,7 0 

8502 20 60 – – Med en uteffekt av mer än 375 kVA men högst 750 kVA 2,7 0 

8502 20 80 – – Med en uteffekt av mer än 750 kVA 2,7 0 

– Andra generatoraggregat 

8502 31 00 – – Avsedda för vindkraft 2,7 0 

8502 39 – – Andra 

8502 39 20 – – – Turbogeneratorer 2,7 0 

8502 39 80 – – – Andra slag 2,7 0 

8502 40 00 – Roterande omformare 2,7 0 

8503 00 Delar som är lämpliga att användas uteslutande eller huvud
sakligen till maskiner enligt nr 8501 eller 8502
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8503 00 10 – Icke-magnetiska stoppringar 2,7 0 

– Andra 

8503 00 91 – – Av gjutjärn eller av gjutstål 2,7 0 

8503 00 99 – – Andra slag 2,7 0 

8504 Elektriska transformatorer, statiska omformare (t.ex. likriktare) 
och induktansspolar 

8504 10 – Förkopplingsdon för gasurladdningslampor 

8504 10 20 – – Induktansspolar, även kopplade med en kondensator 3,7 0 

8504 10 80 – – Andra 3,7 0 

– Dielektriska transformatorer med vätskeisolation 

8504 21 00 – – Med en normaleffekt av högst 650 kVA 3,7 0 

8504 22 – – Med en normaleffekt av mer än 650 kVA men högst 
10 000 kVA 

8504 22 10 – – – Mer än 650 kVA men högst 1 600 kVA 3,7 0 

8504 22 90 – – – Mer än 1 600 kVA men högst 10 000 kVA 3,7 0 

8504 23 00 – – Med en normaleffekt av mer än 10 000 kVA 3,7 0 

– Andra transformatorer 

8504 31 – – Med en normaleffekt av högst 1 kVA 

– – – Transformatorer till mätinstrument 

8504 31 21 – – – – Spänningstransformatorer 3,7 0 

8504 31 29 – – – – Andra slag 3,7 0 

8504 31 80 – – – Andra 3,7 0 

8504 32 – – Med en normaleffekt av mer än 1 kVA men högst 16 kVA 

8504 32 20 – – – Transformatorer till mätinstrument 3,7 0 

8504 32 80 – – – Andra 3,7 0 

8504 33 00 – – Med en normaleffekt av mer än 16 kVA men högst 
500 kVA 

3,7 0 

8504 34 00 – – Med en normaleffekt av mer än 500 kVA 3,7 0 

8504 40 – Statiska omformare
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8504 40 30 – – Av det slag som används med telekommunikationsutrust
ning, maskiner för automatisk databehandling samt enheter 
därav 

Fri 0 

– – Andra 

8504 40 40 – – – Polykristallina halvledarlikriktare 3,3 0 

– – – Andra 

8504 40 55 – – – – Ackumulatorladdare 3,3 0 

– – – – Andra 

8504 40 81 – – – – – Likriktare 3,3 0 

– – – – – Växelriktare 

8504 40 84 – – – – – – Med en normaleffekt av högst 7,5 kVA 3,3 0 

8504 40 88 – – – – – – Med en normaleffekt av mer än 7,5 kVA 3,3 0 

8504 40 90 – – – – – Andra 3,3 0 

8504 50 – Andra induktansspolar 

8504 50 20 – – Av det slag som används med telekommunikationsutrust
ning och för kraftförsörjningsaggregat till maskiner för au
tomatisk databehandling, samt enheter därav 

Fri 0 

8504 50 95 – – Andra 3,7 0 

8504 90 – Delar 

– – Till transformatorer och induktansspolar 

8504 90 05 – – – Sammansatta elektroniska komponenter till produkter en
ligt nr 8504 50 20 

Fri 0 

– – – Andra 

8504 90 11 – – – – Ferritkärnor 2,2 0 

8504 90 18 – – – – Andra 2,2 0 

– – Till statiska omformare 

8504 90 91 – – – Sammansatta elektroniska komponenter för produkter en
ligt nr 8504 40 30 

Fri 0 

8504 90 99 – – – Andra 2,2 0 

8505 Elektromagneter; permanentmagneter samt varor avsedda att 
tjänstgöra som permanentmagneter efter magnetisering; mag
netchuckar och andra elektromagnetiska eller permanentmag
netiska uppspänningsanordningar; elektromagnetiska kopp
lingar och bromsar; elektromagnetiska lyftdon 

– Permanentmagneter samt varor avsedda att tjänstgöra som 
permanentmagneter efter magnetisering
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8505 11 00 – – Av metall 2,2 0 

8505 19 – – Andra 

8505 19 10 – – – Permanentmagneter av agglomererad ferrit 2,2 0 

8505 19 90 – – – Andra slag 2,2 0 

8505 20 00 – Elektromagnetiska kopplingar och bromsar 2,2 0 

8505 90 – Andra slag, inbegripet delar 

8505 90 10 – – Elektromagneter 1,8 0 

8505 90 30 – – Magnetchuckar och andra elektromagnetiska eller perma
nentmagnetiska uppspänningsanordningar 

1,8 0 

8505 90 50 – – Elektromagnetiska lyftdon 2,2 0 

8505 90 90 – – Delar 1,8 0 

8506 Galvaniska element och batterier 

8506 10 – Av mangandioxid 

– – Alkaliska 

8506 10 11 – – – Cylindriska celler 4,7 0 

8506 10 15 – – – Knappceller 4,7 0 

8506 10 19 – – – Andra 4,7 0 

– – Andra 

8506 10 91 – – – Cylindriska celler 4,7 0 

8506 10 95 – – – Knappceller 4,7 0 

8506 10 99 – – – Andra 4,7 0 

8506 30 – Av kvicksilveroxid 

8506 30 10 – – Cylindriska celler 4,7 0 

8506 30 30 – – Knappceller 4,7 0 

8506 30 90 – – Andra 4,7 0 

8506 40 – Av silveroxid 

8506 40 10 – – Cylindriska celler 4,7 0 

8506 40 30 – – Knappceller 4,7 0 

8506 40 90 – – Andra 4,7 0 

8506 50 – Litium
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8506 50 10 – – Cylindriska celler 4,7 0 

8506 50 30 – – Knappceller 4,7 0 

8506 50 90 – – Andra 4,7 0 

8506 60 – Av zink-luft 

8506 60 10 – – Cylindriska celler 4,7 0 

8506 60 30 – – Knappceller 4,7 0 

8506 60 90 – – Andra 4,7 0 

8506 80 – Andra galvaniska element och batterier 

8506 80 05 – – Torrelement av zink-kol med en spänning av minst 5,5 V 
men högst 6,5 V 

Fri 0 

– – Andra 

8506 80 11 – – – Cylindriska celler 4,7 0 

8506 80 15 – – – Knappceller 4,7 0 

8506 80 90 – – – Andra 4,7 0 

8506 90 00 – Delar 4,7 0 

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

8507 10 – Blyackumulatorer av sådana slag som används som startbat
terier för kolvmotorer 

– – Vägande högst 5 kg 

8507 10 41 – – – Arbetande med flytande elektrolyt 3,7 0 

8507 10 49 – – – Andra 3,7 0 

– – Vägande mer än 5 kg 

8507 10 92 – – – Arbetande med flytande elektrolyt 3,7 0 

8507 10 98 – – – Andra 3,7 0 

8507 20 – Andra blyackumulatorer 

– – Ackumulatorer för fordonsdrift 

8507 20 41 – – – Arbetande med flytande elektrolyt 3,7 0 

8507 20 49 – – – Andra 3,7 0 

– – Andra 

8507 20 92 – – – Arbetande med flytande elektrolyt 3,7 0 

8507 20 98 – – – Andra 3,7 0
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8507 30 – Nickel-kadmiumackumulatorer 

8507 30 20 – – Hermetiskt tillslutna 2,6 0 

– – Andra 

8507 30 81 – – – Ackumulatorer för fordonsdrift 2,6 0 

8507 30 89 – – – Andra 2,6 0 

8507 40 00 – Nickel-järnackumulatorer 2,7 0 

8507 80 – Andra ackumulatorer 

8507 80 20 – – Nickel-hydridackumulatorer 2,7 0 

8507 80 30 – – Litiumjonackumulatorer 2,7 0 

8507 80 80 – – Andra 2,7 0 

8507 90 – Delar 

8507 90 20 – – Ackumulatorplattor 2,7 0 

8507 90 30 – – Separatorer 2,7 0 

8507 90 90 – – Andra 2,7 0 

8508 Dammsugare 

– Med inbyggd elektrisk motor 

8508 11 00 – – Med en effekt av högst 1 500 W och en kapacitet (hos 
dammpåse eller annan behållare) av högst 20 l 

2,2 0 

8508 19 00 – – Andra 1,7 0 

8508 60 00 – Andra dammsugare 1,7 0 

8508 70 00 – Delar 1,7 0 

8509 Elektromekaniska hushållsapparater med inbyggd elektrisk 
motor, andra än dammsugare enligt nr 8508 

8509 40 00 – Maskiner för malning eller blandning av livsmedel; frukt- 
eller köksväxtsaftpressar 

2,2 0 

8509 80 00 – Andra apparater 2,2 0 

8509 90 00 – Delar 2,2 0 

8510 Rakapparater, hårklippningsmaskiner och hårborttagnings
apparater, med inbyggd elektrisk motor 

8510 10 00 – Rakapparater 2,2 0 

8510 20 00 – Hårklippningsmaskiner 2,2 0 

8510 30 00 – Hårborttagningsapparater 2,2 0
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8510 90 00 – Delar 2,2 0 

8511 Elektrisk tändnings- och startutrustning av sådana slag som 
används till förbränningsmotorer med gnist- eller kompres
sionständning (t.ex. tändmagneter, tändgeneratorer, tänds
polar, tändstift och glödtändstift samt startmotorer); generato
rer (för likström eller växelström) och bakströmsreläer av så
dana slag som används tillsammans med förbränningsmotorer 

8511 10 00 – Tändstift 3,2 0 

8511 20 00 – Tändmagneter; tändgeneratorer; svänghjulsmagneter 3,2 0 

8511 30 00 – Strömfördelare; tändspolar 3,2 3 

8511 40 00 – Startmotorer, även tjänstgörande som generatorer 3,2 3 

8511 50 00 – Andra generatorer 3,2 3 

8511 80 00 – Annan utrustning 3,2 0 

8511 90 00 – Delar 3,2 3 

8512 Elektrisk belysnings- och signalutrustning (med undantag av 
varor enligt nr 8539), elektriska vindrutetorkare samt elekt
riska avfrostnings- och avimningsanordningar, av sådana slag 
som används till cyklar eller motorfordon 

8512 10 00 – Belysningsutrustning och visuell signalutrustning av sådana 
slag som används till cyklar 

2,7 0 

8512 20 00 – Annan belysningsutrustning och annan visuell signalutrust
ning 

2,7 0 

8512 30 – Akustisk signalutrustning 

8512 30 10 – – Av sådana slag som används i motorfordon 2,2 0 

8512 30 90 – – Andra 2,7 0 

8512 40 00 – Vindrutetorkare samt avfrostnings- och avimningsanord
ningar 

2,7 0 

8512 90 – Delar 

8512 90 10 – – Till apparater enligt nr 8512 30 10 2,2 0 

8512 90 90 – – Andra 2,7 0 

8513 Bärbara elektriska lampor med egen kraftkälla (t.ex. torrbatte
rier, ackumulatorer eller generatorer), andra än sådana som 
omfattas av nr 8512 

8513 10 00 – Lampor 5,7 5 

8513 90 00 – Delar 5,7 0 

8514 Elektriska ugnar för industri- eller laboratoriebruk (inbegripet 
sådana som arbetar med induktion eller dielektrisk förlust); 
annan industri- eller laboratorieutrustning, för värmebehand
ling av material medelst induktion eller dielektrisk förlust
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8514 10 – Motståndsvärmeugnar 

8514 10 10 – – Bakugnar och ugnar för bakning av kex 2,2 0 

8514 10 80 – – Andra 2,2 0 

8514 20 – Ugnar arbetande med induktion eller dielektrisk förlust 

8514 20 10 – – Induktionsugnar 2,2 0 

8514 20 80 – – Dielektriska ugnar 2,2 0 

8514 30 – Andra ugnar 

8514 30 19 – – Infraröda strålningsugnar 2,2 0 

8514 30 99 – – Andra 2,2 0 

8514 40 00 – Annan utrustning arbetande med induktion eller dielektrisk 
förlust 

2,2 0 

8514 90 00 – Delar 2,2 0 

8515 Maskiner och apparater för lödning eller svetsning, elektriska 
(inbegripet sådana som arbetar med elektriskt uppvärmd gas) 
eller arbetande med laser eller annan ljus- eller fotonstråle, 
ultraljud, elektronstråle, magnetpuls eller plasmaljusbåge, in
begripet sådana som också kan användas för skärning; elekt
riska maskiner och apparater för varmsprutning av metall eller 
kermeter 

– Maskiner och apparater för lödning 

8515 11 00 – – Lödkolvar och lödpistoler 2,7 0 

8515 19 00 – – Andra 2,7 0 

– Maskiner och apparater för motståndssvetsning av metall 

8515 21 00 – – Hel- eller halvautomatiska 2,7 0 

8515 29 – – Andra 

8515 29 10 – – – För stuksvetsning 2,7 0 

8515 29 90 – – – Andra 2,7 0 

– Maskiner och apparater för bågsvetsning (inbegripet svets
ning med plasmaljusbåge) av metall 

8515 31 00 – – Hel- eller halvautomatiska 2,7 0 

8515 39 – – Andra 

– – – För manuell svetsning med belagda elektroder, kompletta 
med svets- eller skärutrustning och hopbyggda med 

8515 39 13 – – – – Transformatorer 2,7 0
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8515 39 18 – – – – Generatorer eller roterande omformare eller statiska om
formare, likriktare eller likriktarapparater 

2,7 0 

8515 39 90 – – – Andra 2,7 0 

8515 80 – Andra maskiner och apparater 

– – För metallbearbetning 

8515 80 11 – – – För svetsning 2,7 0 

8515 80 19 – – – Andra 2,7 0 

– – Andra 

8515 80 91 – – – För motståndssvetsning av plast 2,7 0 

8515 80 99 – – – Andra 2,7 0 

8515 90 00 – Delar 2,7 0 

8516 Elektriska genomströmnings- eller förrådsvarmvattenberedare 
och doppvärmare; elektriska apparater för rumsuppvärmning 
eller för uppvärmning av marken; elektriska värmeapparater 
för hårbehandling (t.ex. hårtorkar, hårspolar och locktänger) 
eller för torkning av händerna; elektriska stryk- och pressjärn; 
andra elektriska värmeapparater av sådana slag som används 
för hushållsbruk; elektriska värmemotstånd, andra än sådana 
enligt nr 8545 

8516 10 – Elektriska varmvattenberedare och doppvärmare 

– – Varmvattenberedare 

8516 10 11 – – – Genomströmningsvarmvattenberedare 2,7 0 

8516 10 19 – – – Andra varmvattenberedare 2,7 0 

8516 10 90 – – Doppvärmare 2,7 0 

– Elektriska apparater för rumsuppvärmning eller för upp
värmning av marken 

8516 21 00 – – Radiatorer som kan lagra värme 2,7 0 

8516 29 – – Andra 

8516 29 10 – – – Vätskefyllda radiatorer 2,7 0 

8516 29 50 – – – Konvektionsapparater 2,7 0 

– – – Andra 

8516 29 91 – – – – Med inbyggd fläkt 2,7 0 

8516 29 99 – – – – Andra slag 2,7 0 

– Elektriska värmeapparater för hårbehandling eller för tork
ning av händerna
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8516 31 – – Hårtorkar 

8516 31 10 – – – Torkhuvar 2,7 0 

8516 31 90 – – – Andra 2,7 0 

8516 32 00 – – Andra apparater för hårbehandling 2,7 0 

8516 33 00 – – Apparater för torkning av händerna 2,7 0 

8516 40 – Elektriska stryk- och pressjärn 

8516 40 10 – – Ångstrykjärn 2,7 0 

8516 40 90 – – Andra 2,7 0 

8516 50 00 – Mikrovågsugnar 5 3 

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

8516 60 10 – – Spisar (omfattande minst en ugn och en häll) 2,7 0 

– – Kokplattor och hällar 

8516 60 51 – – – Hällar för inbyggnad 2,7 0 

8516 60 59 – – – Andra 2,7 0 

8516 60 70 – – Grillar och rostar 2,7 0 

8516 60 80 – – Ugnar för inbyggnad 2,7 0 

8516 60 90 – – Andra 2,7 0 

– Andra elektriska värmeapparater 

8516 71 00 – – Kaffe- eller tebryggare 2,7 0 

8516 72 00 – – Brödrostar 2,7 0 

8516 79 – – Andra 

8516 79 20 – – – Fritöser 2,7 0 

8516 79 70 – – – Andra 2,7 0 

8516 80 – Elektriska värmemotstånd 

8516 80 20 – – Sammanbyggda med en isolerstomme 2,7 0 

8516 80 80 – – Andra 2,7 0 

8516 90 00 – Delar 2,7 0
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8517 Telefonapparater, inbegripet telefoner för cellulära nät eller för 
andra trådlösa nät; andra apparater för sändning eller mottag
ning av tal, bilder eller andra data, inbegripet apparater för 
kommunikation i trådnät eller trådlösa nätverk (såsom LAN 
och WAN), andra än apparater för sändning eller mottagning 
enligt nr 8443, 8525, 8527 och 8528 

– Telefonapparater, inbegripet telefoner för cellulära nät eller 
för andra trådlösa nät 

8517 11 00 – – Apparater för trådtelefoni med trådlösa telefonlurar Fri 0 

8517 12 00 – – Telefoner för cellulära nät eller för andra trådlösa nät Fri 0 

8517 18 00 – – Andra Fri 0 

– Andra apparater för sändning eller mottagning av tal, bilder 
eller andra data, inbegripet apparater för kommunikation i 
trådnät eller trådlösa nätverk (såsom LAN och WAN) 

8517 61 00 – – Basstationer Fri 0 

8517 62 00 – – Apparater för mottagning, omvandling och sändning eller 
regenerering av tal, bilder eller andra data, inbegripet ap
parater för uppkoppling och dirigering 

Fri 0 

8517 69 – – Andra 

8517 69 10 – – – Bildtelefoner Fri 0 

8517 69 20 – – – Porttelefoner Fri 0 

– – – Apparater för mottagning av radiotelefoni eller radio
telegrafi 

8517 69 31 – – – – Bärbara mottagare för samtal eller personsökning Fri 0 

8517 69 39 – – – – Andra slag 9,3 3 

8517 69 90 – – – Andra Fri 0 

8517 70 – Delar 

– – Antenner och antennreflektorer av alla slag; delar lämpliga 
att användas till dessa 

8517 70 11 – – – Antenner för utrustning för radiotelegrafi eller radiotele
foni 

Fri 0 

8517 70 15 – – – Teleskop- och stavantenner för bärbara apparater eller för 
apparater för montering i motorfordon 

5 0 

8517 70 19 – – – Andra 3,6 0 

8517 70 90 – – Andra Fri 0
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8518 Mikrofoner och mikrofonstativ; högtalare, med eller utan 
hölje; hörlurar och hörtelefoner, även kombinerade med mik
rofon, samt satser bestående av en mikrofon och en eller flera 
högtalare; tonfrekvensförstärkare; elektriska ljudförstärknings
anläggningar 

8518 10 – Mikrofoner och mikrofonstativ 

8518 10 30 – – Mikrofoner med ett frekvensomfång på 300 Hz till 3,4 
KHz, med en diameter som inte överskrider 10 mm och 
en höjd som inte överskrider 3 mm, av det slag som 
används inom telekommunikation 

Fri 0 

8518 10 95 – – Andra 2,5 0 

– Högtalare, med eller utan hölje 

8518 21 00 – – Enstaka högtalare, med hölje 4,5 0 

8518 22 00 – – Högtalaraggregat med två eller flera inmonterade högtalare 4,5 0 

8518 29 – – Andra 

8518 29 30 – – – Högtalare med ett frekvensomfång på 300 Hz till 3,4 
KHz, med en diameter som inte överskrider 50 mm, av 
det slag som används inom telekommunikation 

Fri 0 

8518 29 95 – – – Andra 3 0 

8518 30 – Hörlurar och hörtelefoner, även kombinerade med mikrofon, 
samt satser bestående av en mikrofon och en eller flera 
högtalare 

8518 30 20 – – Telefonlurar för trådtelefoni Fri 0 

8518 30 95 – – Andra 2 0 

8518 40 – Tonfrekvensförstärkare 

8518 40 30 – – För telefoni eller mätning 3 0 

– – Andra 

8518 40 81 – – – Med en ljudkanal 4,5 0 

8518 40 89 – – – Andra 4,5 0 

8518 50 00 – Ljudförstärkningsanläggningar 2 0 

8518 90 00 – Delar 2 0 

8519 Apparater för ljudinspelning eller ljudåtergivning 

8519 20 – Apparater som drivs med mynt, sedlar, bankkort, polletter 
eller andra betalningsmedel 

8519 20 10 – – Grammofonautomater 6 0 

– – Andra
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8519 20 91 – – – Med laseravläsningssystem 9,5 0 

8519 20 99 – – – Andra 4,5 0 

8519 30 00 – Skivspelare (andra än laserskivspelare) 2 0 

8519 50 00 – Telefonsvarare Fri 0 

– Andra apparater 

8519 81 – – För magnetiska eller optiska medier eller halvledarmedier 

– – – Apparater för ljudåtergivning (även kassettbandspelare), 
inte försedda med anordning för ljudinspelning 

8519 81 11 – – – – Dikteringsmaskiner (för enbart avlyssning) 5 0 

– – – – Andra apparater för ljudåtergivning 

8519 81 15 – – – – – Kassettbandspelare i fickformat Fri 0 

– – – – – Andra kassettbandspelare 

8519 81 21 – – – – – – Med ett analogt och digitalt avläsningssystem 9 0 

8519 81 25 – – – – – – Andra 2 0 

– – – – – Andra slag 

– – – – – – Med laseravläsningssystem 

8519 81 31 – – – – – – – Av det slag som används i motorfordon, för skivor 
som inte har större diameter än 6,5 cm 

9 0 

8519 81 35 – – – – – – – Andra 9,5 0 

8519 81 45 – – – – – – Andra 4,5 0 

– – – Andra apparater 

8519 81 51 – – – – Dikteringsmaskiner som inte kan arbeta utan yttre kraft
källa 

4 0 

– – – – Andra bandspelare innehållande anordning för ljudåter
givning 

– – – – – Kassettbandspelare 

– – – – – – Med inbyggd förstärkare och en eller flera inbyggda 
högtalare 

8519 81 55 – – – – – – – Som kan arbeta utan yttre kraftkälla Fri 0 

8519 81 61 – – – – – – – Andra 2 0 

8519 81 65 – – – – – – I fickformat Fri 0
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8519 81 75 – – – – – – Andra 2 0 

– – – – – Andra 

8519 81 81 – – – – – – För magnetband på spolar, som möjliggör upptagning 
eller återgivning av ljud vid antingen en enda band
hastighet av 19 cm per sekund eller denna och andra 
lägre hastigheter 

2 0 

8519 81 85 – – – – – – Andra 7 0 

8519 81 95 – – – – Andra 2 0 

8519 89 – – Andra 

– – – Apparater för ljudåtergivning, inte försedda med anord
ning för ljudinspelning 

8519 89 11 – – – – Elektriska grammofoner, andra än sådana enligt 
nr 8519 20 

2 0 

8519 89 15 – – – – Dikteringsmaskiner (för enbart avlyssning) 5 0 

8519 89 19 – – – – Andra 4,5 0 

8519 89 90 – – – Andra 2 0 

8521 Apparater för inspelning eller återgivning av videosignaler, 
även med inbyggd videotuner 

8521 10 – Arbetande med magnetband 

8521 10 20 – – Med en bredd av högst 1,3 cm och som möjliggör upp
tagning eller återgivning vid en bandhastighet av högst 
50 mm per sekund 

14 0 

8521 10 95 – – Andra 8 0 

8521 90 00 – Andra slag 13,9 5 

8522 Delar och tillbehör lämpade för användning enbart eller hu
vudsakligen med apparater enligt nr 8519–8521 

8522 10 00 – Pickuper 4 0 

8522 90 – Andra slag 

8522 90 30 – – Stift till grammofoner; diamanter, safirer och andra ädels
tenar eller halvädelstenar (naturliga, syntetiska eller rekon
struerade), för stift till grammofoner, även monterade 

Fri 0 

– – Andra 

– – – Sammansatta elektroniska komponenter 

8522 90 41 – – – – Till apparater enligt nr 8519 50 00 Fri 0 

8522 90 49 – – – – Andra 4 0
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8522 90 70 – – – Delvis monterade enkelkassettdäck med en total tjocklek 
av högst 53 mm, av sådana slag som används vid till
verkning av apparater för inspelning och återgivning av 
ljud 

Fri 0 

8522 90 80 – – – Andra 4 0 

8523 Skivor, band, icke-flyktiga halvledarminnen, smartkort och 
andra medier för inspelning av ljud eller av andra fenomen, 
även inspelade, inbegripet matriser och förlagor (masters) för 
framställning av skivor med undantag av produkter enligt 
kapitel 37 

– Magnetiska medier 

8523 21 00 – – Kort med inbyggd magnetremsa 3,5 0 

8523 29 – – Andra 

– – – Magnetband; magnetskivor 

8523 29 15 – – – – Oinspelade Fri 0 

– – – – Andra 

8523 29 31 – – – – – För återgivning av andra fenomen än ljud och bild Fri 0 

8523 29 33 – – – – – För återgivning av instruktioner, data, ljud och bilder 
som lagrats i maskinläsbart, binärt format, och som 
kan manipuleras eller behandlas interaktivt av en an
vändare, med hjälp av en maskin för automatisk data
behandling 

Fri 0 

8523 29 39 – – – – – Andra 3,5 0 

8523 29 90 – – – Andra 3,5 0 

8523 40 – Optiska medier 

– – Oinspelade 

8523 40 11 – – – Skivor för laseravläsningssystem med en lagringskapacitet 
på högst 900 megabyte, utom raderbara 

Fri 0 

8523 40 13 – – – Skivor för laseravläsningssystem med en lagringskapacitet 
av mer än 900 megabyte och högst 18 gigabyte, utom 
raderbara 

Fri 0 

8523 40 19 – – – Andra slag Fri 0 

– – Andra 

– – – Skivor för laseravläsningssystem 

8523 40 25 – – – – För återgivning av andra fenomen än ljud och bild Fri 0 

– – – – Endast för återgivning av ljud 

8523 40 31 – – – – – Med diameter av högst 6,5 cm 3,5 0
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8523 40 39 – – – – – Med en diameter av mer än 6,5 cm 3,5 0 

– – – – Andra 

8523 40 45 – – – – – För återgivning av instruktioner, data, ljud och bilder 
som lagrats i maskinläsbart, binärt format, och som 
kan manipuleras eller behandlas interaktivt av en an
vändare, med hjälp av en maskin för automatisk data
behandling 

Fri 0 

– – – – – Andra 

8523 40 51 – – – – – – ”Digital versatile discs (dvd)” 3,5 0 

8523 40 59 – – – – – – Andra 3,5 0 

– – – Andra 

8523 40 91 – – – – För återgivning av andra fenomen än ljud och bild Fri 0 

8523 40 93 – – – – För återgivning av instruktioner, data, ljud och bilder 
som lagrats i maskinläsbart, binärt format, och som 
kan manipuleras eller behandlas interaktivt av en använ
dare, med hjälp av en maskin för automatisk databe
handling 

Fri 0 

8523 40 99 – – – – Andra 3,5 0 

– Halvledarmedier 

8523 51 – – Icke-flyktiga halvledarminnen 

8523 51 10 – – – Oinspelade Fri 0 

– – – Andra 

8523 51 91 – – – – För återgivning av andra fenomen än ljud och bild Fri 0 

8523 51 93 – – – – För återgivning av instruktioner, data, ljud och bilder 
som lagrats i maskinläsbart, binärt format, och som 
kan manipuleras eller behandlas interaktivt av en använ
dare, med hjälp av en maskin för automatisk databe
handling 

Fri 0 

8523 51 99 – – – – Andra 3,5 0 

8523 52 – – Smartkort 

8523 52 10 – – – Med minst två elektroniska integrerade kretsar 3,7 0 

8523 52 90 – – – Andra Fri 0 

8523 59 – – Andra 

8523 59 10 – – – Oinspelade Fri 0 

– – – Andra 

8523 59 91 – – – – För återgivning av andra fenomen än ljud och bild Fri 0
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8523 59 93 – – – – För återgivning av instruktioner, data, ljud och bilder 
som lagrats i maskinläsbart, binärt format, och som 
kan manipuleras eller behandlas interaktivt av en använ
dare, med hjälp av en maskin för automatisk databe
handling 

Fri 0 

8523 59 99 – – – – Andra 3,5 0 

8523 80 – Andra 

8523 80 10 – – Oinspelade Fri 0 

– – Andra 

8523 80 91 – – – För återgivning av andra fenomen än ljud och bild Fri 0 

8523 80 93 – – – För återgivning av instruktioner, data, ljud och bilder som 
lagrats i maskinläsbart, binärt format, och som kan ma
nipuleras eller behandlas interaktivt av en användare, med 
hjälp av en maskin för automatisk databehandling 

Fri 0 

8523 80 99 – – – Andra 3,5 0 

8525 Apparater för sändning av rundradio eller television, även med 
inbyggd utrustning för mottagning, ljudinspelning eller ljudå
tergivning; televisionskameror, digitala kameror och videoka
meror 

8525 50 00 – Apparater för sändning 3,6 0 

8525 60 00 – Apparater för sändning, med inbyggd utrustning för mottag
ning 

Fri 0 

8525 80 – Televisionskameror, digitala kameror och videokameror 

– – Televisionskameror 

8525 80 11 – – – Med tre eller flera kamerarör 3 0 

8525 80 19 – – – Andra 4,9 0 

8525 80 30 – – Digitala kameror Fri 0 

– – Videokameror 

8525 80 91 – – – Endast i stånd att spela in ljud och bild tagna med tele
visionskamera 

4,9 0 

8525 80 99 – – – Andra 14 0 

8526 Radarapparater, apparater för radionavigering samt apparater 
för radiomanövrering eller radiostyrning 

8526 10 00 – Radarapparater 3,7 0 

– Andra slag
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8526 91 – – Apparater för radionavigering 

8526 91 20 – – – Mottagare för radionavigering 3,7 3 

8526 91 80 – – – Andra 3,7 3 

8526 92 00 – – Apparater för radiomanövrering eller radiostyrning 3,7 0 

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

– Rundradiomottagare som kan arbeta utan yttre kraftkälla 

8527 12 – – Radiokassettbandspelare av fickformat 

8527 12 10 – – – Med analogt och digitalt avläsningssystem 14 0 

8527 12 90 – – – Andra 10 0 

8527 13 – – Andra apparater kombinerade med ljudinspelnings- eller 
ljudåtergivningsutrustning 

8527 13 10 – – – Med laseravläsningssystem 12 0 

– – – Andra 

8527 13 91 – – – – Av kassettyp med analogt och digitalt avläsningssystem 14 0 

8527 13 99 – – – – Andra 10 0 

8527 19 00 – – Andra Fri 0 

– Rundradiomottagare som inte kan arbeta utan yttre kraft
källa, av sådana slag som används i motorfordon 

8527 21 – – Med inbyggd utrustning för inspelning eller återgivning av 
ljud 

– – – I stånd att ta emot och avkoda digitala signaler från Radio 
Data System (RDS) 

8527 21 20 – – – – Med laseravläsningssystem 14 0 

– – – – Andra 

8527 21 52 – – – – – Av kassettyp med analogt och digitalt avläsningssystem 14 0 

8527 21 59 – – – – – Andra 10 0 

– – – Andra 

8527 21 70 – – – – Med laseravläsningssystem 14 5 

– – – – Andra
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8527 21 92 – – – – – Av kassettyp med analogt och digitalt avläsningssystem 14 0 

8527 21 98 – – – – – Andra 10 0 

8527 29 00 – – Andra 12 0 

– Andra 

8527 91 – – Med inbyggd utrustning för inspelning eller återgivning av 
ljud 

– – – Med en eller flera inbyggda högtalare i samma hölje 

8527 91 11 – – – – Av kassettyp med analogt och digitalt avläsningssystem 14 0 

8527 91 19 – – – – Andra 10 0 

– – – Andra 

8527 91 35 – – – – Med laseravläsningssystem 12 0 

– – – – Andra 

8527 91 91 – – – – – Av kassettyp med analogt och digitalt avläsningssystem 14 0 

8527 91 99 – – – – – Andra 10 0 

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

8527 92 10 – – – Klockradioapparater Fri 0 

8527 92 90 – – – Andra 9 0 

8527 99 00 – – Andra 9 0 

8528 Monitorer och projektorer utan inbyggd televisionsmottagare; 
televisionsmottagare, även med inbyggd rundradiomottagare 
eller inbyggd utrustning för inspelning eller återgivning av 
ljud eller videosignaler 

– Katodstrålerörsmonitorer 

8528 41 00 – – Av sådana slag som uteslutande eller huvudsakligen an
vänds i ett system för automatisk databehandling enligt 
nr 8471 

Fri 0 

8528 49 – – Andra 

8528 49 10 – – – För svartvit eller annan enfärgad mottagning 14 5 

– – – För färgmottagning 

8528 49 35 – – – – Med en bildskärm där förhållandet mellan bredd och 
höjd är mindre än 1,5 

14 5 

– – – – Andra 

8528 49 91 – – – – – Med en avsökningstäthet av högst 625 linjer 14 5

SV L 127/1052 Europeiska unionens officiella tidning 14.5.2011

1635 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 31 schwedischer Vertragstext (Normativer Teil)1054 von 1432

www.parlament.gv.at



KN2007 Varuslag Bastullsats Kategori Ingångspris 

8528 49 99 – – – – – Med en avsökningstäthet av mer än 625 linjer 14 5 

– Andra monitorer 

8528 51 00 – – Av sådana slag som uteslutande eller huvudsakligen an
vänds i ett system för automatisk databehandling enligt 
nr 8471 

Fri 0 

8528 59 – – Andra 

8528 59 10 – – – För svartvit eller annan enfärgad mottagning 14 5 

8528 59 90 – – – För färgmottagning 14 5 

– Projektorer 

8528 61 00 – – Av sådana slag som uteslutande eller huvudsakligen an
vänds i ett system för automatisk databehandling enligt 
nr 8471 

Fri 0 

8528 69 – – Andra 

8528 69 10 – – – Som arbetar med hjälp av en flat panelskärm (t.ex. en 
anordning med flytande kristaller) i stånd att visa digital 
information från en maskin för automatisk databehand
ling 

Fri 0 

– – – Andra 

8528 69 91 – – – – För svartvit eller annan enfärgad mottagning 2 0 

8528 69 99 – – – – För färgmottagning 14 5 

– Televisionsmottagare, även med inbyggd rundradiomottagare 
eller inbyggd utrustning för inspelning eller återgivning av 
ljud eller videosignaler 

8528 71 – – Inte utformade för att innehålla en videoskärm 

– – – Videotuners 

8528 71 11 – – – – Sammansatta elektroniska komponenter som ska mon
teras i en maskin för automatisk databehandling 

Fri 0 

8528 71 13 – – – – Apparater med en mikroprocessorbaserad anordning 
med inbyggt modem för uppkoppling till Internet, 
med ett system för interaktivt informationsutbyte, med 
möjlighet till televisionsmottagning (set-top boxes med 
kommunikationsfunktion) 

Fri 0 

8528 71 19 – – – – Andra 14 5 

8528 71 90 – – – Andra 14 5 

8528 72 – – Andra, för färgmottagning 

8528 72 10 – – – Televisionprojektorer 14 5
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8528 72 20 – – – Apparater med inbyggd utrustning för inspelning eller 
återgivning av videosignaler 

14 5 

– – – Andra 

– – – – Med inbyggt bildrör 

– – – – – Med en bildskärm där förhållandet mellan bredd och 
höjd är mindre än 1,5, med ett diagonalmått på bild
skärmen av 

8528 72 31 – – – – – – Högst 42 cm 14 5 

8528 72 33 – – – – – – Mer än 42 cm men högst 52 cm 14 5 

8528 72 35 – – – – – – Mer än 52 cm men högst 72 cm 14 5 

8528 72 39 – – – – – – Mer än 72 cm 14 5 

– – – – – Andra 

– – – – – – Med en avsökningstäthet av högst 625 linjer, med ett 
diagonalmått på bildskärmen av 

8528 72 51 – – – – – – – Högst 75 cm 14 5 

8528 72 59 – – – – – – – Mer än 75 cm 14 5 

8528 72 75 – – – – – – Med en avsökningstäthet av mer än 625 linjer 14 5 

– – – – Andra 

8528 72 91 – – – – – Med en bildskärm där förhållandet mellan bredd och 
höjd är mindre än 1,5 

14 5 

8528 72 99 – – – – – Andra 14 5 

8528 73 00 – – Andra, för svartvit eller annan enfärgad mottagning 2 0 

8529 Delar som är lämpliga att användas uteslutande eller huvud
sakligen till apparater enligt nr 8525–8528 

8529 10 – Antenner och antennreflektorer av alla slag; delar lämpliga 
att användas till dessa 

– – Antenner 

8529 10 11 – – – Teleskop- och stavantenner för bärbara apparater eller för 
apparater för montering i motorfordon 

5 0 

– – – Utomhusantenner för radio- eller televisionsmottagare 

8529 10 31 – – – – För mottagning via satellit 3,6 0 

8529 10 39 – – – – Andra 3,6 0 

8529 10 65 – – – Inomhusantenner för radio- eller televisionsmottagare, in
begripet inbyggda 

4 0 

8529 10 69 – – – Andra 3,6 0 

8529 10 80 – – Antennfilter och antennseparatorer 3,6 0
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8529 10 95 – – Andra 3,6 0 

8529 90 – Annat 

8529 90 20 – – Delar till utrustning enligt nr 8525 60 00, 8525 80 30, 
8528 41 00, 8528 51 00 och 8528 61 00 

Fri 0 

– – Andra 

– – – Skåp och lådor 

8529 90 41 – – – – Av trä 2 0 

8529 90 49 – – – – Av annat material 3 0 

8529 90 65 – – – Sammansatta elektroniska komponenter 3 0 

– – – Andra 

8529 90 92 – – – – För televisionskameror enligt nr 8525 80 11 och 
8525 80 19 och för apparater enligt nr 8527 och 8528 

5 0 

8529 90 97 – – – – Andra 3 0 

8530 Elektrisk signalerings-, säkerhets- eller trafikövervaknings
utrustning för järnvägar, spårvägar, landsvägar, gator, floder, 
kanaler, parkeringsplatser, hamnanläggningar eller flygfält (an
dra än sådana enligt nr 8608) 

8530 10 00 – Utrustning för järnvägar eller spårvägar 1,7 0 

8530 80 00 – Annan utrustning 1,7 0 

8530 90 00 – Delar 1,7 0 

8531 Elektriska signalapparater, akustiska eller visuella (t.ex. ring
klockor, sirener, signaltablåer samt tjuvlarms- och brandlarms
apparater), andra än apparater enligt nr 8512 eller 8530 

8531 10 – Tjuvlarmsapparater, brandlarmsapparater o.d. 

8531 10 30 – – Av sådana slag som används i byggnader 2,2 0 

8531 10 95 – – Andra 2,2 0 

8531 20 – Signaltablåer med flytande kristaller (LCD) eller lysdioder 
(LED) 

8531 20 20 – – Med lysdioder (LED) Fri 0 

– – Med flytande kristaller (LCD) 

8531 20 40 – – – Med aktiv matris (LCD) Fri 0 

8531 20 95 – – – Andra Fri 0 

8531 80 – Andra apparater
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8531 80 20 – – Flata panelskärmar Fri 0 

8531 80 95 – – Andra 2,2 0 

8531 90 – Delar 

8531 90 20 – – Till apparater enligt nr 8531 20 och 8531 80 20 Fri 0 

8531 90 85 – – Andra 2,2 0 

8532 Elektriska kondensatorer, fasta eller variabla 

8532 10 00 – Fasta kondensatorer för användning i kretsar med 50/60 Hz, 
som kan arbeta vid en reaktiv effekt av minst 0,5 kvar 
(faskompensatorer) 

Fri 0 

– Andra fasta kondensatorer 

8532 21 00 – – Tantalkondensatorer Fri 0 

8532 22 00 – – Elektrolytkondensatorer med aluminium Fri 0 

8532 23 00 – – Keramiska kondensatorer, med enkelt lager Fri 0 

8532 24 00 – – Keramiska kondensatorer med två eller flera lager Fri 0 

8532 25 00 – – Papperskondensatorer och plastkondensatorer Fri 0 

8532 29 00 – – Andra Fri 0 

8532 30 00 – Vridkondensatorer och andra variabla kondensatorer Fri 0 

8532 90 00 – Delar Fri 0 

8533 Elektriska motstånd (inbegripet reostater och potentiometrar), 
andra än värmemotstånd 

8533 10 00 – Fasta kolmotstånd, agglomererade eller av skikttyp Fri 0 

– Andra fasta motstånd 

8533 21 00 – – För en effekt av högst 20 W Fri 0 

8533 29 00 – – Andra Fri 0 

– Trådlindade variabla motstånd, inbegripet reostater och po
tentiometrar 

8533 31 00 – – För en effekt av högst 20 W Fri 0 

8533 39 00 – – Andra Fri 0 

8533 40 – Andra variabla motstånd, inbegripet reostater och potentio
metrar 

8533 40 10 – – För en effekt av högst 20 W Fri 0 

8533 40 90 – – Andra Fri 0
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8533 90 00 – Delar Fri 0 

8534 00 Tryckta kretsar 

– Bestående endast av ledande element och kontakter 

8534 00 11 – – Flerlager (multilayer) kretsar Fri 0 

8534 00 19 – – Andra Fri 0 

8534 00 90 – Med andra passiva element Fri 0 

8535 Elektriska apparater och andra artiklar för brytning, omkopp
ling eller skyddande av elektriska kretsar eller för åstadkom
mande av anslutning till eller förbindelse i elektriska kretsar 
(t.ex. strömställare, smältsäkringar, överspänningsavledare, 
spänningsbegränsare, stötvågsfilter, stickproppar och andra 
kopplingsanordningar samt kopplingsdosor), för en driftspän
ning av mer än 1 000 V 

8535 10 00 – Smältsäkringar 2,7 0 

– Automatiska brytare 

8535 21 00 – – För en driftspänning av mindre än 72,5 kV 2,7 0 

8535 29 00 – – Andra 2,7 0 

8535 30 – Effektfrånskiljare och strömbrytare 

8535 30 10 – – För en driftspänning av mindre än 72,5 kV 2,7 0 

8535 30 90 – – Andra 2,7 0 

8535 40 00 – Överspänningsavledare, spänningsbegränsare och stötvågsfil
ter 

2,7 0 

8535 90 00 – Andra slag 2,7 0 

8536 Elektriska apparater och andra artiklar för brytning, omkopp
ling eller skyddande av elektriska kretsar eller för åstadkom
mande av anslutning till eller förbindelse i elektriska kretsar 
(t.ex. strömställare, reläer, smältsäkringar, stötvågsfilter, stick
proppar, uttag, lamphållare och andra kopplingsanordningar 
samt kopplingsdosor), för en driftspänning av högst 1 000 V; 
kopplingsdon för optiska fibrer eller för knippen eller kablar 
av optiska fibrer 

8536 10 – Smältsäkringar 

8536 10 10 – – För en strömstyrka av högst 10 A 2,3 0 

8536 10 50 – – För en strömstyrka av mer än 10 A men högst 63 A 2,3 0 

8536 10 90 – – För en strömstyrka av mer än 63 A 2,3 0 

8536 20 – Automatiska brytare 

8536 20 10 – – För en strömstyrka av högst 63 A 2,3 0 

8536 20 90 – – För en strömstyrka av mer än 63 A 2,3 0 

8536 30 – Andra artiklar för skyddande av elektriska kretsar
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8536 30 10 – – För en strömstyrka av högst 16 A 2,3 0 

8536 30 30 – – För en strömstyrka av mer än 16 A men högst 125 A 2,3 0 

8536 30 90 – – För en strömstyrka av mer än 125 A 2,3 0 

– Reläer 

8536 41 – – För en driftspänning av högst 60 V 

8536 41 10 – – – För en strömstyrka av högst 2 A 2,3 0 

8536 41 90 – – – För en strömstyrka av mer än 2 A 2,3 0 

8536 49 00 – – Andra 2,3 0 

8536 50 – Andra strömställare 

8536 50 03 – – Elektroniska strömställare för växelström bestående av op
tiskt kopplade ingångs- och utgångskretsar (isolerade tyris
torströmställare för växelström) 

Fri 0 

8536 50 05 – – Elektroniska strömställare, inbegripet temperaturskyddade 
elektroniska strömställare, bestående av en transistor och 
ett logiskt chip (chip-on-chip-teknik) 

Fri 0 

8536 50 07 – – Elektromekaniska snabbställare för en strömstyrka av högst 
11 A 

Fri 0 

– – Andra 

– – – För en driftspänning av högst 60 V 

8536 50 11 – – – – Tryckknappsströmbrytare 2,3 0 

8536 50 15 – – – – Vridströmbrytare 2,3 0 

8536 50 19 – – – – Andra 2,3 0 

8536 50 80 – – – Andra 2,3 0 

– Glödlampshållare, stickproppar och uttag 

8536 61 – – Glödlampshållare 

8536 61 10 – – – Edisonlamphållare 2,3 0 

8536 61 90 – – – Andra 2,3 0 

8536 69 – – Andra 

8536 69 10 – – – För koaxialkablar Fri 0 

8536 69 30 – – – För tryckta kretsar Fri 0 

8536 69 90 – – – Andra 2,3 0 

8536 70 00 – Kopplingsdon för optiska fibrer eller för knippen eller kablar 
av optiska fibrer 

3 0 

8536 90 – Andra apparater och artiklar
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8536 90 01 – – Monteringsfärdiga element för elektriska kretsar 2,3 0 

8536 90 10 – – Kopplingar och kontaktelement för ledningar och kablar Fri 0 

8536 90 20 – – Kiselskivetestare Fri 0 

8536 90 85 – – Andra 2,3 0 

8537 Tavlor, paneler, hyllor, bänkar, skåp o.d., utrustade med två 
eller flera apparater enligt nr 8535 eller 8536 och avsedda att 
tjänstgöra som elektriska manöver- eller kopplingsorgan, in
begripet sådana tavlor etc. som innehåller instrument eller 
apparater enligt kap. 90 och numeriska styrorgan, dock inte 
kopplingsanordningar enligt nr 8517 

8537 10 – För en driftspänning av högst 1 000 V 

8537 10 10 – – Styrskåp för numeriska styrsystem med inbyggd dator 2,1 0 

– – Andra 

8537 10 91 – – – Styrsystem med programmerbara minnen 2,1 0 

8537 10 99 – – – Andra 2,1 0 

8537 20 – För en driftspänning av mer än 1 000 V 

8537 20 91 – – För en driftspänning av mer än 1 000 V men högst 72,5 
kV 

2,1 0 

8537 20 99 – – För en driftspänning av mer än 72,5 kV 2,1 0 

8538 Delar som är lämpliga att användas uteslutande eller huvud
sakligen till apparater eller andra artiklar enligt nr 8535, 8536 
eller 8537 

8538 10 00 – Tavlor, paneler, hyllor, bänkar, skåp o.d. för varor enligt nr 
8537, inte försedda med apparater 

2,2 0 

8538 90 – Andra 

– – Till kiselskivetestare enligt nr 8536 90 20 

8538 90 11 – – – Sammansatta elektroniska komponenter 3,2 0 

8538 90 19 – – – Andra 1,7 0 

– – Andra 

8538 90 91 – – – Sammansatta elektroniska komponenter 3,2 0 

8538 90 99 – – – Andra 1,7 0 

8539 Elektriska glödlampor och gasurladdningslampor, inbegripet 
s.k. sealed beam lamp units, samt lampor för ultraviolett eller 
infrarött ljus; båglampor
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8539 10 00 – S.k. sealed beam lamp units 2,7 0 

– Andra glödlampor, med undantag av lampor för ultraviolett 
eller infrarött ljus 

8539 21 – – Volframhalogenlampor 

8539 21 30 – – – Av sådana slag som används för motorcyklar eller andra 
motorfordon 

2,7 0 

– – – Andra, för en driftspänning av 

8539 21 92 – – – – Mer än 100 V 2,7 0 

8539 21 98 – – – – Högst 100 V 2,7 0 

8539 22 – – Andra lampor, med en effekt av högst 200 W och för en 
spänning av mer än 100 V 

8539 22 10 – – – Reflektorlampor 2,7 0 

8539 22 90 – – – Andra 2,7 0 

8539 29 – – Andra 

8539 29 30 – – – Av sådana slag som används för motorcyklar eller andra 
motorfordon 

2,7 0 

– – – Andra, för en driftspänning av 

8539 29 92 – – – – Mer än 100 V 2,7 0 

8539 29 98 – – – – Högst 100 V 2,7 0 

– Gasurladdningslampor, andra än sådana för ultraviolett ljus 

8539 31 – – Fluorescenslampor (lysrör o.d.) 

8539 31 10 – – – Med två socklar 2,7 0 

8539 31 90 – – – Andra 2,7 0 

8539 32 – – Kvicksilver- eller natriumlampor; halogenlampor 

8539 32 10 – – – Kvicksilverlampor 2,7 0 

8539 32 50 – – – Natriumlampor 2,7 0 

8539 32 90 – – – Halogenlampor 2,7 0 

8539 39 00 – – Andra slag 2,7 0 

– Lampor för ultraviolett eller infrarött ljus; båglampor 

8539 41 00 – – Båglampor 2,7 0 

8539 49 – – Andra 

8539 49 10 – – – Lampor för ultraviolett ljus 2,7 0
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8539 49 30 – – – Lampor för infrarött ljus 2,7 0 

8539 90 – Delar 

8539 90 10 – – Lampsocklar 2,7 0 

8539 90 90 – – Andra 2,7 0 

8540 Elektronrör (glödkatodrör, kallkatodrör och fotokatodrör), 
t.ex. rör med vakuum, rör fyllda med ånga eller gas, rör för 
kvicksilverströmriktare, katodstrålerör och rör för televisions
kameror 

– Bildrör för televisionsmottagare, inbegripet sådana för video
monitorer 

8540 11 – – För färgtelevision 

– – – Med en bildskärm där förhållandet mellan bredd och höjd 
är mindre än 1,5, med ett diagonalmått på skärmen av 

8540 11 11 – – – – Högst 42 cm 14 0 

8540 11 13 – – – – Mer än 42 cm men högst 52 cm 14 0 

8540 11 15 – – – – Mer än 52 cm men högst 72 cm 14 0 

8540 11 19 – – – – Mer än 72 cm 14 0 

– – – Andra, med ett diagonalmått på skärmen av 

8540 11 91 – – – – Högst 75 cm 14 0 

8540 11 99 – – – – Mer än 75 cm 14 0 

8540 12 00 – – För svartvit eller annan enfärgad mottagning 7,5 0 

8540 20 – Rör till televisionskameror; bildomvandlarrör och bildförs
tärkarrör; andra fotokatodrör 

8540 20 10 – – Rör för televisionskameror 2,7 0 

8540 20 80 – – Andra 2,7 0 

8540 40 00 – Bildrör för data/grafik, färg, med en fosforiserande skärm 
med en punkttäthet om mindre än 0,4 mm 

2,6 0 

8540 50 00 – Bildrör för data/grafik, svartvit eller enfärgad 2,6 0 

8540 60 00 – Andra katodstrålerör 2,6 0 

– Mikrovågsrör (t.ex. magnetroner, klystroner, vandringsvågs
rör och carcinotroner), andra än rör med styrgaller 

8540 71 00 – – Magnetroner 2,7 0 

8540 72 00 – – Klystroner 2,7 0
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8540 79 00 – – Andra 2,7 0 

– Andra rör 

8540 81 00 – – Mottagarrör och förstärkarrör 2,7 0 

8540 89 00 – – Andra 2,7 0 

– Delar 

8540 91 00 – – Till katodstrålerör 2,7 0 

8540 99 00 – – Andra 2,7 0 

8541 Dioder, transistorer och liknande halvledarkomponenter eller 
halvledarelement; ljuskänsliga halvledarkomponenter eller 
halvledarelement, inbegripet fotoelektromotoriska celler, även 
sammanfogade till moduler eller monterade i paneler; lysdio
der; monterade piezoelektriska kristaller 

8541 10 00 – Dioder, andra än ljuskänsliga dioder och lysdioder Fri 0 

– Transistorer, andra än ljuskänsliga transistorer 

8541 21 00 – – Med en effektförlust av mindre än 1 W Fri 0 

8541 29 00 – – Andra Fri 0 

8541 30 00 – Tyristorer, dubbeldioder (diacs) och dubbelriktade tyristorer 
(triacs), andra än ljuskänsliga sådana 

Fri 0 

8541 40 – Ljuskänsliga halvledarkomponenter eller halvledarelement, 
inbegripet fotoelektromotoriska celler, även sammanfogade 
till moduler eller monterade i paneler; lysdioder 

8541 40 10 – – Lysdioder, inbegripet laserdioder Fri 0 

8541 40 90 – – Andra Fri 0 

8541 50 00 – Andra halvledarkomponenter eller halvledarelement Fri 0 

8541 60 00 – Monterade piezoelektriska kristaller Fri 0 

8541 90 00 – Delar Fri 0 

8542 Elektroniska integrerade kretsar 

– Elektroniska integrerade kretsar 

8542 31 – – Processorer och styrenheter, även kombinerade med min
nen, omformare, logikkretsar, förstärkare, ur- och tids
inställningskretsar eller andra kretsar 

8542 31 10 – – – Produkter enligt anmärkning 8 b 3 till detta kapitel Fri 0 

8542 31 90 – – – Andra Fri 0 

8542 32 – – Minnen
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8542 32 10 – – – Produkter enligt anmärkning 8 b 3 till detta kapitel Fri 0 

– – – Andra 

– – – – Dynamiska direktminnen (D-RAMs) 

8542 32 31 – – – – – Med en minneskapacitet av högst 512 Mbit Fri 0 

8542 32 39 – – – – – Med en minneskapacitet av mer än 512 Mbit Fri 0 

8542 32 45 – – – – Statiska direktminnen (S-RAMs) inbegripet direktbuffert
minnen (cache-RAMs) 

Fri 0 

8542 32 55 – – – – UV-raderbara, programmerbara läsminnen (EPROMs) Fri 0 

– – – – Elektriskt raderbara, programmerbara läsminnen 
(E 2 PROMs), inbegripet flash E 2 PROMs 

– – – – – FLASH E 2 PROMs 

8542 32 61 – – – – – – Med en minneskapacitet av högst 512 Mbit Fri 0 

8542 32 69 – – – – – – Med en minneskapacitet av mer än 512 Mbit Fri 0 

8542 32 75 – – – – – Andra minnen Fri 0 

8542 32 90 – – – – Andra minnen Fri 0 

8542 33 00 – – Förstärkare Fri 0 

8542 39 – – Andra 

8542 39 10 – – – Produkter enligt anmärkning 8 b 3 till detta kapitel Fri 0 

8542 39 90 – – – Andra Fri 0 

8542 90 00 – Delar Fri 0 

8543 Elektriska maskiner och apparater med självständiga arbets
uppgifter, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans i 
detta kapitel 

8543 10 00 – Partikelacceleratorer 4 0 

8543 20 00 – Signalgeneratorer 3,7 0 

8543 30 00 – Maskiner och apparater för elmetallisering på elektrolytisk 
väg, för elektrolys eller för elektrofores 

3,7 0 

8543 70 – Andra maskiner och apparater 

8543 70 10 – – Maskiner för översättnings- eller ordboksändamål Fri 0 

8543 70 30 – – Antennförstärkare 3,7 0 

– – Solsängar, sollampor och liknande solningsutrustning 

– – – För lysrör med ultravioletta Alfastrålar (UVA)
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8543 70 51 – – – – Med en största rörlängd av 100 cm 3,7 0 

8543 70 55 – – – – Andra 3,7 0 

8543 70 59 – – – Andra 3,7 0 

8543 70 60 – – Apparater för aktivering av elektriska stängsel 3,7 0 

8543 70 90 – – Andra 3,7 0 

8543 90 00 – Delar 3,7 0 

8544 Isolerad (inbegripet lackerad eller anodoxiderad) tråd och ka
bel (inbegripet koaxialkabel) och andra isolerade elektriska 
ledare, även försedda med kopplingsanordningar; optiska fi
berkablar, i vilka varje enskild fiber är försedd med eget hölje, 
även i förening med elektriska ledare eller försedda med kopp
lingsanordningar 

– Tråd för lindning av spolar 

8544 11 – – Av koppar 

8544 11 10 – – – Lackerad eller emaljerad 3,7 0 

8544 11 90 – – – Annan 3,7 0 

8544 19 – – Annan 

8544 19 10 – – – Lackerad eller emaljerad 3,7 0 

8544 19 90 – – – Annan 3,7 0 

8544 20 00 – Koaxialkabel och andra elektriska koaxialledare 3,7 0 

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

3,7 0 

– Andra elektriska ledare, för en spänning av högst 1 000 V 

8544 42 – – Med kopplingsanordningar 

8544 42 10 – – – Av det slag som används för telekommunikation Fri 0 

8544 42 90 – – – Andra 3,3 0 

8544 49 – – Andra 

8544 49 20 – – – Av sådana slag som används för telekommunikationer, 
för en spänning av högst 80 V 

Fri 0 

– – – Andra 

8544 49 91 – – – – Tråd och kablar, med en diameter på ledarens enskilda 
trådar av mer än 0,51 mm 

3,7 0 

– – – – Andra
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8544 49 93 – – – – – För en spänning av högst 80 V 3,7 0 

8544 49 95 – – – – – För en spänning av mer än 80 V men lägre än 1 000 V 3,7 0 

8544 49 99 – – – – – För en spänning av 1 000 V 3,7 0 

8544 60 – Andra elektriska ledare, för en spänning av mer än 1 000 V 

8544 60 10 – – Med kopparledare 3,7 0 

8544 60 90 – – Med andra ledare 3,7 0 

8544 70 00 – Optiska fiberkablar Fri 0 

8545 Kolelektroder, kolborstar, lampkol, kol för galvaniska element 
och andra artiklar av grafit eller annat kol, även i förening 
med metall, av sådana slag som används för elektriskt ända
mål 

– Elektroder 

8545 11 00 – – Av sådana slag som används i ugnar 2,7 0 

8545 19 – – Andra 

8545 19 10 – – – Elektroder för elektrolysanläggningar 2,7 0 

8545 19 90 – – – Andra 2,7 0 

8545 20 00 – Kolborstar 2,7 0 

8545 90 – Andra slag 

8545 90 10 – – Värmemotstånd 1,7 0 

8545 90 90 – – Andra 2,7 0 

8546 Elektriska isolatorer, oavsett material 

8546 10 00 – Av glas 3,7 0 

8546 20 – Av keramiskt material 

8546 20 10 – – Utan metalldelar 4,7 0 

– – Med metalldelar 

8546 20 91 – – – För luftledningar och kontaktledningar 4,7 0 

8546 20 99 – – – Andra 4,7 0 

8546 90 – Andra slag 

8546 90 10 – – Av plast 3,7 0 

8546 90 90 – – Andra 3,7 0
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8547 Isolerdetaljer (med undantag av isolatorer enligt nr 8546) för 
elektriska maskiner eller apparater eller för annat elektriskt 
ändamål, utgörande detaljer helt av isolermaterial bortsett 
från mindre metalldelar (t.ex. gängade hylsor) som ingjutits 
eller inpressats i massan i samband med tillverkningen och 
som är avsedda uteslutande för sammanfogning; elektriska 
isolerrör samt förbindningsdetaljer till sådana, av oädel metall, 
invändigt belagda med isolermaterial 

8547 10 – Isolerdetaljer av keramiskt material 

8547 10 10 – – Innehållande minst 80 viktprocent metalloxider 4,7 0 

8547 10 90 – – Andra 4,7 0 

8547 20 00 – Isolerdetaljer av plast 3,7 0 

8547 90 00 – Andra slag 3,7 0 

8548 Avfall och skrot av galvaniska element, batterier och elektriska 
ackumulatorer; förbrukade galvaniska element, förbrukade 
batterier och förbrukade elektriska ackumulatorer; elektriska 
delar till maskiner och apparater, inte nämnda eller inbegripna 
någon annanstans i detta kapitel 

8548 10 – Avfall och skrot av galvaniska element, batterier och elekt
riska ackumulatorer; förbrukade galvaniska element, förbru
kade batterier och förbrukade elektriska ackumulatorer 

8548 10 10 – – Förbrukade galvaniska element och förbrukade batterier 4,7 0 

– – Förbrukade elektriska ackumulatorer 

8548 10 21 – – – Blyackumulatorer 2,6 0 

8548 10 29 – – – Andra 2,6 0 

– – Avfall och skrot av galvaniska element, batterier och elekt
riska ackumulatorer 

8548 10 91 – – – Innehållande bly Fri 0 

8548 10 99 – – – Andra Fri 0 

8548 90 – Andra 

8548 90 20 – – Arbetsminnen i sammansättningar såsom D-RAM stackar 
och moduler 

Fri 0 

8548 90 90 – – Andra 2,7 0 

86 KAPITEL 86 – LOK OCH ANNAN RULLANDE JÄRNVÄGS- 
OCH SPÅRVÄGSMATERIEL SAMT DELAR TILL SÅDAN MA
TERIEL; STATIONÄR JÄRNVÄGS- OCH SPÅRVÄGSMATE
RIEL SAMT DELAR TILL SÅDAN MATERIEL; MEKANISK 
(INBEGRIPET ELEKTROMEKANISK) TRAFIKSIGNALERINGS
UTRUSTNING AV ALLA SLAG 

8601 Lok drivna med kraft från en yttre elektrisk kraftkälla eller 
från elektriska ackumulatorer
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8601 10 00 – Drivna med kraft från en yttre elektrisk kraftkälla 1,7 0 

8601 20 00 – Drivna med kraft från elektriska ackumulatorer 1,7 0 

8602 Andra lok; tendrar 

8602 10 00 – Dieselelektriska lok 1,7 0 

8602 90 00 – Andra slag 1,7 0 

8603 Självgående vagnar för järnvägar eller spårvägar, andra än 
sådana som omfattas av nr 8604 

8603 10 00 – Drivna med kraft från en yttre elektrisk kraftkälla 1,7 0 

8603 90 00 – Andra slag 1,7 0 

8604 00 00 Underhålls- och servicevagnar för järnvägar eller spårvägar, 
även självgående (t.ex. verkstadsvagnar, kranvagnar, vagnar 
med utrustning för hoppackning av spårunderlag eller för 
utläggning av räls samt undersökningsvagnar och dressiner) 

1,7 0 

8605 00 00 Personvagnar för järnvägar eller spårvägar, inte självgående; 
resgodsvagnar, postvagnar och andra specialvagnar för järn
vägar eller spårvägar, inte självgående (med undantag av så
dana som omfattas av nr 8604) 

1,7 0 

8606 Godsvagnar för järnvägar eller spårvägar, inte självgående 

8606 10 00 – Tankvagnar o.d. 1,7 0 

8606 30 00 – Vagnar med anordning för automatisk lossning, andra än 
vagnar enligt nr 8606 10 

1,7 0 

– Andra slag 

8606 91 – – Täckta och slutna 

8606 91 10 – – – Speciellt konstruerade för transport av högradioaktivt ma
terial (Euratom) 

1,7 0 

8606 91 80 – – – Andra 1,7 0 

8606 92 00 – – Öppna, med icke borttagbara sidor med en höjd av mer än 
60 cm 

1,7 0 

8606 99 00 – – Andra 1,7 0 

8607 Delar till lok eller annan rullande järnvägs- eller spårvägsmate
riel 

– Boggier, axlar och hjul samt delar till dessa varor 

8607 11 00 – – Drivande boggier 1,7 0 

8607 12 00 – – Andra boggier 1,7 0 

8607 19 – – Andra, inbegripet delar 

– – – Axlar, även hopmonterade; hjul och delar till dessa varor
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8607 19 01 – – – – Av gjutet järn eller stål 2,7 0 

8607 19 11 – – – – Av sänksmitt stål 2,7 0 

8607 19 18 – – – – Andra 2,7 0 

– – – Delar till boggier o.d. 

8607 19 91 – – – – Av gjutet järn eller stål 1,7 0 

8607 19 99 – – – – Andra 1,7 0 

– Bromsapparater och delar till bromsapparater 

8607 21 – – Luftbromsar och delar till sådana bromsar 

8607 21 10 – – – Av gjutet järn eller stål 1,7 0 

8607 21 90 – – – Andra 1,7 0 

8607 29 – – Andra 

8607 29 10 – – – Av gjutet järn eller stål 1,7 0 

8607 29 90 – – – Andra 1,7 0 

8607 30 – Dragkrokar och andra kopplingsanordningar, buffertar samt 
delar till dessa varor 

8607 30 01 – – Av gjutet järn eller stål 1,7 0 

8607 30 99 – – Andra 1,7 0 

– Andra delar 

8607 91 – – Till lok 

8607 91 10 – – – Axelboxar och delar till dessa varor 3,7 0 

– – – Andra 

8607 91 91 – – – – Av gjutet järn eller stål 1,7 0 

8607 91 99 – – – – Andra 1,7 0 

8607 99 – – Andra 

8607 99 10 – – – Axelboxar och delar till dessa varor 3,7 0 

8607 99 30 – – – Karosserier och delar till dessa varor 1,7 0 

8607 99 50 – – – Underreden och delar till dessa varor 1,7 0 

8607 99 90 – – – Andra 1,7 0 

8608 00 Stationär järnvägs- och spårvägsmateriel; mekanisk (inbegripet 
elektromekanisk) signalerings-, säkerhets- och trafikövervak
ningsutrustning för järnvägar, spårvägar, landsvägar, gator, 
inre vattenvägar, parkeringsplatser, hamnanläggningar eller 
flygfält; delar till sådan materiel och utrustning
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8608 00 10 – Utrustning för järnvägar eller spårvägar 1,7 0 

8608 00 30 – Annan utrustning 1,7 0 

8608 00 90 – Delar 1,7 0 

8609 00 Godsbehållare (containrar), inbegripet sådana för transport av 
vätskor, speciellt konstruerade och utrustade för befordran 
med ett eller flera slag av transportmedel 

8609 00 10 – Containrar med blyavskärmning för transport av radioaktivt 
material (Euratom) 

Fri 0 

8609 00 90 – Andra Fri 0 

87 KAPITEL 87 – FORDON, ANDRA ÄN RULLANDE JÄRN
VÄGS- ELLER SPÅRVÄGSMATERIEL, SAMT DELAR OCH 
TILLBEHÖR TILL FORDON 

8701 Traktorer (andra än dragtruckar enligt nr 8709) 

8701 10 00 – Traktorer som framförs av gående 3 0 

8701 20 – Dragfordon för påhängsvagnar 

8701 20 10 – – Nya 16 5 

8701 20 90 – – Begagnade 16 5 

8701 30 – Bandtraktorer 

8701 30 10 – – Pistmaskiner Fri 0 

8701 30 90 – – Andra slag Fri 0 

8701 90 – Andra slag 

– – Jordbrukstraktorer (med undantag av traktorer som fram
förs av gående) samt skogsbrukstraktorer, med hjul 

– – – Nya 

8701 90 11 – – – – Med en effekt av högst 18 kW Fri 0 

8701 90 20 – – – – Med en effekt av mer än 18 kW men högst 37 kW Fri 0 

8701 90 25 – – – – Med en effekt av mer än 37 kW men högst 59 kW Fri 0 

8701 90 31 – – – – Med en effekt av mer än 59 kW men högst 75 kW Fri 0 

8701 90 35 – – – – Med en effekt av mer än 75 kW men högst 90 kW Fri 0 

8701 90 39 – – – – Med en effekt av mer än 90 kW Fri 0 

8701 90 50 – – – Begagnade Fri 0 

8701 90 90 – – Andra 7 0
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8702 Motorfordon för transport av minst 10 personer, inbegripet 
föraren 

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

– – Med en cylindervolym av mer än 2 500 cm 3 

8702 10 11 – – – Nya 16 0 

8702 10 19 – – – Begagnade 16 0 

– – Med en cylindervolym av högst 2 500 cm 3 

8702 10 91 – – – Nya 10 0 

8702 10 99 – – – Begagnade 10 0 

8702 90 – Andra 

– – Med förbränningskolvmotor med gnisttändning 

– – – Med en cylindervolym av mer än 2 800 cm 3 

8702 90 11 – – – – Nya 16 0 

8702 90 19 – – – – Begagnade 16 0 

– – – Med en cylindervolym av högst 2 800 cm 3 

8702 90 31 – – – – Nya 10 0 

8702 90 39 – – – – Begagnade 10 0 

8702 90 90 – – Med annan motor 10 0 

8703 Bilar och andra motorfordon, konstruerade huvudsakligen för 
personbefordran (andra än sådana enligt nr 8702), inbegripet 
stationsvagnar och tävlingsbilar 

8703 10 – Fordon speciellt konstruerade för färd på snö; fordon för 
golfbanor och liknande fordon 

8703 10 11 – – Fordon speciellt konstruerade för färd på snö, med förbrän
ningskolvmotor med kompressionständning (diesel- eller 
semidieselmotor) eller med gnisttändning 

5 0 

8703 10 18 – – Andra 10 0 

– Andra fordon, med förbränningskolvmotor med gnisttänd
ning och fram- och återgående kolvar samt med en cylin
dervolym av 

8703 21 – – Högst 1 000 cm 3 

8703 21 10 – – – Nya 10 5 

8703 21 90 – – – Begagnade 10 5

SV L 127/1070 Europeiska unionens officiella tidning 14.5.2011

1635 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 31 schwedischer Vertragstext (Normativer Teil)1072 von 1432

www.parlament.gv.at



KN2007 Varuslag Bastullsats Kategori Ingångspris 

8703 22 – – Mer än 1 000 cm 3 men högst 1 500 cm 3 

8703 22 10 – – – Nya 10 5 

8703 22 90 – – – Begagnade 10 5 

8703 23 – – Mer än 1 500 cm 3 men högst 3 000 cm 3 

– – – Nya 

8703 23 11 – – – – Husbilar 10 3 

8703 23 19 – – – – Andra 10 3 

8703 23 90 – – – Begagnade 10 3 

8703 24 – – Mer än 3 000 cm 3 

8703 24 10 – – – Nya 10 3 

8703 24 90 – – – Begagnade 10 3 

– Andra fordon, med förbränningskolvmotor med kompres
sionständning (diesel- och semidieselmotor) samt med en 
cylindervolym av 

8703 31 – – Högst 1 500 cm 3 

8703 31 10 – – – Nya 10 5 

8703 31 90 – – – Begagnade 10 5 

8703 32 – – Mer än 1 500 cm 3 men högst 2 500 cm 3 

– – – Nya 

8703 32 11 – – – – Husbilar 10 3 

8703 32 19 – – – – Andra 10 3 

8703 32 90 – – – Begagnade 10 3 

8703 33 – – Mer än 2 500 cm 3 

– – – Nya 

8703 33 11 – – – – Husbilar 10 3 

8703 33 19 – – – – Andra 10 3 

8703 33 90 – – – Begagnade 10 3 

8703 90 – Andra slag 

8703 90 10 – – Med elektrisk motor 10 5 

8703 90 90 – – Andra 10 5
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8704 Motorfordon för godsbefordran 

8704 10 – Dumprar, konstruerade för användning i terräng 

8704 10 10 – – Med förbränningskolvmotor med kompressionständning 
(diesel- eller semidieselmotor) eller med gnisttändning 

Fri 0 

8704 10 90 – – Andra Fri 0 

– Andra fordon med förbränningsmotor med kompressions
tändning (diesel- eller semidieselmotor) 

8704 21 – – Med en totalvikt av högst 5 ton 

8704 21 10 – – – Speciellt konstruerade för transport av högradioaktivt ma
terial (Euratom) 

3,5 0 

– – – Andra 

– – – – Med motorer med en cylindervolym av mer än 
2 500 cm 3 

8704 21 31 – – – – – Nya 22 5 

8704 21 39 – – – – – Begagnade 22 5 

– – – – Med motorer med en cylindervolym av högst 2 500 cm 3 

8704 21 91 – – – – – Nya 10 5 

8704 21 99 – – – – – Begagnade 10 5 

8704 22 – – Med en totalvikt av mer än 5 ton men högst 20 ton 

8704 22 10 – – – Speciellt konstruerade för transport av högradioaktivt ma
terial (Euratom) 

3,5 0 

– – – Andra 

8704 22 91 – – – – Nya 22 3 

8704 22 99 – – – – Begagnade 22 3 

8704 23 – – Med en totalvikt av mer än 20 ton 

8704 23 10 – – – Speciellt konstruerade för transport av högradioaktivt ma
terial (Euratom) 

3,5 0 

– – – Andra 

8704 23 91 – – – – Nya 22 5 

8704 23 99 – – – – Begagnade 22 5 

– Andra fordon med förbränningsmotor med gnisttändning
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8704 31 – – Med en totalvikt av högst 5 ton 

8704 31 10 – – – Speciellt konstruerade för transport av högradioaktivt ma
terial (Euratom) 

3,5 0 

– – – Andra 

– – – – Med motorer med en cylindervolym av mer än 
2 800 cm 3 

8704 31 31 – – – – – Nya 22 3 

8704 31 39 – – – – – Begagnade 22 3 

– – – – Med motorer med en cylindervolym av högst 2 800 cm 3 

8704 31 91 – – – – – Nya 10 3 

8704 31 99 – – – – – Begagnade 10 3 

8704 32 – – Med en totalvikt av mer än 5 ton 

8704 32 10 – – – Speciellt konstruerade för transport av högradioaktivt ma
terial (Euratom) 

3,5 0 

– – – Andra 

8704 32 91 – – – – Nya 22 3 

8704 32 99 – – – – Begagnade 22 3 

8704 90 00 – Andra 10 0 

8705 Motorfordon för speciella ändamål, andra än sådana som är 
konstruerade huvudsakligen för person- eller godsbefordran 
(t.ex. bärgningsbilar, kranbilar, brandbilar, bilar med betong
blandare, bilar med anordning för sopning eller spolning, 
verkstadsbilar och röntgenbilar) 

8705 10 00 – Kranbilar 3,7 0 

8705 20 00 – Bilar med djupborrningsutrustning 3,7 0 

8705 30 00 – Brandbilar 3,7 0 

8705 40 00 – Bilar med betongblandare 3,7 0 

8705 90 – Andra slag 

8705 90 10 – – Bärgningsbilar 3,7 0 

8705 90 30 – – Bilar med betongpumpar 3,7 0 

8705 90 90 – – Andra 3,7 0

SV 14.5.2011 Europeiska unionens officiella tidning L 127/1073

1635 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 31 schwedischer Vertragstext (Normativer Teil) 1075 von 1432

www.parlament.gv.at



KN2007 Varuslag Bastullsats Kategori Ingångspris 

8706 00 Underreden försedda med motor, till motorfordon enligt 
nr 8701–8705 

– Underreden till fordon enligt nr 8701; underreden till mo
torfordon enligt nr 8702, 8703 eller 8704 som har en 
förbränningskolvmotor antingen med kompressionständning 
(diesel- eller semidieselmotor) med en cylindervolym av mer 
än 2 500 cm 3 eller med gnisttändning med en cylindervo
lym av mer än 2 800 cm 3 

8706 00 11 – – Till fordon enligt nr 8702 eller 8704 19 3 

8706 00 19 – – Andra 6 3 

– Andra 

8706 00 91 – – Till fordon enligt nr 8703 4,5 3 

8706 00 99 – – Andra 10 3 

8707 Karosserier (inbegripet förarhytter) till motorfordon enligt nr 
8701–8705 

8707 10 – Till fordon enligt nr 8703 

8707 10 10 – – För industriell sammansättning 4,5 0 

8707 10 90 – – Andra 4,5 3 

8707 90 – Andra 

8707 90 10 – – För industriell sammansättning av: Fordon enligt nr 
8701 10 som framförs av gående; Motorfordon enligt nr 
8704 som har en förbränningskolvmotor antingen med 
kompressionständning (diesel- eller semidieselmotor) med 
en cylindervolym av högst 2 500 cm 3 eller gnisttändning 
med en cylindervolym av högst 2 800 cm 3 ; Motorfordon 
för speciella ändamål enligt nr 8705 

4,5 3 

8707 90 90 – – Andra 4,5 3 

8708 Delar och tillbehör till motorfordon enligt nr 8701–8705 

8708 10 – Stötfångare och delar till stötfångare 

8708 10 10 – – För industriell sammansättning av: Motorfordon enligt nr 
8703; Motorfordon enligt nr 8704 som har en förbrän
ningskolvmotor antingen med kompressionständning (die
sel- eller semidieselmotor) med en cylindervolym av högst 
2 500 cm 3 eller gnisttändning med en cylindervolym av 
högst 2 800 cm 3 ; Motorfordon enligt nr 8705 

3 0 

8708 10 90 – – Andra 4,5 0 

– Andra delar och tillbehör till karosserier (inbegripet förarhyt
ter) 

8708 21 – – Säkerhetsbälten
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8708 21 10 – – – För industriell sammansättning av: Motorfordon enligt nr 
8703; Motorfordon enligt nr 8704 som har en förbrän
ningskolvmotor antingen med kompressionständning 
(diesel- eller semidieselmotor) med en cylindervolym av 
högst 2 500 cm 3 eller gnisttändning med en cylindervo
lym av högst 2 800 cm 3 ; Motorfordon enligt nr 8705 

3 0 

8708 21 90 – – – Andra 4,5 0 

8708 29 – – Andra 

8708 29 10 – – – För industriell sammansättning av: Fordon enligt nr 
8701 10 som framförs av gående; Motorfordon enligt 
nr 8703; Motorfordon enligt nr 8704 som har en för
bränningskolvmotor antingen med kompressionständning 
(diesel- eller semidieselmotor) med en cylindervolym av 
högst 2 500 cm 3 eller gnisttändning med en cylindervo
lym av högst 2 800 cm 3 ; Motorfordon enligt nr 8705 

3 0 

8708 29 90 – – – Andra 4,5 0 

8708 30 – Bromsar och servobromsar; delar till sådana 

8708 30 10 – – För industriell sammansättning av: Fordon enligt nr 
8701 10 som framförs av gående; Motorfordon enligt nr 
8703; Motorfordon enligt nr 8704 som har en förbrän
ningskolvmotor antingen med kompressionständning (die
sel- eller semidieselmotor) med en cylindervolym av högst 
2 500 cm 3 eller gnisttändning med en cylindervolym av 
högst 2 800 cm 3 ; Motorfordon enligt nr 8705 

3 0 

– – Andra 

8708 30 91 – – – Till skivbromsar 4,5 0 

8708 30 99 – – – Andra 4,5 0 

8708 40 – Växellådor och delar till växellådor 

8708 40 20 – – För industriell sammansättning av: Fordon enligt nr 
8701 10 som framförs av gående; Motorfordon enligt nr 
8703; Motorfordon enligt nr 8704 som har en förbrän
ningskolvmotor antingen med kompressionständning (die
sel- eller semidieselmotor) med en cylindervolym av högst 
2 500 cm 3 eller gnisttändning med en cylindervolym av 
högst 2 800 cm 3 ; Motorfordon enligt nr 8705 

3 0 

– – Andra 

8708 40 50 – – – Växellådor 4,5 0 

– – – Delar 

8708 40 91 – – – – Av sänksmitt stål 4,5 0 

8708 40 99 – – – – Andra 3,5 0
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8708 50 – Drivaxlar med differential, även utrustade med andra trans
missionsdelar, och icke drivande axlar; delar till sådana 

8708 50 20 – – För industriell sammansättning av: Motorfordon enligt nr 
8703; Motorfordon enligt nr 8704 som har en förbrän
ningskolvmotor antingen med kompressionständning (die
sel- eller semidieselmotor) med en cylindervolym av högst 
2 500 cm 3 eller gnisttändning med en cylindervolym av 
högst 2 800 cm 3 ; Motorfordon enligt nr 8705 

3 0 

– – Andra 

8708 50 35 – – – Drivaxlar med differential, även utrustade med andra 
transmissionsdelar, och icke drivande axlar 

4,5 0 

– – – Delar 

8708 50 55 – – – – Av sänksmitt stål 4,5 0 

– – – – Andra 

8708 50 91 – – – – – Till icke drivande axlar 4,5 0 

8708 50 99 – – – – – Andra 3,5 0 

8708 70 – Hjul samt delar och tillbehör till hjul 

8708 70 10 – – För industriell sammansättning av: Fordon enligt nr 
8701 10 som framförs av gående; Motorfordon enligt nr 
8703; Motorfordon enligt nr 8704 som har en förbrän
ningskolvmotor antingen med kompressionständning (die
sel- eller semidieselmotor) med en cylindervolym av högst 
2 500 cm 3 eller gnisttändning med en cylindervolym av 
högst 2 800 cm 3 ; Motorfordon enligt nr 8705 

3 0 

– – Andra 

8708 70 50 – – – Aluminiumhjul; delar och tillbehör till hjul, av aluminium 4,5 0 

8708 70 91 – – – Delar till hjul, gjutna i ett stycke till stjärnform, av järn 
eller stål 

3 0 

8708 70 99 – – – Andra 4,5 0 

8708 80 – Upphängningssystem och delar till sådana (inbegripet stöt
dämpare) 

8708 80 20 – – För industriell sammansättning av: Motorfordon enligt nr 
8703; Motorfordon enligt nr 8704 som har en förbrän
ningskolvmotor antingen med kompressionständning (die
sel- eller semidieselmotor) med en cylindervolym av högst 
2 500 cm 3 eller gnisttändning med en cylindervolym av 
högst 2 800 cm 3 ; Motorfordon enligt nr 8705 

3 0 

– – Andra
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8708 80 35 – – – Stötdämpare 4,5 0 

8708 80 55 – – – Stabilisatorer; andra torsionsstavar 3,5 0 

– – – Andra 

8708 80 91 – – – – Av sänksmitt stål 4,5 0 

8708 80 99 – – – – Andra 3,5 0 

– Andra delar och tillbehör 

8708 91 – – Kylare och delar till kylare 

8708 91 20 – – – För industriell sammansättning av: Fordon enligt nr 
8701 10 som framförs av gående; Motorfordon enligt 
nr 8703; Motorfordon enligt nr 8704 som har en för
bränningskolvmotor antingen med kompressionständning 
(diesel- eller semidieselmotor) med en cylindervolym av 
högst 2 500 cm 3 eller gnisttändning med en cylindervo
lym av högst 2 800 cm 3 ; Motorfordon enligt nr 8705 

3 0 

– – – Andra 

8708 91 35 – – – – Kylare 4,5 0 

– – – – Delar 

8708 91 91 – – – – – Av sänksmitt stål 4,5 0 

8708 91 99 – – – – – Andra 3,5 0 

8708 92 – – Ljuddämpare och avgasrör; delar till sådana 

8708 92 20 – – – För industriell sammansättning av: Fordon enligt nr 
8701 10 som framförs av gående; Motorfordon enligt 
nr 8703; Motorfordon enligt nr 8704 som har en för
bränningskolvmotor antingen med kompressionständning 
(diesel- eller semidieselmotor) med en cylindervolym av 
högst 2 500 cm 3 eller gnisttändning med en cylindervo
lym av högst 2 800 cm 3 ; Motorfordon enligt nr 8705 

3 0 

– – – Andra 

8708 92 35 – – – – Ljuddämpare och avgasrör 4,5 0 

– – – Delar 

8708 92 91 – – – – Av sänksmitt stål 4,5 0 

8708 92 99 – – – – Andra 3,5 0 

8708 93 – – Kopplingar och delar till kopplingar
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8708 93 10 – – – För industriell sammansättning av: Fordon enligt nr 
8701 10 som framförs av gående; Motorfordon enligt 
nr 8703; Motorfordon enligt nr 8704 som har en för
bränningskolvmotor antingen med kompressionständning 
(diesel- eller semidieselmotor) med en cylindervolym av 
högst 2 500 cm 3 eller gnisttändning med en cylindervo
lym av högst 2 800 cm 3 ; Motorfordon enligt nr 8705 

3 0 

8708 93 90 – – – Andra 4,5 0 

8708 94 – – Rattar, styrkolonner och styrväxlar; delar till sådana 

8708 94 20 – – – För industriell sammansättning av: Motorfordon enligt nr 
8703; Motorfordon enligt nr 8704 som har en förbrän
ningskolvmotor antingen med kompressionständning 
(diesel- eller semidieselmotor) med en cylindervolym av 
högst 2 500 cm 3 eller gnisttändning med en cylindervo
lym av högst 2 800 cm 3 ; Motorfordon enligt nr 8705 

3 0 

– – – Andra 

8708 94 35 – – – – Rattar, styrkolonner och styrväxlar 4,5 0 

– – – – Delar 

8708 94 91 – – – – – Av sänksmitt stål 4,5 0 

8708 94 99 – – – – – Andra 3,5 0 

8708 95 – – Krockkuddar med uppblåsningssystem; delar till sådana 

8708 95 10 – – – För industriell sammansättning av: Fordon enligt nr 
8701 10 som framförs av gående; Motorfordon enligt 
nr 8703; Motorfordon enligt nr 8704 som har en för
bränningskolvmotor antingen med kompressionständning 
(diesel- eller semidieselmotor) med en cylindervolym av 
högst 2 500 cm 3 eller gnisttändning med en cylindervo
lym av högst 2 800 cm 3 ; Motorfordon enligt nr 8705 

3 0 

– – – Andra 

8708 95 91 – – – – Av sänksmitt stål 4,5 0 

8708 95 99 – – – – Andra 3,5 0 

8708 99 – – Andra 

8708 99 10 – – – För industriell sammansättning av: Fordon enligt nr 
8701 10 som framförs av gående; Motorfordon enligt 
nr 8703; Motorfordon enligt nr 8704 som har en för
bränningskolvmotor antingen med kompressionständning 
(diesel- eller semidieselmotor) med en cylindervolym av 
högst 2 500 cm 3 eller gnisttändning med en cylindervo
lym av högst 2 800 cm 3 ; Motorfordon enligt nr 8705 

3 0 

– – – Andra
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8708 99 93 – – – – Av sänksmitt stål 4,5 0 

8708 99 97 – – – – Andra 3,5 0 

8709 Truckar, inte försedda med lyft- eller hanteringsutrustning, av 
sådana slag som används i fabriker, magasin, hamnområden 
eller på flygplatser för korta transporter av gods; dragtruckar 
av sådana slag som används på järnvägsperronger; delar till 
fordon enligt detta nummer 

– Fordon 

8709 11 – – För elektrisk drift 

8709 11 10 – – – Speciellt konstruerade för transport av högradioaktivt ma
terial (Euratom) 

2 0 

8709 11 90 – – – Andra 4 0 

8709 19 – – Andra 

8709 19 10 – – – Speciellt konstruerade för transport av högradioaktivt ma
terial (Euratom) 

2 0 

8709 19 90 – – – Andra 4 0 

8709 90 00 – Delar 3,5 0 

8710 00 00 Stridsvagnar och andra motordrivna pansrade stridsfordon, 
även utrustade med vapen, samt delar till sådana fordon 

1,7 0 

8711 Motorcyklar (inbegripet mopeder) samt cyklar försedda med 
hjälpmotor, med eller utan sidvagn; sidvagnar 

8711 10 00 – Med förbränningskolvmotor med fram- och återgående kolv 
eller kolvar och med en cylindervolym av högst 50 cm 3 

8 0 

8711 20 – Med förbränningskolvmotor med fram- och återgående kolv 
eller kolvar och med en cylindervolym av mer än 50 cm 3 
men högst 250 cm 3 

8711 20 10 – – Skotrar 8 0 

– – Andra med en cylindervolym av 

8711 20 91 – – – Mer än 50 cm 3 men högst 80 cm 3 8 0 

8711 20 93 – – – Mer än 80 cm 3 men högst 125 cm 3 8 0 

8711 20 98 – – – Mer än 125 cm 3 men högst 250 cm 3 8 0 

8711 30 – Med förbränningskolvmotor med fram- och återgående kolv 
eller kolvar och med en cylindervolym av mer än 250 cm 3 
men högst 500 cm 3 

8711 30 10 – – Med en cylindervolym av mer än 250 cm 3 men högst 
380 cm 3 

6 0
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8711 30 90 – – Med en cylindervolym av mer än 380 cm 3 men högst 
500 cm 3 

6 0 

8711 40 00 – Med förbränningskolvmotor med fram- och återgående kolv 
eller kolvar och med en cylindervolym av mer än 500 cm 3 
men högst 800 cm 3 

6 0 

8711 50 00 – Med förbränningskolvmotor med fram- och återgående kolv 
eller kolvar och med en cylindervolym av mer än 800 cm 3 

6 0 

8711 90 00 – Andra slag 6 0 

8712 00 Tvåhjuliga cyklar och andra cyklar (inbegripet trehjuliga trans
portcyklar), utan motor 

8712 00 10 – Utan kullager 15 3 

– Andra 

8712 00 30 – – Tvåhjuliga cyklar 14 3 

8712 00 80 – – Andra 15 3 

8713 Rullstolar och andra fordon för sjuka eller rörelsehindrade, 
även med motor eller annan mekanisk framdrivningsanord
ning 

8713 10 00 – Utan mekanisk framdrivningsanordning Fri 0 

8713 90 00 – Andra Fri 0 

8714 Delar och tillbehör till fordon enligt nr 8711–8713 

– Till motorcyklar (inbegripet mopeder) 

8714 11 00 – – Sadlar och säten 3,7 0 

8714 19 00 – – Andra 3,7 3 

8714 20 00 – Till fordon för sjuka eller rörelsehindrade Fri 0 

– Andra slag 

8714 91 – – Ramar och gafflar samt delar till sådana 

8714 91 10 – – – Ramar 4,7 3 

8714 91 30 – – – Framgafflar 4,7 0 

8714 91 90 – – – Delar 4,7 0 

8714 92 – – Hjulfälgar och ekrar 

8714 92 10 – – – Fälgar 4,7 3 

8714 92 90 – – – Ekrar 4,7 0 

8714 93 – – Nav, andra än frihjulsnav med broms och navbromsar, 
samt kedjekransar för hjul med frigång
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8714 93 10 – – – Nav, utan frihjul eller broms 4,7 0 

8714 93 90 – – – Kedjekransar för hjul med frigång 4,7 0 

8714 94 – – Bromsar, inbegripet frihjulsnav med broms, samt navbrom
sar, även som delar till sådana artiklar 

8714 94 10 – – – Frihjulsnav med broms och navbroms 4,7 0 

8714 94 30 – – – Andra bromsar 4,7 0 

8714 94 90 – – – Delar 4,7 0 

8714 95 00 – – Sadlar och säten 4,7 0 

8714 96 – – Pedaler och vevpartier samt delar till sådana 

8714 96 10 – – – Pedaler 4,7 0 

8714 96 30 – – – Vevpartier 4,7 0 

8714 96 90 – – – Delar 4,7 0 

8714 99 – – Andra 

8714 99 10 – – – Styren 4,7 0 

8714 99 30 – – – Pakethållare 4,7 0 

8714 99 50 – – – Kedjeväxlar 4,7 0 

8714 99 90 – – – Andra; delar 4,7 0 

8715 00 Barnvagnar och delar till barnvagnar 

8715 00 10 – Barnvagnar 2,7 0 

8715 00 90 – Delar 2,7 0 

8716 Släpfordon och påhängsvagnar; andra fordon, utan mekanisk 
framdrivningsanordning; delar till sådana fordon 

8716 10 – Släpfordon och påhängsvagnar av husvagnstyp, avsedda för 
bostads- eller campingändamål 

8716 10 10 – – Hopfällbara husvagnar 2,7 0 

– – Andra 

8716 10 91 – – – Med en vikt av högst 750 kg 2,7 0 

8716 10 94 – – – Med en vikt av mer än 750 kg men högst 1 600 kg 2,7 0 

8716 10 96 – – – Med en vikt av mer än 1 600 kg men högst 3 500 kg 2,7 0 

8716 10 99 – – – Med en vikt av mer än 3 500 kg 2,7 0
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8716 20 00 – Självlastande eller självlossande släpfordon och påhängsvag
nar avsedda för lantbruksändamål 

2,7 0 

– Andra släpfordon och påhängsvagnar för godsbefordran 

8716 31 00 – – Släpfordon och påhängsvagnar försedda med tank 2,7 0 

8716 39 – – Andra 

8716 39 10 – – – Speciellt konstruerade för transport av högradioaktivt ma
terial (Euratom) 

2,7 0 

– – – Andra 

– – – – Nya 

8716 39 30 – – – – – Påhängsvagnar 2,7 0 

– – – – – Andra 

8716 39 51 – – – – – – Enaxlade 2,7 0 

8716 39 59 – – – – – – Andra 2,7 0 

8716 39 80 – – – – Begagnade 2,7 0 

8716 40 00 – Andra släpfordon och påhängsvagnar 2,7 0 

8716 80 00 – Andra fordon 1,7 0 

8716 90 – Delar 

8716 90 10 – – Underreden 1,7 0 

8716 90 30 – – Karosserier 1,7 0 

8716 90 50 – – Axlar 1,7 0 

8716 90 90 – – Andra delar 1,7 0 

88 KAPITEL 88 – LUFTFARTYG OCH RYMDFARKOSTER SAMT 
DELAR TILL SÅDANA 

8801 00 Ballonger och luftskepp; segel- och glidflygplan, hängglidare 
och andra luftfartyg utan motor 

8801 00 10 – Ballonger och luftskepp; segel- och glidflygplan och häng
glidare 

3,7 0 

8801 00 90 – Andra 2,7 0 

8802 Andra luftfartyg (t.ex. helikoptrar och flygplan); rymdfarkoster 
(inbegripet satelliter) och bärraketer för satelliter och rymdfar
koster 

– Helikoptrar 

8802 11 00 – – Med en tomvikt av högst 2 000 kg 7,5 3
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8802 12 00 – – Med en tomvikt av mer än 2 000 kg 2,7 0 

8802 20 00 – Flygplan och andra luftfartyg med en tomvikt av högst 
2 000 kg 

7,7 3 

8802 30 00 – Flygplan och andra luftfartyg med en tomvikt av mer än 
2 000 kg men högst 15 000 kg 

2,7 0 

8802 40 00 – Flygplan och andra luftfartyg med en tomvikt av mer än 
15 000 kg 

2,7 0 

8802 60 – Rymdfarkoster (inbegripet satelliter) och bärraketer för satel
liter och rymdfarkoster 

8802 60 10 – – Rymdfarkoster (inbegripet satelliter) 4,2 0 

8802 60 90 – – Bärraketer för satelliter och rymdfarkoster 4,2 0 

8803 Delar till varor enligt nr 8801 eller 8802 

8803 10 00 – Propellrar och rotorer samt delar till sådana 2,7 0 

8803 20 00 – Landningsställ och delar till landningsställ 2,7 0 

8803 30 00 – Andra delar till flygplan eller helikoptrar 2,7 0 

8803 90 – Andra slag 

8803 90 10 – – Till drakar 1,7 0 

8803 90 20 – – Till rymdfarkoster (inbegripet satelliter) 1,7 0 

8803 90 30 – – Till bärraketer för satelliter och rymdfarkoster 1,7 0 

8803 90 90 – – Andra 2,7 0 

8804 00 00 Fallskärmar (inbegripet styrbara fallskärmar och skärmflygare 
s.k. paragliders) och s.k. rotochutes; delar och tillbehör till 
dessa varor 

2,7 0 

8805 Startanordningar för luftfartyg; inbromsningsanordningar av 
sådana slag som används på hangarfartyg samt liknande ut
rustning; markträningsapparater för flygutbildning; delar till 
varor enligt detta nummer 

8805 10 – Startanordningar för luftfartyg samt delar till sådana varor; 
inbromsningsanordningar av sådana slag som används på 
hangarfartyg samt liknande utrustning, även som delar till 
sådan utrustning 

8805 10 10 – – Startanordningar för luftfartyg samt delar till sådana varor 2,7 0 

8805 10 90 – – Andra 1,7 0 

– Markträningsapparater för flygutbildning samt delar till så
dana apparater 

8805 21 00 – – Luftstridssimulatorer och delar till sådana 1,7 0 

8805 29 00 – – Andra 1,7 0
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89 KAPITEL 89 – FARTYG SAMT ANNAN FLYTANDE MATE
RIEL 

8901 Kryssningsfartyg, utflyktsfartyg, färjor, lastfartyg, pråmar och 
liknande fartyg för person- eller godsbefordran 

8901 10 – Kryssningsfartyg, utflyktsfartyg och liknande fartyg, huvud
sakligen avsedda för personbefordran; färjor av alla slag 

8901 10 10 – – För öppen sjö Fri 0 

8901 10 90 – – Andra 1,7 0 

8901 20 – Tankfartyg 

8901 20 10 – – För öppen sjö Fri 0 

8901 20 90 – – Andra 1,7 0 

8901 30 – Kyl- och frysfartyg, andra än sådana enligt nr 8901 20 

8901 30 10 – – För öppen sjö Fri 0 

8901 30 90 – – Andra 1,7 0 

8901 90 – Andra fartyg för godsbefordran samt andra fartyg för både 
person- och godsbefordran 

8901 90 10 – – För öppen sjö Fri 0 

– – Andra 

8901 90 91 – – – Ej maskindrivna 1,7 0 

8901 90 99 – – – Maskindrivna 1,7 0 

8902 00 Fiskefartyg; fabriksfartyg och andra fartyg för beredning eller 
konservering av fiskeriprodukter 

– För öppen sjö 

8902 00 12 – – Med en bruttodräktighet av mer än 250 Fri 0 

8902 00 18 – – Med en bruttodräktighet av högst 250 Fri 0 

8902 00 90 – Andra 1,7 0 

8903 Fritidsbåtar och andra fartyg för nöjes- eller sportbruk; rodd
båtar och kanoter 

8903 10 – Uppblåsbara 

8903 10 10 – – Med en vikt av högst 100 kg 2,7 0
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8903 10 90 – – Andra 1,7 0 

– Andra slag 

8903 91 – – Segelbåtar, även med hjälpmotor 

8903 91 10 – – – För öppen sjö Fri 0 

– – – Andra 

8903 91 92 – – – – Med en längd av högst 7,5 m 1,7 0 

8903 91 99 – – – – Med en längd av mer än 7,5 m 1,7 0 

8903 92 – – Motorbåtar, andra än sådana med utombordsmotor 

8903 92 10 – – – För öppen sjö Fri 0 

– – – Andra 

8903 92 91 – – – – Med en längd av högst 7,5 m 1,7 0 

8903 92 99 – – – – Med en längd av mer än 7,5 m 1,7 0 

8903 99 – – Andra 

8903 99 10 – – – Med en vikt av högst 100 kg 2,7 0 

– – – Andra 

8903 99 91 – – – – Med en längd av högst 7,5 m 1,7 0 

8903 99 99 – – – – Med en längd av mer än 7,5 m 1,7 0 

8904 00 Bogserbåtar och fartyg för påskjutning av andra fartyg 

8904 00 10 – Bogserbåtar Fri 0 

– Fartyg för påskjutning 

8904 00 91 – – För öppen sjö Fri 0 

8904 00 99 – – Andra 1,7 0 

8905 Fyrskepp, flodsprutor, mudderverk, pontonkranar och andra 
fartyg i fråga om vilka förflyttningen är av underordnad be
tydelse i förhållande till deras huvuduppgift; flytdockor; fly
tande eller nedsänkbara borrnings- eller produktionsplattfor
mar 

8905 10 – Mudderverk 

8905 10 10 – – För öppen sjö Fri 0 

8905 10 90 – – Andra 1,7 0 

8905 20 00 – Flytande eller nedsänkbara borrnings- eller produktionsplatt
formar 

Fri 0 

8905 90 – Andra slag
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8905 90 10 – – För öppen sjö Fri 0 

8905 90 90 – – Andra 1,7 0 

8906 Andra fartyg, inbegripet krigsfartyg och andra livbåtar än 
roddbåtar 

8906 10 00 – Krigsfartyg Fri 0 

8906 90 – Andra slag 

8906 90 10 – – För öppen sjö Fri 0 

– – Andra 

8906 90 91 – – – Med en vikt av högst 100 kg 2,7 0 

8906 90 99 – – – Andra 1,7 0 

8907 Annan flytande materiel (t.ex. flottar, tankar, kassuner, bryg
gor, bojar och sjömärken) 

8907 10 00 – Uppblåsbara flottar 2,7 0 

8907 90 00 – Andra 2,7 0 

8908 00 00 Fartyg och annan flytande materiel avsedda att huggas upp Fri 0 

90 KAPITEL 90 – OPTISKA INSTRUMENT OCH APPARATER, 
FOTO- OCH KINOAPPARATER, INSTRUMENT OCH APPA
RATER FÖR MÄTNING ELLER KONTROLL, MEDICINSKA 
OCH KIRURGISKA INSTRUMENT OCH APPARATER; DELAR 
OCH TILLBEHÖR TILL SÅDANA ARTIKLAR 

9001 Optiska fibrer och optiska fiberknippen; optiska fiberkablar, 
andra än sådana enligt nr 8544; skivor och plattor av pola
riserande material; linser (inbegripet kontaktlinser), prismor, 
speglar och andra optiska element, oavsett material, omonte
rade, andra än sådana element av glas som inte är optiskt 
bearbetade 

9001 10 – Optiska fibrer, fiberknippen och fiberkablar 

9001 10 10 – – För överföring av bilder 2,9 0 

9001 10 90 – – Andra slag 2,9 0 

9001 20 00 – Skivor och plattor av polariserande material 2,9 0 

9001 30 00 – Kontaktlinser 2,9 0 

9001 40 – Glasögonlinser av glas 

9001 40 20 – – Icke synkorrigerande 2,9 0 

– – Synkorrigerande 

– – – Färdigbearbetade på båda sidor
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9001 40 41 – – – – Enkelfokala 2,9 0 

9001 40 49 – – – – Andra 2,9 0 

9001 40 80 – – – Andra 2,9 0 

9001 50 – Glasögonlinser av annat material 

9001 50 20 – – Icke synkorrigerande 2,9 0 

– – Synkorrigerande 

– – – Färdigbearbetade på båda sidor 

9001 50 41 – – – – Enkelfokala 2,9 0 

9001 50 49 – – – – Andra 2,9 0 

9001 50 80 – – – Andra 2,9 0 

9001 90 00 – Andra slag 2,9 0 

9002 Linser, prismor, speglar och andra optiska element, oavsett 
material, monterade, utgörande delar eller tillbehör till instru
ment eller apparater, andra än sådana element av glas som 
inte är optiskt bearbetade 

– Objektiv 

9002 11 00 – – För kameror, projektorer eller fotografiska förstorings- eller 
förminskningsapparater 

6,7 0 

9002 19 00 – – Andra 6,7 0 

9002 20 00 – Filter 6,7 5 

9002 90 00 – Andra 6,7 0 

9003 Bågar och infattningar för glasögon e.d. samt delar till sådana 
artiklar 

– Bågar och infattningar 

9003 11 00 – – Av plast 2,2 0 

9003 19 – – Av annat material 

9003 19 10 – – – Av ädel metall eller doublé av ädel metall 2,2 0 

9003 19 30 – – – Av oädel metall 2,2 0 

9003 19 90 – – – Av andra material 2,2 0 

9003 90 00 – Delar 2,2 0 

9004 Glasögon o.d., avsedda för synkorrektion, som skydd för ögo
nen eller för annat ändamål 

9004 10 – Solglasögon
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9004 10 10 – – Optiskt bearbetade 2,9 0 

– – Andra 

9004 10 91 – – – Med linser av plast 2,9 0 

9004 10 99 – – – Andra 2,9 0 

9004 90 – Andra 

9004 90 10 – – Med linser av plast 2,9 0 

9004 90 90 – – Andra 2,9 0 

9005 Kikare (monokulära och binokulära), inbegripet teleskop, samt 
stativ till sådana; andra astronomiska instrument och stativ till 
sådana, med undantag av radioastronomiska instrument 

9005 10 00 – Binokulära kikare 4,2 0 

9005 80 00 – Andra kikare och instrument 4,2 0 

9005 90 00 – Delar och tillbehör (inbegripet stativ) 4,2 0 

9006 Stillbildskameror; blixtljusapparater och blixtlampor, för foto
grafiskt bruk, andra än gasurladdningslampor enligt nr 8539 

9006 10 00 – Stillbildskameror av sådana slag som används vid framställ
ning av klichéer eller andra tryckformar 

4,2 0 

9006 30 00 – Stillbildskameror, speciellt konstruerade för undervat
tensbruk, för flygfotografering eller för medicinsk eller kir
urgisk undersökning av inre organ; stillbildskameror för jäm
förelsefotografering inom rättsmedicin eller kriminalteknik 

4,2 0 

9006 40 00 – Kameror för omedelbar bildframställning 3,2 0 

– Andra stillbildskameror 

9006 51 00 – – Enögda spegelreflexkameror, för rullfilm med en bredd av 
högst 35 mm 

4,2 0 

9006 52 00 – – Andra, för rullfilm med en bredd av mindre än 35 mm 4,2 0 

9006 53 – – Andra, för rullfilm med en bredd av 35 mm 

9006 53 10 – – – Kameror för engångsbruk 4,2 0 

9006 53 80 – – – Andra 4,2 0 

9006 59 00 – – Andra 4,2 0 

– Blixtljusapparater och blixtlampor för fotografiskt bruk 

9006 61 00 – – Blixtljusapparater med gasurladdningslampa (elektronblixt) 3,2 0
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9006 69 00 – – Andra 3,2 0 

– Delar och tillbehör 

9006 91 00 – – Till stillbildskameror 3,7 0 

9006 99 00 – – Andra 3,2 0 

9007 Kinokameror och kinoprojektorer, även med inbyggd utrust
ning för inspelning eller återgivning av ljud 

– Kinokameror 

9007 11 00 – – För film med en bredd av mindre än 16 mm eller för 2 × 8 
mm film 

3,7 0 

9007 19 00 – – Andra 3,7 0 

9007 20 00 – Projektorer 3,7 0 

– Delar och tillbehör 

9007 91 00 – – Till kinokameror 3,7 0 

9007 92 00 – – Till kinoprojektorer 3,7 0 

9008 Stillbildsprojektorer; fotografiska (andra än kinematografiska) 
förstorings- och förminskningsapparater 

9008 10 00 – Projektorer för diapositiv 3,7 0 

9008 20 00 – Läsapparater för mikrofilm, mikrofiche e.d., även med ut
rustning för framställning av kopior 

3,7 0 

9008 30 00 – Andra stillbildsprojektorer 3,7 0 

9008 40 00 – Fotografiska (andra än kinematografiska) förstorings- och 
förminskningsapparater 

3,7 0 

9008 90 00 – Delar och tillbehör 3,7 0 

9010 Apparater och utrustning för foto- eller kinolaboratorier, inte 
nämnda eller inbegripna någon annanstans i detta kapitel; 
negatoskop; projektionsdukar 

9010 10 00 – Apparater och utrustning för automatisk framkallning av 
film (även kinematografisk) eller papper i rullar eller för 
automatisk exponering av framkallad film på rullar av foto
grafiskt papper 

2,7 0 

9010 50 00 – Andra apparater och annan utrustning för fotografiska (in
begripet kinematografiska) laboratorier; negatoskop 

2,7 0 

9010 60 00 – Projektionsdukar 2,7 0 

9010 90 00 – Delar och tillbehör 2,7 0 

9011 Optiska mikroskop, inbegripet sådana för fotomikrografi, ki
nefotomikrografi eller mikroprojektion
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9011 10 – Stereoskopiska mikroskop 

9011 10 10 – – Med utrustning som konstruerats särskilt för att hantera 
och transportera halvledarplattor (wafers) eller nät 

Fri 0 

9011 10 90 – – Andra 6,7 0 

9011 20 – Andra mikroskop, avsedda för fotomikrografi, kinefotomik
rografi eller mikroprojektion 

9011 20 10 – – Fotomikrografiska mikroskop med utrustning som kon
struerats särskilt för att hantera och transportera halv
eldarplattor (wafers) eller nät 

Fri 0 

9011 20 90 – – Andra 6,7 0 

9011 80 00 – Andra mikroskop 6,7 0 

9011 90 – Delar och tillbehör 

9011 90 10 – – Till utrustning enligt nr 9011 10 10 eller 9011 20 10 Fri 0 

9011 90 90 – – Andra 6,7 0 

9012 Mikroskop, andra än optiska mikroskop; diffraktionskameror 

9012 10 – Mikroskop, andra än optiska mikroskop; diffraktionskameror 

9012 10 10 – – Elektronmikroskop, med utrustning som konstruerats sär
skilt för att hantera och transportera halvledarplattor (wa
fers) eller nät 

Fri 0 

9012 10 90 – – Andra 3,7 0 

9012 90 – Delar och tillbehör 

9012 90 10 – – Till utrustning enligt nr 9012 10 10 Fri 0 

9012 90 90 – – Andra 3,7 0 

9013 Anordningar med flytande kristaller, inte utgörande artiklar 
som är mera specifikt beskrivna i andra nummer; lasrar, andra 
än laserdioder; andra optiska apparater och instrument samt 
andra optiska artiklar, inte nämnda eller inbegripna någon 
annanstans i detta kapitel 

9013 10 00 – Kikarsikten för montering på vapen; periskop; kikare utfor
made för att monteras på maskiner, apparater eller instru
ment enligt detta kapitel eller enligt avd. XVI 

4,7 0 

9013 20 00 – Lasrar, andra än laserdioder 4,7 0 

9013 80 – Andra optiska apparater och instrument samt andra optiska 
artiklar 

– – Anordningar med flytande kristaller 

9013 80 20 – – – Aktiva matris-LCD Fri 0
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9013 80 30 – – – Andra Fri 0 

9013 80 90 – – Andra 4,7 0 

9013 90 – Delar och tillbehör 

9013 90 10 – – För flytande kristaller (LCD) Fri 0 

9013 90 90 – – Andra 4,7 0 

9014 Kompasser; andra instrument och apparater för navigering 

9014 10 00 – Kompasser 2,7 0 

9014 20 – Instrument och apparater för flyg- eller rymdnavigering (an
dra än kompasser) 

9014 20 20 – – Tröghetsnavigeringssystem 3,7 0 

9014 20 80 – – Andra 3,7 0 

9014 80 00 – Andra instrument och apparater 3,7 0 

9014 90 00 – Delar och tillbehör 2,7 0 

9015 Instrument och apparater för geodesi (inbegripet fotogram
metrisk geodesi), lantmäteri, hydrografi, oceanografi, hydro
logi, meteorologi eller geofysik, med undantag av kompasser; 
avståndsmätare 

9015 10 – Avståndsmätare 

9015 10 10 – – Elektroniska 3,7 0 

9015 10 90 – – Andra 2,7 0 

9015 20 – Teodoliter och takymetrar 

9015 20 10 – – Elektroniska 3,7 0 

9015 20 90 – – Andra 2,7 0 

9015 30 – Avvägningsinstrument 

9015 30 10 – – Elektroniska 3,7 0 

9015 30 90 – – Andra 2,7 0 

9015 40 – Instrument och apparater för fotogrammetri 

9015 40 10 – – Elektroniska 3,7 0 

9015 40 90 – – Andra 2,7 0 

9015 80 – Andra instrument och apparater 

– – Elektroniska
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9015 80 11 – – – Instrument och apparater för meteorologi, hydrologi och 
geofysik 

3,7 0 

9015 80 19 – – – Andra 3,7 0 

– – Andra 

9015 80 91 – – – Instrument och apparater för geodesi, topografi, landmät
ning och för hydrografi 

2,7 0 

9015 80 93 – – – Instrument och apparater för meteorologi, hydrologi och 
geofysik 

2,7 0 

9015 80 99 – – – Andra 2,7 0 

9015 90 00 – Delar och tillbehör 2,7 0 

9016 00 Vågar känsliga för 0,05 g eller mindre, även med tillhörande 
vikter 

9016 00 10 – Vågar 3,7 0 

9016 00 90 – Delar och tillbehör 3,7 0 

9017 Ritinstrument, ritsinstrument och räkneinstrument (t.ex. rit
apparater, pantografer, gradskivor, ritbestick, räknestickor 
och räkneskivor); instrument som hålls i handen för längd
mätning (t.ex. mätstockar, mätband, mikrometrar och skjut
mått), inte nämnda eller inbegripna någon annanstans i detta 
kapitel 

9017 10 – Ritbord och ritapparater, även automatiska 

9017 10 10 – – Plottrar Fri 0 

9017 10 90 – – Andra 2,7 0 

9017 20 – Andra ritinstrument, ritsinstrument och räkneinstrument 

9017 20 05 – – Plottrar Fri 0 

– – Andra ritverktyg 

9017 20 11 – – – Ritbestick 2,7 0 

9017 20 19 – – – Andra 2,7 0 

9017 20 39 – – Ritsinstrument 2,7 0 

9017 20 90 – – Räkneinstrument (inbegripet räknestickor, räkneskivor o.d.) 2,7 0 

9017 30 – Mikrometrar, skjutmått och tolkar 

9017 30 10 – – Mikrometrar och skjutmått 2,7 0
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9017 30 90 – – Andra (med undantag för tolkar utan ställbar mätanord
ning enligt nr 9031) 

2,7 0 

9017 80 – Andra instrument 

9017 80 10 – – Mätstockar, mätband och graderade linjaler 2,7 0 

9017 80 90 – – Andra 2,7 0 

9017 90 00 – Delar och tillbehör 2,7 0 

9018 Instrument och apparater som används för medicinskt, kir
urgiskt, dentalt eller veterinärt bruk, inbegripet scintigrafer, 
andra elektromedicinska apparater samt instrument för syn
provning 

– Apparater för elektrodiagnostik (inbegripet apparater för un
dersökning eller kontroll av fysiologiska parametrar) 

9018 11 00 – – Elektrokardiografer Fri 0 

9018 12 00 – – Ultraljudsskannrar Fri 0 

9018 13 00 – – Apparater för bildåtergivning genom magnetresonans Fri 0 

9018 14 00 – – Scintigrafer Fri 0 

9018 19 – – Andra 

9018 19 10 – – – Apparater för samtidig övervakning av två eller flera para
metrar 

Fri 0 

9018 19 90 – – – Andra Fri 0 

9018 20 00 – Apparater för bestrålning med ultraviolett eller infrarött ljus Fri 0 

– Injektionssprutor, kanyler, katetrar o.d. 

9018 31 – – Injektionssprutor, med eller utan kanyl 

9018 31 10 – – – Av plast Fri 0 

9018 31 90 – – – Andra Fri 0 

9018 32 – – Kanyler av metall och suturnålar 

9018 32 10 – – – Kanyler av metall Fri 0 

9018 32 90 – – – Suturnålar Fri 0 

9018 39 00 – – Andra Fri 0 

– Andra instrument och apparater, för dentalt bruk 

9018 41 00 – – Tandläkarborrmaskiner, även kombinerade med annan 
dentalutrustning på gemensamt stativ 

Fri 0
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9018 49 – – Andra 

9018 49 10 – – – Sliptrissor, skivor, borrar och borstar för tandläkarborr
maskiner 

Fri 0 

9018 49 90 – – – Andra Fri 0 

9018 50 – Andra instrument och apparater för oftalmologiskt bruk 

9018 50 10 – – Icke optiska Fri 0 

9018 50 90 – – Optiska Fri 0 

9018 90 – Andra instrument och apparater 

9018 90 10 – – Instrument och apparater för blodtrycksmätning Fri 0 

9018 90 20 – – Endoskop Fri 0 

9018 90 30 – – Dialysapparater Fri 0 

– – Diatermiapparater 

9018 90 41 – – – Ultraljudsapparater Fri 0 

9018 90 49 – – – Andra Fri 0 

9018 90 50 – – Transfusionsapparater Fri 0 

9018 90 60 – – Narkosapparater Fri 0 

9018 90 70 – – Ultraljudsapparater för litotripsi Fri 0 

9018 90 75 – – Nervstimuleringsapparater Fri 0 

9018 90 85 – – Andra Fri 0 

9019 Apparater för mekanoterapi; massageapparater; apparater för 
psykotekniska undersökningar; apparater för ozonterapi, syre
terapi, aerosolterapi eller konstgjord andning samt andra and
ningsapparater för terapeutiskt bruk 

9019 10 – Apparater för mekanoterapi; massageapparater; apparater för 
psykotekniska undersökningar 

9019 10 10 – – Elektriska vibrationsmassageapparater Fri 0 

9019 10 90 – – Andra Fri 0 

9019 20 00 – Apparater för ozonterapi, syreterapi, aerosolterapi eller 
konstgjord andning samt andra andningsapparater för tera
peutiskt bruk 

Fri 0 

9020 00 00 Andra andningsapparater, inbegripet gasmasker men inte så
dana enkla skyddsmasker som varken har mekaniska delar 
eller utbytbart filter 

1,7 0
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9021 Ortopediska artiklar, inbegripet kryckor, medicinsk-kirurgiska 
gördlar och bråckband; spjälor och andra artiklar för behand
ling av frakturer; konstgjorda kroppsdelar; hörapparater för 
hörselskadade och andra artiklar som är avsedda att bäras 
av användaren, att hållas i handen eller att implanteras i 
kroppen för att kompensera en defekt eller ett handikapp 

9021 10 – Ortopediska artiklar samt artiklar för behandling av frakturer 

9021 10 10 – – Ortopediska artiklar Fri 0 

9021 10 90 – – Spjälor och andra artiklar för behandling av frakturer Fri 0 

– Konstgjorda tänder och andra tandprotesartiklar 

9021 21 – – Konstgjorda tänder 

9021 21 10 – – – Av plast Fri 0 

9021 21 90 – – – Av andra material Fri 0 

9021 29 00 – – Andra Fri 0 

– Andra konstgjorda kroppsdelar 

9021 31 00 – – Konstgjorda leder Fri 0 

9021 39 – – Andra slag 

9021 39 10 – – – Ögonproteser Fri 0 

9021 39 90 – – – Andra Fri 0 

9021 40 00 – Hörapparater för hörselskadade, dock inte delar och tillbehör 
till sådana 

Fri 0 

9021 50 00 – Hjärtstimulatorer (pacemakers), dock inte delar och tillbehör 
till sådana 

Fri 0 

9021 90 – Andra slag 

9021 90 10 – – Delar och tillbehör till hörapparater för hörselskadade Fri 0 

9021 90 90 – – Andra Fri 0 

9022 Apparater baserade på utnyttjandet av röntgen-, alfa-, beta- 
eller gammastrålar, även för annat än medicinskt, kirurgiskt, 
dentalt eller veterinärt bruk, inbegripet radiografi- och radio
terapiapparater, röntgenrör och andra röntgengeneratorer, 
högspänningsgeneratorer, manöverpaneler och manöverpulpe
ter, skärmar samt bord, stolar o.d. för röntgenundersökning 
eller röntgenbehandling 

– Apparater baserade på utnyttjandet av röntgenstrålar, även 
för annat än medicinskt, kirurgiskt, dentalt eller veterinärt 
bruk, inbegripet radiografi- och radioterapiapparater 

9022 12 00 – – Apparater för datortomografi Fri 0 

9022 13 00 – – Andra, för dentalt bruk Fri 0
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9022 14 00 – – Andra, för medicinskt, kirurgiskt eller veterinärt bruk Fri 0 

9022 19 00 – – För annat bruk Fri 0 

– Apparater baserade på utnyttjandet av alfa-, beta- eller gam
mastrålar, även för annat än medicinskt, kirurgiskt, dentalt 
eller veterinärt bruk, inbegripet radiografi- och radioterapi
apparater 

9022 21 00 – – För medicinskt, kirurgiskt, dentalt eller veterinärt bruk Fri 0 

9022 29 00 – – För annat bruk 2,1 0 

9022 30 00 – Röntgenrör 2,1 0 

9022 90 – Andra slag, inbegripet delar och tillbehör 

9022 90 10 – – Fluorescerande röntgenskärmar, förstärkningsskärmar; 
skyddsskärmar och -galler 

2,1 0 

9022 90 90 – – Andra 2,1 0 

9023 00 Instrument, apparater och modeller avsedda för demonstra
tionsändamål (t.ex. vid undervisning eller på utställningar), 
olämpliga för annan användning 

9023 00 10 – Avsedda för fysik-, kemi- eller teknikundervisning 1,4 0 

9023 00 80 – Andra 1,4 0 

9024 Maskiner och apparater för provning av hårdhet, hållfasthet, 
sammanpressbarhet, elasticitet eller andra mekaniska egenska
per hos material (t.ex. metaller, trä, textilvaror, papper eller 
plast) 

9024 10 – Maskiner och apparater för provning av metaller 

9024 10 10 – – Elektroniska 3,2 0 

– – Andra 

9024 10 91 – – – Universalapparater eller apparater för draghållfasthetsprov 2,1 0 

9024 10 93 – – – För hårdhetsprov 2,1 0 

9024 10 99 – – – Andra 2,1 0 

9024 80 – Andra maskiner och apparater 

9024 80 10 – – Elektroniska 3,2 0 

– – Andra 

9024 80 91 – – – För provning av textil, papper eller papp 2,1 0 

9024 80 99 – – – Andra 2,1 0 

9024 90 00 – Delar och tillbehör 2,1 0
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9025 Areometrar och liknande instrument, termometrar, pyromet
rar, barometrar, hygrometrar och psykrometrar, även registre
rande, samt alla slags kombinationer av dessa instrument 

– Termometrar och pyrometrar, inte kombinerade med andra 
instrument 

9025 11 – – Vätskefyllda, för direkt avläsning 

9025 11 20 – – – Medicinska eller veterinära termometrar Fri 0 

9025 11 80 – – – Andra 2,8 0 

9025 19 – – Andra 

9025 19 20 – – – Elektroniska 3,2 0 

9025 19 80 – – – Andra 2,1 0 

9025 80 – Andra instrument 

9025 80 20 – – Barometrar, inte kombinerade med andra instrument 2,1 0 

– – Andra 

9025 80 40 – – – Elektroniska 3,2 0 

9025 80 80 – – – Andra 2,1 0 

9025 90 00 – Delar och tillbehör 3,2 0 

9026 Instrument och apparater för mätning eller kontroll av gasers 
eller vätskors strömning, nivå, tryck e.d. (t.ex. genomström
ningsmätare, nivåmätare, manometrar och värmeförbruk
ningsmätare), med undantag av instrument och apparater en
ligt nr 9014, 9015, 9028 och 9032 

9026 10 – För mätning eller kontroll av vätskors strömning eller nivå 

– – Elektroniska 

9026 10 21 – – – Genomströmningsmätare Fri 0 

9026 10 29 – – – Andra Fri 0 

– – Andra 

9026 10 81 – – – Genomströmningsmätare Fri 0 

9026 10 89 – – – Andra Fri 0 

9026 20 – För mätning eller kontroll av tryck 

9026 20 20 – – Elektroniska Fri 0 

– – Andra
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9026 20 40 – – – Manometrar av spiral- eller metallmembrantyp Fri 0 

9026 20 80 – – – Andra Fri 0 

9026 80 – Andra instrument och apparater 

9026 80 20 – – Elektroniska Fri 0 

9026 80 80 – – Andra Fri 0 

9026 90 00 – Delar och tillbehör Fri 0 

9027 Instrument och apparater för fysikalisk eller kemisk analys 
(t.ex. polarimetrar, refraktometrar, spektrometrar samt gas- 
eller rökanalysapparater); instrument och apparater för mät
ning eller kontroll av viskositet, porositet, dilatation, ytspän
ning e.d.; instrument och apparater för mätning eller kontroll 
av värmemängd, ljudnivå eller ljusintensitet (inbegripet expo
neringsmätare); mikrotomer 

9027 10 – Gas- eller rökanalysapparater 

9027 10 10 – – Elektroniska 2,5 0 

9027 10 90 – – Andra 2,5 0 

9027 20 00 – Kromatografer och elektroforesinstrument Fri 0 

9027 30 00 – Spektrometrar, spektrofotometrar och spektrografer som ar
betar med optisk strålning (ultraviolett, synlig eller infraröd) 

Fri 0 

9027 50 00 – Andra instrument och apparater som arbetar med optisk 
strålning (ultraviolett, synlig eller infraröd) 

Fri 0 

9027 80 – Andra instrument och apparater 

9027 80 05 – – Exponeringsmätare 2,5 0 

– – Andra 

– – – Elektroniska 

9027 80 11 – – – – pH-mätare, rH-mätare och andra apparater för konduk
tivitetsmätning 

Fri 0 

9027 80 13 – – – – Apparater för mätning av de fysiska egenskaperna hos 
halvledarmaterial eller substrat för flytande kristaller 
(LCD) eller tillhörande isolerande skikt och ledskikt un
der framställningen av halvledarplattor (wafers) eller av 
flytande kristaller (LCD) 

Fri 0 

9027 80 17 – – – – Andra Fri 0 

– – – Andra 

9027 80 91 – – – – Viskosimetrar, porosimetrar och dilatometrar Fri 0
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9027 80 93 – – – – Apparater för mätning av de fysiska egenskaperna hos 
halvledarmaterial eller substrat för flytande kristaller 
(LCD) eller tillhörande isolerande skikt och ledskikt un
der framställningen av halvledarplattor (wafers) eller av 
flytande kristaller (LCD) 

Fri 0 

9027 80 97 – – – – Andra Fri 0 

9027 90 – Mikrotomer; delar och tillbehör 

9027 90 10 – – Mikrotomer 2,5 0 

– – Delar och tillbehör 

9027 90 50 – – – Till utrustning enligt nr 9027 20 till 9027 80 Fri 0 

9027 90 80 – – – Till mikrotomer eller till utrustning för gas- eller rökana
lys 

2,5 0 

9028 Förbruknings- och produktionsmätare för gaser, vätskor eller 
elektricitet, inbegripet kalibreringsmätare för sådana instru
ment 

9028 10 00 – Gasmätare 2,1 0 

9028 20 00 – Vätskemätare 2,1 0 

9028 30 – Elektricitetsmätare 

– – För växelström 

9028 30 11 – – – För enfasström 2,1 0 

9028 30 19 – – – För flerfasström 2,1 0 

9028 30 90 – – Andra 2,1 0 

9028 90 – Delar och tillbehör 

9028 90 10 – – Till elektricitetsmätare 2,1 0 

9028 90 90 – – Andra 2,1 0 

9029 Varvräknare, produktionsräknare, taxametrar, vägmätare, steg
räknare o.d.; hastighetsmätare och takometrar, andra än artik
lar enligt nr 9014 eller 9015; stroboskop 

9029 10 00 – Varvräknare, produktionsräknare, taxametrar, vägmätare, 
stegräknare o.d. 

1,9 0 

9029 20 – Hastighetsmätare och takometrar; stroboskop 

– – Hastighetsmätare och takometrar 

9029 20 31 – – – Hastighetsmätare for fordon 2,6 0 

9029 20 38 – – – Andra 2,6 0 

9029 20 90 – – Stroboskop 2,6 0
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9029 90 00 – Delar och tillbehör 2,2 0 

9030 Oscilloskop, spektrumanalysapparater samt andra instrument 
och apparater för mätning eller kontroll av elektriska storhe
ter, med undantag av mätare enligt nr 9028; instrument och 
apparater för mätning eller påvisande av alfa-, beta-, gamma- 
eller röntgenstrålning, kosmisk strålning eller annan jonise
rande strålning 

9030 10 00 – Instrument och apparater för mätning eller påvisande av 
joniserande strålning 

4,2 0 

9030 20 – Oscilloskop och oscillografer 

9030 20 10 – – Katodstråle 4,2 0 

9030 20 30 – – Andra, med registreringsanordning Fri 0 

– – Andra 

9030 20 91 – – – Elektroniska Fri 0 

9030 20 99 – – – Andra 2,1 0 

– Andra instrument och apparater för mätning eller kontroll 
av spänning, strömstryka, resistans eller effekt 

9030 31 00 – – Universalinstrument, utan registreringsanordning 4,2 0 

9030 32 00 – – Universalinstrument, med registreringsanordning Fri 0 

9030 33 – – Andra, utan registreringsanordning 

9030 33 10 – – – Elektroniska 4,2 0 

– – – Andra 

9030 33 91 – – – – Voltmetrar 2,1 0 

9030 33 99 – – – – Andra 2,1 0 

9030 39 00 – – Andra, med registreringsanordning Fri 0 

9030 40 00 – Andra instrument och apparater, speciellt konstruerade för 
telekommunikation (t.ex. överhöringsmätare, förstärknings
mätare, distorsionsfaktormätare och psofometrar) 

Fri 0 

– Andra instrument och apparater 

9030 82 00 – – För mätning och kontroll av halvledarplattor (wafers) eller 
halvledarkomponenter 

Fri 0 

9030 84 00 – – Andra, med registreringsanordning Fri 0 

9030 89 – – Andra 

9030 89 30 – – – Elektroniska Fri 0
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9030 89 90 – – – Andra 2,1 0 

9030 90 – Delar och tillbehör 

9030 90 20 – – Till utrustning enligt nr 9030 82 00 Fri 0 

9030 90 85 – – Andra 2,5 0 

9031 Instrument, apparater och maskiner för mätning eller kontroll, 
inte nämnda eller inbegripna någon annanstans i detta kapitel; 
profilprojektorer 

9031 10 00 – Maskiner för balansering av mekaniska delar 2,8 0 

9031 20 00 – Provbänkar 2,8 0 

– Andra optiska instrument och apparater 

9031 41 00 – – För kontroll av halvledarplattor (wafers) eller halvledarkom
ponenter eller för kontroll av sådana fotomasker eller hår
kors som används vid tillverkning av halvledarkomponen
ter 

Fri 0 

9031 49 – – Andra 

9031 49 10 – – – Profilprojektorer 2,8 0 

9031 49 90 – – – Andra Fri 0 

9031 80 – Andra instrument, apparater och maskiner 

– – Elektroniska 

– – – För mätning eller kontroll av geometriska storheter 

9031 80 32 – – – – För kontroll av halvledarplattor (wafers) eller halvledar
komponenter eller för kontroll av sådana fotomasker 
eller hårkors som används vid tillverkning av halvledar
komponenter 

2,8 0 

9031 80 34 – – – – Andra 2,8 0 

9031 80 38 – – – Andra 4 0 

– – Andra 

9031 80 91 – – – För mätning eller kontroll av geometriska storheter 2,8 0 

9031 80 98 – – – Andra 4 0 

9031 90 – Delar och tillbehör 

9031 90 20 – – Till utrustning enligt nr 9031 41 00 eller till optiska in
strument och apparater för mätning av ytföroreningar på 
halvledarplattor (wafers) enligt nr 9031 49 90 

Fri 0 

9031 90 30 – – Till utrustning enligt nr 9031 80 32 2,8 0 

9031 90 85 – – Andra 2,8 0
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9032 Instrument och apparater för automatisk reglering 

9032 10 – Termostater 

9032 10 20 – – Elektroniska 2,8 0 

– – Andra 

9032 10 81 – – – Med elektrisk utlösningsanordning 2,1 0 

9032 10 89 – – – Andra 2,1 0 

9032 20 00 – Tryckregulatorer (pressostater) 2,8 0 

– Andra instrument och apparater 

9032 81 00 – – Hydrauliska eller pneumatiska 2,8 0 

9032 89 00 – – Andra 2,8 0 

9032 90 00 – Delar och tillbehör 2,8 0 

9033 00 00 Delar och tillbehör (inte nämnda eller inbegripna någon an
nanstans i detta kapitel) till maskiner, instrument och appara
ter enligt kap. 90 

3,7 0 

91 KAPITEL 91 – UR OCH DELAR TILL UR 

9101 Armbandsur, fickur och liknande ur, inbegripet stoppur, med 
boett av ädel metall eller av metall med plätering av ädel 
metall 

– Armbandsur, elektriskt drivna, även med stoppursfunktion 

9101 11 00 – – Med enbart mekanisk (analog) tidvisning 4,5 MIN 0,3 EUR 
p/st MAX 0,8 EUR 

p/st 

0 

9101 19 00 – – Andra 4,5 MIN 0,3 EUR 
p/st MAX 0,8 EUR 

p/st 

0 

– Andra armbandsur, även med stoppursfunktion 

9101 21 00 – – Med automatisk uppdragning 4,5 MIN 0,3 EUR 
p/st MAX 0,8 EUR 

p/st 

0 

9101 29 00 – – Andra 4,5 MIN 0,3 EUR 
p/st MAX 0,8 EUR 

p/st 

0 

– Andra slag
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9101 91 00 – – Elektriskt drivna 4,5 MIN 0,3 EUR 
p/st MAX 0,8 EUR 

p/st 

0 

9101 99 00 – – Andra 4,5 MIN 0,3 EUR 
p/st MAX 0,8 EUR 

p/st 

0 

9102 Armbandsur, fickur och liknande ur, inbegripet stoppur, andra 
än sådana som omfattas av nr 9101 

– Armbandsur, elektriskt drivna, även med stoppursfunktion 

9102 11 00 – – Med enbart mekanisk (analog) tidvisning 4,5 MIN 0,3 EUR 
p/st MAX 0,8 EUR 

p/st 

0 

9102 12 00 – – Med enbart elektronoptisk (digital) tidvisning 4,5 MIN 0,3 EUR 
p/st MAX 0,8 EUR 

p/st 

0 

9102 19 00 – – Andra 4,5 MIN 0,3 EUR 
p/st MAX 0,8 EUR 

p/st 

0 

– Andra armbandsur, även med stoppursfunktion 

9102 21 00 – – Med automatisk uppdragning 4,5 MIN 0,3 EUR 
p/st MAX 0,8 EUR 

p/st 

0 

9102 29 00 – – Andra 4,5 MIN 0,3 EUR 
p/st MAX 0,8 EUR 

p/st 

0 

– Andra slag 

9102 91 00 – – Elektriskt drivna 4,5 MIN 0,3 EUR 
p/st MAX 0,8 EUR 

p/st 

0 

9102 99 00 – – Andra 4,5 MIN 0,3 EUR 
p/st MAX 0,8 EUR 

p/st 

0 

9103 Vägg- och bordsur med fickursverk, med undantag av ur 
enligt nr 9104 

9103 10 00 – Elektriskt drivna 4,7 0 

9103 90 00 – Andra 4,7 0 

9104 00 00 Ur till instrumentbräden och liknande ur för fordon, luftfar
tyg, rymdfarkoster eller fartyg 

3,7 0 

9105 Andra ur 

– Väckarur
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9105 11 00 – – Elektriskt drivna 4,7 0 

9105 19 00 – – Andra 3,7 0 

– Väggur 

9105 21 00 – – Elektriskt drivna 4,7 0 

9105 29 00 – – Andra 3,7 0 

– Andra slag 

9105 91 00 – – Elektriskt drivna 4,7 0 

9105 99 – – Andra 

9105 99 10 – – – Bordsur 3,7 0 

9105 99 90 – – – Andra 3,7 0 

9106 Apparater för registrering av tid på dygnet samt apparater för 
mätning, registrering eller annan indikering av tidsintervaller, 
försedda med urverk eller synkronmotor (t.ex. tidkontrollur 
och tidstämpelur) 

9106 10 00 – Tidkontrollur; tidstämpelur 4,7 0 

9106 90 – Andra slag 

9106 90 10 – – Signalur för korta tidsperioder, stoppur och dylikt 4,7 0 

9106 90 80 – – Andra 4,7 0 

9107 00 00 Tidströmställare med urverk eller synkronmotor 4,7 0 

9108 Verk till fick- eller armbandsur, kompletta och sammansatta 

– Elektriskt drivna 

9108 11 00 – – Med enbart mekanisk (analog) tidvisning eller apterade för 
sådan tidvisning 

4,7 0 

9108 12 00 – – Med enbart elektronoptisk (digital) tidvisning 4,7 0 

9108 19 00 – – Andra 4,7 0 

9108 20 00 – Med automatisk uppdragning 5 MIN 0,17 EUR 
p/st 

0 

9108 90 00 – Andra slag 5 MIN 0,17 EUR 
p/st 

0 

9109 Andra urverk, kompletta och sammansatta 

– Elektriskt drivna
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9109 11 00 – – Till väckarur 4,7 0 

9109 19 00 – – Andra 4,7 0 

9109 90 00 – Andra slag 4,7 0 

9110 Kompletta urverk, inte sammansatta eller delvis sammansatta 
(urverkssatser); ofullständiga urverk, sammansatta; råurverk 

– Till fick- eller armbandsur 

9110 11 – – Kompletta verk, inte sammansatta eller delvis sammansatta 
(urverkssatser) 

9110 11 10 – – – Med balans- och spiralfjäder 5 MIN 0,17 EUR 
p/st 

0 

9110 11 90 – – – Andra 4,7 0 

9110 12 00 – – Ofullständiga verk, sammansatta 3,7 0 

9110 19 00 – – Råurverk 4,7 0 

9110 90 00 – Andra slag 3,7 0 

9111 Boetter till ur enligt nr 9101 eller 9102 samt delar till sådana 

9111 10 00 – Boetter av ädel metall eller av metall med plätering av ädel 
metall 

0,5 EUR p/st MIN 
2,7 MAX 4,6 

0 

9111 20 00 – Boetter av oädel metall, även förgyllda eller försilvrade 0,5 EUR p/st MIN 
2,7 MAX 4,6 

0 

9111 80 00 – Andra boetter 0,5 EUR p/st MIN 
2,7 MAX 4,6 

0 

9111 90 00 – Delar 0,5 EUR p/st MIN 
2,7 MAX 4,6 

0 

9112 Urfoder och andra höljen till varor enligt detta kapitel samt 
delar till sådana 

9112 20 00 – Höljen 2,7 0 

9112 90 00 – Delar 2,7 0 

9113 Urarmband och delar till urarmband 

9113 10 – Av ädel metall eller av metall med plätering av ädel metall 

9113 10 10 – – Av ädel metall 2,7 0 

9113 10 90 – – Av metall med plätering av ädel metall 3,7 0 

9113 20 00 – Av oädel metall, även förgyllda eller försilvrade 6 0
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9113 90 – Andra 

9113 90 10 – – Av läder eller konstläder 6 0 

9113 90 80 – – Andra 6 0 

9114 Andra urdelar 

9114 10 00 – Fjädrar, inbegripet balansfjädrar 3,7 0 

9114 20 00 – Stenar 2,7 0 

9114 30 00 – Urtavlor 2,7 0 

9114 40 00 – Verkbottnar och bryggor 2,7 0 

9114 90 00 – Andra 2,7 0 

92 KAPITEL 92 – MUSIKINSTRUMENT; DELAR OCH TILL
BEHÖR TILL MUSIKINSTRUMENT 

9201 Pianon, inbegripet självspelande pianon; cembalor och andra 
stränginstrument med klaviatur 

9201 10 – Pianinon (andra pianon än flyglar och tafflar) 

9201 10 10 – – Nya 4 0 

9201 10 90 – – Begagnade 4 0 

9201 20 00 – Flyglar 4 0 

9201 90 00 – Andra slag 4 0 

9202 Andra stränginstrument (t.ex. gitarrer, violiner och harpor) 

9202 10 – Stråkinstrument 

9202 10 10 – – Violiner 3,2 0 

9202 10 90 – – Andra 3,2 0 

9202 90 – Andra slag 

9202 90 30 – – Gitarrer 3,2 0 

9202 90 80 – – Andra 3,2 0 

9205 Andra blåsinstrument (t.ex. klarinetter, trumpeter och säckpi
por) 

9205 10 00 – Bleckblåsinstrument 3,2 0 

9205 90 – Andra 

9205 90 10 – – Dragspel och liknande instrument 3,7 0
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9205 90 30 – – Munspel 3,7 0 

9205 90 50 – – Piporglar med klaviatur; orgelharmonier och liknande kla
viaturinstrument med metalltungor 

3,2 0 

9205 90 90 – – Andra 3,2 0 

9206 00 00 Slaginstrument (t.ex. trummor, xylofoner, cymbaler, kastanjet
ter och maracas) 

3,2 0 

9207 Musikinstrument hos vilka ljudet framställs eller måste förs
tärkas på elektrisk väg (t.ex. orglar, gitarrer och dragspel) 

9207 10 – Instrument med klaviatur, andra än dragspel 

9207 10 10 – – Orglar 3,2 0 

9207 10 30 – – Digitalpianon 3,2 0 

9207 10 50 – – Syntar 3,2 0 

9207 10 80 – – Andra 3,2 0 

9207 90 – Andra 

9207 90 10 – – Gitarrer 3,7 0 

9207 90 90 – – Andra 3,7 0 

9208 Speldosor, orkestrion, positiv, mekaniska sångfåglar, musikså
gar och andra musikinstrument, inte nämnda eller inbegripna 
någon annanstans i detta kapitel; lockpipor o.d. av alla slag 
för härmning av djurläten; visselpipor, signalhorn och andra 
ljudsignalredskap som blåses med munnen 

9208 10 00 – Speldosor 2,7 0 

9208 90 00 – Andra 3,2 0 

9209 Delar (t.ex. mekanismer till speldosor) och tillbehör (t.ex. kort, 
rondeller och rullar till mekaniska instrument) till musik
instrument; metronomer, stämgafflar och stämpipor av alla 
slag 

9209 30 00 – Strängar till musikinstrument 2,7 0 

– Andra slag 

9209 91 00 – – Delar och tillbehör till pianon 2,7 0 

9209 92 00 – – Delar och tillbehör till musikinstrument enligt nr 9202 2,7 0 

9209 94 00 – – Delar och tillbehör till musikinstrument enligt nr 9207 2,7 0 

9209 99 – – Andra delar och tillbehör
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9209 99 20 – – – Till musikinstrument enligt nr 9205 2,7 0 

– – – Andra 

9209 99 40 – – – – Metronomer, stämgafflar och stämpipor 3,2 0 

9209 99 50 – – – – Mekanismer till speldosor 1,7 0 

9209 99 70 – – – – Andra 2,7 0 

93 KAPITEL 93 – VAPEN OCH AMMUNITION; DELAR OCH 
TILLBEHÖR TILL VAPEN OCH AMMUNITION 

9301 Vapen för militärt bruk, andra än revolvrar, pistoler samt 
vapen enligt nr 9307 

– Artillerivapen (t.ex. kanoner, haubitsar och mörsare) 

9301 11 00 – – Självgående Fri 0 

9301 19 00 – – Andra Fri 0 

9301 20 00 – Utskjutningsramper för raketer; eldkastare; granatkastare; 
torpedtuber och liknande avfyrningsanordningar 

Fri 0 

9301 90 00 – Andra Fri 0 

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

2,7 0 

9303 Andra eldvapen och liknande artiklar som verkar genom för
bränning av en explosiv laddning (t.ex. jaktgevär, mynnings
laddade eldvapen, signalpistoler och liknande artiklar för en
bart ljussignalering, pistoler och revolvrar för lös ammunition, 
slaktapparater och linkastningsapparater) 

9303 10 00 – Mynningsladdare 3,2 0 

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

9303 20 10 – – Enkelpipigt, slätborrat 3,2 0 

9303 20 95 – – Andra 3,2 0 

9303 30 00 – Andra kulgevär för sportskytte, jakt eller målskjutning 3,2 0 

9303 90 00 – Andra slag 3,2 0 

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

3,2 0 

9305 Delar och tillbehör till artiklar enligt nr 9301-9304 

9305 10 00 – Till revolvrar och pistoler 3,2 0 

– Till hagel- eller kulgevär enligt nr 9303
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9305 21 00 – – Pipor till hagelgevär 2,7 0 

9305 29 00 – – Andra 2,7 0 

– Andra slag 

9305 91 00 – – Till vapen för militärt bruk enligt nr 9301 Fri 0 

9305 99 00 – – Andra 2,7 0 

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

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

9306 21 00 – – Patroner 2,7 0 

9306 29 – – Andra 

9306 29 40 – – – Hylsor 2,7 0 

9306 29 70 – – – Andra 2,7 0 

9306 30 – Andra patroner samt delar till sådana patroner 

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

2,7 0 

– – Andra 

9306 30 30 – – – För militärt bruk 1,7 0 

– – – Andra 

9306 30 91 – – – – Centralantändpatroner 2,7 0 

9306 30 93 – – – – Kantantändpatroner 2,7 0 

9306 30 97 – – – – Andra 2,7 0 

9306 90 – Andra slag 

9306 90 10 – – För militärt bruk 1,7 0 

9306 90 90 – – Andra 2,7 0 

9307 00 00 Värjor, sablar, bajonetter, lansar och liknande vapen samt 
delar till sådana vapen, även slidor och baljor till sådana vapen 

1,7 0 

94 KAPITEL 94 – MÖBLER; SÄNGKLÄDER, MADRASSER, RE
SÅRBOTTNAR TILL SÄNGAR, KUDDAR OCH LIKNANDE 
STOPPADE INREDNINGSARTIKLAR; BELYSNINGS
ARMATUR OCH ANDRA BELYSNINGSARTIKLAR, INTE 
NÄMNDA ELLER INBEGRIPNA NÅGON ANNANSTANS; 
LJUSSKYLTAR, NAMNPLÅTAR MED BELYSNING O.D.; 
MONTERADE ELLER MONTERINGSFÄRDIGA BYGGNADER 

9401 Sittmöbler (andra än sådana som omfattas av nr 9402), även 
bäddbara, samt delar till sittmöbler
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9401 10 00 – Sittmöbler av sådana slag som används till luftfartyg Fri 0 

9401 20 00 – Sittmöbler av sådana slag som används till motorfordon 3,7 0 

9401 30 – Höj- och sänkbara snurrstolar 

9401 30 10 – – Med stoppning och ryggstöd och hjul eller glidfötter Fri 0 

9401 30 90 – – Andra Fri 0 

9401 40 00 – Bäddbara sittmöbler, andra än trädgårdsmöbler och cam
pingmöbler 

Fri 0 

– Sittmöbler av rotting, vide, bambu eller liknande material 

9401 51 00 – – Av bambu eller rotting 5,6 0 

9401 59 00 – – Andra 5,6 0 

– Andra sittmöbler, med trästomme 

9401 61 00 – – Med stoppning Fri 0 

9401 69 00 – – Andra Fri 0 

– Andra sittmöbler, med metallstomme 

9401 71 00 – – Med stoppning Fri 0 

9401 79 00 – – Andra Fri 0 

9401 80 00 – Andra sittmöbler Fri 0 

9401 90 – Delar 

9401 90 10 – – Till sittmöbler av sådana slag som används till luftfartyg 1,7 0 

– – Andra 

9401 90 30 – – – Av trä 2,7 0 

9401 90 80 – – – Andra 2,7 0 

9402 Möbler för medicinskt, kirurgiskt, dentalt eller veterinärt bruk 
(t.ex. operations- eller undersökningsbord, sjukhussängar med 
mekaniska anordningar, tandläkarstolar); frisörstolar och lik
nande stolar som kan både vridas, lutas bakåt och höjas; delar 
till i detta nummer nämnda artiklar 

9402 10 00 – Tandläkarstolar, frisörstolar och liknande stolar; delar till 
sådana stolar 

Fri 0 

9402 90 00 – Andra slag Fri 0 

9403 Andra möbler samt delar till sådana möbler 

9403 10 – Kontorsmöbler av metall
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9403 10 10 – – Ritbord (andra än varor enligt nr 9017) Fri 0 

– – Andra 

– – – Med en höjd av högst 80 cm 

9403 10 51 – – – – Skrivbord Fri 0 

9403 10 59 – – – – Andra Fri 0 

– – – Med en höjd av mer än 80 cm 

9403 10 91 – – – – Skåp med dörrar eller jalusier o.d. Fri 0 

9403 10 93 – – – – Skåp för kortregister och dokument Fri 0 

9403 10 99 – – – – Andra Fri 0 

9403 20 – Andra möbler av metall 

9403 20 20 – – Sängar Fri 0 

9403 20 80 – – Andra Fri 0 

9403 30 – Kontorsmöbler av trä 

– – Med en höjd av högst 80 cm 

9403 30 11 – – – Skrivbord Fri 0 

9403 30 19 – – – Andra Fri 0 

– – Med en höjd av mer än 80 cm 

9403 30 91 – – – Skåp med dörrar eller jalusier; skåp för kortregister och 
dokument 

Fri 0 

9403 30 99 – – – Andra Fri 0 

9403 40 – Köksmöbler av trä 

9403 40 10 – – Köksinredningar 2,7 0 

9403 40 90 – – Andra 2,7 0 

9403 50 00 – Sovrumsmöbler av trä Fri 0 

9403 60 – Andra möbler av trä 

9403 60 10 – – Trämöbler för matrum eller vardagsrum Fri 0 

9403 60 30 – – Trämöbler för butiker Fri 0 

9403 60 90 – – Andra Fri 0
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9403 70 00 – Möbler av plast Fri 0 

– Möbler av annat material, inbegripet rotting, vide, bambu 
eller liknande material 

9403 81 00 – – Av bambu eller rotting 5,6 0 

9403 89 00 – – Andra 5,6 0 

9403 90 – Delar 

9403 90 10 – – Av metall 2,7 0 

9403 90 30 – – Av trä 2,7 0 

9403 90 90 – – Av annat material 2,7 0 

9404 Resårbottnar till sängar; sängkläder och liknande inrednings
artiklar (t.ex. madrasser, sängtäcken, kuddar och puffar) för
sedda med resårer, stoppning eller inlägg av vilket material 
som helst eller tillverkade av poröst gummi eller porös plast, 
med eller utan överdrag 

9404 10 00 – Resårbottnar till sängar 3,7 0 

– Madrasser 

9404 21 – – Av poröst gummi eller porös plast, med eller utan överdrag 

9404 21 10 – – – Av poröst gummi 3,7 0 

9404 21 90 – – – Av porös plast 3,7 0 

9404 29 – – Av annat material 

9404 29 10 – – – Med resårer 3,7 0 

9404 29 90 – – – Andra 3,7 0 

9404 30 00 – Sovsäckar 3,7 0 

9404 90 – Andra slag 

9404 90 10 – – Fyllda med dun eller fjäder 3,7 0 

9404 90 90 – – Andra 3,7 0 

9405 Belysningsarmatur och andra belysningsartiklar (inbegripet 
strålkastare) samt delar till sådana artiklar, inte nämnda eller 
inbegripna någon annanstans; ljusskyltar, namnplåtar med be
lysning, o.d. med fast, varaktigt monterad ljuskälla samt delar 
till sådana artiklar, inte nämnda eller inbegripna någon annan
stans 

9405 10 – Ljuskronor och andra elektriska tak- eller vägglampor, med 
undantag av sådana för belysning utomhus av öppna platser 
eller trafikleder 

– – Av plast
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9405 10 21 – – – För glödlampor 4,7 0 

9405 10 28 – – – Andra 4,7 0 

9405 10 30 – – Av keramiskt material 4,7 0 

9405 10 50 – – Av glas 3,7 0 

– – Av annat material 

9405 10 91 – – – För glödlampor 2,7 0 

9405 10 98 – – – Andra 2,7 0 

9405 20 – Elektriska bords-, skrivbords-, säng- eller golvlampor 

– – Av plast 

9405 20 11 – – – För glödlampor 4,7 0 

9405 20 19 – – – Andra 4,7 0 

9405 20 30 – – Av keramiskt material 4,7 0 

9405 20 50 – – Av glas 3,7 0 

– – Av annat material 

9405 20 91 – – – För glödlampor 2,7 0 

9405 20 99 – – – Andra 2,7 0 

9405 30 00 – Julgransbelysningar 3,7 0 

9405 40 – Annan elektrisk belysningsarmatur och andra elektriska be
lysningsartiklar 

9405 40 10 – – Strålkastare 3,7 0 

– – Andra 

– – – Av plast 

9405 40 31 – – – – För glödlampor 4,7 0 

9405 40 35 – – – – För lysrör 4,7 0 

9405 40 39 – – – – Andra 4,7 0 

– – – Av annat material 

9405 40 91 – – – – För glödlampor 2,7 0 

9405 40 95 – – – – För lysrör 2,7 0 

9405 40 99 – – – – Andra 2,7 0 

9405 50 00 – Belysningsarmatur och andra belysningsartiklar, icke elekt
riska 

2,7 0
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9405 60 – Ljusskyltar, namnplåtar med belysning, o.d. 

9405 60 20 – – Av plast 4,7 0 

9405 60 80 – – Av annat material 2,7 0 

– Delar 

9405 91 – – Av glas 

– – – Delar till belysningsartiklar (med undantag av strålkastare) 

9405 91 11 – – – – Prydnadsartiklar för ljuskronor, t.ex. kulor, dropp- eller 
blomformade stycken, prismor o.d. 

5,7 0 

9405 91 19 – – – – Andra (t.ex. avskärmare, takbelysning, kupor, skärmar, 
glober o.d.) 

5,7 0 

9405 91 90 – – – Andra 3,7 0 

9405 92 00 – – Av plast 4,7 0 

9405 99 00 – – Av annat material 2,7 0 

9406 00 Monterade eller monteringsfärdiga byggnader 

9406 00 11 – ”Mobile homes” 2,7 0 

– Andra 

9406 00 20 – – Av trä 2,7 0 

– – Av järn eller stål 

9406 00 31 – – – Växthus 2,7 0 

9406 00 38 – – – Andra 2,7 0 

9406 00 80 – – Av annat material 2,7 0 

95 KAPITEL 95 – LEKSAKER, SPEL OCH SPORTARTIKLAR; DE
LAR TILL SÅDANA ARTIKLAR 

9503 00 Trehjuliga leksakscyklar, sparkcyklar, trampbilar och liknande 
leksaksfordon med hjul; dockvagnar; dockor; andra leksaker; 
skalenliga modeller och liknande modeller för förströelse, me
kaniska eller icke mekaniska; pussel av alla slag 

9503 00 10 – Trehjuliga leksakscyklar, sparkcyklar, trampbilar och lik
nande leksaksfordon med hjul; dockvagnar 

Fri 0 

– Dockor föreställande människor och delar och tillbehör 

9503 00 21 – – Dockor 4,7 0
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9503 00 29 – – Delar och tillbehör Fri 0 

9503 00 30 – Elektriska tåg till modelljärnvägar samt räls, signaler och 
andra tillbehör till sådana järnvägar; skalenliga modeller i 
satser för sammansättning 

Fri 0 

– Andra byggsatser och byggleksaker 

9503 00 35 – – Av plast 4,7 0 

9503 00 39 – – Av annat material Fri 0 

– Leksaker som föreställer djur eller andra icke mänskliga va
relser 

9503 00 41 – – Stoppade 4,7 0 

9503 00 49 – – Andra Fri 0 

9503 00 55 – Musikinstrument o.d. av leksakskaraktär Fri 0 

– Pussel 

9503 00 61 – – Av trä Fri 0 

9503 00 69 – – Av annat material 4,7 0 

9503 00 70 – Andra leksaker i form av satser eller hela utrustningar 4,7 0 

– Andra leksaker och modeller, försedda med motor 

9503 00 75 – – Av plast 4,7 0 

9503 00 79 – – Av annat material Fri 0 

– Andra slag 

9503 00 81 – – Leksaksvapen Fri 0 

9503 00 85 – – Formgjutna miniatyrmodeller av metall 4,7 0 

– – Andra 

9503 00 95 – – – Av plast 4,7 0 

9503 00 99 – – – Av annat material Fri 0 

9504 Artiklar för sällskapsspel, inbegripet spelapparater för spelhal
lar, nöjesfält e.d., biljardbord och bord för kasinon samt auto
matiska kägelresare för bowlinghallar 

9504 10 00 – Videospel av sådana slag som används tillsammans med en 
televisionsmottagare 

Fri 0 

9504 20 – Artiklar och tillbehör för biljardspel av alla slag 

9504 20 10 – – Biljardbord, även utan ben Fri 0 

9504 20 90 – – Andra Fri 0
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9504 30 – Andra spel, som drivs med mynt, sedlar, bankkort, polletter 
eller andra betalningsmedel, med undantag av kägelresare för 
bowlinghallar 

9504 30 10 – – Spelapparater med bildskärm Fri 0 

– – Andra spel 

9504 30 30 – – – Flipperspel Fri 0 

9504 30 50 – – – Andra Fri 0 

9504 30 90 – – Delar Fri 0 

9504 40 00 – Spelkort 2,7 0 

9504 90 – Andra slag 

9504 90 10 – – Satser av elektriska racerbilar som har karaktär av tävlings
spel 

Fri 0 

9504 90 90 – – Andra Fri 0 

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

9505 10 – Julprydnader 

9505 10 10 – – Av glas Fri 0 

9505 10 90 – – Av annat material 2,7 0 

9505 90 00 – Andra slag 2,7 0 

9506 Redskap och annan utrustning för kroppsövningar, gymnastik, 
idrott, annan sport (inbegripet bordtennis), utomhusspel eller 
utomhuslek, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans i 
detta kapitel; simbassänger och plaskdammar 

– Snöskidor samt utrustning för skidåkning på snö 

9506 11 – – Skidor 

9506 11 10 – – – Längdskidor 3,7 0 

– – – Utförsåkningsskidor 

9506 11 21 – – – – Monoskidor och snowboardar 3,7 0 

9506 11 29 – – – – Andra 3,7 0 

9506 11 80 – – – Andra skidor 3,7 0 

9506 12 00 – – Skidbindningar 3,7 0 

9506 19 00 – – Annan utrustning 2,7 0 

– Vattenskidor, surfingbrädor, segelbrädor och annan utrust
ning för vattensport
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9506 21 00 – – Segelbrädor 2,7 0 

9506 29 00 – – Andra 2,7 0 

– Golfklubbor och annan golfutrustning 

9506 31 00 – – Kompletta klubbor 2,7 0 

9506 32 00 – – Bollar 2,7 0 

9506 39 – – Annan golfutrustning 

9506 39 10 – – – Delar till golfklubbor 2,7 0 

9506 39 90 – – – Andra 2,7 0 

9506 40 – Bordtennisutrustning 

9506 40 10 – – Racketar, bollar och nät 2,7 0 

9506 40 90 – – Andra 2,7 0 

– Tennisracketar, badmintonracketar och liknande racketar, 
även osträngade 

9506 51 00 – – Tennisracketar, även osträngade 4,7 0 

9506 59 00 – – Andra 2,7 0 

– Bollar och klot, andra än golfbollar och bordtennisbollar 

9506 61 00 – – Tennisbollar 2,7 0 

9506 62 – – Uppblåsbara bollar 

9506 62 10 – – – Av läder 2,7 0 

9506 62 90 – – – Av annat material 2,7 0 

9506 69 – – Andra 

9506 69 10 – – – Cricket- och polobollar Fri 0 

9506 69 90 – – – Andra 2,7 0 

9506 70 – Skridskor och rullskridskor, inbegripet skridskokängor med 
fastsatta skridskor eller rullskridskor 

9506 70 10 – – Skridskor Fri 0 

9506 70 30 – – Rullskridskor 2,7 0 

9506 70 90 – – Delar och tillbehör 2,7 0 

– Andra slag 

9506 91 – – Redskap och utrustning för kroppsövningar, gymnastik el
ler idrott
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9506 91 10 – – – Träningsredskap med inställningsbara system för belast
ning 

2,7 0 

9506 91 90 – – – Andra 2,7 0 

9506 99 – – Andra 

9506 99 10 – – – Cricket- och poloutrustning, annan än bollar Fri 0 

9506 99 90 – – – Andra 2,7 0 

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

9507 10 00 – Spön 3,7 0 

9507 20 – Fiskkrokar, även med tafs 

9507 20 10 – – Fiskkrokar utan tafs 1,7 0 

9507 20 90 – – Andra 3,7 0 

9507 30 00 – Spinn- och flugrullar 3,7 0 

9507 90 00 – Andra slag 3,7 0 

9508 Karuseller, gungor, skjutbanor och annan utrustning för nöjes
fält e.d.; ambulerande cirkusar, ambulerande menagerier; am
bulerande teatrar 

9508 10 00 – Ambulerande cirkusar och ambulerande menagerier 1,7 0 

9508 90 00 – Andra 1,7 0 

96 KAPITEL 96 – DIVERSE ARTIKLAR 

9601 Elfenben, ben, sköldpadd, horn, korall, pärlemor och andra 
animaliska snidningsmaterial, bearbetade, samt varor av dessa 
material (inbegripet varor erhållna genom gjutning) 

9601 10 00 – Bearbetat elfenben och varor av elfenben 2,7 0 

9601 90 – Andra slag 

9601 90 10 – – Bearbetad korall (naturlig eller agglomererad) och varor av 
korall 

Fri 0 

9601 90 90 – – Andra Fri 0 

9602 00 00 Vegetabiliska eller mineraliska snidningsmaterial, bearbetade, 
samt varor av dessa material; varor gjutna eller genom snid
ning eller på annat sätt formade av vax, stearin, naturliga 
gummiarter eller naturliga hartser eller av modelleringspastor 
samt andra gjutna eller genom snidning eller på annat sätt 
formade varor, inte nämnda eller inbegripna någon annan
stans; bearbetat icke härdat gelatin (med undantag av gelatin 
enligt nr 3503) samt varor av icke härdat gelatin 

2,2 0
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9603 Kvastar, viskor, borstar (inbegripet borstar som utgör delar till 
maskiner, apparater eller fordon), penslar, mekaniska matt
sopare utan motor samt moppar och dammvippor; bindlar 
för borsttillverkning; målningsdynor och målningsrullar; av
torkare o.d. av gummi eller annat mjukt material 

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

3,7 0 

– Tandborstar, rakborstar, hårborstar, nagelborstar, ögonfrans
borstar och andra toalettborstar för personligt bruk, inbegri
pet borstar som utgör delar till apparater 

9603 21 00 – – Tandborstar inbegripet borstar för lösgommar 3,7 0 

9603 29 – – Andra 

9603 29 30 – – – Hårborstar 3,7 0 

9603 29 80 – – – Andra 3,7 0 

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

9603 30 10 – – Konstnärspenslar och skrivpenslar 3,7 0 

9603 30 90 – – Penslar för kosmetiskt bruk 3,7 0 

9603 40 – Målarborstar och målarpenslar (andra än penslar enligt nr 
9603 30); målningsdynor och målningsrullar 

9603 40 10 – – Målarborstar och målarpenslar 3,7 0 

9603 40 90 – – Målningsdynor och målningsrullar 3,7 0 

9603 50 00 – Andra borstar, utgörande delar till maskiner, apparater eller 
fordon 

2,7 0 

9603 90 – Andra slag 

9603 90 10 – – Mekaniska mattsopare utan motor 2,7 0 

– – Andra 

9603 90 91 – – – Borstar för gatsopning, borstar för hushållsbruk, inbegri
pet skoborstar och klädborstar; borstar för ryktning och 
trimning av djur 

3,7 0 

9603 90 99 – – – Andra 3,7 0 

9604 00 00 Handsiktar och handsåll 3,7 0 

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

3,7 0 

9606 Knappar samt knappformar och andra delar till knappar; 
knappämnen
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9606 10 00 – Tryckknappar och delar till tryckknappar 3,7 0 

– Andra knappar 

9606 21 00 – – Av plast, inte överdragna med textilmaterial 3,7 0 

9606 22 00 – – Av oädel metall, inte överdragna med textilmaterial 3,7 0 

9606 29 00 – – Andra 3,7 0 

9606 30 00 – Knappformar och andra delar till knappar; knappämnen 2,7 0 

9607 Blixtlås och delar till blixtlås 

– Blixtlås 

9607 11 00 – – Med krampor av oädel metall 6,7 0 

9607 19 00 – – Andra 7,7 3 

9607 20 – Delar 

9607 20 10 – – Av oädel metall, inbegripet smala band med metallkrampor 6,7 0 

9607 20 90 – – Andra 7,7 3 

9608 Kulpennor; pennor med filtspets eller annan porös spets; re
servoarpennor och liknande pennor; pennor för duplicering; 
stiftpennor; pennskaft, pennförlängare o.d.; delar (inbegripet 
hylsor och hållare) till artiklar enligt detta nummer, andra 
än sådana som omfattas av nr 9609 

9608 10 – Kulpennor 

9608 10 10 – – Med flytande bläck 3,7 0 

– – Andra 

9608 10 30 – – – Med hölje eller huv av ädel metall eller doublé av ädel 
metall 

3,7 0 

– – – Andra 

9608 10 91 – – – – Med utbytbar patron 3,7 0 

9608 10 99 – – – – Andra 3,7 0 

9608 20 00 – Pennor med filtspets eller annan porös spets 3,7 0 

– Reservoarpennor och liknande pennor 

9608 31 00 – – Tuschpennor 3,7 0 

9608 39 – – Andra
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9608 39 10 – – – Med hölje eller huv av ädel metall eller doublé av ädel 
metall 

3,7 0 

9608 39 90 – – – Andra 3,7 0 

9608 40 00 – Stiftpennor 3,7 0 

9608 50 00 – Satser av artiklar enligt två eller flera av de föregående va
runumren 

3,7 0 

9608 60 – Patroner för kulpennor, bestående av kulspets och bläckhål
lare 

9608 60 10 – – För flytande bläck (för kulspetspennor) 2,7 0 

9608 60 90 – – Andra 2,7 0 

– Andra slag 

9608 91 00 – – Skrivpennor (stålpennor o.d.) och spetsar till sådana pennor 2,7 0 

9608 99 – – Andra 

9608 99 20 – – – Av metall 2,7 0 

9608 99 80 – – – Andra 2,7 0 

9609 Blyerts-, anilin- och färgpennor (andra än pennor enligt nr 
9608), blyerts-, anilin- och färgstift, grifflar, pastellkritor och 
andra färgkritor, ritkol, skriv- och ritkrita samt skräddarkrita 

9609 10 – Pennor med stiftet inneslutet i ett styvt hölje 

9609 10 10 – – Med grafitstift 2,7 0 

9609 10 90 – – Andra 2,7 0 

9609 20 00 – Blyerts-, anilin- och färgstift 2,7 0 

9609 90 – Andra slag 

9609 90 10 – – Pastellkritor och ritkol 2,7 0 

9609 90 90 – – Andra 1,7 0 

9610 00 00 Skrivtavlor, även försedda med ram 2,7 0 

9611 00 00 Datumstämplar, sigillstämplar, pagineringsstämplar och lik
nande handstämplar (inbegripet handverktyg för tryckning el
ler prägling av etiketter); s.k. typtryckerier 

2,7 0 

9612 Färgband för skrivmaskiner och liknande färgband, indränkta 
med färg eller på annat sätt preparerade för att kunna ge ett 
avtryck, även på spolar eller i patroner; färgdynor (även så
dana som inte är indränkta med färg), med eller utan ask 

9612 10 – Färgband
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9612 10 10 – – Av plast 2,7 0 

9612 10 20 – – Av konstfibrer, mindre än 30 mm breda, permanent in
lagda i plast- eller metallkassetter av en sort som används i 
automatiska skrivmaskiner, datorutrustning och andra ma
skiner 

Fri 0 

9612 10 80 – – Andra 2,7 0 

9612 20 00 – Färgdynor 2,7 0 

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

9613 10 00 – Ficktändare för gas, inte påfyllningsbara 2,7 0 

9613 20 – Ficktändare för gas, påfyllningsbara 

9613 20 10 – – Med elektriskt tändsystem 2,7 0 

9613 20 90 – – Med tändsystem av annat slag 2,7 0 

9613 80 00 – Andra tändare 2,7 0 

9613 90 00 – Delar 2,7 0 

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

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

Fri 0 

9614 00 90 – Andra slag 2,7 0 

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

– Kammar, hårspännen o.d. 

9615 11 00 – – Av hårdgummi eller plast 2,7 0 

9615 19 00 – – Av annat material 2,7 0 

9615 90 00 – Andra slag 2,7 0 

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

9616 10 – Raffräschissörer och beslag till sådana 

9616 10 10 – – Raffräschissörer 2,7 0 

9616 10 90 – – Beslag 2,7 0
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9616 20 00 – Pudervippor och liknande varor för anbringande av kos
metiska preparat eller toalettmedel 

2,7 0 

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

– Termosflaskor och andra termoskärl, kompletta med ytter
kärl 

9617 00 11 – – Med en rymd av högst 0,75 l 6,7 0 

9617 00 19 – – Med en rymd av mer än 0,75 l 6,7 0 

9617 00 90 – Delar, andra än lösa glas 6,7 0 

9618 00 00 Provdockor, skyltdockor o.d.; rörliga figurer och ställ av så
dana slag som används i skyltfönster 

1,7 0 

97 KAPITEL 97 – KONSTVERK, FÖREMÅL FÖR SAMLINGAR 
SAMT ANTIKVITETER 

9701 Målningar och teckningar utförda helt för hand, andra än 
teckningar enligt nr 4906 och andra än handdekorerade fö
remål; collage och liknande prydnadstavlor 

9701 10 00 – Målningar och teckningar Fri 0 

9701 90 00 – Andra slag Fri 0 

9702 00 00 Konstgrafiska originalblad Fri 0 

9703 00 00 Originalskulpturer, oavsett materialet Fri 0 

9704 00 00 Frimärken och beläggningsstämplar, frankeringsstämplar, förs
tadagsbrev samt postkort o.d. med påtryckt valörstämpel, ma
kulerade eller omakulerade, andra än sådana som omfattas av 
nr 4907 

Fri 0 

9705 00 00 Samlingar och samlarobjekt av zoologiskt, botaniskt, minera
logiskt, anatomiskt, historiskt, arkeologiskt, paleontologiskt, 
etnografiskt eller numismatiskt intresse 

Fri 0 

9706 00 00 Antikviteter med en ålder av över 100 år Fri 0
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TILLÄGG 2-A-1 

KOREA 

1. Detta tillägg gäller för tullkvoter som fastställs i detta avtal och innehåller ändringar av Koreas harmoniserade tulltaxa 
(Harmonized Tariff Schedule of Korea, nedan kallad HSK) som anger vilka tullkvoter som Korea ska tillämpa på vissa 
ursprungsvaror i enlighet med detta avtal. I synnerhet ska ursprungsvaror från Europeiska unionen som anges i detta 
tillägg omfattas av de tullsatser som anges i detta tillägg i stället för de tullsatser som anges i kapitlen 1–97 i HSK. 
Utan hinder av andra bestämmelser i HSK ska ursprungsvaror från Europeiska unionen i de mängder som anges i 
detta tillägg importeras till Koreas territorium i enlighet med detta tillägg. Dessutom ska en mängd ursprungsvaror 
som importeras från Europeiska unionen inom ramen för en tullkvot som fastställs i detta tillägg inte räknas in i 
kvotmängden för en tullkvot som fastställs för dessa varor någon annanstans i HSK. 

Auktionssystem för vissa tullkvoter som fastställs i detta avtal 

2. Korea får använda sig av ett auktionssystem, vars regler ska fastställas av parterna gemensamt genom beslut av 
kommittén för varuhandel, för att förvalta och genomföra de tullkvoter som fastställs i punkterna 6, 8, 10 och 11, 
förutsatt att villkoren i led a är uppfyllda ( 1 ). 

a) i) Om mindre än 95 % av kvotmängden av en auktionerad tullkvot utnyttjas under två av tre på varandra 
följande år, ska parterna på skriftlig begäran av Europeiska unionen samråda i kommittén för varuhandel om 
auktionssystemets funktionssätt, i syfte att fastställa och åtgärda orsakerna till det ofullständiga utnyttjandet. 
Vid samrådet ska parterna ta hänsyn till de rådande marknadsförhållandena. 

ii) Parterna ska samråda inom 30 dagar efter dagen för begäran. 

iii) Korea ska genomföra varje beslut i kommittén för varuhandel som parterna når om sätt att underlätta ett 
fullständigt utnyttjande av den auktionerade tullkvoten inom 60 dagar efter beslutet eller senast någon annan 
dag som parterna kommer överens om. 

iv) Korea ska tillåta att ursprungsvaror från Europeiska unionen förs in under den relevanta tullkvoten enligt 
”först till kvarn”-principen om något av följande inträffar: 

A) Korea genomför inte ett beslut i enlighet med led a iii. 

B) Det samråd som avses i led a i leder inte till något beslut inom 90 dagar efter dagen för begäran om 
samråd eller senast någon annan dag som parterna kommer överens om. 

b) På skriftlig begäran av en av parterna ska parterna samråda om alla frågor som rör denna punkts tillämpning eller 
funktionssätt. Samrådet ska inledas inom 15 arbetsdagar efter den dag då parten tar emot begäran om samråd 
eller någon annan dag som parterna kommer överens om. 

Licenssystem för vissa tullkvoter som fastställs i detta avtal 

3. Korea får använda sig av ett licenssystem för att förvalta och genomföra de tullkvoter som fastställs i punkterna 7, 9, 
11, 12, 13, 14 och 15, förutsatt att villkoren i led a är uppfyllda. Parterna ska i kommittén för varuhandel komma 
överens om principerna och förfarandena för licenssystemet, inbegripet vem som kan göra anspråk på kvotmängder 
och eventuella ändringar av dem. 

a) i) Om mindre än 95 % av kvotmängden av en tullkvot utnyttjas under två av tre på varandra följande år, ska 
parterna på skriftlig begäran av Europeiska unionen samråda i kommittén för varuhandel om tilldelnings
systemets funktionssätt, i syfte att fastställa och åtgärda orsakerna till det ofullständiga utnyttjandet av 
kvotmängden. Vid samrådet ska parterna ta hänsyn till de rådande marknadsförhållandena. 

ii) Parterna ska samråda inom 30 dagar efter dagen för begäran.
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iii) Korea ska, inom 60 dagar efter beslutet eller senast någon annan dag som parterna kommer överens om, 
genomföra varje beslut i kommittén för varuhandel som parterna når vid samrådet om sätt att underlätta ett 
fullständigt utnyttjande av tullkvoten. 

iv) Korea ska tillåta att ursprungsvaror från Europeiska unionen förs in under den relevanta tullkvoten enligt 
”först till kvarn”-principen om något av följande inträffar: 

A) Korea genomför inte ett beslut i enlighet med led a iii. 

B) Det samråd som avses i led a i leder inte till något beslut inom 90 dagar efter dagen för begäran om 
samråd eller senast någon annan dag som parterna kommer överens om. 

b) På skriftlig begäran av en av parterna ska parterna samråda om alla frågor som rör denna punkts tillämpning eller 
funktionssätt. Samråden ska inledas inom 15 arbetsdagar efter den dag då parten tar emot begäran om samråd 
eller någon annan dag som parterna kommer överens om. 

Statliga handelsföretag 

4. Korea får endast kräva att en ursprungsvara från Europeiska unionen importeras, köps eller distribueras på dess 
territorium av ett statligt handelsföretag om parterna kommer överens om detta och i enlighet med de villkor som 
parterna enas om. 

Plattfisk 

5. a) Nedan anges den sammanlagda mängd av sådana ursprungsvaror från Europeiska unionen som anges i led c som 
får föras in tullfritt under ett givet år: 

År Mängd 
(i metriska ton) 

1 800 

2 800 

3 864 

4 933 

5 1 008 

6 1 088 

7 1 175 

8 1 269 

9 1 371 

10 1 481 

11 1 599 

12 1 727 

13 obegränsad 

Mängderna ska föras in enligt ”först till kvarn”-principen. 

b) Tullar på varor som förs in utöver de mängder som anges i led a ska avskaffas i enlighet med kategori 12-A, 
såsom beskrivs i punkt 1 o i bilaga 2-A. 

c) Leden a och b är tillämpliga på följande HSK-nr: 0303.39.0000. 

Mjölk- eller gräddpulver med en fetthalt på mindre än 1,5 % samt kärnmjölk 

Mjölk- och gräddpulver, sötat eller osötat, med en fetthalt på mer än 1,5 % (helmjölkspulver)
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Mjölk och grädde (kondenserad), sötad eller osötad och/eller inte koncentrerad 

6. a) Nedan anges den sammanlagda mängd av sådana ursprungsvaror från Europeiska unionen som anges i led c som 
får föras in tullfritt under ett givet år: 

År Mängd 
(i metriska ton) 

1 1 000 

2 1 000 

3 1 030 

4 1 060 

5 1 092 

6 1 125 

7 1 159 

8 1 194 

9 1 229 

10 1 266 

11 1 304 

12 1 343 

13 1 384 

14 1 425 

15 1 468 

16 1 512 

Efter år 16 ska kvotmängden förbli densamma som för år 16. Korea Agro-Fisheries Trade Corporation ska förvalta 
dessa tullkvoter och tilldela kvotmängden genom auktioner varje kvartal (december, mars, juni och september). 

b) Tullar på varor som förs in utöver de mängder som anges i led a ska behandlas i enlighet med kategori E, såsom 
beskrivs i punkt 1 s i bilaga 2-A. 

c) Leden a och b är tillämpliga på följande HSK-nr: 0402.10.1010, 0402.10.1090, 0402.10.9000, 0402.21.1000, 
0402.21.9000, 0402.29.0000, 0402.91.1000, 0402.91.9000, 0402.99.1000, 0402.99.9000 och 
0403.90.1000. 

Vassle avsedd som livsmedel 

7. a) Nedan anges den sammanlagda mängd av sådana ursprungsvaror från Europeiska unionen som anges i led c som 
får föras in tullfritt under ett givet år: 

År Mängd 
(i metriska ton) 

1 3 350 

2 3 350 

3 3 450 

4 3 554 

5 3 660 

6 3 770 

7 3 883 

8 4 000 

9 4 120 

10 4 243 

11 obegränsad 

Korea Dairy Industries Association ska förvalta dessa tullkvoter och tilldela befintliga och nya importörer kvotmäng
den genom ett licenssystem. 

b) Tullar på varor som förs in utöver de mängder som anges i led a ska avskaffas i enlighet med kategori 10-B, 
såsom beskrivs i punkt 1 n i bilaga 2-A.
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c) Leden a och b är tillämpliga på följande HSK-nr: 0404.10.1010, 0404.10.1090, 0404.10.2110, 0404.10.2120, 
0404.10.2130, 0404.10.2190 och 0404.10.2900. 

Smör och andra fetter och oljor framställda av mjölk 

8. a) Nedan anges den sammanlagda mängd av sådana ursprungsvaror från Europeiska unionen som anges i led c som 
får föras in tullfritt under ett givet år: 

År Mängd 
(i metriska ton) 

1 350 

2 350 

3 360 

4 371 

5 382 

6 393 

7 405 

8 417 

9 430 

10 443 

11 obegränsad 

Korea Agro-Fisheries Trade Corporation ska förvalta dessa tullkvoter och tilldela kvotmängden genom auktion. Hela 
kvotmängden av ursprungsvaror ska göras tillgänglig under årets första auktion, som ska hållas under den första 
månaden av varje år. Eventuella mängder som inte tilldelats vid den första auktionen ska göras tillgängliga vid en 
efterföljande auktion senast den femtonde dagen i den tredje månaden och vid efterföljande auktioner därefter, 
inom 45 dagar efter dagen för den föregående auktionen. 

b) Tullar på varor som förs in utöver de mängder som anges i led a ska avskaffas i enlighet med kategori 10, såsom 
beskrivs i punkt 1 g i bilaga 2-A. 

c) Leden a och b är tillämpliga på följande HSK-nr: 0405.10.0000 och 0405.90.0000. 

Färskost, ostmassa, riven eller pulveriserad ost, smältost och all annan ost 

9. a) Nedan anges den sammanlagda mängd av sådana ursprungsvaror från Europeiska unionen som anges i led c som 
får föras in tullfritt under ett givet år: 

År Mängd 
(i metriska ton) 

1 4 560 

2 4 560 

3 4 696 

4 4 837 

5 4 982 

6 5 132 

7 5 286 

8 5 444 

9 5 608 

10 5 776 

11 5 949 

12 6 128 

13 6 312 

14 6 501 

15 6 696 

16 obegränsad
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Korea Dairy Industries Association ska förvalta dessa tullkvoter och tilldela befintliga och nya importörer kvotmäng
den genom ett licenssystem. 

b) Tullar på varor som förs in utöver de mängder som anges i led a ska avskaffas i enlighet med kategori 15, såsom 
beskrivs i punkt 1 j i bilaga 2-A. 

c) Leden a och b är tillämpliga på följande HSK-nr: 0406.10.1000, 0406.20.0000, 0406.30.0000 och 
0406.90.0000 (0406.90.0000 omfattar cheddar). Från och med år 11 ska cheddar befrias från tull och inte 
längre omfattas av tullkvoter. 

Naturlig honung 

10. a) Nedan anges den sammanlagda mängd av sådana ursprungsvaror från Europeiska unionen som anges i led c som 
får föras in tullfritt under ett givet år: 

År Mängd 
(i metriska ton) 

1 50 

2 50 

3 51 

4 53 

5 54 

6 56 

7 57 

8 59 

9 61 

10 63 

11 65 

12 67 

13 69 

14 71 

15 73 

16 75 

Efter år 16 ska kvotmängden förbli densamma som för år 16.Korea Agro-Fisheries Trade Corporation ska förvalta 
dessa tullkvoter och tilldela kvotmängden genom auktioner varje kvartal (december, mars, juni och september). 

b) Tullar på varor som förs in utöver de mängder som anges i led a ska behandlas i enlighet med kategori E, såsom 
beskrivs i punkt 1 s i bilaga 2-A. 

c) Leden a och b är tillämpliga på följande HSK-nr: 0409.00.0000. 

Apelsiner 

11. a) Nedan anges den sammanlagda mängd av sådana ursprungsvaror från Europeiska unionen som anges i led c som 
får föras in tullfritt under ett givet år: 

År Mängd 
(i metriska ton) 

1 20 

2 20 

3 20 

4 20 

5 20 

6 20 

7 40 

8 40 

9 40 

10 40 

11 40 

12 60
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Efter år 12 ska kvotmängden förbli densamma som för år 12. 

Korea Agro-Fisheries Trade Corporation ska förvalta dessa tullkvoter och tilldela kvotmängden genom en årlig 
auktion åren 1–11, och från och med år 12 genom ett licenssystem som bygger på leveranserna under den 
senaste treårsperioden. Auktionerna ska genomföras och importlicenserna tilldelas i augusti varje år, och impor
törerna ska tillåtas importera de tullfria mängderna från och med den 1 september till och med den sista dagen i 
februari. Alla personer eller företag, inbegripet producentsammanslutningar, som är registrerade som importörer 
enligt Koreas lag om utrikeshandel (Foreign Trade Act) ska ha rätt att ansöka om och komma i fråga för att tilldelas 
tullfria mängder. 

b) Tullar på varor som förs in utöver de mängder som anges i led a ska behandlas i enlighet med kategori S-B, 
såsom beskrivs i punkt 1 r i bilaga 2-A. 

c) Leden a och b är tillämpliga på följande HSK-nr: 0805.10.0000. 

Malt och maltkorn 

12. a) Nedan anges den sammanlagda mängd av sådana ursprungsvaror från Europeiska unionen som anges i led c som 
får föras in tullfritt under ett givet år: 

År Mängd 
(i metriska ton) 

1 10 000 

2 10 000 

3 10 800 

4 11 600 

5 12 400 

6 12 772 

7 13 155 

8 13 549 

9 13 956 

10 14 375 

11 14 806 

12 15 250 

13 15 707 

14 16 179 

15 16 664 

16 obegränsad 

Korea Agro-Fisheries Trade Corporation ska förvalta licenserna för dessa tullkvoter från och med den första arbets
dagen i den första månaden av varje år enligt ”först till kvarn”-principen efter skriftliga ansökningar som man tar 
emot. Mellan den första arbetsdagen och den sista dagen i den första månaden ska kvotmängderna fördelas 
proportionellt mellan sökandena, om den sammanlagda kvotmängd som sökandena begärt överstiger den totala 
kvotmängden för det året. 

Om den sammanlagda kvotmängd som begärts under den första månaden är lägre än den totala kvotmängden 
för året, ska tilldelningen av tullkvoten fortsätta enligt ”först till kvarn”-principen till och med årets slut. Varje 
licens som utfärdas till en sökande ska vara giltig i 90 dagar från och med dagen för utfärdandet. När 90- 
dagarsperioden löper ut ska oanvända licenser återlämnas till Korea Agro-Fisheries Trade Corporation, som ska 
omfördela de oanvända mängderna till sökande enligt ”först till kvarn”-principen inom 45 dagar efter det att 
licenserna återlämnades. 

b) Tullar på varor som förs in utöver de mängder som anges i led a ska avskaffas i enlighet med kategori 15, såsom 
beskrivs i punkt 1 j i bilaga 2-A. 

c) Leden a och b är tillämpliga på följande HSK-nr: 1003.00.1000 och 1107.10.0000.
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Beredd torrmjölk och annat 

13. a) Nedan anges den sammanlagda mängd av sådana ursprungsvaror från Europeiska unionen som anges i led c som 
får föras in tullfritt under ett givet år: 

År Mängd 
(i metriska ton) 

1 450 

2 450 

3 463 

4 477 

5 491 

6 506 

7 521 

8 537 

9 553 

10 570 

11 obegränsad 

Korea Dairy Industries Association ska förvalta dessa tullkvoter och tilldela befintliga och nya importörer kvotmäng
den genom ett licenssystem. 

b) Tullar på varor som förs in utöver de mängder som anges i led a ska avskaffas i enlighet med kategori 10, såsom 
beskrivs i punkt 1 g i bilaga 2-A. 

c) Leden a och b är tillämpliga på följande HSK-nr: 1901.10.1010 och 1901.10.1090. 

Kompletteringsfoder 

14. a) Nedan anges den sammanlagda mängd av sådana ursprungsvaror från Europeiska unionen som anges i led c som 
får föras in tullfritt under ett givet år: 

År Mängd 
(i metriska ton) 

1 5 500 

2 5 500 

3 5 665 

4 5 834 

5 6 009 

6 6 190 

7 6 376 

8 6 567 

9 6 764 

10 6 967 

11 7 176 

12 7 391 

13 obegränsad 

Korea Feed Ingredients Association och Korea Feed Milk Replacer Association ska förvalta dessa tullkvoter och tilldela 
kvotmängden genom licenssystem. Tullkvoterna ska tilldelas på grundval av den mängd av sådana ursprungsvaror 
som anges i led c som sökandena importerat under den 24-månadersperiod som omedelbart föregick det år för 
vilket licensen utfärdats och den mängd ursprungsvaror som sökandena begärt för året.
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b) Tullar på varor som förs in utöver de mängder som anges i led a ska avskaffas i enlighet med kategori 12, såsom 
beskrivs i punkt 1 h i bilaga 2-A. 

c) Leden a och b är tillämpliga på följande HSK-nr: 2309.90.2010, 2309.90.2020, 2309.90.2099 och 
2309.90.9000. 

Dextrin 

15. a) Nedan anges den sammanlagda mängd av sådana ursprungsvaror från Europeiska unionen som anges i led c som 
får föras in tullfritt under ett givet år: 

År Mängd 
(i metriska ton) 

1 28 000 

2 28 000 

3 30 500 

4 33 000 

5 35 000 

6 36 050 

7 37 131 

8 38 245 

9 39 392 

10 40 574 

11 41 791 

12 43 045 

13 obegränsad 

Korea Agro-Fisheries Trade Corporation ska förvalta licenserna för dessa tullkvoter från och med den första arbets
dagen i den första månaden av varje år enligt ”först till kvarn”-principen efter skriftliga ansökningar som man tar 
emot. Mellan den första arbetsdagen och den sista dagen i den första månaden av varje år ska kvotmängderna 
fördelas proportionellt mellan sökandena, om den sammanlagda kvotmängd som sökandena begärt överstiger den 
totala kvotmängden för det året. 

Om den sammanlagda kvotmängd som begärts under den första månaden är lägre än den totala kvotmängden 
för året, ska tilldelningen av tullkvoten fortsätta enligt ”först till kvarn”-principen till och med årets slut. Varje 
licens som utfärdas till en sökande ska vara giltig i 90 dagar från och med dagen för utfärdandet. När 90–dagars
perioden löper ut ska oanvända licenser återlämnas till Korea Agro-Fisheries Trade Corporation, som ska omfördela 
de oanvända mängderna till sökande enligt ”först till kvarn”-principen inom 45 dagar efter det att licenserna 
återlämnades. 

b) Tullar på varor som förs in utöver de mängder som anges i led a ska avskaffas i enlighet med kategori 12, såsom 
beskrivs i punkt 1 h i bilaga 2-A. 

c) Leden a och b är tillämpliga på följande HSK-nr: 3505.10.4010, 3505.10.4090, 3505.10.5010 och 
3505.10.5090.
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TILLÄGG 2-A-2 

EU-PARTEN 

1. I detta tillägg anges ändringar av det ingångsprissystem som EU-parten tillämpar på vissa frukter och grönsaker i 
enlighet med Gemensamma tulltaxan i kommissionens förordning (EG) nr 1031/2008 av den 19 september 2008 
(och efterföljande rättsakter) och EU:s WTO-lista CXL. I synnerhet ska ursprungsvaror från Korea som anges i detta 
tillägg omfattas av det ingångsprissystem som fastställs i detta tillägg i stället för det ingångsprissystem som anges i 
Gemensamma tulltaxan i kommissionens förordning (EG) nr 1031/2008 av den 19 september 2008 (och efterföljande 
rättsakter) och EU:s WTO-lista CXL. 

2. För ursprungsvaror från Korea på vilka Europeiska unionen tillämpar sitt ingångsprissystem i enlighet med kommis
sionens förordning (EG) nr 1031/2008 av den 19 september 2008 och EU:s WTO-lista CXL, ska värdetullarna 
avskaffas i enlighet med de kategorier som anges i Europeiska unionens plan i bilaga 2-A. 

3. De specifika tullar som fastställs i kommissionens förordning (EG) nr 1549/2006 av den 17 oktober 2006 för varor 
enligt punkt 2 ska inte omfattas av avskaffandet av tullar i enlighet med kategorierna i Europeiska unionens plan i 
bilaga 2-A. För dessa tullar gäller i stället följande: 

a) De ska avskaffas helt när detta avtal träder i kraft för följande varor: 

KN-nummer Varuslag 

0707 00 05 Gurkor, färska eller kylda 

0808 20 50 Päron, färska (exkl. päron i lös vikt, för framställning av cider eller saft, under tiden 
1 augusti–31 december) 

0809 20 05 Surkörsbär (Prunus cerasus), färska 

0809 20 95 Körsbär, färska (exkl. surkörsbär [Prunus cerasus]) 

2009 61 10 Druvsaft, inbegripet druvmust, ojäst, med ett Brixtal av <= 30 vid 20 °C, med ett värde per 
100 kg netto av > 18 €, även med tillsats av socker eller annat sötningsmedel (exkl. innehål
lande alkohol) 

2009 69 19 Druvsaft, inbegripet druvmust, ojäst, med ett Brixtal av > 67 vid 20 °C, med ett värde per 
100 kg netto av > 22 euro, även med tillsats av socker eller annat sötningsmedel 
(exkl. innehållande alkohol) 

2009 69 51 Druvsaft, inbegripet druvmust, koncentrerad, ojäst, med ett Brixtal av > 30 men <= 67 vid 
20 °C, med ett värde per 100 kg netto av > 18 euro, även med tillsats av socker eller annat 
sötningsmedel (exkl. innehållande alkohol) 

2009 69 59 Druvsaft, inbegripet druvmust, ojäst, med ett Brixtal av > 30 men <= 67 vid 20 °C, med ett 
värde per 100 kg netto av > 18 euro, även med tillsats av socker eller annat sötningsmedel 
(exkl. koncentrerad eller innehållande alkohol) 

2204 30 92 Druvmust, ojäst, koncentrerad i den mening som avses i kompletterande anmärkning 7 till 
kapitel 22, med en densitet av <= 1,33 g/cm 3 vid 20 °C och med en verklig alkoholhalt av 
<= 1 volymprocent men > 0,5 volymprocent (exkl. druvmust vars jäsning har avbrutits 
genom tillsats av alkohol) 

2204 30 94 Druvmust, ojäst, okoncentrerad, med en densitet av <= 1,33 g/cm 3 vid 20 °C och med en 
verklig alkoholhalt av <= 1 volymprocent men > 0,5 volymprocent (exkl. druvmust vars 
jäsning har avbrutits genom tillsats av alkohol) 

2204 30 96 Druvmust, ojäst, koncentrerad i den mening som avses i kompletterande anmärkning 7 till 
kapitel 22, med en densitet av > 1,33 g/cm 3 vid 20 °C och med en verklig alkoholhalt av 
<= 1 volymprocent men > 0,5 volymprocent (exkl. druvmust vars jäsning har avbrutits 
genom tillsats av alkohol) 

2204 30 98 Druvmust, ojäst, okoncentrerad, med en densitet av > 1,33 g/cm 3 vid 20 °C och med en 
verklig alkoholhalt av <= 1 volymprocent men > 0,5 volymprocent (exkl. druvmust vars 
jäsning har avbrutits genom tillsats av alkohol)
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b) De ska avskaffas för följande varor i enlighet med följande tidsplan: 

KN-nummer Varuslag Avskaffande den 

0709 90 70 Zucchini, färsk eller kyld första dagen år 5 

0709 90 80 Kronärtskockor, färska eller kylda första dagen år 10 

0805 20 10 Klementiner, färska eller torkade första dagen år 15 

0805 20 50 Mandariner och wilkings, färska eller torkade första dagen år 15 

0805 20 70 Tangeriner, färska eller torkade första dagen år 15 

0805 20 90 Tangelos, ortaniques, malaquinas och liknande cit
rushybrider, färska eller torkade (exkl. klementiner, mon
reales, satsumas, mandariner, wilkings och tangeriner) 

första dagen år 15 

0805 50 10 Citroner (Citrus limon, Citrus limonum), färska eller torkade första dagen år 2 

0806 10 10 Bordsdruvor, färska första dagen år 17 

0808 10 80 Äpplen, färska (exkl. äpplen i lös vikt, för framställning 
av cider eller saft, under tiden 16 september–15 decem
ber) 

första dagen år 10/20 ( 1 ) 

0809 10 00 Aprikoser, färska första dagen år 7 

0809 30 10 Nektariner, färska första dagen år 10 

0809 30 90 Persikor, färska (exkl. nektariner) första dagen år 10 

0809 40 05 Plommon, färska första dagen år 10 

( 1 ) Den första dagen år 20 för sorten Fuji. 

c) De ska bibehållas för följande varor: 

KN-nummer Varuslag 

0702 00 00 Tomater, färska eller kylda 

0805 10 20 Apelsiner, färska 

0805 20 30 Monreales och satsumas, färska eller torkade 

4. Den specifika tullen enligt punkt 3 får inte överstiga en lägre specifik tull enligt den gällande tullsatsen för mest 
gynnad nation (MGN) eller den MGN-tullsats som tillämpades dagen omedelbart före dagen för detta avtals ikraft
trädande.
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BILAGA 2-B 

ELEKTRONIK 

Artikel 1 

Allmänna bestämmelser 

1. Parterna, som erinrar om sina skyldigheter enligt WTO-avtalet, 
särskilt TBT-avtalet, och som är medvetna om elektronikens betydelse 
för tillväxt, sysselsättning och handel hos båda parter, bekräftar följande 
gemensamma mål och principer: 

a) Att gradvis och samtidigt avskaffa tullar på och icke-tariffära hinder 
för den bilaterala handeln. 

b) Att skapa konkurrenskraftiga marknadsvillkor som bygger på prin
ciperna om öppenhet, icke-diskriminering, proportionalitet och in
syn. 

c) Att gradvis anpassa de nationella föreskrifterna till befintliga interna
tionella standarder. 

d) Att främja ”en enda provning” och, om praktiskt möjligt, en leve
rantörsförsäkran om överensstämmelse, genom avskaffande av över
lappande och onödigt betungande förfaranden för bedömning av 
överensstämmelse. 

e) Att genomföra lämpliga reglerings- och tillsynsmekanismer i fråga 
om produktansvar och marknadsövervakning. 

f) Att stärka samarbetet för att främja en fortsatt ömsesidigt fördelaktig 
utveckling av handeln och för att förbättra produktkvaliteten i syfte 
att säkerställa skyddet av folkhälsan och produktsäkerheten. 

2. Denna bilaga ska gälla för alla standarder, tekniska föreskrifter och 
förfaranden för bedömning av överensstämmelse som någon av par
terna inför eller bibehåller och som rör säkerheten och den elektromag
netiska kompatibiliteten (nedan kallad EMC) för elektrisk och elektro
nisk utrustning, elektroteknisk utrustning för yrkesmässigt bruk, elekt
riska hushållsapparater och hemelektronik enligt definitionen i tillägg 2- 
B-1 (nedan kallade berörda produkter). 

Artikel 2 

Internationella standarder och standardiseringsorgan 

1. Parterna erkänner Internationella standardiseringsorganisationen 
(nedan kallad ISO), Internationella elektrotekniska kommissionen (nedan 
kallad IEC) och Internationella teleunionen (nedan kallad ITU) som de 
behöriga internationella standardiseringsorganen för de berörda produk
ternas EMC och säkerhet ( 1 ). 

2. Där det finns relevanta internationella standarder som fastställts av 
ISO, IEC och ITU, ska parterna använda sig av dessa standarder eller 
relevanta delar av dem som grund för alla standarder, tekniska föreskrif
ter och förfaranden för bedömning av överensstämmelse ( 2 ). 

3. Parterna ska se till att deras standardiseringsorgan deltar i utarbe
tandet av internationella standarder i ISO, IEC och ITU och förpliktar sig 
att samråda i syfte att nå en gemensam hållning. 

Artikel 3 

Förfarande för bedömning av överensstämmelse 

Om en part kräver en uttrycklig försäkran om överensstämmelse med 
tekniska föreskrifter om EMC eller säkerhet för berörda produkter, ska 
följande regler gälla ( 3 ): 

a) Förfaranden för bedömning av överensstämmelse ska inte utarbetas, 
fastställas eller tillämpas med avsikt eller verkan att skapa onödiga 
hinder för handeln med den andra parten. 

b) Om inte annat anges i denna bilaga, inbegripet övergångsbestämmel
serna i artikel 4, ska parterna godta produkter på sina respektive 
marknader ( 4 ) på grundval av ett eller flera av följande förfaranden, 
som ska betraktas som en uttrycklig försäkran om överensstämmelse 
med deras respektive tekniska föreskrifter om EMC eller säkerhet för 
de berörda produkterna: 

i) En leverantörsförsäkran om överensstämmelse utan krav på att 
ett organ för bedömning av överensstämmelse ska vara delaktigt 
eller att erkända provningslaboratorier ska prova produkten. 

ii) En leverantörsförsäkran om överensstämmelse som bygger på en 
provningsrapport från ett provningslaboratorium som är beläget 
på den andra partens territorium och som den parten anmält vid 
detta avtals ikraftträdande eller senare. Den anmälande parten ska 
ensam ha ansvaret för att anmäla laboratorier som har behörig
het ( 5 ) att utföra de relevanta provningarna på dess territorium, 
utan att det behövs förhandsgodkännande eller kontroll av den 
importerande parten. Den importerande parten får kräva att le
verantören lämnar försäkran om överensstämmelse innan pro
dukten släpps ut på dess marknad och att försäkran innehåller 
namnet på det provningslaboratorium som utfärdat provnings
rapporten och datumet för utfärdandet av rapporten. Den impor
terande parten får även kräva ett exemplar av provningsrappor
ten, inbegripet en förteckning över viktiga delar, som visar att 
produkten uppfyller de tillämpliga kraven, samt en allmän be
skrivning av produkten. 

iii) En leverantörsförsäkran om överensstämmelse som bygger på en 
provningsrapport som utfärdats av 

A) ett provningslaboratorium från den andra parten som har 
ingått frivilliga överenskommelser om ömsesidigt godtagande 
av provningsrapporter med ett eller flera organ för bedöm
ning av överensstämmelse som utsetts av den importerande 
parten, eller

SV L 127/1134 Europeiska unionens officiella tidning 14.5.2011 

( 1 ) Parterna kan i framtiden genom beslut i handelskommittén enas om nya 
internationella standardiseringsorgan som de anser vara relevanta för genom
förandet av denna artikel. 

( 2 ) Om det inte finns några sådana internationella standarder eller om en part har 
fastställt en standard, en teknisk föreskrift eller ett förfarande för bedömning 
av överensstämmelse som skiljer sig från de internationella standarderna, ska 
parten begränsa sin standard, sin tekniska föreskrift eller sitt förfarande för 
bedömning av överensstämmelse till vad som är nödvändigt för att uppnå 
legitima mål om säkerhet och andra krav av allmänintresse samt i förekom
mande fall grunda dem på produktkrav som gäller prestanda i stället för 
utformning eller beskrivande egenskaper, i enlighet med kapitel fyra (Tekniska 
handelshinder). 

( 3 ) Båda parter förbehåller sig rätten att i framtiden kräva en uttrycklig försäkran 
om överensstämmelse för produkter för vilka det för närvarande inte krävs en 
sådan uttrycklig försäkran. Parten i fråga måste då fullgöra sina skyldigheter 
enligt denna bilaga. 

( 4 ) Tillstånd att släppa ut en produkt på marknaden i enlighet med detta led ska 
omfatta tillstånd att förse produkten med eventuella märkningar som är obli
gatoriska för utsläppandet på marknaden. 

( 5 ) De specifika provningslaboratorier som är behöriga i den anmälande parten i 
enlighet med dess lagstiftning, som ackrediteras (t.ex. enligt ISO/IEC 17025) av 
ackrediteringsorganet eller som är behöriga att övervaka bedömningen av över
ensstämmelse efter utsläppandet på marknaden i den anmälande parten, kom
mer att anses vara behöriga att utföra de uppgifter som anges i denna bilaga.
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B) ett CB-provningslaboratorium från den andra parten enligt 
IECEE CB-systemet, åtföljd av ett giltigt CB-provningsintyg, i 
enlighet med bestämmelserna och förfarandena för IECEE CB- 
systemet och parternas åtaganden enligt detta. 

Innan produkten släpps ut på dess marknad får den impor
terande parten kräva att man för granskning lämnar in försäkran 
om överensstämmelse, som innehåller ett exemplar av provnings
rapporten, inbegripet en förteckning över viktiga delar, som visar 
att produkten uppfyller de tillämpliga kraven, samt en allmän 
beskrivning av produkten. 

Varje part kan, inom ramen för begränsningarna i tillägg 2-B-2, välja 
fritt mellan förfarandena i detta led. 

c) Parterna ska godta att leverantören ensam har ansvaret för att ut
färda, ändra och återkalla en försäkran om överensstämmelse. Par
terna får kräva att försäkran om överensstämmelse förses med datum 
och anger leverantören eller dennes befullmäktigade ombud på deras 
territorier, den person som av tillverkaren eller dennes befullmäkti
gade ombud bemyndigats att underteckna försäkran, de produkter 
som försäkran omfattar och de tillämpade tekniska föreskrifter med 
vilka överensstämmelse försäkras. Om en leverantörsförsäkran om 
överensstämmelse gäller ett parti produkter, ska försäkran omfatta 
varje artikel i partiet. Om provning utförs, ska det vara upp till 
leverantören att välja provningslaboratorium. 

d) Utöver vad som fastställs i denna artikel, får en part inte kräva någon 
form av registrering av produkter som kan förhindra eller på annat 
sätt fördröja utsläppandet på marknaden av produkter som uppfyller 
partens tekniska föreskrifter. Om en part granskar leverantörsdekla
rationen i enlighet med led b iii, ska granskningen begränsas till en 
kontroll, på grundval av den inlämnade dokumentationen, av att 
provningen utförts i enlighet med partens relevanta tekniska före
skrifter och att uppgifterna i dokumentationen är fullständiga. En 
sådan granskning ska inte oskäligt fördröja utsläppandet av produk
terna på partens marknad, och försäkran ska undantagslöst godtas 
om produkterna uppfyller partens tekniska föreskrifter och doku
mentationen är fullständig. Om en försäkran inte godtas, ska parten 
omedelbart meddela leverantören sitt beslut, tillsammans med en 
detaljerad redogörelse för skälen till detta och hur leverantören kan 
åtgärda dem samt en redogörelse för möjligheter att överklaga be
slutet. 

Artikel 4 

Övergångsbestämmelser 

1. Europeiska unionen ska följa artikel 3 b i denna bilaga från och 
med den dag då detta avtal träder i kraft, medan Korea ska följa 
artikel 3 b inom tre år efter detta avtals ikraftträdande. 

2. Om Korea när detta avtal träder i kraft kräver obligatoriskt inty
gande av överensstämmelse med dess tekniska föreskrifter om EMC eller 
säkerhet för berörda produkter, inbegripet tredjepartsprovning, för en 
produkt som omfattas av denna bilaga, får Korea under övergångsperio
den i punkt 1 kräva något av följande för att godta produkten på sin 
marknad ( 1 ): 

a) Ett intyg utfärdat av ett organ för bedömning av överensstämmelse i 
Europeiska unionen som utsetts till ”anmält organ” i enlighet med 
Europeiska unionens lagstiftning. Europeiska unionen ska ensam ha 
ansvaret för att välja ut organ för bedömning av överensstämmelse 
på sitt territorium, utan att det behövs förhandsgodkännande eller 
kontroll av Korea, och ska underrätta Korea om sin förteckning över 
dessa organ när detta avtal träder i kraft och om eventuella senare 
ändringar. 

b) Ett intyg om överensstämmelse med dess tekniska föreskrifter utfär
dat av ett organ för bedömning av överensstämmelse som utsetts i 
enlighet med Koreas förfaranden. Korea ska godta sådana intyg som 
bygger på en provningsrapport som utfärdats av 

i) ett provningslaboratorium i Europeiska unionen som har ingått 
frivilliga överenskommelser om ömsesidigt godtagande av prov
ningsrapporter med ett eller flera organ för bedömning av över
ensstämmelse som utsetts av Korea, eller 

ii) ett CB-provningslaboratorium i Europeiska unionen enligt IECEE 
CB-systemet, åtföljd av ett giltigt CB-provningsintyg, i enlighet 
med bestämmelserna och förfarandena för IECEE CB-systemet 
och Europeiska unionens och Koreas åtaganden enligt detta. 

Korea kan, inom ramen för begränsningarna i tillägg 2-B-2, välja fritt 
mellan förfarandena i detta led. 

3. För de produkter som förtecknas i tillägg 2-B-3, får Korea fortsätta 
att kräva en uttrycklig försäkran om överensstämmelse med dess tek
niska föreskrifter om säkerhet för berörda produkter på grundval av ett 
intyg i enlighet med artikel 4.2 b i denna bilaga efter det att övergångs
perioden i punkt 1 har löpt ut. Vid slutet av övergångsperioden i punkt 
1 kommer man för varje produkt i tillägg 2-B-3 att se över om god
tagandet av en uttrycklig försäkran om dessa produkters överensstäm
melse med dess tekniska föreskrifter om säkerhet för de berörda pro
dukterna i enlighet med artikel 3 b i denna bilaga skulle medföra risker 
för människors hälsa och säkerhet. En sådan riskbedömning ska göras 
för dessa produkter på marknaden på grundval av tillgängliga veten
skapliga och tekniska uppgifter, t.ex. konsumentrapporter om säkerhets
relaterade olycksfall och frekvensen av bristande överensstämmelse vid 
produktkontroller. Man kommer även att ta hänsyn till om produkterna 
används för sin avsedda slutanvändning och med rimlig och sedvanlig 
försiktighet. Om resultatet av riskbedömningen visar att tillämpningen 
av artikel 3 b i denna bilaga på de berörda produkterna skulle medföra 
risker för människors hälsa och säkerhet, eller om systemet för över
vakning efter utsläppandet på marknaden inte kan åtgärda dessa risker 
på ett effektivt sätt, får en uttrycklig försäkran om överensstämmelse 
enligt artikel 4.2 b i denna bilaga bibehållas. Vart tredje år efter över
gångsperiodens slut ska parterna i kommittén för varuhandel se över 
riskbedömningen i syfte att ytterligare minska antalet produkter i tillägg 
2-B-3. 

Artikel 5 

Konsolidering och gradvis minskning av krav 

1. För de berörda produkterna får parterna inte bibehålla eller införa 
några krav som är mer handelsbegränsande, eller på annat sätt fördröjer 
tillträdet till deras marknader, än vad som anges i denna bilaga när det 
gäller förfaranden för bedömning av överensstämmelse som omfattar 
EMC eller säkerhet för de berörda produkterna eller administrativa för
faranden för godkännande eller granskning av provningsrapporter.

SV 14.5.2011 Europeiska unionens officiella tidning L 127/1135 

( 1 ) Tillstånd att släppa ut en produkt på marknaden i enlighet med denna artikel 
ska omfatta tillstånd att förse produkten med eventuella märkningar som är 
obligatoriska för utsläppandet på marknaden.
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2. Senast fem år efter detta avtals ikraftträdande ska Korea införa en 
leverantörsförsäkran om överensstämmelse i enlighet med artikel 3 b i i 
denna bilaga för utsläppande på marknaden av vissa produkter som 
omfattas av denna bilaga. Vart femte år efter införandet av en leveran
törsförsäkran om överensstämmelse ska parterna se över möjligheten att 
gradvis avskaffa tekniska och administrativa krav, inbegripet obligatorisk 
tredjepartsprovning, genom att utvidga införandet av en leverantörsför
säkran av överensstämmelse i enlighet med artikel 3 b i i denna bilaga 
och att utveckla en effektiv marknadsövervakning för att säkerställa att 
systemet fungerar väl. 

Artikel 6 

Undantag och nödåtgärder 

1. Utan hinder av artiklarna 3–5 i denna bilaga får parterna för 
enskilda produkter som omfattas av denna bilaga införa krav på obli
gatorisk tredjepartsprovning eller tredjepartscertifiering av de berörda 
produkternas EMC eller säkerhet eller införa administrativa förfaranden 
för godkännande eller granskning av provningsrapporter, på följande 
villkor: 

a) Det föreligger brådskande och tvingande skäl som rör skyddet av 
människors hälsa och säkerhet som motiverar införandet av sådana 
krav eller förfaranden. 

b) Skälen till införandet av sådana krav eller förfaranden stöds av do
kumenterade tekniska eller vetenskapliga uppgifter om de berörda 
produkternas funktion. 

c) Kraven eller förfarandena är inte mer handelsbegränsande än vad 
som är nödvändigt för att uppnå partens legitima mål, med hänsyn 
till de risker som skulle uppstå om målen inte uppnås. 

d) Parten kunde inte rimligen ha förutsett behovet av att införa sådana 
krav eller förfaranden vid detta avtals ikraftträdande. 

Innan parten inför kraven eller förfarandena, ska den underrätta den 
andra parten och, efter samråd, så långt det är möjligt ta hänsyn till den 
andra partens synpunkter när kraven eller förfarandena utformas. Alla 
krav som införs ska i möjligaste mån överensstämma med kraven i 
denna bilaga. Efter antagandet ska alla krav eller förfaranden som införts 
ses över vart tredje år från och med dagen för antagandet och upphävas 
om skälen till att de infördes inte längre föreligger. 

2. Om en part har goda skäl att tro att en berörd produkt medför en 
risk för människors hälsa och säkerhet, t.ex. för att den inte uppfyller de 
tillämpliga kraven, får parten kräva att produkten dras tillbaka från dess 
marknad. Alla sådana tillfälliga nödåtgärder ska anmälas till den andra 

parten med en objektiv och motiverad redogörelse för varför åtgärderna 
har vidtagits och om de var nödvändiga på grund av 

a) bristande överensstämmelse med tillämpliga standarder eller tekniska 
föreskrifter, 

b) felaktig tillämpning av standarder eller tekniska föreskrifter, eller 

c) brister i standarderna eller de tekniska föreskrifterna. 

Artikel 7 

Genomförande och samarbete 

1. Parterna ska nära samarbeta för att främja en gemensam uppfatt
ning i regleringsfrågor, inbegripet om radiofrekvensutrustning, och be
akta varje begäran från den andra parten som gäller genomförandet av 
denna bilaga. 

2. Parterna ska samarbeta för att bibehålla och utvidga de frivilliga 
överenskommelserna om ömsesidigt godtagande av provningsrapporter 
mellan dem. 

3. Om Korea som en uttrycklig försäkran om överensstämmelse krä
ver förfarandena i artiklarna 3 b iii och 4.2 b i denna bilaga för en 
produkt som omfattas av denna bilaga, ska landet se till att dess certi
fieringsorgan har ingått samförståndsavtal med provningslaboratorier i 
Europeiska unionen eller är nationella certifieringsorgan enligt IECEE 
CB-systemet för den produkten, såvida inte dess tekniska föreskrifter 
för produkten skiljer sig väsentligt från de relevanta IEC-standarderna. 
Denna punkt ska tillämpas från och med utgången av övergångsperio
den i artikel 4.1 i denna bilaga. 

4. När en part ändrar befintliga tekniska föreskrifter eller utarbetar 
nya tekniska föreskrifter om EMC eller säkerhet för berörda produkter, 
ska den i förväg underrätta den andra parten, på begäran lämna kom
pletterande tillgängliga uppgifter eller skriftliga svar på den andra par
tens synpunkter och i förekommande fall ta hänsyn till den andra 
partens uppfattning. 

5. Parterna är överens om att skyndsamt samråda om alla frågor som 
uppstår inom ramen för genomförandet av denna bilaga och att sam
arbeta för att ytterligare underlätta handeln med de berörda produk
terna, bl.a. genom att i förekommande fall främja internationella stan
darder. 

6. Parterna ska skydda konfidentiell affärsinformation som erhållits i 
samband med de förfaranden som avses i denna bilaga.

SV L 127/1136 Europeiska unionens officiella tidning 14.5.2011
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Tillägg 2-B-1 

1. Bilaga 2-B ska omfatta sådana produkter som anges i artikel 1.2 i bilaga 2-B och som 

a) när det gäller Europeiska unionens förpliktelser, på dagen för undertecknandet av detta avtal omfattas av Europa
parlamentets och rådets direktiv 2006/95/EG av den 12 december 2006 om harmonisering av medlemsstaternas 
lagstiftning om elektrisk utrustning avsedd för användning inom vissa spänningsgränser (kodifierad version), av 
Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/108/EG av den 15 december 2004 om tillnärmning av medlems
staternas lagstiftning om elektromagnetisk kompatibilitet och om upphävande av direktiv 89/336/EEG eller av 
bestämmelserna om säkerhet eller elektromagnetisk kompatibilitet i Europaparlamentets och rådets direktiv 
1999/5/EG av den 9 mars 1999 om radioutrustning och teleterminalutrustning och om ömsesidigt erkännande 
av utrustningens överensstämmelse, och 

b) när det gäller Koreas förpliktelser, på dagen för undertecknandet av detta avtal omfattas av lagen om radiovågor 
(Radio Waves Act nr 8867 av den 29 februari 2008), ramlagen om telekommunikation (Framework Act on Telecom
munications nr 8974 av den 21 mars 2008) eller lagen om kontroll av elektriska apparaters säkerhet (Electric 
Appliances Safety Control Act ( 1 ), nr 8852 av den 29 februari 2008). 

2. Parterna är överens om att de produkter som omfattas av de nationella lagar som anges i detta tillägg, vilka innefattar 
alla produkter för vilka bilaga 2-B gäller, ska omfatta samtliga elektroniska produkter. Om en produkt inte omfattas av 
bilaga 2-B för en part men omfattas för den andra parten eller om en part, men inte den andra, när detta avtal 
undertecknas eller senare ( 2 ) gör produkten till föremål för obligatorisk tredjepartscertifiering, får den andra parten göra 
produkten till föremål för en liknande behandling, om det anses vara nödvändigt för skyddet av hälsa och säkerhet. 
Innan sådana åtgärder genomförs, ska den part som avser att vidta dem underrätta den andra parten om detta och 
medge en tidsperiod på tre månader för samråd.

SV 14.5.2011 Europeiska unionens officiella tidning L 127/1137 

( 1 ) Utan hinder av bestämmelserna i punkt 1 b får Korea vid behov göra elektrisk utrustning som drivs med likström till föremål för 
förfaranden för bedömning av överensstämmelse enligt lagen om kontroll av elektriska apparaters säkerhet i enlighet med denna artikel. 

( 2 ) T.ex. i enlighet med artikel 6 i bilaga 2-B eller om detaljerade bestämmelser antas i enlighet med artikel 1.4 i direktiv 2004/108/EG om 
elektromagnetisk kompatibilitet.
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Tillägg 2-B-2 

1. Europeiska unionen ska för alla berörda produkter godta förfarandet i artikel 3 b i i bilaga 2-B som en uttrycklig 
försäkran om överensstämmelse med dess tekniska föreskrifter. 

2. Korea ska godta följande som en uttrycklig försäkran om överensstämmelse med dess tekniska föreskrifter: 

a) För produkter som på dagen för undertecknandet av detta avtal omfattas av lagen om radiovågor (Radio Waves Act) 
eller ramlagen om telekommunikation (Framework Act on Telecommunications): 

i) Under övergångsperioden i artikel 4.1 i bilaga 2-B: förfarandet i artikel 4.2 a i bilaga 2-B. 

ii) Efter övergångsperioden: förfarandena i artikel 3 b i eller ii i bilaga 2-B. Korea kan välja fritt mellan de två 
förfarandena. 

b) För produkter som på dagen för undertecknandet av detta avtal omfattas av lagen om kontroll av elektriska 
apparaters säkerhet (Electric Appliances Safety Control Act): 

i) Under övergångsperioden i artikel 4.1 i bilaga 2-B: förfarandet i artikel 4.2 b i bilaga 2-B. 

ii) Efter övergångsperioden: förfarandena i artikel 3 b i, ii eller iii i bilaga 2-B. Korea kan välja fritt mellan de tre 
förfarandena. 

3. För produkter som på dagen för undertecknandet av detta avtal omfattas av fler än en av de lagar som anges i punkt 2 
i detta tillägg, ska det stå leverantören fritt att lämna uttrycklig försäkran om överensstämmelse med EMC i enlighet 
med något av de förfaranden som Korea valt i överensstämmelse med punkt 2 a eller b. Samma regel ska gälla om en 
produkt i framtiden skulle omfattas av fler än en av de lagar som anges i punkt 2 i detta tillägg, oavsett om det gäller 
de berörda produkternas EMC eller säkerhet.

SV L 127/1138 Europeiska unionens officiella tidning 14.5.2011
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Tillägg 2-B-3 

Nr Produkter HS-nr 

1 Kablar och sladdställ 854442, 854449, 854459, 854460 

2 Strömställare 853590, 853650 

3 Brytare för elektriska apparater 853521, 853529, 853620, 853630, 853650 

4 Magnetbrytare 853650 

5 Kondensatorer och störningsfilter 853210, 853221, 853222, 853223, 853224, 853225, 
853229, 853230, 853540 

6 Installationstillbehör och kopplingsmateriel 853650, 853669 

7 Säkringar och säkringshållare, termosäkringar 853510, 853610, 853630 

8 Krafttransformatorer och spänningsregulatorer 850421, 850422, 850431, 850432, 850433, 850434, 
850440 

9 Dammsugare, maskiner för golvbehandling, ångrengö
ringsapparater, ytrengöringsapparater 

842430, 850811, 850819, 850860 

10 Elektriska stryk- och pressjärn 851640, 845130 

11 Diskmaskiner och disktorkare 842211, 842219, 842220, 845140, 842240 

12 Värmeapparater för kök 841989, 841990, 851410, 851650, 851660, 851672 

13 Tvättmaskiner och centrifuger 842112, 845011, 845012, 845019, 845020 

14 Hårvårdsapparater 851631, 851632 

15 Värmehällar och elektriska värmeskåp 851660, 851679, 851680 

16 Motordrivna köksapparater 821490, 843510, 846722, 850940, 850980 

17 Elektriska apparater för uppvärmning av vätskor 841981, 841989, 851660, 851671, 851679, 851680 

18 Elektriska värmefiltar och värmemattor, elektriska 
sängar 

630110 

19 Kauteriseringsmaskiner och fotvärmare 392210, 630110, 851680 

20 Förråds- och genomströmningsvarmvattenberedare 851610, 851660, 851679, 851680 

21 Elektriska kylskåp och ismaskiner 841490, 841581, 841582, 841810, 841821, 841829, 
841830, 841840, 841850, 841869, 841899 

22 Mikrovågsugnar (som använder sig av frekvensområdet 
300 MHz–30 GHz) 

851650 

23 Symaskiner för hemsömnad 845210, 845229 

24 Batteriladdare 850440 

25 Elektriska torkmaskiner 845121, 851629, 851679, 845129, 851632, 851633 

26 Värmeapparater 851610, 851621, 851629, 851679, 851680, 940210

SV 14.5.2011 Europeiska unionens officiella tidning L 127/1139
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Nr Produkter HS-nr 

27 Massageapparater 901910 

28 Luftkonditioneringsapparater och luftavfuktare 841510, 841581, 841582, 841583 

29 Pumpar och elektriska vattensprutor 841350, 841360, 841370, 841381, 841810, 961610 

30 Värmeverktyg 841989, 841990, 842240, 842290, 851511, 851519, 
851521, 851580 

31 Elektriska bastuaggregat 851629, 851679 

32 Akvarievärmare, luftbubblegeneratorer, fiskskålar för 
visningsändamål 

841350, 841360, 841370, 841381, 841480, 842139, 
851629, 851660 

33 Elektriska luftbubblegeneratorer 841480, 842139 

34 Insektsdödande eller insektsavstötande apparater 851660, 851679, 851680 

35 Elektriska badkar 392210, 392290, 691010, 691090 

36 Luftrenare 841410, 841430, 841451, 841459, 841480 

37 Försäljningsautomater (med uppvärmnings- eller kyl
anordning eller urladdningslampa eller vätskebehållare) 

847621, 847629, 847681, 847689 

38 Elektriska fläktar, spisfläktar och spiskåpor 630319, 841410, 841451, 841459, 841460, 841480, 
841490, 841510, 854089 

39 Elektriska apparater för toaletter och suganordningar 
med elektrisk motor 

392290, 850819 

40 Luftfuktare 851580 

41 Sprejanordningar 961610 

42 Elektriska desinfektorer (endast med steriliserings
lampa) 

841989 

43 Avfallskvarnar 850980 

44 Maskiner för förpackning av våta servetter 820890, 842240 

45 Motordrivna elektriska verktyg 820750, 843311, 843319, 843320, 846711, 846719, 
846721, 846722, 846781, 846789, 850980 

46 Kopieringsapparater 844331 

47 Likströmsaggregat (med märkkapacitet på högst 1 
kVA, även sådana som används i kombination med 
växelström) 

850440 

48 Avbrottsfri elförsörjning 850440 

49 Lamineringsmaskiner 847989 

50 Glödlampshållare 853661, 853669 

51 Belysningsarmaturer (för allmänna ändamål) 940510, 940520, 940540, 940560, 940591, 940592, 
940599 

52 Förkopplingsdon (lampor, reglerdon) 850410, 853661, 853669 

53 Lampor med inbyggt förkopplingsdon 853990

SV L 127/1140 Europeiska unionens officiella tidning 14.5.2011
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Tillägg 2-B-4 

I bilaga 2-B gäller följande definitioner ( 1 ): 

elektrisk utrustnings säkerhet: utrustningen, som konstruerats i enlighet med god säkerhetsteknisk praxis, äventyrar inte 
säkerheten för människor, husdjur eller egendom när den är korrekt installerad och underhållen och används för avsedda 
ändamål. 

elektromagnetisk kompatibilitet: en utrustnings eller ett systems förmåga att fungera tillfredsställande i sin elektromagnetiska 
omgivning utan att förorsaka oacceptabla elektromagnetiska störningar för annan utrustning i denna omgivning. 

försäkran om överensstämmelse: utfärdandet av en bekräftelse, på grundval av ett beslut efter en granskning, av att det har 
visats att de fastställda kraven är uppfyllda. 

standard: ett dokument som fastställts av ett erkänt organ, och som för allmänt och upprepat bruk anger regler, riktlinjer 
eller egenskaper avseende produkter eller därmed sammanhängande processer och produktionsmetoder vars uppfyllande 
inte är obligatoriskt. Det kan även innefatta eller enbart behandla terminologi, symboler eller förpacknings-, märknings- 
eller etiketteringskrav avseende en produkt, process eller produktionsmetod. 

teknisk föreskrift: ett dokument som fastställer krav på produktegenskaper eller därmed sammanhängande processer och 
produktionsmetoder, däribland tillämpliga administrativa bestämmelser, vars uppfyllande är obligatoriskt. Det kan även 
innefatta eller enbart behandla terminologi, symboler eller förpacknings-, märknings- eller etiketteringskrav avseende en 
produkt, process eller produktionsmetod. 

leverantör: en tillverkare, eller dennes befullmäktigade ombud på den importerande partens territorium. Om tillverkaren 
inte är närvarande, och inte heller är företrädd genom ett befullmäktigat ombud, på den importerande partens territorium, 
är det importörens ansvar att uppvisa en leverantörsförsäkran. 

bedömning av överensstämmelse: ett förfarande där det visas att de fastställda kraven avseende en produkt, en process, ett 
system, en person eller ett organ är uppfyllda. Bedömning av överensstämmelse kan göras av en första, andra eller tredje 
part och omfattar t.ex. provning, inspektion och certifiering. 

provningslaboratorium: ett organ för bedömning av överensstämmelse som utför provningar och som har ett intyg som 
officiellt visar att det är behörigt att utföra dessa uppgifter.

SV 14.5.2011 Europeiska unionens officiella tidning L 127/1141 
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BILAGA 2-C 

MOTORFORDON OCH DELAR 

Artikel 1 

Allmänna bestämmelser 

1. Parterna, som erkänner motorfordons och delars betydelse för 
tillväxt, sysselsättning och handel hos båda parter, bekräftar följande 
gemensamma mål och principer för dessa produkter: 

a) Att säkerställa ett fullständigt, ömsesidigt marknadstillträde genom 
att avskaffa tullar på och icke-tariffära hinder för den bilaterala han
deln i enlighet med detta avtal. 

b) Att främja föreskrifternas kompatibilitet på grundval av internatio
nella standarder. 

c) Att skapa konkurrenskraftiga marknadsvillkor som bygger på prin
ciperna om öppenhet, icke-diskriminering och insyn. 

d) Att säkerställa skyddet av människors hälsa och säkerhet samt av 
miljön. 

e) Att stärka samarbetet för att främja en fortsatt ömsesidigt fördelaktig 
utveckling av handeln. 

2. Denna bilaga ska gälla för alla typer av motorfordon, system och 
delar till dessa enligt kapitlen 40, 84, 85, 87 och 94 i HS, med un
dantag av produkterna i tillägg 2-C-1. 

Artikel 2 

Tillnärmning av föreskrifter 

1. Parterna erkänner världsforumet för harmonisering av fordonsföre
skrifter (nedan kallat WP.29) vid FN:s ekonomiska kommission för 
Europa (nedan kallad Unece) som det behöriga internationella standar
diseringsorganet för de produkter som omfattas av denna bilaga. 

2. Parterna är överens om att delta aktivt i utarbetandet av föreskrif
ter i WP.29 och ska samarbeta för att se till att nya föreskrifter antas av 
WP.29 utan oskäligt dröjsmål. 

Artikel 3 

Marknadstillträde 

Parterna ska på sina respektive marknader tillåta produkter med ur
sprung i den andra parten i enlighet med denna artikel. 

a) i) De behöriga godkännandemyndigheterna i Europeiska unionen 
ska för EU-typgodkännande godta alla produkter som uppfyller 
kraven i tabell 1 i tillägg 2-C-2 som produkter som uppfyller 
motsvarande bestämmelser i EU:s tillämpliga tekniska föreskrif
ter ( 1 ). 

ii) Korea ska godta alla produkter som uppfyller kraven i tabell 1 i 
tillägg 2-C-3 som produkter som uppfyller motsvarande bestäm
melser i Koreas tillämpliga tekniska föreskrifter ( 1 ). 

iii) Parterna ska harmonisera föreskrifterna i tabell 2 i tillägg 2-C-2, 
när det gäller Europeiska unionen, respektive i tabell 2 i tillägg 2- 
C-3, när det gäller Korea, med motsvarande Unece-föreskrifter 
eller enhetliga tekniska föreskrifter (Global Technical Regulations, 
nedan i tabeller kallade GTR) inom fem år efter detta avtals 
ikraftträdande, såvida inte en part undantagsvis visar att bestämda 
Unece-föreskrifter eller enhetliga tekniska föreskrifter inte skulle 
vara effektiva eller lämpliga för att uppnå de legitima mål som 
eftersträvas, på grundval av dokumenterade vetenskapliga eller 
tekniska uppgifter ( 1 ), ( 2 ). 

iv) Om det uppstår ett handelsrelaterat problem avseende sådana 
tekniska föreskrifter som inte omfattas av led a i eller ii eller 
avseende sådana tekniska föreskrifter som omfattas av led a iii 
men som inte har harmoniserats, ska parterna, på begäran av en 
part, inleda samråd för att finna en ömsesidigt tillfredsställande 
lösning. Vid detta samråd ska den part som avser att vidta en 
åtgärd som i väsentlig grad påverkar villkoren för marknadstill
träde lämna skälen till sitt planerade beslut till den andra parten, 
inbegripet en detaljerad redogörelse för de relevanta vetenskapliga 
eller tekniska uppgifterna ( 2 ). 

b) Parterna ska se till att deras respektive förfaranden genomförs utan 
att saluförandet av de produkter som omfattas av denna bilaga os
käligt fördröjs. 

c) Parterna ska skyndsamt meddela de berörda ekonomiska aktörerna 
alla beslut som fattas om ansökningar beträffande bedömning av 
överensstämmelse samt skälen till dessa beslut och upplysningar 
om tillgängliga rättsmedel. 

d) Efter detta avtals ikraftträdande ska parterna minst vart tredje år se 
över tilläggen 2-C-2 och 2-C-3 till denna bilaga i syfte att utöka 
godtagandet av produkter i enlighet med led a, med hänsyn till 
eventuella ändringar i föreskrifterna på det internationella planet eller 
i parterna. Handelskommittén ska besluta om alla ändringar i dessa 
tillägg. 

Artikel 4 

Konsolidering av tillnärmningen av föreskrifter 

1. Parterna ska 

a) under alla omständigheter avstå från att införa nya nationella tek
niska föreskrifter som avviker från Unece-föreskrifterna eller de en
hetliga tekniska föreskrifterna inom områden som omfattas av så
dana föreskrifter eller där fastställandet av sådana föreskrifter är nära 
förestående, i synnerhet inom de områden som omfattas av tillägg 2- 
C-2, när det gäller Europeiska unionen, och tillägg 2-C-3, när det 
gäller Korea, och 

b) så snart som det är praktiskt möjligt efter det att Unece antagit nya 
Unece-föreskrifter eller enhetliga tekniska föreskrifter inom områden 
som omfattas av befintliga nationella tekniska föreskrifter, behandla 
produkter med ursprung i den andra parten som uppfyller kraven i 
Unece-föreskrifterna eller de enhetliga tekniska föreskrifterna i enlig
het med artikel 3 i denna bilaga, i tillämpliga delar,

SV L 127/1142 Europeiska unionens officiella tidning 14.5.2011 

( 1 ) Klassificeringen av produkterna för tillämpningen av artikel 3 a i–iii och för 
fastställandet av de tillämpliga föreskrifterna ska vara den som föreskrivs i den 
importerande partens lagstiftning. 

( 2 ) Parterna är överens om att de föreskrifter som omfattas av led a iii och iv och 
som gäller vid undertecknandet av detta avtal inte har orsakat allvarliga pro
blem med marknadstillträdet och, enligt bestämmelserna i dessa led, inte 
kommer att leda till att villkoren för marknadstillträde försämras i förhållande 
till den rådande situationen vid undertecknandet.
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såvida det inte finns dokumenterade skäl, som bygger på vetenskapliga 
eller tekniska uppgifter, till att bestämda Unece-föreskrifter eller enhet
liga tekniska föreskrifter är ineffektiva eller olämpliga för att säkerställa 
trafiksäkerheten eller skyddet av miljön eller folkhälsan. I sådana fall ska 
dessa skäl anmälas till den andra parten och offentliggöras. 

2. Om en part inför eller bibehåller tekniska föreskrifter som avviker 
från befintliga Unece-föreskrifter inom områden som omfattas av dessa, 
ska den parten minst vart tredje år från och med detta avtals ikraft
trädande se över dessa tekniska föreskrifter för att avgöra om skälen till 
att de tekniska föreskrifterna i fråga infördes fortfarande är giltiga. Re
sultatet av dessa översyner, samt de tekniska eller vetenskapliga upp
gifter som ligger till grund för resultatet, ska offentliggöras och på 
begäran anmälas till den andra parten. 

3. Inom områden där det inte finns några Unece-föreskrifter eller 
enhetliga tekniska föreskrifter och där minst en av parterna inför eller 
bibehåller tekniska föreskrifter, ska parterna samråda om möjligheten att 
utarbeta internationella standarder inom dessa områden. Om det inte är 
möjligt eller lämpligt att utarbeta sådana internationella standarder, och 
om parterna inför eller bibehåller nationella tekniska föreskrifter inom 
dessa områden, förpliktar sig parterna att samråda om möjligheten att 
närma sina respektive föreskrifter till varandra. 

Artikel 5 

MGN-behandling 

När det gäller interna skatter på och utsläppsföreskrifter för produkter 
som omfattas av denna bilaga, ska parterna medge produkter med 
ursprung i den andra parten en behandling som inte är mindre för
månlig än den som medges likadana produkter med ursprung i ett 
tredjeland som inte är part i detta avtal, inbegripet i enlighet med ett 
frihandelsavtal med ett sådant tredjeland. 

Artikel 6 

Produkter med ny teknik eller nya funktioner 

1. Ingendera parten ska förhindra eller oskäligt fördröja utsläppandet 
på dess marknad av en produkt med motiveringen att den omfattar en 
ny teknik eller funktion för vilken det ännu inte finns några föreskrifter, 
såvida parten inte, på grundval av vetenskapliga eller tekniska uppgifter, 
kan visa att den nya tekniken eller funktionen medför en risk för 
människors hälsa eller säkerhet eller för miljön. 

2. Om en part beslutar att förbjuda att en produkt släpps ut på 
marknaden eller att kräva att den dras tillbaka från marknaden med 
motiveringen att den omfattar en ny teknik eller funktion som medför 
en risk för människors hälsa eller säkerhet eller för miljön, ska parten 
omedelbart anmäla detta beslut till den andra parten och till de berörda 
ekonomiska aktörerna. Anmälan ska innehålla alla relevanta vetenskap
liga eller tekniska uppgifter. 

Artikel 7 

Andra handelsbegränsande åtgärder 

Parterna ska avstå från att upphäva eller begränsa de marknadstillträdes
fördelar som tillkommer den andra parten i enlighet med denna bilaga 
genom andra regleringsåtgärder som är specifika för den sektor som 
omfattas av denna bilaga. Detta påverkar inte rätten att vidta åtgärder 
som är nödvändiga för att säkerställa trafiksäkerheten, skydda miljön 
eller folkhälsan och förhindra bedrägliga metoder, förutsatt att dessa 
åtgärder bygger på dokumenterade vetenskapliga eller tekniska uppgif
ter. 

Artikel 8 

Tillämpning av föreskrifter 

1. Om en part godtar överensstämmelse eller harmonisering med 
Unece-krav i enlighet med artikel 3 i denna bilaga, ska Unece-typgod
kännandeintyg utfärdade av behöriga myndigheter anses ge förutsatt 
överensstämmelse. Om en part fastställer att en viss produkt som om
fattas av ett typgodkännandeintyg inte överensstämmer med den god
kända typen, ska den underrätta den andra parten. Denna punkt på
verkar inte parternas rätt att vidta lämpliga åtgärder i enlighet med 
punkterna 2 och 3. 

2. Parternas respektive behöriga förvaltningsmyndigheter får i enlig
het med den nationella lagstiftningen genom slumpmässigt urval kont
rollera att produkterna, inbegripet sådana som tillverkarna själva certi
fierat, i förekommande fall överensstämmer med 

a) alla tekniska föreskrifter i parten, eller 

b) de inhemska tekniska föreskrifter och övriga krav som det hänvisas 
till i artikel 3 a i denna bilaga. 

En får kräva att leverantören drar tillbaka en produkt från dess mark
nad, om produkten i fråga inte överensstämmer med dessa föreskrifter 
eller krav. 

3. Typgodkännande får nekas om dokumentationen är ofullständig, 
om de relevanta förfarandena för kontroll av produktionens överens
stämmelse inte har följts eller om de berörda produkterna inte över
ensstämmer med 

a) alla tekniska föreskrifter i en part, eller 

b) en parts tekniska föreskrifter och övriga krav som det hänvisas till i 
artikel 3 a i denna bilaga. 

4. Även om de tekniska föreskrifter eller krav som avses i artikel 3 a 
i denna bilaga följs, får en part i undantagsfall förbjuda en leverantör att 
släppa ut en produkt på partens marknad eller kräva att leverantören 
drar tillbaka produkten från partens marknad, om det föreligger över
hängande och tvingande risker för trafiksäkerheten, folkhälsan eller mil
jön som bygger på dokumenterade vetenskapliga eller tekniska uppgif
ter. Ett sådant förbud ska inte utgöra ett medel för godtycklig eller 
oberättigad diskriminering av produkter från den andra parten eller en 
förtäckt begränsning av handeln. Innan en sådan tillfällig nödåtgärd 
vidtas, ska den anmälas till den andra parten och till leverantören 
med en objektiv, motiverad och tillräckligt detaljerad redogörelse för 
skälen till åtgärden. 

Artikel 9 

Arbetsgruppen för motorfordon och delar 

1. För att ytterligare underlätta handeln med motorfordon och delar 
och åtgärda problem med marknadstillträdet innan de uppstår, är par
terna överens om att samarbeta och skyndsamt samråda om alla frågor 
som rör tillämpningen av denna bilaga. Parterna är överens om att 
underrätta varandra om alla åtgärder som kan påverka handeln med 
produkter som omfattas av denna bilaga, i enlighet med kapitel fyra 
(Tekniska handelshinder). På begäran ska parterna skyndsamt skriftligen 
besvara synpunkter och frågor rörande eventuella problem som uppstår 
i samband med sådana åtgärder och vara redo att inleda samråd om 
sådana åtgärder i syfte att finna en ömsesidigt tillfredsställande lösning.
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2. Den arbetsgrupp för motorfordon och delar som inrättas enligt 
artikel 15.3.1 (Arbetsgrupper) ska ansvara för att denna bilaga genom
förs effektivt och får behandla alla frågor som rör denna bilaga. Arbets
gruppen ska särskilt ansvara för att 

a) förbereda parternas samarbete inom ramen för arbetet i WP.29, i 
enlighet med artikel 2 i denna bilaga, 

b) kontrollera att åtagandena i artikel 3 i denna bilaga genomförs fullt 
ut, inbegripet att 

i) diskutera hur genomförandet av harmoniseringsprocessen enligt 
artikel 3 a iii fortskrider, 

ii) utgöra ett forum för samrådet enligt artikel 3 a iv, och 

iii) förbereda handelskommitténs beslut enligt artikel 3 d, 

c) diskutera de översyner som anges i artikel 4.2 i denna bilaga och 
hålla det samråd som anges i artikel 4.3 i denna bilaga, 

d) i förekommande fall diskutera anmälningarna enligt artiklarna 6 och 
8 i denna bilaga, 

e) undersöka tillämpningen av tekniska föreskrifter på motorfordon 
som importerats genom olika kanaler och vid behov lämna rekom
mendationer, och 

f) vid behov behandla eventuella frågor som rör det praktiska genom
förandet av övergångsbestämmelserna för omborddiagnos (nedan 
kallad OBD) och utsläpp enligt tabell 1 i tillägg 2-C-3. 

3. Arbetsgruppen ska sammanträda minst en gång per år, om man 
inte kommer överens om något annat. Mötena ska normalt hållas i 

anslutning till möten i WP.29 eller andra forum där fordonsfrågor 
behandlas. Arbetsgruppen får även sköta sitt arbete genom e-post, tele
konferens, videokonferens eller andra lämpliga kommunikationssätt. 

Artikel 10 

Överensstämmelse 

1. Kapitel fjorton (Tvistelösning) ska vara tillämpligt på denna bilaga 
med följande ändringar: 

a) Tvister om tolkningen eller tillämpningen av denna bilaga ska anses 
vara brådskande ärenden. 

b) Tidsfristen för samråd enligt artikel 14.3 (Samråd) ska vara 15 dagar 
i stället för 30 dagar. 

c) Tidsfristen för skiljenämnden att lägga fram sin interimsrapport en
ligt artikel 14.6 (Interimsrapport från nämnden) ska vara 60 dagar i 
stället för 90 dagar. 

d) Tidsfristen för skiljenämnden att lägga fram sitt avgörande enligt 
artikel 14.7 (Skiljenämndens avgörande) ska vara 75 dagar i stället 
för 120 dagar. 

e) Följande text ska anses ha lagts till i artikel 14.9 (Rimlig tidsperiod 
för att följa avgörandet): ”Den svarande parten ska utan dröjsmål 
följa skiljenämndens avgörande. Om det inte är möjligt att omedel
bart följa avgörandet, bör den rimliga tidsperioden normalt inte 
överstiga 90 dagar, och under inga omständigheter får den överstiga 
150 dagar, från det att skiljenämnden utfärdat sitt avgörande, om 
den svarande parten måste anta en åtgärd med allmän tillämpning, 
som inte kräver någon lagstiftning, för att följa avgörandet.” 

2 Parterna kan komma överens om att inte tillämpa vissa bestäm
melser i denna artikel.
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Tillägg 2-C-1 

Bilaga 2-C ska inte omfatta 

a) traktorer (enligt HS 8701.10, 8701.20, 8709.11, 8709.19 och 8709.90), 

b) snöskotrar och golfbilar (enligt HS 8703.10), och 

c) bygg- och anläggningsmaskiner (HS 84134000, 84251100, 84251920, 84251980, 84253100, 84253930, 
84253990, 84254100, 84254200, 84254900, 84261100, 84261200, 84261900, 84262000, 84263000, 
84264100, 84264900, 84269110, 84269190, 84269900, 84272010, 84272090, 84281020, 84281080, 
84282030, 84282091, 84282098, 84283100, 84283200, 84283300, 84283920, 84283990, 84284000, 
84286000, 84289030, 84289071, 84289079, 84289091, 84289095, 84291100, 84291900, 84292000, 
84293000, 84294010, 84294030, 84294090, 84295110, 84295191, 84295199, 84295210, 84295290, 
84295900, 84301000, 84302000, 84303100, 84303900, 84304100, 84304900, 84305000, 84306100, 
84306900, 84311000, 84313100, 84313910, 84313970, 84314100, 84314200, 84314300, 84314920, 
84314980, 84741000, 84742010, 84742090, 84743100, 84743200, 84743910, 84743990, 84748010, 
84748090, 84749010, 84749090, 84791000, 87013010, 87013090, 87041010, 87041090, 87051000, 
87052000, 87054000 och 87059030).
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Tillägg 2-C-2 

Tabell 1 

Förteckning som avses i artikel 3 a i i bilaga 2-C 

Ämne Krav EU:s motsvarande tekniska föreskrifter 

Tillåten ljudnivå Unece-föreskr. 51 Direktiv 70/157/EEG 

Reservljuddämparsystem Unece-föreskr. 59 Direktiv 70/157/EEG 

Utsläpp Unece-föreskr. 83 Direktiv 70/220/EEG 

Ersättningskatalysatorer Unece-föreskr. 103 Direktiv 70/220/EEG 

Bränsletankar Unece-föreskr. 34 Direktiv 70/221/EEG 

Motorgastankar Unece-föreskr. 67 Direktiv 70/221/EEG 

CNG-tankar Unece-föreskr. 110 Direktiv 70/221/EEG 

Bakre underkörningsskydd Unece-föreskr. 58 Direktiv 70/221/EEG 

Aktiveringskraft Unece-föreskr. 79 Direktiv 70/311/EEG 

Dörrlås och gångjärn Unece-föreskr. 11 Direktiv 70/387/EEG 

Ljudsignalanordningar Unece-föreskr. 28 Direktiv 70/388/EEG 

Anordningar för indirekt sikt Unece-föreskr. 46 Direktiv 2003/97/EG 

Bromsutrustning Unece-föreskr. 13 Direktiv 71/320/EEG 

Bromsutrustning Unece-föreskr. 13H Direktiv 71/320/EEG 

Bromsbelägg Unece-föreskr. 90 Direktiv 71/320/EEG 

Radiostörningar (elektromagnetisk 
kompatibilitet) 

Unece-föreskr. 10 Direktiv 72/245/EEG 

Föroreningar från dieselmotorer Unece-föreskr. 24 Direktiv 72/306/EEG 

Inredningsdetaljer Unece-föreskr. 21 Direktiv 74/60/EEG 

Stöldskydd Unece-föreskr. 18 Direktiv 74/61/EEG 

Stöldskydd och startspärr Unece-föreskr. 116 Direktiv 74/61/EEG 

Fordonslarmsystem Unece-föreskr. 97 
Unece-föreskr. 116 

Direktiv 74/61/EEG 

Styrmekanismens egenskaper vid sam
manstötning 

Unece-föreskr. 12 Direktiv 74/297/EEG 

Sätenas hållfasthet Unece-föreskr. 17 Direktiv 74/408/EEG 

Sätenas hållfasthet (bussar) Unece-föreskr. 80 Direktiv 74/408/EEG 

Utskjutande delar Unece-föreskr. 26 Direktiv 74/483/EEG 

Hastighetsmätare Unece-föreskr. 39 Direktiv 75/443/EEG 

Säkerhetsbältenas förankringar Unece-föreskr. 14 Direktiv 76/115/EEG
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Ämne Krav EU:s motsvarande tekniska föreskrifter 

Montering av belysnings- och ljussig
nalanordningar 

Unece-föreskr. 48 Direktiv 76/756/EEG 

Reflexanordningar Unece-föreskr. 3 Direktiv 76/757/EEG 

Breddmarkeringslyktor, främre sidopo
sitionslyktor, bakre sidopositionslyktor 
och stopplyktor 

Unece-föreskr. 7 Direktiv 76/758/EEG 

Varsellyktor Unece-föreskr. 87 Direktiv 76/758/EEG 

Sidomarkeringslyktor Unece-föreskr. 91 Direktiv 76/758/EEG 

Körriktningsvisare Unece-föreskr. 6 Direktiv 76/759/EEG 

Bakre skyltlyktor Unece-föreskr. 4 Direktiv 76/760/EEG 

Strålkastare (R 2 och HS 1 ) Unece-föreskr. 1 Direktiv 76/761/EEG 

Sealed beam-strålkastare Unece-föreskr. 5 Direktiv 76/761/EEG 

Strålkastare (H 1 , H 2 , H 3 , HB 3 , HB 4 , H 7 , 
och/eller H 8 , H 9 , HIR1, HIR2 och/eller 
H 11 ) 

Unece-föreskr. 8 Direktiv 76/761/EEG 

Strålkastare (H 4 ) Unece-föreskr. 20 Direktiv 76/761/EEG 

Sealed beam-strålkastare (halogen) Unece-föreskr. 31 Direktiv 76/761/EEG 

Glödlampor för användning i god
kända lampenheter 

Unece-föreskr. 37 Direktiv 76/761/EEG 

Strålkastare med gasurladdningslampor Unece-föreskr. 98 Direktiv 76/761/EEG 

Gasurladdningslampor för användning 
i godkända gasurladdningslampenheter 

Unece-föreskr. 99 Direktiv 76/761/EEG 

Strålkastare (asymmetriskt halvljus) Unece-föreskr. 112 Direktiv 76/761/EEG 

Justerbara framljussystem Unece-föreskr. 123 Direktiv 76/761/EEG 

Dimstrålkastare Unece-föreskr. 19 Direktiv 76/762/EEG 

Dimbaklyktor Unece-föreskr. 38 Direktiv 77/538/EEG 

Backningsstrålkastare Unece-föreskr. 23 Direktiv 77/539/EEG 

Parkeringslyktor Unece-föreskr. 77 Direktiv 77/540/EEG 

Säkerhetsbälten och fasthållningsanord
ningar 

Unece-föreskr. 16 Direktiv 77/541/EEG 

Fasthållningsanordningar för barn Unece-föreskr. 44 Direktiv 77/541/EEG 

Siktfält framåt Unece-föreskr. 125 Direktiv 77/649/EEG 

Märkning av manöverorgan, kontrol
lampor och visare 

Unece-föreskr. 121 Direktiv 78/316/EEG 

Värmesystem Unece-föreskr. 122 Direktiv 2001/56/EG 

Huvudstöd (i kombination med säten) Unece-föreskr. 17 Direktiv 78/932/EEG 

Huvudstöd Unece-föreskr. 25 Direktiv 78/932/EEG

SV 14.5.2011 Europeiska unionens officiella tidning L 127/1147

1635 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 31 schwedischer Vertragstext (Normativer Teil) 1149 von 1432

www.parlament.gv.at



Ämne Krav EU:s motsvarande tekniska föreskrifter 

Koldioxidutsläpp/bränsleförbrukning Unece-föreskr. 101 Direktiv 80/1268/EEG 

Motoreffekt Unece-föreskr. 85 Direktiv 80/1269/EEG 

Utsläpp (Euro 4 och 5) från tunga for
don 

Unece-föreskr. 49 Direktiv 2005/55/EG 

Sidoskydd Unece-föreskr. 73 Direktiv 89/297/EEG 

Säkerhetsglas Unece-föreskr. 43 Direktiv 92/22/EEG 

Däck för motorfordon och släpvagnar 
till dessa 

Unece-föreskr. 30 Direktiv 92/23/EEG 

Däck för nyttofordon och släpvagnar 
till dessa 

Unece-föreskr. 54 Direktiv 92/23/EEG 

Reservhjul/-däck för tillfälligt bruk Unece-föreskr. 64 Direktiv 92/23/EEG 

Däck-/vägbanebuller Unece-föreskr. 117 Direktiv 92/23/EEG 

Hastighetsbegränsande anordningar Unece-föreskr. 89 Direktiv 92/24/EEG 

Kopplingar Unece-föreskr. 55 Direktiv 94/20/EG 

Länkkopplingssystem Unece-föreskr. 102 Direktiv 94/20/EG 

Brandfarlighet Unece-föreskr. 118 Direktiv 95/28/EG 

Bussar Unece-föreskr. 107 Direktiv 2001/85/EG 

Karosseristommens hållfasthet (bussar) Unece-föreskr. 66 Direktiv 2001/85/EG 

Frontalkollisionsskydd Unece-föreskr. 94 Direktiv 96/79/EG 

Sidokollisionsskydd Unece-föreskr. 95 Direktiv 96/27/EG 

Fordon avsedda för transport av farligt 
gods 

Unece-föreskr. 105 Direktiv 98/91/EG 

Främre underkörningsskydd Unece-föreskr. 93 Direktiv 2000/40/EG 

Tabell 2 

Förteckning som avses i artikel 3 a iii i bilaga 2-C 

Ämne EU:s tekniska föreskrifter Motsvarande Unece-föreskrifter 

Utskjutande delar på förarhytter Direktiv 92/114/EEG 61
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Tillägg 2-C-3 

Tabell 1 

Förteckning som avses i artikel 3 a ii i bilaga 2-C 

Ämne Krav Motsvarande koreanska tekniska föreskrif
ter 

Passagerarskydd vid kollision Frontalkollision Unece-föreskr. 94 KMVSS ( 1 ), artikel 102 

Sidokollision Unece-föreskr. 95 KMVSS, artikel 102 

Styrinrättningens förskjutning bakåt Unece-föreskr. 12 KMVSS, artikel 89.1.2 

Skydd för föraren mot styrinrättningen i händelse 
av en sammanstötning 

Unece-föreskr. 12 KMVSS, artikel 89.1.1 

Säten Unece-föreskr. 17 KMVSS, artikel 97 

Huvudstöd Unece-föreskr. 17, 
Unece-föreskr. 25, 
GTR 7 

KMVSS, artiklarna 26 och 99 

Dörrlås och dörrfasthållningsanordningar Unece-föreskr. 11, 
GTR 1 

KMVSS, artikel 104.2 

Instrumentpanel vid sammanstötning Unece-föreskr. 21 KMVSS, artikel 88 

Ryggstöd vid sammanstötning Unece-föreskr. 21 KMVSS, artikel 98 

Armstöd vid sammanstötning Unece-föreskr. 21 KMVSS, artikel 100 

Solskydd vid sammanstötning Unece-föreskr. 21 KMVSS, artikel 101 

Inre backspegel vid sammanstötning Unece-föreskr. 46 KMVSS, artikel 108 

Draganordning 77/389/EEG KMVSS, artikel 20.1, 20.2, och 20.4 

Bakre underkörningsskydd Unece-föreskr. 58 KMVSS, artiklarna 19.4 och 96 

Belysnings- och ljussignal
anordningar 

Montering Unece-föreskr. 48 KMVSS, artiklarna 38, 39, 40, 41, 42, 
43, 44, 45 och 47 

Strålkastare Unece-föreskr. 1, 2, 5, 8, 
20, 31, 37 
Unece-föreskr. 98, 99, 112, 
113, 123 

KMVSS, artiklarna 38, 48.3 och 
106.1 

Dimstrålkastare Unece-föreskr. 19 KMVSS, artiklarna 38-2.1 
och 106.2 

Backningsstrålkas
tare 

Unece-föreskr. 23 KMVSS, artiklarna 39 och 106.3 

Markeringslyktor Unece-föreskr. 7 KMVSS, artiklarna 40 och 106.4 

Skyltlyktor Unece-föreskr. 4 KMVSS, artiklarna 41 och 106.5 

Baklyktor Unece-föreskr. 7 KMVSS, artiklarna 42 och 106.6
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Ämne Krav Motsvarande koreanska tekniska föreskrif
ter 

Stopplyktor Unece-föreskr. 7 KMVSS, artiklarna 43.1 och 106.7 

Stopplyktor, mon
terade högt upp i 
mitten 

Unece-föreskr. 7 KMVSS, artiklarna 43.2, 43.3 och 
106.8 

Körriktningsvisare Unece-föreskr. 6 KMVSS artiklarna 44 och 106.9 

Extra körrikt
ningsvisare 

Unece-föreskr. 7 KMVSS, artiklarna 44 och 106.10 

Dimbaklyktor Unece-föreskr. 38 KMVSS, artiklarna 38-2.2 
och 106.2 

Reflexanordningar Unece-föreskr. 70, 
Unece-föreskr. 3 

KMVSS, artiklarna 49.1, 49.2 
och 107 

Förarens sikt Unece-föreskr. 46 KMVSS, artiklarna 50 
och 94 

Motoreffekt Unece-föreskr. 85 KMVSS, artiklarna 11.1.2 och 111 

Anordningar för att säkra fö
rarens sikt 

Vindrutetorkare 78/318/EEG KMVSS, artiklarna 51.2 och 109.1 

Avfrostningsan
ordning 

78/317/EEG KMVSS, artikel 109.2 

Avimningsanord
ning 

78/317/EEG KMVSS, artikel 109.3 

Vindrutespolare 78/318/EEG KMVSS, artikel 109.4 

Bromsar för personbilar Unece-föreskr. 13H KMVSS, artiklarna 15 och 90.1 

Bromssystem, utom för personbilar och släpvag
nar 

Unece-föreskr. 13 KMVSS, artiklarna 15 och 90.2 

Bromssystem för släpvagnar Unece-föreskr. 13 KMVSS, artiklarna 15 och 90.3 

Låsningsfria bromssystem, utom för släpvagnar Unece-föreskr. 13 KMVSS, artiklarna 15 och 90.4 

Låsningsfria bromssystem för släpvagnar Unece-föreskr. 13 KMVSS, artiklarna 15 och 90.5 

Aktiveringskraft Unece-föreskr. 79 KMVSS, artiklarna 14 och 89.2 

Hastighetsbegränsande anordningar Unece-föreskr. 89 KMVSS, artikel 110-2 

Hastighetsmätare Unece-föreskr. 39 KMVSS, artikel 110 

Elektromagnetisk kompatibilitet Unece-föreskr. 10 KMVSS, artikel 111-2 

Bränsleläckage vid kollision Unece-föreskr. 34, 
Unece-föreskr. 94, 
Unece-föreskr. 95 

KMVSS, artikel 91
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Ämne Krav Motsvarande koreanska tekniska föreskrif
ter 

Stötfångare vid sammanstötning Unece-föreskr. 42 KMVSS, artikel 93 

Säkerhetsbältenas förankringar Unece-föreskr. 14, 
Unece-föreskr. 16 

KMVSS, artiklarna 27.1, 27.2, 27.3, 
27.4, 27.5 och 103.1, 103.2, 103.3 

Förankringar för bilbarnstolar Unece-föreskr. 14 KMVSS, artiklarna 27-2 och 103-2 

Ljud från signalhorn, buller vid stillastående och 
ljuddämpare för fordon (med fyra hjul) 

Unece-föreskr. 28, 
Unece-föreskr. 51 

KMVSS, artiklarna 35 och 53, NVCA, 
artikel 30, och tillhörande förordning 
från miljöministeriet (Ordinance of 
MOE), artikel 29 

Utsläpp och buller (utom buller från förbipas
serande fordon med tre eller fyra hjul) för motor
cyklar 

Unece-föreskr. 40, 
Unece-föreskr. 41, 
Unece-föreskr. 47 
Direktiven 2002/51/EG, 
2003/77/EG, 97/24/EG, ka
pitlen 5 och 9 

CACA, artikel 46, och tillhörande för
ordning från miljöministeriet (Ordi
nance of MOE), artikel 62, samt 
NVCA, artikel 30, och tillhörande för
ordning från miljöministeriet (Ordi
nance of MOE), artikel 29 

Utsläpp från dieselmotorer 
(inkl. OBD) 

Fordon < 3,5 ton Unece-föreskr. 83, 
Unece-föreskr. 24 
Förordning (EG) nr 
692/2008 

CACA, artikel 46, och tillhörande för
ordning från miljöministeriet (Ordi
nance of MOE), artikel 62 

Fordon > 3,5 ton Unece-föreskr. 49 
Förordning (EG) nr 
692/2008 

Däck Unece-föreskr. 30, 54, 75, 
106, 117, 108, 109 

Lagen om kvalitetsledning, säkerhet 
och kontroll för industriprodukter 
(QMSCIPA), artiklarna 19, 20 och 
21, tillämpningsföreskrifterna för 
QMSCIPA, artiklarna 2.2 och 19 

( 1 ) Korea Motor Vehicle Safety Standards (Koreas säkerhetsstandarder för motorfordon). 

System för omborddiagnos för bensindrivna fordon 

Bensindrivna fordon som uppfyller OBD-kraven enligt Euro 6 ska anses uppfylla de koreanska OBD-kraven för fordon 
med låga utsläpp (Low Emission Vehicles, LEV) och fordon med mycket låga utsläpp (Ultra-Low Emission Vehicles, ULEV). 

Övergångsbestämmelser för OBD och utsläpp för bensindrivna fordon 

1. OBD 

Till och med slutet av 2013 eller införandet av OBD-kraven enligt Euro 6, om detta inträffar först, gäller följande: 

a) Alla biltillverkare ( 1 ) i EU som under 2008 sålde mer än 800 fordon med Euro-OBD i Korea kommer att tillåtas att 
sälja följande antal fordon med OBD enligt Euro 5 per år och per märke i Korea: 

År 2010: 1 200, år 2011: 1 500, år 2012: 1 800 och år 2013: 1 800. 

b) Alla biltillverkare i EU som under åren 2005–2008 totalt i genomsnitt sålde mer än 750 fordon med Euro-OBD 
per år i Korea kommer att tillåtas att sälja 1 000 fordon med OBD enligt Euro 5 per år och per märke i Korea. 

c) Andra biltillverkare i EU, som inte omfattas av led a eller b, kommer att tillåtas att sälja sammanlagt högst 1 500 
fordon med OBD enligt Euro 5 i Korea per år. Denna mängd kommer att fördelas bland dessa tillverkare i enlighet 
med principer som fastställs av arbetsgruppen för motorfordon och delar. 

2. Utsläpp 

Till och med genomförandet av en ny ordning ( 2 ) för tillverkare som säljer högst 10 000 bensindrivna fordon per år 
på Koreas territorium, föreskriver Korea att
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a) ett bensindrivet motorfordon från en tillverkare som säljer högst 250 sådana fordon per år på Koreas territorium 
uppfyller de koreanska utsläppskraven, om det årliga genomsnittsvärdet av organiska gaser förutom metan (Non- 
Methane Organic Gases, nedan kallade NMOG) för alla tillverkarens fordon som säljs på Koreas territorium inte 
överstiger 0,047 g/km, 

b) ett bensindrivet motorfordon från en tillverkare som säljer högst 4 000 sådana fordon per år på Koreas territorium 
uppfyller de koreanska utsläppskraven, om det årliga genomsnittsvärdet av NMOG för alla tillverkarens fordon som 
säljs på Koreas territorium inte överstiger 0,039 g/km, och 

c) ett bensindrivet motorfordon från en tillverkare som säljer högst 10 000 sådana fordon per år på Koreas terri
torium uppfyller de koreanska utsläppskraven, om det årliga genomsnittsvärdet av NMOG för alla tillverkarens 
fordon som säljs på Koreas territorium inte överstiger 0,030 g/km. 

3. Tillämpning av övergångsbestämmelserna ( 1 ) 

Parterna ska se till att dessa övergångsbestämmelser om OBD och utsläpp är tillämpliga från och med det kalenderår 
då detta avtal träder i kraft. 

Tabell 2 

Förteckning som avses i artikel 3 a iii i bilaga 2-C 

Ämne Koreanska tekniska föreskrifter Motsvarande Unece-föreskrifter 

Högsta stabila lutningsvinkel KMVSS, artikel 8 107 

Minsta vändradie KMVSS, artikel 9 107 

Axlar och hjul KMVSS, artikel 12 30, 54 

Manöverorgan och indikatorer KMVSS, artikel 13 121 

Chassi och karosseri KMVSS, artikel 19 58, 73 

Kopplingsanordning KMVSS, artikel 20.3 och 20.5 55 

Stöldskydd KMVSS, artikel 22 18 

Inredning KMVSS, artikel 23 107 

Förarsäten KMVSS, artikel 24 107 

Passagerarsäten KMVSS, artikel 25 107 

Säkerhetsbälten KMVSS, artikel 27 16 

Ståplatser KMVSS, artikel 28 107 

Ingång KMVSS, artikel 29 107 

Nödutgång KMVSS, artikel 30 107 

Gång KMVSS, artikel 31 107 

Säkerhetsglas KMVSS, artikel 34 43, GTR 6 

Varningslyktor KMVSS, artikel 45 48 

Hastighetsmätare och vägmätare KMVSS, artikel 54 39 

Brandsläckare KMVSS, artikel 57 36 

Axlar och hjul KMVSS, artikel 64 75 

Färdbromssystem KMVSS, artikel 67 78, GTR 3
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Ämne Koreanska tekniska föreskrifter Motsvarande Unece-föreskrifter 

Strålkastare KMVSS, artikel 75 53, 56, 57, 72, 74, 76, 82 

Skyltlyktor KMVSS, artikel 76 50, 53 

Baklyktor KMVSS, artikel 77 50, 53 

Stopplyktor KMVSS, artikel 78 50, 53 

Körriktningsvisare KMVSS, artikel 79 50, 53 

Bakre reflexanordningar KMVSS, artikel 80 3, 53 

Backspeglar KMVSS, artikel 84 81 

Hastighetsmätare KMVSS, artikel 85 39
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BILAGA 2-D 

LÄKEMEDEL OCH MEDICINTEKNISKA PRODUKTER 

Artikel 1 

Allmänna bestämmelser 

Parterna är medvetna om att de, även om det finns skillnader mellan 
deras respektive hälso- och sjukvårdssystem, delar målet att främja ut
vecklingen av och underlätta tillgången till patenterade och generiska 
läkemedel och medicintekniska produkter av hög kvalitet, för att fort
sätta att förbättra befolkningens hälsa. I sin strävan efter att nå dessa 
mål bekräftar parterna sina gemensamma principer när det gäller vikten 
av 

a) tillfredsställande tillgång till läkemedel och medicintekniska produk
ter i samband med tillhandahållandet av hälso- och sjukvård av hög 
kvalitet, 

b) sunda ekonomiska incitament och konkurrensutsatta marknader för 
en effektiv utveckling av och tillgång till läkemedel och medicintek
niska produkter, 

c) lämpligt offentligt stöd till akademisk och kommersiell forskning och 
utveckling, skydd för immateriella rättigheter och andra incitament 
till innovation inom forskning och utveckling av läkemedel och 
medicintekniska produkter, 

d) främjande av innovation av samt tillgång, i rätt tid och till ett över
komligt pris, till säkra och effektiva läkemedel och medicintekniska 
produkter genom öppna förfaranden med en tydlig ansvarsfördel
ning, utan att det hindrar en parts möjligheter att tillämpa höga 
standarder för säkerhet, effektivitet och kvalitet, 

e) etiskt uppträdande av tillverkare och leverantörer av läkemedel och 
medicintekniska produkter och av vårdgivare på global nivå, så att 
besluten inom hälso- och sjukvården präglas av öppenhet, insyn, 
tydlig ansvarsfördelning och icke-diskriminering, och 

f) samarbete mellan parterna i regleringsfrågor och i utarbetandet av 
internationell praxis i internationella organisationer såsom Världshäl
soorganisationen (nedan kallad WHO), Organisationen för ekono
miskt samarbete och utveckling (nedan kallad OECD), den interna
tionella harmoniseringskonferensen för läkemedel (nedan kallad ICH) 
och arbetsgruppen för global harmonisering av medicintekniska pro
dukter (nedan kallad GHTF), i syfte att förbättra läkemedels och 
medicintekniska produkters säkerhet, effektivitet och kvalitet. 

Artikel 2 

Tillgång till innovation 

Om hälso- och sjukvårdsmyndigheterna i en part tillämpar förfaranden 
för förteckning av läkemedel eller medicintekniska produkter, för indi
kationer som berättigar till ersättning eller för fastställande av ersätt
ningsbelopp eller andra prisrelaterade ( 1 ) åtgärder när det gäller läkeme
del eller medicintekniska produkter inom ramen för sina hälso- och 
sjukvårdsprogram, ska den parten 

a) se till att de förfaranden, bestämmelser, kriterier och tillämpnings
riktlinjer som gäller för förteckning av läkemedel eller medicintek
niska produkter, indikationer som berättigar till ersättning, faststäl
lande av ersättningsbelopp eller andra förtecknings-, pris- och/eller 
ersättningsrelaterade åtgärder när det gäller läkemedel eller medicin
tekniska produkter är rättvisa, tydliga, skäliga och icke-diskrimine
rande ( 2 ), och 

b) se till att det vid hälso- och sjukvårdsmyndigheternas fastställande av 
pris och ersättning för ett läkemedel eller en medicinteknisk produkt, 
efter det att den behöriga tillsynsmyndigheten godkänt läkemedlets 
eller produktens säkerhet, effektivitet och kvalitet och om offentliga 
eller halvoffentliga organ deltagit i fastställandet 

i) tas vederbörlig hänsyn till värdet av det patenterade läkemedlet 
eller den patenterade medicintekniska produkten i det pris och 
den ersättning som fastställs, 

ii) ges möjlighet för tillverkaren av läkemedlet eller den medicin
tekniska produkten att på grundval av vetenskapliga belägg för 
säkerhet, effektivitet, kvalitet och fördelar ansöka om ett högre 
pris och ersättningsbelopp än för eventuella jämförelseprodukter 
som använts för att fastställa ersättningsbeloppet, 

iii) ges möjlighet för tillverkaren av läkemedlet eller den medicin
tekniska produkten att, efter det att beslut om pris/ersättning 
fattats, ansöka om ett högre ersättningsbelopp för produkten 
på grundval av vetenskapliga belägg från tillverkaren för produk
tens säkerhet, effektivitet, kvalitet och fördelar, 

iv) ges möjlighet för tillverkaren av läkemedlet eller den medicin
tekniska produkten att ansöka om pris, ersättningsbelopp och 
prisjustering för ytterligare medicinska indikationer för produkten 
på grundval av vetenskapliga belägg från tillverkaren för produk
tens säkerhet, effektivitet, kvalitet och fördelar, och 

v) ges möjlighet för tillverkaren av läkemedlet eller den medicin
tekniska produkten att yttra sig om justeringen innan den antas, 
om en part på eget initiativ justerar priset eller ersättningsbelop
pet för ett läkemedel eller en medicinteknisk produkt på grund 
av yttre faktorer och under särskilda omständigheter, t.ex. om de 
ekonomiska indikatorerna förändras kraftigt. 

Artikel 3 

Öppenhet 

1. Parterna ska se till att deras respektive lagar, andra författningar, 
förfaranden, administrativa avgöranden och tillämpningsriktlinjer med 
allmän tillämpning (nedan kallade bestämmelser) beträffande alla frågor 
som rör pris eller ersättning för eller reglering av läkemedel eller me
dicintekniska produkter skyndsamt offentliggörs eller på annat sätt görs 
tillgängliga i ett tidigt och lämpligt skede, så att berörda personer och 
den andra parten kan sätta sig in i dem.

SV L 127/1154 Europeiska unionens officiella tidning 14.5.2011 

( 1 ) Hänvisningar till pris i denna bilaga är endast relevanta om de är tillämpliga i 
enlighet med respektive parts lagstiftning. 

( 2 ) Parterna är överens om att enligt detta led, som inte innebär någon skyldighet 
att ge ersättning för produkter till ett visst pris eller föregriper de specifika 
resultaten av prisförhandlingar, förväntas de kriterier (i form av t.ex. riktlinjer, 
offentliga kungörelser eller ”frågor som ska beaktas”) på vilka besluten om 
ersättning och priser bygger vara objektiva och tydliga, så att det är möjligt 
att förstå grunden för dessa beslut.
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2. I möjligaste mån ska parterna 

a) i förväg offentliggöra sådana bestämmelser som de avser att anta 
eller göra omfattande ändringar av, tillsammans med en redogörelse 
för syftet med dessa bestämmelser, på relevant, offentligt tillgänglig 
plats, 

b) ge berörda personer och den andra parten en rimlig möjlighet att 
lämna synpunkter på sådana föreslagna bestämmelser, och i synner
het medge en rimlig tidsperiod för samråd, och 

c) skriftligen behandla väsentliga sakfrågor som tas upp i synpunkter 
som lämnats av berörda personer och den andra parten under pe
rioden för inlämnande av synpunkter och redogöra för eventuella 
omfattande ändringar av sådana föreslagna bestämmelser, senast när 
bestämmelserna antas. 

3. I möjligaste mån ska parterna medge en rimlig tid mellan offent
liggörandet av bestämmelser beträffande alla frågor som rör pris eller 
ersättning för eller reglering av läkemedel eller medicintekniska produk
ter och den dag då bestämmelserna börjar gälla. 

4. Om hälso- och sjukvårdsmyndigheterna i respektive part tillämpar 
förfaranden för förteckning av läkemedel eller medicintekniska produk
ter, för indikationer som berättigar till ersättning eller för fastställande 
av ersättningsbelopp för läkemedel eller medicintekniska produkter, in
begripet åtgärder beträffande översyn av pris och ersättning inom ramen 
för hälso- och sjukvårdsprogram, ska den parten 

a) se till att beslut om alla formella ansökningar om prissättning eller 
godkännande för ersättning av läkemedel eller medicintekniska pro
dukter antas och meddelas inom rimlig och fastställd tid efter det att 
de mottagits; om de uppgifter som sökanden lämnat bedöms vara 
ofullständiga eller otillräckliga och förfarandet därför ställs in, ska 
partens behöriga myndigheter meddela sökanden vilka detaljerade 
kompletterande uppgifter som behövs och återuppta den ursprung
liga beslutsprocessen när de kompletterande uppgifterna kommit in, 

b) inom rimlig och fastställd tid underrätta sökandena om alla förfaran
den, metoder, principer, kriterier, inbegripet sådana som eventuellt 
används för fastställandet av jämförelseprodukter, och riktlinjer som 
används för att fastställa pris och ersättning för läkemedel eller 
medicintekniska produkter, 

c) i god tid ge sökandena ändamålsenliga möjligheter att lämna syn
punkter i relevanta skeden av beslutförfarandena för fastställande av 
pris och ersättning för läkemedel eller medicintekniska produkter, 

d) inom rimlig och fastställd tid ge sökandena ändamålsenlig och de
taljerad skriftlig information om grunden för rekommendationer eller 
avgöranden om pris och ersättning för läkemedel eller medicintek
niska produkter, inbegripet hänvisningar till yttranden från experter 
eller akademiska studier som använts för rekommendationerna eller 
avgörandena; i synnerhet ska det beslutsfattande organet, om det 
avslår en begäran eller ansökan om förteckning, pris och/eller ersätt
ning eller beslutar att helt eller delvis inte godkänna den begärda 
prishöjningen, lämna en redogörelse för skälen som är tillräckligt 
detaljerad för att grunden för beslutet ska kunna förstås, inbegripet 
de kriterier som tillämpats och, i förekommande fall, yttranden från 
experter eller rekommendationer som beslutet bygger på, 

e) tillhandahålla allmänna domstolar, domstolsliknande rättsinstanser, 
förvaltningsdomstolar eller oberoende prövning ( 1 ) som kan tillgripas 
på begäran av en sökande som direkt berörs av en rekommendation 
eller ett avgörande, och, när beslutet om pris och ersättning medde
las, underrätta sökanden om dennes rättigheter enligt partens lags
tiftning samt förfaranden och tidsfrister för att begära prövning, 

f) öppna alla organ som beslutar om ersättning för berörda parter, 
även innovativa företag och generikaföretag, 

g) offentliggöra en förteckning över centrala organ som ansvarar för 
fastställande av pris eller ersättning för läkemedel eller medicintek
niska produkter, och 

h) ge tillgång till respektive parts nationella prissättnings- och ersätt
ningsordningar, inbegripet en positivlista över produkter som omfat
tas av parternas respektive offentliga sjukförsäkringssystem vilken ska 
offentliggöras en gång per år för berörda parter med legitima affärs
intressen. Negativlistan ska i förekommande fall offentliggöras var 
sjätte månad. 

5. Parterna ska se till att alla åtgärder med allmän tillämpning be
träffande alla frågor som rör prissättning eller ersättning för eller regle
ring av läkemedel eller medicintekniska produkter genomförs på ett 
konsekvent, objektivt och opartiskt sätt. 

Artikel 4 

God affärsetik 

1. Parterna ska anta eller bibehålla lämpliga bestämmelser som för
bjuder tillverkare och leverantörer av läkemedel eller medicintekniska 
produkter att ge otillbörliga incitament till yrkesverksamma eller insti
tutioner inom hälso- och sjukvården för förteckning, inköp eller för
skrivning av läkemedel och medicintekniska produkter som berättigar 
till ersättning inom hälso- och sjukvårdsprogram. 

2. Parterna ska anta eller bibehålla lämpliga påföljder och förfaranden 
för att säkerställa efterlevnaden av de bestämmelser som antas eller 
bibehålls i enlighet med punkt 1. 

3. Parterna ska uppmärksamma varandra på otillbörliga incitament 
från sina respektive tillverkare av läkemedel eller medicintekniska pro
dukter. Parterna erinrar om sina skyldigheter enligt OECD:s konvention 
om bekämpande av bestickning av utländska offentliga tjänstemän i interna
tionella affärsförbindelser, som trädde i kraft den 15 februari 1999. 

Artikel 5 

Samarbete i regleringsfrågor 

1. Parterna kommer vid behov att beakta internationella bestämmel
ser, metoder och riktlinjer för läkemedel eller medicintekniska produk
ter, t.ex. sådana som utarbetats av WHO, OECD, ICH, GHTF samt 
Pharmaceutical Inspection Convention och Pharmaceutical Inspection Co-opera
tion Scheme (PIC/S). Parterna är medvetna om att deras fullständiga 
deltagande i dessa behöriga internationella organ kommer att underlätta 
samarbetet dem emellan i regleringsfrågor.

SV 14.5.2011 Europeiska unionens officiella tidning L 127/1155 

( 1 ) Utöver vad som anges i detta led ska sökande kunna använda sig av rättsmedel 
som garanterar ett effektivt rättsligt skydd. De måste kunna överklaga besluten 
till faktiska rättsliga instanser.
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2. Parterna kommer att överväga varje begäran av en part om god
tagande av dess bedömningar av överensstämmelse ( 1 ) om de gjorts i 
enlighet med god laboratoriesed och god tillverkningssed för läkemedel 
och medicintekniska produkter och om båda parters motsvarande praxis 
överensstämmer med internationell praxis. 

3. När det gäller den arbetsgrupp för läkemedel och medicintekniska 
produkter som inrättas enligt artikel 15.3.1 (Arbetsgrupper), ska par
terna sörja för ett tillfredsställande deltagande av tjänstemän från organ 
eller myndigheter som ansvarar för hälso- och sjukvård eller andra 
frågor och föreskrifter som omfattas av denna bilaga. 

4. Arbetsgruppen ska 

a) övervaka och stödja genomförandet av denna bilaga, 

b) främja diskussion och samförstånd om frågor som rör denna bilaga, 
och 

c) främja samarbete mellan parterna i syfte att uppnå målen i denna 
bilaga. 

5. Arbetsgruppen ska sammanträda minst en gång per år, om man 
inte kommer överens om något annat. Arbetsgruppen får även sköta sitt 
arbete genom e-post, telekonferens, videokonferens eller andra lämpliga 
kommunikationssätt. 

Artikel 6 

Definitioner 

1. I denna bilaga gäller följande definitioner: 

läkemedel: substans eller kombination av substanser som kan administre
ras till människor i syfte att ställa diagnos, behandla eller förebygga 
sjukdomar eller återställa, korrigera eller modifiera fysiologiska funktio
ner eller strukturer. Läkemedel omfattar t.ex. kemiska preparat, 

biologiska preparat (vacciner, [anti]toxiner, blod, blodkomponenter och 
produkter framställda ur blod), växtbaserade preparat, radiofarmaka, 
rekombinanta produkter, genterapiprodukter, cellterapiprodukter och 
vävnadstekniska produkter. 

medicinteknisk produkt: instrument, apparat, anordning, material eller an
nan artikel, som används enskilt eller i kombination och som tillverka
ren avsett för användning för människor i medicinskt syfte, t.ex. dia
gnos, förebyggande, övervakning, behandling eller lindring av sjuk
domar ( 2 ). En medicinteknisk produkt omfattar sådan programvara 
som tillverkaren låter ingå i produkten och som krävs för att produkten 
ska fungera som avsett. 

hälso- och sjukvårdsmyndigheter: i en part: inrättningar som hör till eller 
har inrättats av en part för att driva eller förvalta dess hälso- och 
sjukvårdsprogram, om inte annat anges. 

hälso- och sjukvårdsprogram: i en part: hälso- och sjukvårdsprogram där 
hälso- och sjukvårdsmyndigheterna i en part fattar beslut i frågor som 
omfattas av denna bilaga. 

tillverkare: den lagliga innehavaren av produkträttigheterna på respektive 
parts territorium. 

negativlista: en sammanställning av läkemedel och medicintekniska pro
dukter som inte får förskrivas och/eller inte berättigar till ersättning i 
enlighet med en parts hälso- och sjukvårdsprogram. 

positivlista: en uttömmande sammanställning av läkemedel och medicin
tekniska produkter som får förskrivas och/eller berättigar till ersättning i 
enlighet med en parts hälso- och sjukvårdsprogram. 

2. Definitionerna av läkemedel och medicintekniska produkter i 
punkt 1 påverkar inte parternas rätt att i sin respektive lagstiftning 
klassificera produkter som antingen läkemedel eller medicintekniska 
produkter.

SV L 127/1156 Europeiska unionens officiella tidning 14.5.2011 

( 1 ) För läkemedel avses med bedömning av överensstämmelse godkännande för för
säljning av produkter samt övervakning/säkerställande av att tillverkarna eller 
importörerna följer tekniska standarder/metoder. 

( 2 ) För tydlighetens skull ska det påpekas att en medicinteknisk produkt inte 
uppnår sin huvudsakliga avsedda verkan i eller på människokroppen genom 
farmakologiska, immunologiska eller metaboliska medel, men kan understöd
jas i sin funktion av sådana medel.
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BILAGA 2-E 

KEMIKALIER 

1. Parterna, som erinrar om sina skyldigheter enligt WTO-avtalet, särskilt TBT-avtalet, och som är medvetna om bety
delsen av hållbar utveckling och handel för båda parter, bekräftar följande gemensamma mål och principer: 

a) Att skapa konkurrenskraftiga marknadsvillkor som bygger på principerna om öppenhet, icke-diskriminering och 
insyn. 

b) Att stärka samarbetet för att främja en fortsatt ömsesidigt fördelaktig utveckling av handeln. 

c) Att säkerställa en hög folkhälso- och miljöskyddsnivå. 

d) Att främja alternativa metoder för att bedöma hur farliga ämnen är och minska antalet djurförsök. 

e) Att genomföra lämpliga regleringsmekanismer och skydda konfidentiella uppgifter. 

f) Att bidra till genomförandet av strategin för internationell kemikaliehantering. 

g) Att utveckla och främja bästa praxis för bedömning och hantering av kemikalier på internationell nivå. 

2. På grundval av målen och principerna i punkt 1 och i syfte att underlätta och främja handel, erkänner parterna vikten 
av att 

a) säkerställa öppenhet när det gäller innehållet i deras lagar och andra författningar samt andra åtgärder med allmän 
tillämpning på kemikalieområdet, 

b) garantera öppenhet och korrekt hantering vid reglering och genomförande av deras ordningar för kemikaliehan
tering, 

c) när så är möjligt, tillämpa bästa praxis vid antagande och genomförande av lagstiftning samt när det gäller 
riskbedömningar, registrering, godkännande, anmälan och behandling av konfidentiell affärsinformation, och 

d) samarbeta i fråga om god laboratoriesed och prövningsriktlinjer för att finna en mer harmoniserad metod för 
bedömning och hantering av kemikalier i syfte att åstadkomma en internationell harmonisering av sådana metoder. 

3. Parterna är överens om att i god tro diskutera eventuella problem som uppstår vid tillämpningen av en parts 
föreskrifter om kemikalier och som har betydande verkningar för den andra partens handel. 

4. En arbetsgrupp för kemikalier inrättas i enlighet med artikel 15.3.1 (Arbetsgrupper) i syfte att främja samarbetet inom 
de områden som omfattas av denna bilaga och vara ett forum för diskussionerna enligt punkt 3. Arbetsgruppen ska 
sammanträda minst en gång vartannat år, om man inte kommer överens om något annat, eller när sådana problem 
som avses i punkt 3 uppstår.

SV 14.5.2011 Europeiska unionens officiella tidning L 127/1157
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BILAGA 3 

SKYDDSÅTGÄRDER PÅ JORDBRUKSOMRÅDET 

Avvecklingsplan för Korea 

Berörda varuslag, tröskelvolymer och högsta skyddstullar 

1. I denna bilaga anges de ursprungsvaror som får omfattas av skyddsåtgärder avseende jordbruksprodukter enligt 
artikel 3.6, tröskelvolymer för tillämpning av sådana åtgärder samt de högsta skyddstullar som varje år får påläggas 
de berörda varuslagen. 

2. Inga skyddsåtgärder avseende jordbruksprodukter får tillämpas eller behållas efter den dag då skyddstullarna nedan 
anges som nolltullsatser. 

a) Nötkött enligt nedan: 

Omfattning: Färskt, kylt och fryst nötkött – HSK-bestämmelserna 0201.10.0000, 0201.20.0000, 0201.30.0000, 
0202.10.0000, 0202.20.0000 och 0202.30.0000 

År 1 2 3 4 5 6 

Tröskelvolym (ton) 9 900 9 900 10 098 10 299 10 505 10 716 

Skyddstull (%) 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 

År 7 8 9 10 11 12 

Tröskelvolym (ton) 10 930 11 149 11 371 11 599 11 831 12 068 

Skyddstull (%) 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 24,0 

År 13 14 15 16 17 

Tröskelvolym (ton) 12 309 12 555 12 806 13 062 Ej tillämp
ligt 

Skyddstull (%) 24,0 24,0 24,0 24,0 0 

b) Fläskkött enligt nedan: 

Omfattning: HSK-bestämmelserna 0203.19.1000 och 0203.19.9000 

År 1 2 3 4 5 6 

Tröskelvolym (ton) 163 163 166 169 172 176 

Skyddstull (%) 22,5 22,5 22,5 22,5 22,5 22,5 

År 7 8 9 10 11 12 

Tröskelvolym (ton) 179 183 187 190 194 Ej tillämpligt 

Skyddstull (%) 15,8 14,6 13,5 12,4 11,3 0 

c) Äpplen enligt nedan: 

Omfattning: HSK-bestämmelse 0808.10.0000 

År 1 2 3 4 5 6 

Tröskelvolym (ton) 7 500 7 500 7 650 7 803 7 959 8 118 

Skyddstull (%) 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0

SV L 127/1158 Europeiska unionens officiella tidning 14.5.2011
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År 7 8 9 10 11 12 

Tröskelvolym (ton) 8 280 8 446 8 615 8 787 8 963 9 142 

Skyddstull (%) 33,8 33,8 33,8 33,8 33,8 27 

År 13 14 15 16 17 18 

Tröskelvolym (ton) 9 325 9 511 9 702 9 896 10 094 10 295 

Skyddstull (%) 27 27 27 27 22,5 22,5 

År 19 20 21 22 23 24 

Tröskelvolym (ton) 10 501 10 711 10 926 11 144 11 367 11 594 

Skyddstull (%) 22,5 22,5 22,5 22,5 22,5 22,5 

År 25 

Tröskelvolym (ton) Ej tillämp
ligt 

Skyddstull (%) 0 

Tröskelvolymen avser den totala mängden av alla sorter av importerade äpplen. 

Från och med år 12 till och med år 24 får skyddstullen bara tillämpas på Fujiäpplen. 

d) Malt och maltkorn enligt nedan: 

Omfattning: HSK-bestämmelserna 1003.00.1000 och 1107.10.1000 

År 1 2 3 4 5 6 

Tröskelvolym (ton) 14 000 14 000 14 280 14 565 14 856 15 154 

Skyddstull (%) 

1003.00.1000 502,0 502,0 479,0 455,0 432,0 408,0 

1107.10.0000 263,0 263,0 258,0 252,0 246,0 240,0 

År 7 8 9 10 11 12 

Tröskelvolym (ton) 15 457 15 766 16 081 16 403 16 731 17 065 

Skyddstull (%) 

1003.00.1000 385,0 361,0 338,0 315,0 291,0 268,0 

1107.10.0000 216,0 207,0 199,0 190,0 181,0 139,0 

År 13 14 15 16 17 

Tröskelvolym (ton) 17 407 17 755 18 110 18 472 Ej tillämp
ligt 

Skyddstull (%) 

1003.00.1000 244,0 221,0 197,0 174,0 0 

1107.10.0000 127,0 115,0 103,0 91,5 0

SV 14.5.2011 Europeiska unionens officiella tidning L 127/1159
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Se punkt 12 i tillägg 2-A-1 beträffande införsel av mängder motsvarande tröskelvolymen eller under tröskelvoly
men. 

e) Potatisstärkelse enligt nedan: 

Omfattning: HSK-bestämmelse 1108.13.0000 

År 1 2 3 4 5 6 

Tröskelvolym (ton) 37 900 37 900 38 658 39 431 40 219 41 024 

Skyddstull (%) 455,0 455,0 436,0 426,0 416,0 406,0 

År 7 8 9 10 11 12 

Tröskelvolym (ton) 41 844 42 681 43 535 44 405 45 294 46 199 

Skyddstull (%) 366,0 351,0 336,0 321,0 306,0 235,0 

År 13 14 15 16 17 

Tröskelvolym (ton) 47 123 48 066 49 027 50 008 Ej tillämp
ligt 

Skyddstull (%) 215,0 195,0 175,0 155,0 0 

f) Ginseng enligt nedan: 

Omfattning: HSK-bestämmelserna 1211.20.2210, 1211.20.2220, 1211.20.2290, 1302.19.1210, 1302.19.1220 
och 1302.19.1290 

År 1 2 3 4 5 6 

Tröskelvolym (ton) 300 300 306 312 318 324 

Skyddstull (%) 754,3 754,3 754,3 754,3 754,3 754,3 

År 7 8 9 10 11 12 

Tröskelvolym (ton) 331 337 344 351 358 365 

Skyddstull (%) 754,3 754,3 754,3 754,3 754,3 754,3 

År 13 14 15 16 17 18 

Tröskelvolym (ton) 373 380 388 395 403 411 

Skyddstull (%) 754,3 754,3 754,3 754,3 566,0 566,0 

År 19 20 

Tröskelvolym (ton) 420 Ej tillämp
ligt 

Skyddstull (%) 566,0 0 

g) Socker enligt nedan: 

Omfattning: HSK-bestämmelse 1701.99.0000 

År 1 2 3 4 5 6 

Tröskelvolym (ton) 220 220 224 228 233 238 

Skyddstull (%) 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0
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År 7 8 9 10 11 12 

Tröskelvolym (ton) 242 247 252 257 262 268 

Skyddstull (%) 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 

År 13 14 15 16 17 18 

Tröskelvolym (ton) 273 279 284 290 296 302 

Skyddstull (%) 50,0 50,0 50,0 50,0 37,5 37,5 

År 19 20 21 22 

Tröskelvolym (ton) 308 314 320 Ej tillämp
ligt 

Skyddstull (%) 37,5 37,5 37,5 0 

h) Alkohol enligt nedan: 

Omfattning: HSK-bestämmelse 2207.10.9010 

År 1 2 3 4 5 6 

Tröskelvolym (ton) 95 95 96 98 100 102 

Skyddstull (%) 264,0 264,0 258,0 253,0 247,0 241,0 

År 7 8 9 10 11 12 

Tröskelvolym (ton) 104 106 109 111 113 115 

Skyddstull (%) 217,0 208,0 199,0 191,0 182,0 139,0 

År 13 14 15 16 17 

Tröskelvolym (ton) 118 120 122 125 Ej tillämp
ligt 

Skyddstull (%) 127,0 116,0 104,0 91,8 0 

i) Dextrin enligt nedan: 

Omfattning: HSK-bestämmelserna 3505.10.4010, 3505.10.4090, 3505.10.5010 och 3505.10.5090 

År 1 2 3 4 5 6 

Tröskelvolym (ton) 37 900 37 900 38 658 39 431 40 219 41 024 

Skyddstull (%) 375,0 375,0 365,0 355,0 345,0 334,0 

År 7 8 9 10 11 12 

Tröskelvolym (ton) 41 844 42 681 43 535 44 405 45 294 46 199 

Skyddstull (%) 291,0 275,0 260,0 244,0 228,0 152,0 

År 13 14 

Tröskelvolym (ton) 47 123 Ej tillämp
ligt 

Skyddstull (%) 131,0 0
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Se punkt 15 i tillägg 2-A-1 beträffande införsel av mängder motsvarande tröskelvolymen eller under tröskelvoly
men. 

3. I denna bilaga avses med 

a) år ett: den tolvmånadersperiod som inleds den dag då detta avtal träder i kraft, 

b) år två: den tolvmånadersperiod som inleds den dag då detta avtal har varit i kraft i ett år, 

c) år tre: den tolvmånadersperiod som inleds den dag då detta avtal har varit i kraft i två år, 

d) år fyra: den tolvmånadersperiod som inleds den dag då detta avtal har varit i kraft i tre år, 

e) år fem: den tolvmånadersperiod som inleds den dag då detta avtal har varit i kraft i fyra år, 

f) år sex: den tolvmånadersperiod som inleds den dag då detta avtal har varit i kraft i fem år, 

g) år sju: den tolvmånadersperiod som inleds den dag då detta avtal har varit i kraft i sex år, 

h) år åtta: den tolvmånadersperiod som inleds den dag då detta avtal har varit i kraft i sju år, 

i) år nio: den tolvmånadersperiod som inleds den dag då detta avtal har varit i kraft i åtta år, 

j) år tio: den tolvmånadersperiod som inleds den dag då detta avtal har varit i kraft i nio år, 

k) år elva: den tolvmånadersperiod som inleds den dag då detta avtal har varit i kraft i tio år, 

l) år tolv: den tolvmånadersperiod som inleds den dag då detta avtal har varit i kraft i elva år, 

m) år 13: den tolvmånadersperiod som inleds den dag då detta avtal har varit i kraft i tolv år, 

n) år 14: den tolvmånadersperiod som inleds den dag då detta avtal har varit i kraft i 13 år, 

o) år 15: den tolvmånadersperiod som inleds den dag då detta avtal har varit i kraft i 14 år, 

p) år 16: den tolvmånadersperiod som inleds den dag då detta avtal har varit i kraft i 15 år, 

q) år 17: den tolvmånadersperiod som inleds den dag då detta avtal har varit i kraft i 16 år, 

r) år 18: den tolvmånadersperiod som inleds den dag då detta avtal har varit i kraft i 17 år, 

s) år 19: den tolvmånadersperiod som inleds den dag då detta avtal har varit i kraft i 18 år, 

t) år 20: den tolvmånadersperiod som inleds den dag då detta avtal har varit i kraft i 19 år, 

u) år 21: den tolvmånadersperiod som inleds den dag då detta avtal har varit i kraft i 20 år, 

v) år 22: den tolvmånadersperiod som inleds den dag då detta avtal har varit i kraft i 21 år, 

w) år 23: den tolvmånadersperiod som inleds den dag då detta avtal har varit i kraft i 22 år, 

s) år 24: den tolvmånadersperiod som inleds den dag då detta avtal har varit i kraft i 23 år, och 

y) år 25: den tolvmånadersperiod som inleds den dag då detta avtal har varit i kraft i 24 år.
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BILAGA 4 

TBT-SAMORDNARE 

1. Koreas TBT-samordnare ska vara den koreanska teknik- och standardiseringsbyrån (Korean Agency for Technology and 
Standards) eller dess efterträdare. 

2. Europeiska unionens TBT-samordnare ska utses av Europeiska unionen och anmälas till Korea senast en månad efter 
ikraftträdandet av detta avtal. 

BILAGA 5 

Blank sida 

BILAGA 6 

Blank sida
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BILAGA 7-A 

FÖRTECKNINGAR ÖVER ÅTAGANDEN 

EU-parten 

1. Förteckning över åtaganden enligt artikel 7.7 (gränsöverskridande tillhandahållande av tjänster) 

2. Förteckning över åtaganden enligt artikel 7.13 (etablering) 

3. Förteckning över förbehåll enligt artiklarna 7.18 (nyckelpersonal och praktikanter med akademisk examen) och 7.19 
(säljare av företagstjänster) 

Korea 

4. Förteckning över särskilda åtaganden enligt artiklarna 7.7, 7.13, 7.18 och 7.19 

A. Förteckning över särskilda åtaganden i tjänstesektorer 

B. Förteckning över särskilda åtaganden rörande etableringar
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BILAGA 7-A-1 

EU-PARTEN 

FÖRTECKNING ÖVER ÅTAGANDEN ENLIGT ARTIKEL 7.7 

(GRÄNSÖVERSKRIDANDE TILLHANDAHÅLLANDE AV TJÄNSTER) 

1. I nedanstående förteckning över åtaganden anges de tjänstesektorer som liberaliserats enligt artikel 7.7 och, i form av 
förbehåll, de begränsningar i fråga om marknadstillträde och nationell behandling som gäller för tjänster och tjäns
televerantörer från Korea inom dessa sektorer. Förteckningen består av följande: 

a) En första kolumn som anger den sektor eller undersektor som EU-partens åtagande gäller och räckvidden för de 
liberaliseringar som förbehållen avser. 

b) En andra kolumn där de tillämpliga förbehållen beskrivs. 

Åtaganden för gränsöverskridande tillhandahållande av tjänster görs endast i de sektorer och undersektorer i avtalet 
som anges i nedanstående förteckning. 

2. Vid identifieringen av enskilda sektorer och undersektorer avses med 

a) CPC den centrala produktindelning som det hänvisas till i fotnot 27 till artikel 7.25, och med 

b) CPC ver. 1.0 den centrala produktindelningen (Central Products Classification) enligt Förenta nationernas statistik
kontors statistiska skrifter (Statistical Office of the United Nations, Statistical Papers), Series M, N o 77, CPC ver. 1.0, 
1998. 

3. I förteckningen ingår inte åtgärder rörande kvalifikationskrav, kvalificeringsförfaranden, tekniska standarder samt vill
kor och förfaranden för licensiering, om de inte utgör en begränsning av marknadstillträde eller nationell behandling 
enligt artiklarna 7.5 och 7.6. Dessa åtgärder (t.ex. krav på att ha licens, skyldighet att tillhandahålla samhällsomfattande 
tjänster, krav på att ha erkända kvalifikationer i reglerade sektorer, krav på att klara särskilda examina, inbegripet 
språkexamina) gäller, även om de inte förtecknas, ändå för tjänster och tjänsteleverantörer från Korea. 

4. Förteckningen nedan påverkar inte genomförbarheten av gränsöverskridande tillhandahållande av tjänster enligt 
artikel 7.4.3 i i vissa tjänstesektorer och undersektorer och påverkar inte heller förekomsten av offentliga monopol 
och ensamrätt i förteckningen över åtaganden rörande etablering. 

5. I enlighet med artikel 7.1.3 innehåller förteckningen inte åtgärder rörande subventioner som parterna har beviljat. 

6. De rättigheter och skyldigheter som följer av denna förteckning över åtaganden ska inte ha någon direkt (self-executing) 
effekt och ger alltså inte enskilda fysiska eller juridiska personer några direkta rättigheter. 

7. Följande förkortningar används i förteckningen: 

AT Österrike 

BE Belgien 

BG Bulgarien 

CY Cypern 

CZ Tjeckien 

DE Tyskland 

DK Danmark 

EU Europeiska unionen, inklusive samtliga medlemsstater
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ES Spanien 

EE Estland 

FI Finland 

FR Frankrike 

EL Grekland 

HU Ungern 

IE Irland 

IT Italien 

LV Lettland 

LT Litauen 

LU Luxemburg 

MT Malta 

NL Nederländerna 

PL Polen 

PT Portugal 

RO Rumänien 

SK Slovakien 

SI Slovenien 

SE Sverige 

UK Förenade kungariket
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SV 
14.5.2011 

Europeiska unionens officiella tidning 
L 127/1167

 

Sektor eller undersektor Beskrivning av förbehåll 

ALLA SEKTORER Fast egendom 

För leveranssätt 1 och 2 

Alla medlemsstaterna utom AT, BG, CY, CZ, DK, EL, FI, HU, IE, IT, LT, MT, PL, RO, SI, SK: Inga. 

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 juridiska personer och utländska medborgare med permanent bosättning utomlands får förvärva äganderätt (1 ) 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 de utländska ägarintressena är i 
majoritet vid beslutsfattande eller kan blockera beslut, får förvärva äganderätt till fast egendom i specifika geografiska regioner som väljs ut 
av ministerrådet, under förutsättning att de får tillstånd. 

CY: Obundet. 

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. Utländska enheters markförvärv måste godkännas. 

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 1892/90 krävs tillstånd från försvarsministeriet för en medborgares förvärv av mark i gränsområden Enligt administrativ 
praxis är det lätt att erhålla tillstånd för direktinvesteringar. 

FI: (Åland): Begränsningar av rätten för fysiska personer utan hembygdsrätt på Åland och för juridiska personer att förvärva och inneha fast 
egendom på Åland utan tillstånd från behöriga myndigheter i landskapet. 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. 

HU: Begränsning av utländska investerares förvärv av mark och fast egendom. (2 ) 

IE: Skriftligt förhandsmedgivande ska inhämtas från markkommissionen (Land Commission) för inhemska eller utländska bolags eller ut
ländska medborgares förvärv av varje slags andel i fast egendom på 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 och Employment). 
Denna lag är inte tillämplig på mark i städer. 

IT: Krav på ömsesidighet för utländska fysiska och juridiska personers förvärv av fast egendom. 

LT: Obundet för förvärv av mark. (3 ) 

MT: Villkoren i Maltas lagar och förordningar om utländska personers förvärv av mark ska fortsätta att gälla.
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Sektor eller undersektor Beskrivning av förbehåll 

PL: Tillstånd krävs för utländska fysiska och juridiska personers direkta eller indirekta förvärv av fast egendom. Obundet när det gäller 
förvärv av statligt ägd egendom (dvs. de bestämmelser som reglerar privatiseringsprocessen). 

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 (4 ) som har etablerats i Slovenien av utländska personer får bara förvärva fast egendom, förutom mark, som är nödvändig för att 
utöva den ekonomiska verksamhet filialerna etablerats 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: Begränsningar av utländska fysiska och juridiska personers rätt till förvärv av fast egendom. Utländska enheter får förvärva fast egendom 
genom inrättandet av slovakiska juridiska enheter eller deltagande i samriskföretag. Obundet för mark. 

1. AFFÄRSTJÄNSTER 

A. Professionella tjänster 

a) Juridiska tjänster 

(CPC 861) (5 ) 

För leveranssätt 1 och 2 

AT, CY, ES, EL, LT, MT, SK: För fullt medlemskap i advokatsamfundet, som krävs för att vara verksam inom inhemsk rätt (EU-rätt och 
medlemsstatens rätt), gäller ett krav på medborgarskap. 

utom juridisk rådgivning samt juridiska handlings- och intygstjäns
ter som tillhandahålls av jurister som anförtrotts offentliga upp
gifter, t.ex. notarier, huissiers de justice och andra officiers publics et 
ministériels 

BE, FI: För fullt medlemskap i advokatsamfundet, som krävs för juridiska representationstjänster, gäller ett krav på medborgarskap till
sammans med krav på bosättning. I BE tillämpas kvoter för att uppträda inför Cour de cassation i icke-brottmål. 

BG: Koreanska jurister kan endast tillhandahålla juridiska representationstjänster till en koreansk medborgare under förutsättning av 
ömsesidighet och samarbete med en bulgarisk jurist. För juridiska medlingstjänster krävs permanent bosättning. 

FR: Juristers tillträde till yrkena avocat aupres de la Cour de Cassation och avocat aupres du Conseil d’Etat omfattas av kvoter och ett krav på 
medborgarskap. 

HU: För fullt medlemskap i advokatsamfundet gäller ett krav på medborgarskap tillsammans med krav på bosättning. För utländska 
advokater är den juridiska verksamheten begränsad till att tillhandahålla juridisk rådgivning. 

LV: Krav på medborgarskap för advokater som avlagt advokateden, vilka förbehålls juridisk representation i brottmål. 

DK: Endast advokater med dansk auktorisation och advokatbyråer som är registrerade i Danmark får marknadsföra juridiska rådgivnings
tjänster. För att erhålla dansk auktorisation krävs dansk juridisk examen. 

SE: För medlemskap i advokatsamfundet, som endast krävs för att använda yrkestiteln ”advokat”, gäller ett krav på bosättning.
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Sektor eller undersektor Beskrivning av förbehåll 

b) 1. Redovisnings- och bokföringstjänster 

(CPC 86212 utom revision, CPC 86213, CPC 86219 och 
CPC 86220) 

För leveranssätt 1 

FR, HU, IT, MT, RO, SI: Obundet. 

AT: Krav på medborgarskap för att uppträda som ombud inför behöriga myndigheter. 

För leveranssätt 2 

Inga. 

b) 2. Revisorstjänster 

(CPC 86211 och 86212 utom redovisning) 

För leveranssätt 1 

BE, BG, CY, DE, ES, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LU, MT, NL, PT, RO, SI, UK: Obundet. 

AT: Krav på medborgarskap för att uppträda som ombud inför behöriga myndigheter och för att utföra revision som föreskrivs i särskilda 
österrikiska lagar (t.ex. aktiebolagslagen, börslagen, banklagen, etc.). 

SE: Endast revisorer som är godkända i Sverige får utföra lagstadgad revisionsverksamhet inom vissa juridiska personer, bl.a. alla aktiebolag. 
Endast sådana personer får vara delägare i eller bilda bolag som bedriver kvalificerad revisionsverksamhet (för officiella ändamål). Krav på 
bosättning för godkännande. 

LT: Revisorsrapporten måste sammanställas i samarbete med en revisor som godkänts att praktisera i Litauen. 

För leveranssätt 2 

Inga. 

c) Skatterådgivning 

(CPC 863) (6 ) 

För leveranssätt 1 

AT: Krav på medborgarskap för att uppträda som ombud inför behöriga myndigheter. 

CY: Taxeringsinspektörer måste vara godkända av finansministeriet. Godkännandet sker efter ekonomisk behovsprövning. De kriterier som 
används motsvarar dem som används för att bevilja tillstånd till utländska investeringar (som anges i det horisontella avsnittet). Eftersom 
kriterierna gäller denna undersektor beaktas alltid sysselsättningssituationen i undersektorn. 

BG, MT, RO, SI: Obundet. 

För leveranssätt 2 

Inga. 

d) Arkitekttjänster 

och 

För leveranssätt 1AT: Obundet utom för planeringstjänster. 

BE, BG, CY, EL, IT, MT, PL, PT, SI: Obundet.
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Sektor eller undersektor Beskrivning av förbehåll 

e) Stadsplanering- och landskapsarkitektur 

(CPC 8671 och CPC 8674) 

DE: Nationella bestämmelser om avgifter och arvoden tillämpas beträffande alla tjänster som tillhandahålls från utlandet. 

HU, RO: Obundet för tjänster inom landskapsarkitektur. 

För leveranssätt 2 

Inga. 

f) Ingenjörstjänster och 

g) Integrerade ingenjörstjänster 

(CPC 8672 och CPC 8673) 

För leveranssätt 1 

AT, SI: Obundet utom för rena planeringstjänster. 

BG, CY, EL, IT, MT, PT: Obundet. 

För leveranssätt 2 

Inga. 

h) Läkar-, tandläkar- och psykologtjänster 

(CPC 9312 och ingår i CPC 85201) 

För leveranssätt 1 

AT, BE, BG, CY, DE, DK, EE, ES, FI, FR, EL, IE, IT, LU, MT, NL, PT, RO, SK, UK: Obundet. 

SI: Obundet för socialmedicin, sanitära, epidemiologiska och miljömedicinska tjänster, tillhandahållande av blod, blodprodukter och trans
plantat samt obduktion. 

För leveranssätt 2 

Inga. 

i) Veterinärtjänster 

(CPC 932) 

För leveranssätt 1 

AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FR, EL, HU, IE, IT, LV, MT, NL, PT, RO, SI, SK: Obundet. 

UK: Obundet utom för veterinärlaboratorietjänster och veterinärtekniska tjänster som tillhandahålls till veterinärer, allmän rådgivning, 
vägledning och information rörande exempelvis näring, beteende och skötsel av sällskapsdjur. 

För leveranssätt 2 

Inga. 

j) 1. Barnmorsketjänster 

(ingår i CPC 93191) 

För leveranssätt 1 

AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FR, EL, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PT, RO, SI, SK, UK: Obundet.
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Sektor eller undersektor Beskrivning av förbehåll 

j) 2. Tjänster som tillhandahålls av sjuksköterskor, sjukgymnaster 
och paramedicinsk personal 

(ingår i CPC 93191) 

FI, PL: Obundet utom för sjuksköterskor. 

För leveranssätt 2 

Inga. 

k) Detaljhandelsförsäljning av läkemedel och detaljhandelsförsälj
ning av sjukvårdsartiklar 

(CPC 63211) 

och andra tjänster som tillhandahålls av farmaceuter (7 ) 

För leveranssätt 1 

AT, BE, BG, DE, CY, DK, ES, FI, FR, EL, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SK, SI, UK: Obundet. 

CZ, LV, LT: Obundet utom för postorder. 

HU: Obundet utom för CPC 63211. 

För leveranssätt 2 

Inga. 

B. Datatjänster och tillhörande tjänster 

(CPC 84) 

För leveranssätt 1 och 2 

Inga. 

C. Tjänster inom forskning och utveckling (FoU) 

FoU-tjänster inom samhällsvetenskap och humaniora 

(CPC 852 utom psykologtjänster) (8 ) 

Inga. 

FoU-tjänster inom naturvetenskap 

(CPC 851) 

Tvärvetenskapliga FoU-tjänster 

(CPC 853) 

EU: När det gäller offentligt finansierade FoU-tjänster kan ensamrätt och/eller tillstånd endast ges till fysiska personer som är medborgare i en 
EU-medlemsstat och juridiska personer med säte i EU. 

D. Tjänster avseende fast egendom (9 ) 

a) som rör egen eller hyrd egendom 

(CPC 821) 

För leveranssätt 1 

BG, CY, CZ, EE, HU, IE, LV, LT, MT, PL, RO, SK, SI: Obundet.
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För leveranssätt 2 

Inga. 

b) på arvodes- eller kontraktsbasis 

(CPC 822) 

För leveranssätt 1 

BG, CY, CZ, EE, HU, IE, LV, LT, MT, PL, RO, SK, SI: Obundet. 

För leveranssätt 2 

Inga. 

E. Uthyrning/leasing utan operatör 

a) som rör fartyg 

(CPC 83103) 

För leveranssätt 1 

BG, CY, DE, HU, MT, RO: Obundet. 

För leveranssätt 2 

Inga. 

b) som rör luftfartyg 

(CPC 83104) 

För leveranssätt 1 

BG, CY, CZ, HU, LV, MT, PL, RO, SK: Obundet. 

För leveranssätt 2 

BG, CY, CZ, LV, MT, PL, RO, SK: Obundet. 

AT, BE, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LT, LU, NL, PT, SI, SE, UK: Luftfartyg som används av EU:s flygbolag måste vara registrerade i 
den medlemsstat som har utfärdat tillstånd för flygbolaget eller i en annan medlemsstat. Dispens kan beviljas för kortfristiga leasingkontrakt 
eller under exceptionella omständigheter. 

c) som rör annan transportutrustning 

(CPC 83101, CPC 83102 och CPC 83105) 

För leveranssätt 1 

BG, CY, HU, LV, MT, PL, RO, SI: Obundet. 

För leveranssätt 2 

Inga.
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d) som rör andra maskiner eller annan utrustning 

(CPC 83106, CPC 83107, CPC 83108 och CPC 83109) 

För leveranssätt 1 

BG, CY, CZ, HU, MT, PL, RO, SK: Obundet. 

För leveranssätt 2 

Inga. 

e) som rör hushållsartiklar och varor för personligt bruk 

(CPC 832) 

För leveranssätt 1 och 2 

BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SI, SE, SK, UK: Obundet. 

EE: Obundet utom för uthyrning av inspelade videokassetter för användning i underhållningssystem för hemmabruk. 

f) Uthyrning av telekommunikationsutrustning 

(CPC 7541) 

För leveranssätt 1 och 2 

Inga. 

F. Andra företagstjänster 

a) Reklam 

(CPC 871) 

För leveranssätt 1 och 2 

Inga. 

b) Marknads- och opinionsundersökningar 

(CPC 864) 

För leveranssätt 1 och 2 

Inga. 

c) Konsulttjänster inom organisationsledning 

(CPC 865) 

För leveranssätt 1 och 2 

Inga. 

d) Tjänster i anslutning till organisationskonsulttjänster 

(CPC 866) 

För leveranssätt 1 och 2 

HU: Obundet för medlings- och förlikningstjänster (CPC 86602). 

e) Teknisk provning och analys 

(CPC 8676) 

För leveranssätt 1 

IT: Obundet för biologer och kemianalytiker. 

BG, CY, CZ, MT, PL, RO, SK, SE: Obundet.
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För leveranssätt 2 

BG, CY, CZ, MT, PL, RO, SK, SE: Obundet. 

f) Rådgivnings- och konsulttjänster som rör jordbruk, jakt och 
skogsbruk 

(ingår i CPC 881) 

För leveranssätt 1 

IT: Obundet för aktiviteter som är förbehållna agronomer och periti agrari. 

EE, MT, RO, SI: Obundet. 

För leveranssätt 2 

Inga. 

g) Rådgivnings- och konsulttjänster som rör fiske 

(ingår i CPC 882) 

För leveranssätt 1 

LV, MT, RO, SI: Obundet. 

För leveranssätt 2 

Inga. 

h) Rådgivnings- och konsulttjänster som rör tillverkning 

(ingår i CPC 884 och i CPC 885) 

För leveranssätt 1 och 2 

Inga. 

i) Rekrytering och urval av personal 

i) 1. Chefsrekrytering 

(CPC 87201) 

För leveranssätt 1 

AT, BG, CY, CZ, DE, EE, ES, FI, IE, LV, LT, MT, PL, PT, RO, SK, SI, SE: Obundet. 

För leveranssätt 2 

AT, BG, CY, CZ, EE, FI, LV, LT, MT, PL, RO, SK, SI: Obundet. 

i) 2. Personalförmedling 

(CPC 87202) 

För leveranssätt 1 

AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, EL, FI, FR, IE, IT, LU, LV, LT, MT, NL, PL, PT, RO, SI, SE, SK, UK: Obundet. 

För leveranssätt 2 

AT, BG, CY, CZ, EE, FI, LV, LT, MT, PL, RO, SI, SK: Obundet.
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i) 3. Förmedling av kontorspersonal 

(CPC 87203) 

För leveranssätt 1 

AT, BG, CY, CZ, DE, EE, FI, FR, IT, IE, LV, LT, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SK, SI: Obundet. 

För leveranssätt 2 

AT, BG, CY, CZ, EE, FI, LV, LT, MT, PL, RO, SK, SI: Obundet. 

i) 4. Tillhandahållande av hemtjänstpersonal, förmedling av han
delsanställda eller industriarbetare, förmedling av vårdperso
nal eller annan personal 

(CPC 87204, 87205, 87206 och 87209) 

För leveranssätt 1 och 2 

Alla medlemsstater utom HU: Obundet. 

HU: Inga. 

j) 1. Spanings- och bevakningstjänster 

(CPC 87301) 

För leveranssätt 1 och 2 

BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, UK: Obundet. 

j) 2. Säkerhetstjänster 

(CPC 87302, CPC 87303, CPC 87304 och CPC 87305) 

För leveranssätt 1 

HU: Obundet för CPC 87304, CPC 87305. 

BE, BG, CY, CZ, ES, EE, FI, FR, IT, LV, LT, MT, PT, PL, RO, SI, SK: Obundet. 

För leveranssätt 2 

HU: Obundet för CPC 87304, CPC 87305. 

BG, CY, CZ, EE, LV, LT, MT, PL, RO, SI, SK: Obundet. 

k) Tillhörande vetenskapliga och tekniska konsulttjänster 

(CPC 8675) 

För leveranssätt 1 

BE, BG, CY, DE, DK, ES, FR, EL, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SI, UK: Obundet för prospektering. 

För leveranssätt 2 

Inga. 

l) 1. Underhåll och reparation av fartyg 

(ingår i CPC 8868) 

För leveranssätt 1 

För transportfartyg: BE, BG, CY, DE, DK, ES, FI, FR, EL, IE, IT, LT, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, UK: Obundet. 

För transportfartyg på inre vattenvägar: EU utom EE, HU, LV: Obundet.
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För leveranssätt 2 

Inga. 

l) 2. Underhåll och reparation av utrustning för järnvägstransport 

(ingår i CPC 8868) 

För leveranssätt 1 

AT, BE, BG, DE, CY, CZ, DK, ES, FI, FR, EL, IE, IT, LT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, UK: Obundet. 

För leveranssätt 2 

Inga. 

l) 3. Underhåll och reparation av motorfordon, motorcyklar, 
snöskotrar och vägtransportutrustning 

(CPC 6112, CPC 6122, ingår i CPC 8867 och i CPC 8868) 

För leveranssätt 1 och 2 

Inga. 

l) 4. Underhåll och reparation av luftfartyg och delar till luftfartyg 

(ingår i CPC 8868) 

För leveranssätt 1 

BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, EL, IE, IT, LT, LU, MT, NL, PT, RO, SK, SI, SE, UK: Obundet. 

För leveranssätt 2 

Inga. 

l) 5. Underhåll och reparation av metallvaror, maskiner (inte kon
torsmaskiner), utrustning (inte transport- och kontorsutrust
ning) samt hushållsartiklar och personliga artiklar (10 ) 

(CPC 633, CPC 7545, CPC 8861, CPC 8862, CPC 8864, 
CPC 8865 och CPC 8866) 

För leveranssätt 1 och 2 

Inga. 

m) Tjänster som omfattar rengöring av byggnader 

(CPC 874) 

För leveranssätt 1 

AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, IE, IT, LU, LV, MT, NL, PL, PT, RO, SI, SE, SK, UK: Obundet. 

För leveranssätt 2 

Inga. 

n) Fototjänster 

(CPC 875) 

För leveranssätt 1 

BG, EE, MT, PL: Obundet för tillhandahållande av flygfototjänster.
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LV: Obundet för specialfototjänster. (CPC 87504). 

För leveranssätt 2 

Inga. 

o) Paketeringstjänster 

(CPC 876) 

För leveranssätt 1 och 2 

Inga. 

p) Tryckning och förlagsverksamhet 

(CPC 88442) 

För leveranssätt 1 och 2 

Inga. 

q) Konferenstjänster 

(ingår i CPC 87909) 

För leveranssätt 1 och 2 

Inga. 

r) 1. Översättar- och tolktjänster 

(CPC 87905) 

För leveranssätt 1 

PL: Obundet för auktoriserade tolkar. 

HU, SK: Obundet för officiell översättning och tolkning. 

För leveranssätt 2 

Inga. 

r) 2. Inredningsdesign och specialdesign 

(CPC 87907) 

För leveranssätt 1 

DE: Nationella bestämmelser om arvoden och vederlag tillämpas beträffande alla tjänster som tillhandahålls från utlandet. 

För leveranssätt 2 

Inga. 

r) 3. Inkassotjänster 

(CPC 87902) 

För leveranssätt 1 och 2 

BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK: Obundet. 

r) 4. Kreditupplysning 

(CPC 87901) 

För leveranssätt 1 och 2 

BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK: Obundet.
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r) 5. Kopiering 

(CPC 87904) (11 ) 

För leveranssätt 1 

AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SI, SE, SK, UK: Obundet. 

För leveranssätt 2 

Inga. 

r) 6. Telekommunikationstjänster 

(CPC 7544) 

För leveranssätt 1 och 2 

Inga. 

r) 7. Telefonpassning 

(CPC 87903) 

För leveranssätt 1 och 2 

Inga. 

2. KOMMUNIKATIONS-TJÄNSTER 

A. Post- och budtjänster 

Tjänster som rör hantering (12 ) av postförsändelser (13 ) enligt 
följande förteckning över undersektorer, oavsett om de skickas 
inom landet eller till utlandet: i) Hantering av adresserade 
skriftliga meddelanden på vilket fysiskt medium som helst (14 ), 
däribland hybridposttjänster och direktpost, ii) Hantering av 
adresserade paket (15 ), iii) Hantering av adresserade presspro
dukter (16 ), iv) hantering av de försändelser som avses i i–iii 
ovan som rekommenderade eller assurerade brev, 

v) Expressutdelning (17 ) av de försändelser som avses i i–iii 
ovan, vi) Hantering av icke-adresserade försändelser och vii) 
Dokumentutväxling (18 ) 

Undersektorerna i, iv och v undantas dock när de faller inom 
ramen för de tjänster som kan omfattas av förbehåll, dvs. för 
brevförsändelser vars pris är lägre än fem gånger den allmänna 
basavgiften, under förutsättning att de väger mindre än 350 
gram (19 ), samt den rekommenderade post som används i sam
band med rättsliga och administrativa förfaranden. 

(ingår i CPC 751, i CPC 71235 (20 ) och i CPC 73210 (21 )) 

För leveranssätt 1 och 2 

Inga.
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B. Telekommunikationstjänster 

Dessa tjänster omfattar inte ekonomisk verksamhet som består 
av tillhandahållande av innehåll som kräver telekommunika
tionstjänster för överföring. 

a) Tjänster som består av vidarebefordran och mottagande av 
signaler på elektromagnetisk väg (22 ), utom radio- och tv-ut
sändningar (23 ) 

För leveranssätt 1 och 2 

Inga. 

b) Satellitsändningstjänster (24 ) För leveranssätt 1 och 2 

EU: Inga, utom att tjänsteleverantörer i denna sektor kan omfattas av skyldigheter att skydda mål som avser allmänintresset i samband med 
överföring av innehåll genom deras nätverk i linje med EU-lagstiftningen för elektronisk kommunikation. 

BE: Obundet. 

3. BYGGTJÄNSTER OCH TILLHÖRANDE INGENJÖRSTJÄNSTER 
(CPC 511, CPC 512, CPC 513, CPC 514, CPC 515, CPC 516, 
CPC 517 och CPC 518) 

För leveranssätt 1 och 2 

Inga. 

4. DISTRIBUTIONSTJÄNSTER 

(utom distribution av vapen, ammunition, sprängämnen och 
annat krigsmateriel) 

A. Tjänster som utförs på provisionsbasis 

a) Tjänster på provisionsbasis som rör motorfordon, mo
torcyklar och snöskotrar samt reservdelar och tillbehör 
till dessa 

(ingår i CPC 61111, i CPC 6113 och i CPC 6121) 

b) Andra tjänster som utförs på provisionsbasis 

(CPC 621) 

För leveranssätt 1 och 2 

EU utom AT, SI, SE, FI: Obundet för distribution av kemiska produkter samt ädelmetaller (och stenar). 

AT: Obundet för distribution av pyrotekniska produkter, lättantändliga artiklar, spränganordningar och giftiga ämnen. 

AT, BG: Obundet för distribution av produkter avsedda för medicinska ändamål, t.ex. medicinsk och kirurgisk apparatur, läkemedelssub
stanser och föremål avsedda för medicinska ändamål. 

För leveranssätt 1 

AT, BG, FR, PL, RO: Obundet för distribution av tobak och tobaksprodukter. 

IT: För partihandel: statligt tobaksmonopol. 

BG, FI, PL, RO, SE: Obundet för distribution av alkoholhaltiga drycker. 

AT, BG, CZ, FI, RO, SK, SI: Obundet för distribution av läkemedel. 

BG, HU, PL: Obundet för råvarumäklare. 

FR: För tjänster som utförs på provisionsbasis: obundet för handlare och mäklare som är verksamma inom 17 marknader av nationellt 
intresse beträffande färska livsmedel. Obundet för partihandel med läkemedel.
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B. Partihandelstjänster 

a) Partihandel med motorfordon, motorcyklar och snöskotrar 
samt reservdelar och tillbehör till dessa 

(ingår i CPC 61111, i CPC 6113 och i CPC 6121) 

b) Partihandel med teleterminalutrustning 

(ingår i CPC 7542) 

c) Övrig partihandel 

(CPC 622 utom partihandel med energiprodukter (25 )) 

C. Detaljhandelstjänster (26 ) 

Detaljhandel med motorfordon, motorcyklar och snöskotrar 
samt reservdelar och tillbehör till dessa 

(CPC 61112, ingår i CPC 6113 och i CPC 6121) 

Detaljhandel med teleterminalutrustning 

(ingår i CPC 7542) 

Detaljhandel med livsmedel 

(CPC 631) 

Detaljhandel med andra produkter (ej energi), utom detaljhan
del med läkemedel och sjukvårdsartiklar (27 ) 

(CPC 632 utom CPC 63211 och 63297) 

D. Franchising 

(CPC 8929) 

MT: Obundet för tjänster som utförs på provisionsbasis. 

BE, BG, CY, DE, DK, ES, FR, EL, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, SK, UK: För detaljhandel: obundet utom för postorder.

1635 der B
eilagen X

X
IV

. G
P - Staatsvertrag - 31 schw

edischer V
ertragstext (N

orm
ativer T

eil)
1182 von 1432

w
w

w
.parlam

ent.gv.at



SV 
14.5.2011 

Europeiska unionens officiella tidning 
L 127/1181

 

Sektor eller undersektor Beskrivning av förbehåll 

5. UNDERVISNING (endast privatfinansierad) 

A. Primärutbildning 

(CPC 921) 

För leveranssätt 1 

BG, CY, FI, FR, IT, MT, RO, SE, SI: Obundet. 

För leveranssätt 2 

CY, FI, MT, RO, SE, SI: Obundet. 

B. Sekundärutbildning 

(CPC 922) 

För leveranssätt 1 

BG, CY, FI, FR, IT, MT, RO, SE: Obundet. 

För leveranssätt 2 

CY, FI, MT, RO, SE: Obundet. 

För leveranssätt 1 och 2 

LV: Obundet för utbildningstjänster som rör teknisk och yrkesinriktad sekundärskoleutbildning för funktionshindrade studenter (CPC 9224). 

C. Högre utbildning 

(CPC 923) 

För leveranssätt 1 

AT, BG, CY, FI, MT, RO, SE: Obundet. 

FR: Krav på medborgarskap. Behöriga myndigheter kan emellertid bevilja koreanska medborgare tillstånd att etablera och driva en utbild
ningsanstalt, och att undervisa. 

IT: Krav på medborgarskap för tjänsteleverantörer för att ha rätt att utfärda erkända statliga utbildningsbevis. 

För leveranssätt 2 

AT, BG, CY, FI, MT, RO, SE: Obundet. 

För leveranssätt 1 och 2 

CZ, SK: Obundet för högre utbildning, utom för teknisk och yrkesinriktad högskoleutbildning (CPC 92310). 

D. Vuxenutbildning 

(CPC 924) 

För leveranssätt 1 och 2 

CY, FI, MT, RO, SE: Obundet. 

För leveranssätt 1 

AT: Obundet för vuxenutbildning genom radio eller tv. 

E. Annan utbildning 

(CPC 929) 

För leveranssätt 1 och 2 

AT, BE, BG, CY, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SI, SE, UK: Obundet.
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6. MILJÖTJÄNSTER 

A. Hantering av avloppsvatten 

(CPC 9401) (28 ) 

B. Hantering av fast/farligt avfall, utom transport över grän
serna av farligt avfall 

a) Avfallshantering 

(CPC 9402) 

b) Renhållning och liknande tjänster 

(CPC 9403) 

C. Skydd av luft och klimat 

(CPC 9404) (29 ) 

D. Sanering och rening av mark och vatten 

a) Behandling, sanering av mark och vatten som kontami
nerats/förorenats 

(ingår i CPC 94060) (30 ) 

E. Buller och vibrationsdämpning 

(CPC 9405) 

F. Skydd av den biologiska mångfalden och landskapet 

a) Skydd av naturen och landskapet 

(ingår i CPC 9406) 

G. Övriga miljötjänster och stödtjänster 

(CPC 94090) 

För leveranssätt 1 

EU: Obundet utom för konsulttjänster. 

För leveranssätt 2 

Inga. 

7. FINANSIELLA TJÄNSTER 

A. Försäkringstjänster och försäkringsrelaterade tjänster För leveranssätt 1 och 2 

AT, BE, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LU, NL, PL, PT, RO, SK, SE, SI, UK: 

Obundet för direkta försäkringstjänster utom för försäkring av risker som rör 

a) sjöfart, kommersiell luftfart, 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 

b) gods i internationell transittrafik.
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AT: Försäljningsfrämjande åtgärder och försäkringsförmedling för ett dotterbolag som inte är etablerat i Europeiska unionen eller för en filial 
som inte är etablerad i Österrike (utom i fråga om återförsäkring och retrocession) är förbjudna. Obligatorisk lufttransportförsäkring, utom 
försäkring av internationell kommersiell lufttrafik, kan endast tillhandahållas av ett dotterbolag som är etablerat i Europeiska unionen eller av 
en filial som är etablerad i Österrike. En högre skatt på försäkringspremier gäller för försäkringsavtal (utom i fråga om avtal om åter
försäkring och retrocession) som ingås av ett dotterbolag som inte är etablerat i Europeiska unionen eller av en filial som inte är etablerad i 
Österrike. Undantag från den högre skatten kan beviljas. 

DK: Obligatorisk lufttransportförsäkring kan endast tillhandahållas av företag etablerade i Europeiska unionen. 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. 

DE: Obligatorisk lufttransportförsäkring kan endast tillhandahållas av ett dotterbolag som är etablerat i Europeiska unionen eller av en filial 
som är etablerad i Tyskland. Ett utländskt försäkringsbolag som har etablerat en filial i Tyskland får i detta land ingå försäkringsavtal för 
internationell transport endast genom den filial som etablerats i Tyskland. 

FR: Försäkring av risker i samband med marktransport får endast tillhandahållas av försäkringsbolag som är etablerade i Europeiska unionen. 

PL: Obundet utom för återförsäkring, retrocession och försäkring av rör varor i internationell handel. 

PT: Luft- och sjötransportförsäkring som täcker varor, luftfartyg, skrov och ansvar får endast tillhandahållas av bolag som är etablerade i 
Europeiska unionen. Endast personer och bolag som är etablerade i Europeiska unionen får agera som försäkringsförmedlare för sådan 
försäkringsverksamhet i Portugal. 

RO: Återförsäkring på den internationella marknaden tillåts endast om den återförsäkrade risken inte kan placeras på hemmamarknaden. 

För leveranssätt 1 

AT, BE, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LU, NL, PT, RO, SK, SE, SI, UK: Obundet för direkta försäkringsförmedlingstjänster utom för 
försäkring av risker som rör 

a) sjöfart, kommersiell luftfart, 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 

b) gods i internationell transittrafik. 

BG: Obundet för direkt försäkring, 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 tillhandahållas 
direkt av utländska försäkringsbolag. Ett utländskt försäkringsbolag får endast ingå försäkringsavtal genom en filial i Europeiska unionen. 
Obundet för inlåningsförsäkring och liknande ersättningssystem samt obligatoriska försäkringar. 

CY, LV, MT: Obundet för direkta försäkringstjänster utom för försäkring av risker som rör
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a) sjöfart, kommersiell luftfart, 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 

b) gods i internationell transittrafik. 

LT: Obundet för direkta försäkringstjänster utom för försäkring av risker som rör 

a) sjöfart, kommersiell luftfart, 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 

b) gods i internationell transittrafik, utom när det gäller landtransport där risken finns i Litauen. 

LV, LT, PL: Obundet för försäkringsförmedling. 

FI: Endast försäkringsbolag med säte i Europeiska unionen eller filial i Finland får tillhandahålla direkta försäkringstjänster (även koassurans). 
Försäkringsmäklartjänster får tillhandahållas av ett bolag eller en person som har permanent etablering i Europeiska unionen. 

HU: Försäkringsbolag som inte är etablerade i Europeiska unionen får endast tillhandahålla direkta försäkringstjänster i Ungern genom en 
filial registrerad i Ungern. 

IT: Obundet när det gäller aktuarietjänster. Transportförsäkring avseende varor, försäkring av fordon i sig och ansvarsförsäkring i samband 
med risker i Italien får endast meddelas av försäkringsbolag som är etablerade i Europeiska unionen. Detta förbehåll gäller inte för 
internationell transport som inbegriper import till Italien. 

SE: Tillhandahållandet av direktförsäkringar tillåts endast genom ett försäkringsbolag med koncession i Sverige, under förutsättning att den 
utländska tjänsteleverantören och det svenska försäkringsbolaget tillhör samma företag eller har ingått samarbetsavtal. 

ES: För aktuarietjänster gäller krav på bosättning och tre års relevant erfarenhet. 

För leveranssätt 2 

AT, BE, BG, CZ, CY, DE, DK, ES, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SE, SI, UK: Obundet för förmedling. 

BG: För direkt försäkring: Bulgariska fysiska och juridiska personer och utländska personer som bedriver ekonomisk verksamhet i Bulgarien 
kan endast ingå försäkringsavtal för verksamhet i Bulgarien med tjänsteleverantörer som har tillstånd att bedriva försäkringsverksamhet i 
Bulgarien. Försäkringskompensation på grundval av sådana avtal ska betalas ut i Bulgarien. Obundet för inlåningsförsäkring och liknande 
ersättningssystem samt obligatoriska försäkringar.
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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 Europeiska unionen. Detta förbehåll gäller inte för internationell transport som inbegriper import till 
Italien. 

B. Banktjänster och andra finansiella tjänster (med undantag av 
försäkringstjänster) 

Alla undersektorer som anges nedan 

För leveranssätt 1 

AT, BE, BG, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LU, NL, PL, PT, SK, SE, UK: Obundet utom för tillhandahållande av finansiell information 
och bearbetning av finansiella data samt rådgivning och andra relaterade tjänster, med undantag för förmedling. 

BE: För tillhandahållande av investeringsrådgivning krävs etablering i Belgien. 

BG: Begränsningar och villkor som rör användningen av telekommunikationsnätverk kan förekomma. 

CY: Obundet utom för handel med överlåtbara värdepapper, tillhandahållande av finansiell information och bearbetning av finansiella data 
samt rådgivning och andra relaterade tjänster, med undantag för förmedling. 

EE: För inlåning krävs godkännande från den estniska finansinspektionen och registrering enligt estnisk rätt som aktiebolag, dotterbolag eller 
filial. 

EE: För förvaltning av investeringsbolag krävs etablering av ett specialiserat förvaltningsbolag. Endast företag med säte i unionen kan verka 
som depositarier för investeringsfonders tillgångar. 

LT: För förvaltning av värdepappersfonder och investeringsbolag krävs etablering av ett specialiserat förvaltningsbolag. Endast företag med 
säte i Europeiska unionen kan verka som depositarier för investeringsfonders tillgångar. 

IE: För tillhandahållande av investeringstjänster eller investeringsrådgivning krävs antingen a) tillstånd i Irland, vilket normalt förutsätter att 
tjänsteleverantören är ett aktiebolag, handelsbolag eller enskilt företag, under alla omständigheter med ett huvudkontor/säte i Irland (i vissa 
fall kan det hända att tillstånd inte krävs, t.ex. när en tjänsteleverantör från tredjeland inte har någon kommersiell närvaro i Irland och 
tjänsten inte tillhandahålls till privatpersoner) eller b) tillstånd i en annan EU-medlemsstat i enlighet med Europeiska unionens direktiv om 
investeringstjänster. 

IT: Obundet när det gäller säljare av finansiella tjänster (promotori di servizi finanziari). 

LV: Obundet utom för medverkan vid utfärdandet av alla slags värdepapper, tillhandahållande av finansiell information och bearbetning av 
finansiella data samt rådgivning och andra relaterade tjänster, med undantag för förmedling. 

LT: Kommersiell närvaro krävs för pensionsfondsförvaltning.
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MT: Obundet utom för inlåning, utlåning av alla slag, tillhandahållande av finansiell information och bearbetning av finansiella data samt 
rådgivning och andra relaterade tjänster, med undantag för förmedling. 

PL: För tillhandahållande och överföring av finansiell information och bearbetning av finansiella data och tillhörande programvara: krav på 
att använda det allmänna telenätet, eller någon annan godkänd operatörs nät. 

RO: Obundet för finansiell leasing och för handel med penningmarknadsinstrument, utländsk valuta, derivatinstrument, valuta- och ränte
instrument, överlåtbara värdepapper och andra överlåtbara instrument och finansiella tillgångar, medverkan vid utfärdande av alla slags 
värdepapper, förvaltning av tillgångar, samt clearing- och avvecklingstjänster rörande finansiella tillgångar. Betalnings- och penningförmed
lingstjänster tillåts endast genom en bank som är etablerad i Rumänien. 

SI: 

a) Medverkan vid utfärdandet av statsobligationer och pensionsfondsförvaltning: Obundet. 

b) Alla andra undersektorer utom utfärdande av statsskuldförbindelser och pensionsfondsförvaltning, tillhandahållande och överföring av 
finansiell information samt rådgivning och andra tjänster som är relaterade till finansiella tjänster: 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. Utländska personer får endast sälja utländska värdepapper genom inhemska banker och 
fondmäklare. Medlemmar i aktiebörsen i Slovenien måste vara registrerade som juridiska personer i Slovenien eller vara filialer till 
utländska investeringsbolag eller banker. 

För leveranssätt 2 

BG: Begränsningar och villkor som rör användningen av telekommunikationsnätverk kan förekomma. 

PL: För tillhandahållande och överföring av finansiell information och bearbetning av finansiella data och tillhörande programvara: krav på 
att använda det allmänna telenätet, eller någon annan godkänd operatörs nät. 

8. HÄLSO- OCH SJUKVÅRD SAMT SOCIALVÅRD 

(endast privatfinansierad) 

A. Sjukhustjänster 

(CPC 9311) 

C. Vård på andra behandlingshem än sjukhus 

(CPC 93193) 

För leveranssätt 1 

AT, BE, BG, DE, CY, CZ, DK, ES, EE, FI, FR, EL, IE, IT, LV, LT, MT, LU, NL, PL, PT, RO, SI, SE, SK, UK: Obundet. 

För leveranssätt 2 

Inga.
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D. Sociala tjänster 

(CPC 933) 

För leveranssätt 1 

AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, EL, FI, FR, HU, IE, IT, LU, MT, PL, PT, RO, SE, SI, SK, UK: Obundet. 

För leveranssätt 2 

BE: Obundet för andra sociala tjänster än konvalescenthem, vilohem och äldreboenden. 

9. TURISM OCH RESERELATERADE TJÄNSTER 

A. Hotell, restauranger samt cateringverksamhet 

(CPC 641, CPC 642 och CPC 643) 

utom cateringverksamhet inom lufttransport (31 ) 

För leveranssätt 1 

AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, FR, EL, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK: Obundet utom för cateringverksamhet. 

För leveranssätt 2 

Inga. 

B. Resebyrå- och researrangörstjänster 

(inbegripet reseledare) 

(CPC 7471) 

För leveranssätt 1 

BG, HU: Obundet. 

För leveranssätt 2 

Inga. 

C. Turistguidetjänster 

(CPC 7472) 

För leveranssätt 1 

BG, CY, CZ, HU, IT, LT, MT, PL, SK, SI: Obundet. 

För leveranssätt 2 

Inga. 

10. REKREATIONS-, KULTUR OCH SPORTTJÄNSTER (utom au
diovisuella tjänster) 

A. Underhållningstjänster (inbegripet teater, levande musik, cirkus
uppträdanden och diskotek) 

(CPC 9619) 

För leveranssätt 1 

BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, UK: Obundet. 

För leveranssätt 2 

CY, CZ, FI, MT, PL, RO, SK, SI: Obundet.
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BG: Obundet utom för tjänster som rör teaterproduktion, sånggrupper, band- och orkesterunderhållning (CPC 96191), författares, kom
positörers, skulptörers, underhållningsartisters och andra självständiga artisters framställning (CPC 96192) och tillhörande teatertjänster (CPC 
96193). 

EE: Obundet för övrig underhållning (CPC 96199) utom biograftjänster. 

LT, LV: Obundet utom för biograftjänster (ingår i CPC 96199). 

B. Nyhetsbyråtjänster 

(CPC 962) 

För leveranssätt 1 

BG, CY, CZ, EE, HU, LT, MT, RO, PL, SI, SK: Obundet. 

För leveranssätt 2 

BG, CY, CZ, HU, LT, MT, PL, RO, SI, SK: Obundet. 

C. Biblioteks-, arkiv- och museiverksamhet m.m. 

(CPC 963) 

För leveranssätt 1 

BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK: Obundet. 

För leveranssätt 2 

BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK: Obundet. 

D. Sporttjänster 

(CPC 9641) 

För leveranssätt 1 och 2 

AT: Obundet för skidskolor och bergsguidetjänster. 

BG, CZ, LV, MT, PL, RO, SK: Obundet. 

För leveranssätt 1 

CY, EE: Obundet. 

E. Tjänster i fritidsparker och badanläggningar 

(CPC 96491) 

För leveranssätt 1 och 2 

Inga. 

11. TRANSPORTTJÄNSTER 

A. Sjöfart 

a) Internationell passagerartransport 

(CPC 7211 utom nationellt cabotage (32 )) 

För leveranssätt 1 och 2 

Inga.
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b) Internationell godstransport 

(CPC 7212 utom nationellt cabotage (33 )) 

B. Transport på inre vattenvägar 

a) Passagerartransporter 

(CPC 7221 utom nationellt cabotage (34 )) 

b) Godstransport 

(CPC 7222 utom nationellt cabotage (35 )) 

För leveranssätt 1 och 2 

EU: Inga, utom åtgärder som baseras på befintliga eller framtida avtal om tillträde till inre vattenvägar (inbegripet avtal till följd av Rhen- 
Main-Donau-kanalen), vilka förbehåller vissa trafikrättigheter för operatörer som är baserade i de berörda länderna och uppfyller medborgar
skapskriterierna vad gäller ägande. Omfattas av genomförandebestämmelser till Mannheimkonventionen om sjöfart på Rhen. 

AT: Krav på medborgarskap för fysiska personer som bildar ett rederi. När det gäller etablering som juridisk person, gäller krav på 
medborgarskap för majoriteten av de verkställande direktörerna, medlemmarna i styrelsen och tillsynsrådet. Ett företag eller en varaktig 
etablering måste registreras i Österrike. Vidare måste majoriteten av aktierna innehas av EU-medborgare. 

BG, CY, CZ, EE, FI, HU, LT, MT, RO, SE, SI, SK: Obundet. 

C. Järnvägstransport 

a) Passagerartransporter 

(CPC 7111) 

b) Godstransport 

(CPC 7112) 

För leveranssätt 1 

EU: Obundet. 

För leveranssätt 2 

Inga. 

D. Vägtransport 

a) Passagerartransporter 

(CPC 7121 och CPC 7122) 

b) Godstransport 

(CPC 7123, utom transport av post för egen räkning (36 )) 

För leveranssätt 1 

EU: Obundet. 

För leveranssätt 2 

Inga.
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E. Transport i rörledning av andra varor än bränsle (37 ) 

(CPC 7139) 

För leveranssätt 1: 

EU: Obundet. 

För leveranssätt 2: 

AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, IE, IT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK: Obundet. 

12. KRINGTJÄNSTER FÖR TRANSPORT (38 ) 

A. Kringtjänster för sjöfart 

a) Godshantering i samband med sjöfart 

b) lagring och magasinering 

(ingår i CPC 742) 

c) Tullklarering 

d) Containerterminaler och depåtjänster 

e) Agent- och mäklartjänster 

f) Fraktspeditionstjänster 

g) Uthyrning av fartyg med besättning 

(CPC 7213) 

h) Bogsering och påskjutning av fartyg 

(CPC 7214) 

i) Stödtjänster för sjöfart 

(ingår i CPC 745) 

j) Övriga stöd- och kringtjänster 

(ingår i CPC 749) 

För leveranssätt 1: 

EU: Obundet (*) för godshantering i samband med sjöfart samt för bogsering och påskjutning av fartyg. 

AT, BG, CY, CZ, DE, EE, HU, LT, MT, PL, RO, SE, SI, SK: Obundet för uthyrning av fartyg med besättning. 

För leveranssätt 2: 

Inga.
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B. Kringtjänster för transport på inre vattenvägar 

a) Godshantering 

(ingår i CPC 741) 

b) Lagring och magasinering 

(ingår i CPC 742) 

c) Agent- och mäklartjänster inom godstransport 

(ingår i CPC 748) 

d) Uthyrning av fartyg med besättning 

(CPC 7223) 

e) Bogsering och påskjutning av fartyg 

(CPC 7224) 

f) Stödtjänster för transporter på inre vattenvägar 

( ingår i CPC 745) 

g) Övriga stöd- och kringtjänster 

(ingår i CPC 749) 

För leveranssätt 1 och 2 

EU: Inga, utom åtgärder som baseras på befintliga eller framtida avtal om tillträde till inre vattenvägar (inbegripet avtal till följd av Rhen- 
Main-Donau-kanalen), vilka förbehåller vissa trafikrättigheter för operatörer som är baserade i de berörda länderna och uppfyller medborgar
skapskriterierna vad gäller ägande. Omfattas av genomförandebestämmelser till Mannheimkonventionen om sjöfart på Rhen. 

EU: Obundet för bogsering och påskjutning av fartyg. 

För leveranssätt 1 

AT, BG, CY, CZ, DE, EE, FI, HU, LV, LT, MT, RO, SK, SI, SE: Obundet för uthyrning av fartyg med besättning. 

C. Kringtjänster för järnvägstransport 

a) Godshantering 

(ingår i CPC 741) 

b) Lagring och magasinering 

(ingår i CPC 742) 

c) Agent- och mäklartjänster rörande godstransport 

(ingår i CPC 748) 

För leveranssätt 1 

EU: Obundet för bogsering och påskjutning. 

För leveranssätt 2 

Inga.
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d) Bogsering och påskjutning 

(CPC 7113) 

e) Stödtjänster för järnvägstransport 

(CPC 743) 

f) Övriga stöd- och kringtjänster 

(ingår i CPC 749) 

D. Kringtjänster för vägtransport 

a) Godshantering 

(ingår i CPC 741) 

b) Lagring och magasinering 

(ingår i CPC 742) 

c) Agent- och mäklartjänster rörande godstransport 

(ingår i CPC 748) 

d) Uthyrning av nyttovägfordon med operatör 

(CPC 7124) 

e) Stödtjänster för vägtransport 

(CPC 744) 

f) Övriga stöd- och kringtjänster 

(ingår i CPC 749) 

För leveranssätt 1 

AT, BG, CY, CZ, EE, HU, LV, LT, MT, PL, RO, SK, SI, SE: Obundet för uthyrning av nyttovägfordon med operatör. 

För leveranssätt 2 

Inga. 

E. Kringtjänster för lufttransport 

a) Marktjänster (inbegripet cateringverksamhet) För leveranssätt 1 

EU: Obundet utom för cateringverksamhet. 

För leveranssätt 2 

BG, CY, CZ, HU, MT, PL, RO, SK SI: Obundet.
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Sektor eller undersektor Beskrivning av förbehåll 

b) Lagring och magasinering 

(ingår i CPC 742) 

För leveranssätt 1 och 2 

Inga. 

c) Agent- och mäklartjänster rörande godstransport 

(ingår i CPC 748) 

För leveranssätt 1 och 2 

Inga. 

d) Uthyrning av luftfartyg med besättning 

(CPC 734) 

För leveranssätt 1 och 2 

EU: Luftfartyg som används av Europeiska unionens flygbolag måste vara registrerade i den medlemsstat som har utfärdat tillstånd för 
flygbolaget eller, om den medlemsstat som har utfärdat tillståndet tillåter detta, i ett annat EU-land. 

För att registreras måste flygbolaget ägas antingen av fysiska personer som uppfyller särskilda krav på medborgarskap eller av juridiska 
personer som uppfyller särskilda krav som rör ägande av kapital och inflytande. 

I undantagsfall får ett koreanskt flygbolag vid särskilda omständigheter hyra ut luftfartyg registrerade i Korea till ett flygbolag inom EU för att 
möta EU-bolagets exceptionella behov, säsongsbehov eller behov att övervinna driftsproblem som inte kan få en rimlig lösning genom 
uthyrning av luftfartyg registrerade inom EU, och med förbehåll för att den EU-medlemsstat som har tilldelat EU-bolaget dess licens 
godkänner att det rör sig om en tidsbegränsad uthyrning. 

e) Försäljning och marknadsföring 

f) Datoriserade bokningssystem 

För leveranssätt 1 och 2 

EU: Om koreanska leverantörer av datoriserade bokningssystemtjänster inte ger flygbolag inom EU en behandling som är likvärdig (39 ) med 
den de får i EU, eller om flygbolag i Korea inte ger EU-leverantörer av datoriserade bokningssystemtjänster en behandling som är likvärdig 
med den de får inom EU, får åtgärder vidtas för att se till att EU-leverantörer av datoriserade bokningssystemtjänster ger koreanska flygbolag 
likvärdig behandling respektive att flygbolag inom EU ger koreanska leverantörer av datoriserade bokningssystemtjänster likvärdig behand
ling. 

F. Kringtjänster för transport i rörledning av andra varor än 
bränsle (40 ) 

a) Lagring och magasinering av andra varor än bränsle som 
transporteras i rörledning 

(ingår i CPC 742) 

För leveranssätt 1: 

AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, EL, IE, IT, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK: Obundet. 

För leveranssätt 2 

Inga.
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13. ÖVRIGA TRANSPORTTJÄNSTER 

Tillhandahållande av kombinerade transporttjänster Alla medlemsstater utom AT, BG, CY, CZ, EE, HU, LT, LV, MT, PL, RO, SE, SI, SK: Inga, utan att det påverkar begränsningarna i denna 
förteckning över åtaganden för ett visst transportsätt. 

AT, BG, CY, CZ, EE, HU, LT, LV, MT, PL, RO, SE, SI, SK: Obundet. 

14. ENERGITJÄNSTER 

A. Tjänster i samband med gruvdrift 

(CPC 883) (41 ) 

För leveranssätt 1 och 2 

Inga. 

B. Transport i rörledning av bränsle 

(CPC 7131) 

För leveranssätt 1: 

EU: Obundet. 

För leveranssätt 2: 

AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, IE, IT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK: Obundet. 

C. Lagring och magasinering av bränsle som transporteras i rör
ledning 

(ingår i CPC 742) 

För leveranssätt 1: 

AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, EL, IE, IT, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK: Obundet. 

För leveranssätt 2 

Inga. 

D. Partihandel med fasta, flytande och gasformiga bränslen med 
tillhörande produkter 

(CPC 62271) 

och partihandel med el, ånga och varmvatten 

För leveranssätt 1: 

EU: Obundet för partihandel med el, ånga och varmvatten. 

För leveranssätt 2 

Inga. 

E. Detaljhandel med motorbränsle 

(CPC 613) 

För leveranssätt 1: 

EU: Obundet. 

För leveranssätt 2 

Inga.
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F. Detaljhandel med eldningsoljor, gasol, kol och ved 

(CPC 63297) 

och detaljhandel med el, gas (ej gasol), ånga och varmvatten 

För leveranssätt 1: 

EU: Obundet för detaljhandel med el, gas (ej gasol), ånga och varmvatten. 

BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, FR, EL, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, SK, UK: För detaljhandel med drivmedel, gasol, kol och ved: Obundet utom 
för postorder. I dessa fall: Inga. 

För leveranssätt 2 

Inga. 

G. Tjänster som rör energidistribution 

(CPC 887) 

För leveranssätt 1: 

EU: Obundet utom för konsulttjänster. I dessa fall: Inga. 

För leveranssätt 2 

Inga. 

15. ANDRA TJÄNSTER SOM INTE NÄMNS NÅGON ANNAN
STANS 

a) Tvättning, rengöring och färgning 

(CPC 9701) 

För leveranssätt 1: 

EU: Obundet. 

För leveranssätt 2 

Inga. 

b) Hårvård 

(CPC 97021) 

För leveranssätt 1: 

EU: Obundet. 

För leveranssätt 2 

Inga. 

c) Hudvård, manikyr och pedikyr 

(CPC 97022) 

För leveranssätt 1: 

EU: Obundet. 

För leveranssätt 2 

Inga.
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d) Annan skönhetsvård 

(CPC 97029) 

För leveranssätt 1: 

EU: Obundet. 

För leveranssätt 2 

Inga. 

e) Kurortstjänster och icke-terapeutisk massage, om de tillhanda
hålls för avslappning och fysiskt välbefinnande och inte för 
medicinska ändamål eller rehabilitering (42 ) 

(CPC ver. 1.0 97230) 

För leveranssätt 1: 

EU: Obundet. 

För leveranssätt 2 

Inga. 

g) Telekommunikationstjänster 

(CPC 7543) 

För leveranssätt 1 och 2 

Inga. 

(1 ) Den bulgariska sakrätten erkänner följande begränsade äganderätter: nyttjanderätt, bygglov, rätt att uppföra en stor anläggning samt servitut. 
(2 ) När det gäller tjänstesektorer, håller sig dessa begränsningar inom ramen för vad som anges i gällande GATS-åtaganden. 
(3 ) När det gäller tjänstesektorer, håller sig dessa begränsningar inom ramen för vad som anges i gällande GATS-åtaganden. 
(4 ) Enligt lagen om rörelseidkande bolag betraktas en filial som etablerats i Slovakien inte som en juridisk person. När det gäller driften av företaget av behandlas filialen emellertid likadant som ett dotterbolag, vilket är i linje med artikel 

XXVIII g i GATS. 
(5 ) Omfattar juridisk rådgivning, juridisk representation, juridiska skiljemanna- och förliknings-/medlingstjänster samt juridiska handlings- och intygstjänster.Tillhandahållande av juridiska tjänster är endast tillåtet i folkrätten, EU-rätten och 

rätten i alla jurisdiktioner där investeraren eller dennes personal är behörig att vara verksam som jurist och är, i likhet med tillhandahållande av andra tjänster, föremål för tillämpliga villkor och förfaranden för licensiering i Europeiska 
unionens medlemsstater. För jurister som tillhandahåller tjänster i fråga om folkrätt och utländsk rätt kan dessa bl.a. bestå i efterlevnad av lokala uppförandekoder, användning av hemlandets yrkestitel (om man inte fått erkännande med 
värdlandets yrkestitel), försäkringskrav, enkel registrering hos värdlandets advokatsamfund eller förenklad antagning till värdlandets advokatsamfund genom ett lämplighetstest och juridisk eller yrkesmässig hemvist i värdlandet. Juridiska 
tjänster i fråga om EU-rätt ska i princip utföras av eller genom en advokat som är medlem i ett advokatsamfund i EU och som agerar i eget namn, och juridiska tjänster som gäller rätten i en av Europeiska unionens medlemsstater ska i 
princip utföras av eller genom en advokat som är medlem i denna medlemsstats advokatsamfund och som agerar i eget namn. Det kan därför krävas fullt medlemskap i advokatsamfundet i den aktuella medlemsstaten i Europeiska 
unionen för att uppträda som ombud inför domstolar och andra behöriga myndigheter i EU eftersom det inbegriper utövande av EU-processrätt och nationell processrätt. I vissa medlemsstater är utländska jurister som inte är 
fullständiga medlemmar i advokatsamfundet emellertid tillåtna att uppträda som ombud i civilrättsliga förfaranden för en part som är medborgare i eller hör till den stat där juristen har rätt att utöva sitt yrke. 

(6 ) Omfattar inte juridisk rådgivning och juridisk representation i skattefrågor, som ingår i 1.A a – Juridiska tjänster. 
(7 ) Tillhandahållande av läkemedel till allmänheten är, i likhet med tillhandahållande av andra tjänster, föremål för tillämpliga villkor och förfaranden för licensiering och kvalificering i Europeiska unionens medlemsstater. Som en allmän 

regel är denna verksamhet förbehållen farmaceuter. I vissa medlemsstater är endast tillhandahållandet av receptbelagda läkemedel förbehållet farmaceuter. 
(8 ) Del av CPC 85201, som ingår i 1.A h – Läkar- och tandläkartjänster. 
(9 ) Tjänsten i fråga rör fastighetsmäklares verksamhet och påverkar inte rättigheter/restriktioner för fysiska och juridiska personer som köper fast egendom. 

(10 ) Underhåll och reparation av transportutrustning (CPC 6112, 6122, 8867 och CPC 8868) ingår i 1.F.l.1–1.F.l.4. 
Underhåll och reparation av kontorsmaskiner och kontorsutrustning, inbegripet datorer (CPC 845), ingår i 1.B – Datatjänster och tillhörande tjänster. 

(11 ) Omfattar inte tryckning, som omfattas av CPC 88442 och ingår i 1.F p. 
(12 ) I ”hantering” ingår tömning av brevlådor, sortering, transport och utdelning. 
(13 ) Med ”postförsändelse” avses försändelse som hanteras av alla typer av kommersiella aktörer, oavsett om de är offentliga eller privata. 
(14 ) T.ex. brev och vykort. 
(15 ) Omfattar böcker och kataloger. 
(16 ) Tidskrifter och tidningar. 
(17 ) Expressutdelning kan förutom ökad snabbhet och tillförlitlighet också innefatta mervärden som hämtning från avsändningsplats, personlig leverans till adressat, spårning, möjlighet att ändra destination och adressat under befordran 

samt bekräftelse på mottagande.
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(18 ) Tillhandahållande av medel, däribland särskilda lokaler och befordran av en tredje part, 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. 

(19 ) Med ”brevförsändelse” avses meddelande i skriftlig form på vilket fysiskt medium som helst, som ska 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. 

(20 ) Transport av landpost för egen räkning. 
(21 ) Transport av flygpost för egen räkning. 
(22 ) Dessa tjänster omfattar inte informations- och/eller databehandling online (inklusive transaktionsbehandling) (ingår i CPC 843) som ingår i 1.B – Datatjänster och tillhörande tjänster. 
(23 ) Radio- och tv-utsändning definieras som den oavbrutna överföringskedja som krävs för utsändning av tv- och radioprogramsignaler till allmänheten, men omfattar inte återutsändningslänkar mellan operatörerna. 
(24 ) Omfattar telekommunikationstjänster som består av vidarebefordran och mottagande av radio- och TV-sändningar via satellit (den oavbrutna överföringskedja som krävs för utsändning av TV- och radioprogramsignaler till 

allmänheten). Här ingår försäljning av användning av satellittjänster, men inte försäljning av TV-programpaket till hushållen. Tjänsterna omfattar inte inhemska länkar (vidarebefordran av dessa signaler från det nationella territoriet 
till samma nationella territorium via satellit). 

(25 ) Dessa tjänster, som omfattar CPC 62271, ingår i ENERGITJÄNSTER i 14.D. 
(26 ) Omfattar inte underhåll och reparation, som ingår i FÖRETAGSTJÄNSTER i 1.B. och 1.F.l. 
(27 ) Detaljhandel med läkemedel, sjukvårdsartiklar och ortopediska hjälpmedel ingår i PROFESSIONELLA TJÄNSTER i 1.A k. 
(28 ) Motsvarar avloppshantering. 
(29 ) Motsvarar avgasrening. 
(30 ) Motsvarar delar av skydd av naturen och landskapet. 
(31 ) Cateringverksamhet inom lufttransport ingår i KRINGTJÄNSTER FÖR TRANSPORT i 12.E a – Marktjänster. 
(32 ) Utan att det påverkar vilka aktiviteter som kan betraktas som cabotage enligt nationell lagstiftning, inbegriper denna förteckning inte nationellt cabotage, som antas omfatta transport av passagerare eller gods mellan en hamn eller plats 

i en av Europeiska unionens medlemsstater och en annan hamn eller plats i samma medlemsstat, inklusive på dess kontinentalsockel i enlighet med FN:s havsrättskonvention, och trafik som börjar och slutar i samma hamn eller plats i 
en av Europeiska unionens medlemsstater. 

(33 ) Utan att det påverkar vilka aktiviteter som kan betraktas som cabotage enligt nationell lagstiftning, inbegriper denna förteckning inte nationellt cabotage, som antas omfatta transport av passagerare eller gods mellan en hamn eller plats 
i en av Europeiska unionens medlemsstater och en annan hamn eller plats i samma medlemsstat, inklusive på dess kontinentalsockel i enlighet med FN:s havsrättskonvention, och trafik som börjar och slutar i samma hamn eller plats i 
en av Europeiska unionens medlemsstater. 

(34 ) Utan att det påverkar vilka aktiviteter som kan betraktas som cabotage enligt nationell lagstiftning, inbegriper denna förteckning inte nationellt cabotage, som antas omfatta transport av passagerare eller gods mellan en hamn eller plats 
i en av Europeiska unionens medlemsstater och en annan hamn eller plats i samma medlemsstat, inklusive på dess kontinentalsockel i enlighet med FN:s havsrättskonvention, och trafik som börjar och slutar i samma hamn eller plats i 
en av Europeiska unionens medlemsstater. 

(35 ) Utan att det påverkar vilka aktiviteter som kan betraktas som cabotage enligt nationell lagstiftning, inbegriper denna förteckning inte nationellt cabotage, som antas omfatta transport av passagerare eller gods mellan en hamn eller plats 
i en av Europeiska unionens medlemsstater och en annan hamn eller plats i samma medlemsstat, inklusive på dess kontinentalsockel i enlighet med FN:s havsrättskonvention, och trafik som börjar och slutar i samma hamn eller plats i 
en av Europeiska unionens medlemsstater. 

(36 ) Del av CPC 71235, som ingår i KOMMUNIKATIONSTJÄNSTER i 2.A – Post- och budtjänster. 
(37 ) Transport av bränsle i rörledning ingår i ENERGITJÄNSTER i 14.B. 
(38 ) Omfattar inte underhåll och reparation av transportutrustning, som ingår i FÖRETAGSTJÄNSTER i 1.F.1.1–1.F.l.4. 
(*) Obundet på grund av bristande teknisk genomförbarhet. 

(39 ) Med ”likvärdig behandling” avses icke-diskriminerande behandling av Europeiska unionens flygbolag och leverantörer av datoriserade bokningssystemtjänster. 
(40 ) Kringtjänster för transport i rörledning av andra varor än bränsle ingår i ENERGITJÄNSTER i 14.C. 
(41 ) Omfattar följande tjänster som tillhandahålls på arvodes- eller kontraktsbasis: rådgivnings- och konsulttjänster som rör gruvdrift, iordningställande av arbetsplatser på land, installation av borriggar på land, borrning, borrkronor, 

foderrör och produktionsrör, borrslamsteknik och tillhandahållande av borrslam, kontroll av fasta ämnen, fiske och särskilda åtgärder i borrhål, geologi vid brunnar och borrkontroll, tagning av borrkärnor, provning av brunnar, kablar, 
tillhandahållande och skötsel av kompletteringsvätskor (saltlösningar), tillhandahållande och installation av kompletteringsutrustning, cementering (tryckpumpning), stimulering (sprickbildning, syrabehandling och tryckpumpning), 
överhalning och reparation av brunnar, igenfyllning och nedläggning av brunnar. Omfattar inte direkt tillgång till eller exploatering av naturresurser. Omfattar inte iordningställande av arbetsplatser för utvinning av andra resurser än 
olja och gas (CPC 5115), som ingår i 3 – BYGGTJÄNSTER OCH TILLHÖRANDE INGENJÖRSTJÄNSTER. 

(42 ) Terapeutisk massage och brunnskurer ingår i 1.A.h Läkartjänster, 1.A.j.2 Tjänster som tillhandahålls av sjuksköterskor, sjukgymnaster och paramedicinsk personal samt Hälso- och sjukvård (8.A och 8.C).
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BILAGA 7-A-2 

EU-PARTEN 

FÖRTECKNING ÖVER ÅTAGANDEN ENLIGT 7.13 

(ETABLERING) 

1. I nedanstående förteckning över åtaganden anges de näringsgrenar som liberaliserats av enligt artikel 7.13 och, i form 
av förbehåll, de begränsningar i fråga om marknadstillträde och nationell behandling som gäller för företag och 
investerare från Korea inom dessa näringsgrenar: 

a) En första kolumn som anger den sektor eller undersektor som EU-partens åtagande gäller och räckvidden för de 
liberaliseringar som förbehållen avser. 

b) En andra kolumn där de tillämpliga förbehållen beskrivs. 

Åtaganden görs endast för de sektorer eller undersektorer som omfattas av detta avtal och som anges i förteckningen 
nedan. 

2. Vid identifieringen av enskilda sektorer och undersektorer avses med 

a) ISIC rev 3.1: Förenta nationernas internationella indelning av näringsgrenar (International Standard Industrial Clas
sification of all Economic Activities) enligt Förenta nationernas statistikkontor (Statistical Office of the United Nations, 
Statistical Papers), Series M, N o 4, ISIC REV 3.1, 2002, 

b) CPC: den centrala produktindelning som det hänvisas till i fotnot 27 till artikel 7.25, 

c) CPC ver. 1.0: den centrala produktindelning (Central Products Classification) som anges i Förenta nationernas statistik
kontors statistiska skrifter (Statistical Office of the United Nations, Statistical Papers), Series M, N o 77, CPC ver. 1.0, 
1998. 

3. I förteckningen ingår inte åtgärder rörande kvalifikationskrav, kvalificeringsförfaranden, tekniska standarder samt vill
kor och förfaranden för licensiering, om de inte utgör en begränsning av marknadstillträde eller nationell behandling 
enligt artiklarna 7.11 och 7.12. Dessa åtgärder (t.ex. krav på att ha licens, skyldighet att tillhandahålla samhäll
somfattande tjänster, krav på att ha erkända kvalifikationer i reglerade sektorer, krav på att klara särskilda examina, 
inbegripet språkexamina, icke-diskriminerande krav på att viss verksamhet inte får utövas i skyddade miljöområden 
eller områden av särskilt historiskt eller konstnärligt intresse) gäller, även om de inte förtecknas, ändå etableringar och 
investerare från Korea. 

4. I enlighet med artikel 7.1.3 innehåller förteckningen inte åtgärder rörande subventioner som parterna har beviljat. 

5. Trots artikel 7.11 behöver inte några icke-diskriminerande krav gällande en etablerings juridiska form anges i för
teckningen över åtaganden rörande etableringar för att kunna behållas eller antas av EU-parten. 

6. De rättigheter och skyldigheter som följer av denna förteckning över åtaganden ska inte ha någon direkt (self-executing) 
effekt och ger alltså inte enskilda fysiska eller juridiska personer några direkta rättigheter. 

7. Följande förkortningar används i förteckningen: 

AT Österrike 

BE Belgien 

BG Bulgarien 

CY Cypern 

CZ Tjeckien
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DE Tyskland 

DK Danmark 

EU Europeiska unionen, inklusive samtliga medlemsstater 

ES Spanien 

EE Estland 

FI Finland 

FR Frankrike 

EL Grekland 

HU Ungern 

IE Irland 

IT Italien 

LV Lettland 

LT Litauen 

LU Luxemburg 

MT Malta 

NL Nederländerna 

PL Polen 

PT Portugal 

RO Rumänien 

SK Slovakien 

SI Slovenien 

SE Sverige 

UK Förenade kungariket
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ALLA SEKTORER Fast egendom 

Alla medlemsstater utom AT, BG, CY, CZ, DK, EE, EL, FI, HU, IE, IT, LV, LT, MT, PL, RO, SI, SK: Inga 

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. 

Utländska juridiska personer och utländska medborgare med permanent bosättning utomlands får förvärva äganderätt (1 ) 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 de utländska ägarintressena är i 
majoritet vid beslutsfattande eller kan blockera beslut, får förvärva äganderätt till fast egendom i specifika geografiska regioner som väljs ut av 
ministerrådet, under förutsättning att de får tillstånd. 

CY: Obundet. 

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. 

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. 

EE: Obundet för förvärv av jordbruks- och skogsmark. (2 ) 

EL: Enligt lag nr 1892/90 krävs tillstånd från försvarsministeriet för en medborgares förvärv av mark i gränsområden Enligt administrativ 
praxis är det lätt att erhålla tillstånd för direktinvesteringar. 

FI: (Åland): Begränsningar av rätten för fysiska personer utan hembygdsrätt på Åland och för juridiska personer att förvärva och inneha fast 
egendom på Åland utan tillstånd från behöriga myndigheter i landskapet. 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. 

HU: Begränsning av utländska investerares förvärv av mark och fast egendom. (3 ) 

IE: Skriftligt förhandsmedgivande ska inhämtas från markkommissionen (Land Commission) för inhemska eller utländska bolags eller utländska 
medborgares förvärv av varje slags andel i fast egendom på 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 och Employment). Denna lag är 
inte tillämplig på mark i städer. 

IT: Krav på ömsesidighet för utländska fysiska och juridiska personers förvärv av fast egendom. 

LV: Obundet för förvärv av mark. Markarrenden som inte överstiger 99 år tillåts. 

LT: Obundet för förvärv av mark. (4 )
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Sektor eller undersektor Beskrivning av förbehåll 

MT: Villkoren i Maltas lagar och förordningar om utländska personers förvärv av mark ska fortsätta att gälla. 

PL: Tillstånd krävs för utländska fysiska och juridiska personers direkta eller indirekta förvärv av fast egendom. 

Obundet när det gäller förvärv av statligt ägd egendom (dvs. de bestämmelser som reglerar privatiseringsprocessen). 

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 (5 ) som har etablerats i Slovenien av utländska personer får bara förvärva fast egendom, förutom mark, som är nödvändig för att utöva 
den ekonomiska verksamhet filialerna etablerats 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: 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. Obundet för mark. 

ALLA SEKTORER Samhällsnyttiga tjänster 

EU: Ekonomisk verksamhet som betraktas som samhällsnyttiga tjänster på nationell eller lokal nivå kan omfattas av offentliga monopol eller 
ensamrätt för privata operatörer. (6 ) (7 ) 

ALLA SEKTORER Typ av etablering 

EU: Behandling som beviljats dotterbolag (till koreanska bolag) som bildats enligt en medlemsstats lagstiftning och som har sitt säte, sin 
centrala förvaltning eller sin huvudsakliga verksamhet i Europeiska unionen utsträcks inte till att omfatta ett koreanskt bolags filialer eller 
agenturer i en medlemsstat. (8 ) 

BG: För etablering av filialer krävs tillstånd. 

EE: Minst hälften av styrelsemedlemmarna ska vara bosatta i Europeiska unionen. 

FI: En koreansk medborgare som bedriver näringsverksamhet i egenskap av partner i ett finländskt kommandit- eller handelsbolag måste ha 
ett näringstillstånd och måste vara permanent bosatt i Europeiska unionen. För alla sektorer utom telekommunikationstjänster gäller krav på 
medborgarskap och bosättning för minst hälften av de ordinarie styrelsemedlemmarna och suppleanterna. Undantag kan dock beviljas vissa 
bolag. För telekommunikationstjänster krävs varaktig bosättning för hälften av bolagsgrundarna och hälften av styrelsemedlemmarna. Om 
bolagsgrundaren är en juridisk person, gäller bosättningskravet den juridiska personen. Om en koreansk organisation avser att bedriva 
näringsverksamhet eller handel genom att öppna en filial i Finland krävs näringstillstånd. Tillstånd att bilda aktiebolag krävs för koreanska 
organisationer och privatpersoner som inte är EU-medborgare. 

IT: För tillträde till verksamhet inom industri, handel eller hantverk krävs bosättningstillstånd och ett särskilt godkännande för att bedriva 
verksamheten.
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BG, PL: Ett representationskontor får endast ägna sig åt reklam och marknadsföring för det utländska moderbolag som kontoret representerar. 

PL: Med undantag för finansiella tjänster, obundet för filialer. Koreanska investerare kan bedriva ekonomisk verksamhet endast genom 
kommanditbolag, handelsbolag och aktiebolag (för juridiska tjänster endast handelsbolag och kommanditbolag). 

RO: Den verkställande direktören eller styrelseordföranden samt hälften av styrelsemedlemmarna i affärsföretag ska vara rumänska medbor
gare, såvida inget annat anges i bolagsavtalet eller i bolagets stadgar. Majoriteten av affärsföretagens revisorer samt deras ställföreträdare ska 
vara rumänska medborgare. 

SE: Ett koreanskt bolag (som inte har bildat någon juridisk person i Sverige) ska bedriva sin affärsverksamhet genom en i Sverige etablerad 
filial med självständig förvaltning och separat bokföring. Byggprojekt som varar högst ett år är undantagna från kraven på etablering av en 
filial eller registrering av en företrädare som är bosatt i Sverige. Ett aktiebolag kan bildas av en eller flera grundare. En bolagsgrundare ska 
antingen vara bosatt i Sverige eller vara en svensk juridisk person. Ett handelsbolag kan endast vara grundare om varje bolagsman är bosatt i 
Sverige. Motsvarande villkor gäller för etablering av alla andra slags juridiska personer. Minst hälften av styrelsemedlemmarna ska vara bosatta 
i Sverige. Utländska eller svenska medborgare som inte är bosatta i Sverige och som önskar bedriva affärsverksamhet i Sverige ska utse, och 
hos den lokala myndigheten registrera, en i Sverige bosatt representant som ansvarig för denna verksamhet. Undantag från bosättningskravet 
kan göras om det kan styrkas att det inte är nödvändigt i ett visst fall. 

SI: Koreanska företag får inrätta filialer under förutsättning att moderföretaget under minst ett år varit registrerat i ett domstolsregister i 
ursprungslandet. 

SK: En koreansk fysisk person vars namn ska registreras i handelsregistret som en person som är bemyndigad att handla på näringsidkarens 
vägnar måste lämna in ett bosättningstillstånd för Slovakien. 

ALLA SEKTORER Investeringar 

ES: För investeringar i Spanien av utländska statliga och offentliga enheter (9 ), direkt eller genom företag eller andra juridiska personer som 
direkt eller indirekt kontrolleras av utländska regeringar, krävs förhandsgodkännande från regeringen. 

BG: I företag där det offentligas (stat eller kommuner) andel av det egna kapitalet överstiger 30 procent krävs tillstånd för överföring av dessa 
andelar till tredje part. 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. Utländska investerare får inte delta i privatiseringar. Utländska 
investerare och bulgariska juridiska personer med koreanskt kontrollerande innehav behöver tillstånd för a) prospektering, utveckling eller 
utvinning av naturresurser i territorialvattnet, den territoriella kontinentalsockeln eller den exklusiva ekonomiska zonen och b) förvärv av ett 
kontrollerande innehav i företag som bedriver sådan verksamhet som avses i a. 

FR: För koreanska köp av mer än 33,33 procent av kapitalandelarna eller rösträtterna i ett befintligt franskt företag eller 20 procent i 
börsnoterade franska företag gäller följande bestämmelser: 

— Fritt att göra investeringar som understiger 7,6 miljoner euro i franska företag med en omsättning på högst 76 miljoner euro, efter det att 
15 dagar förflutit efter förhandsanmälan och kontroll av att de fastställda beloppen följs. 

— En månad efter förhandsanmälan anses köpet ha godkänts om inte ekonomiministern i undantagsfall utövat sin rätt att skjuta upp 
investeringen.
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Utländskt delägarskap i nyligen privatiserade företag kan begränsas till en viss andel av de aktier som bjuds ut till allmänheten och som 
fastställs av Frankrikes regering från fall till fall. För etablering inom en viss affärsverksamhet eller näring eller inom ett visst hantverk krävs ett 
särskilt godkännande om verkställande direktören inte har permanent uppehållstillstånd. 

FI: Utländska ägares förvärv av aktier som ger mer än en tredjedel av rösträtterna i ett större finländskt bolag eller ett större företag (med mer 
än 1 000 anställda eller med en omsättning på över 168 miljoner euro eller med en balansomslutning (10 ) på över 168 miljoner euro) måste 
godkännas av de finska myndigheterna. Godkännande kan endast vägras om ett viktigt nationellt intresse är i fara. Dessa begränsningar gäller 
inte telekommunikationstjänster. 

HU: Obundet för koreanskt ägande i företag som nyligen privatiserats. 

IT: Nyligen privatiserade företag kan beviljas eller få behålla ensamrätt. Rösträtten i nyligen privatiserade företag kan i vissa fall vara begränsad. 
Under en period av fem år från detta avtals ikraftträdande kan det för förvärv av stora aktieposter i företag verksamma inom försvar, 
transporttjänster, telekommunikation och energi krävas godkännande från behöriga myndigheter. 

ALLA SEKTORER Geografiska zoner 

FI: På Åland: Begränsningar av etableringsrätten för fysiska personer som inte har regionalt åländskt medborgarskap och för juridiska personer 
utan tillstånd från de åländska behöriga myndigheterna. 

1. JORDBRUK, JAKT, SKOGSBRUK 

A. Jordbruk, jakt 

(ISIC rev 3.1: 011, 012, 013, 014, 015) utom rådgivnings- 
och konsulttjänster (11 ) 

AT, HU, MT, RO: Obundet för jordbruk. 

CY: Koreanska investerare får äga högst 49 procent. 

FR: Det krävs tillstånd för att koreanska medborgare och investerare ska få bilda jordbruksföretag och förvärva vingårdar. 

IE: Det krävs tillstånd för att koreanska medborgare bosatta i Irland ska få bilda företag inom mjölframställning. 

B. Skogsbruk 

(ISIC rev 3.1: 020) utom rådgivnings- och konsulttjänster (12 ) 

BG: Obundet för skogsbruk. 

2. FISKE OCH VATTENBRUK 

(ISIC rev.3.1: 0501, 0502) utom rådgivnings- och konsult
tjänster (13 ) 

Obundet.
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3. UTVINNING AV MINERAL (14 ) 

A. Brytning av kol och lignit, utvinning av torv 

(ISIC rev 3.1: 10) 

B. Utvinning av råpetroleum och naturgas (15 ) 

(ISIC rev 3.1: 1110) 

C. Utvinning av metallmalmer 

(ISIC rev 3.1: 13) 

D. Annan utvinning av mineral 

(ISIC rev 3.1: 14) 

EU: Obundet för juridiska personer som kontrolleras (16 ) av fysiska eller juridiska personer från ett land utanför EU som står för mer än 5 
procent av EU:s import av olja eller naturgas. Obundet för direkta filialer (bolagsbildning krävs). Obundet för utvinning av råpetroleum och 
naturgas. 

4. TILLVERKNING (17 ) 

A. Livsmedels- och dryckesvaruframställning 

(ISIC rev 3.1: 15) 

Inga. 

B. Tobaksvarutillverkning 

(ISIC rev 3.1: 16) 

Inga. 

C. Textilvaruframställning 

(ISIC rev 3.1: 17) 

Inga. 

D. Tillverkning av kläder; pälsberedning 

(ISIC rev 3.1: 18) 

Inga.
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E. Garvning och annan läderberedning; tillverkning av reseeffek
ter, handväskor sadelmakeriarbeten och skodon 

(ISIC rev 3.1: 19) 

Inga. 

F. Tillverkning av trä och varor av trä och kork, utom möbler; 
tillverkning av varor av halm och flätningsmaterial 

(ISIC rev 3.1: 20) 

Inga. 

G. Tillverkning av papper och pappersvaror 

(ISIC rev 3.1: 21) 

Inga. 

H. Förlagsverksamhet, grafisk produktion och reproduktion av 
inspelningar (18 ) 

(ISIC rev 3.1: 22 utom förlagsverksamhet och grafisk produk
tion på arvodes- eller kontraktsbasis (19 )) 

IT: Krav på medborgarskap för ägare av förlag och tryckerier. 

I. Tillverkning av stenkolsprodukter 

(ISIC rev 3.1: 231) 

Inga. 

J. Tillverkning av produkter av raffinerad petroleum (20 ) 

(ISIC rev 3.1: 232) 

EU: Obundet för juridiska personer som kontrolleras (21 ) av fysiska eller juridiska personer från ett land utanför EU som står för mer än 5 
procent av EU:s import av olja och naturgas. Obundet för direkta filialer (bolagsbildning krävs). 

K. Tillverkning av kemikalier och kemiska produkter utom 
sprängämnen 

(ISIC rev 3.1: 24 utom tillverkning av sprängämnen) 

Inga. 

L. Tillverkning av gummi- och plastprodukter 

(ISIC rev 3.1: 25) 

Inga.
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M. Tillverkning av icke-metalliska mineraliska produkter 

(ISIC rev 3.1: 26) 

Inga. 

N. Stål- och metallframställning 

(ISIC rev 3.1: 27) 

Inga. 

O. Tillverkning av metallprodukter utom maskiner och utrust
ning 

(ISIC rev 3.1: 28) 

Inga. 

P. Tillverkning av maskiner 

a) Tillverkning av maskiner för allmänt ändamål 

(ISIC rev 3.1: 291) 

Inga. 

b) Tillverkning av maskiner för särskilt ändamål utom vapen och 
ammunition 

(ISIC rev 3.1: 2921, 2922, 2923, 2924, 2925, 2926, 2929) 

Inga. 

c) Tillverkning av hushållsapparater som inte ingår i annan un
dersektor 

(ISIC rev 3.1: 293) 

Inga. 

d) Tillverkning av kontorsmaskiner och datorer 

(ISIC rev 3.1: 30) 

Inga. 

e) Tillverkning av elektriska maskiner och artiklar som inte ingår 
i annan undersektor 

(ISIC rev 3.1: 31) 

Inga.
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f) Tillverkning av radio-, tv- och kommunikationsutrustning 

(ISIC rev 3.1: 32) 

Inga. 

Q. Tillverkning av precisionsinstrument, medicinska och optiska 
instrument samt ur 

(ISIC rev 3.1: 33) 

Inga. 

R. Tillverkning av motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar 

(ISIC rev 3.1: 34) 

Inga. 

S. Tillverkning av annan (icke-militär) transportutrustning 

(ISIC rev 3.1: 35 utom tillverkning av militära fartyg och 
flygplan och annan transportutrustning för militära ändamål) 

Inga. 

T. Tillverkning av möbler; annan tillverkning 

(ISIC rev 3.1: 361, 369) 

Inga. 

U. Materialåtervinning 

(ISIC rev 3.1: 37) 

Inga. 

5. PRODUKTION, ÖVERFÖRING OCH DISTRIBUTION FÖR 
EGEN RÄKNING AV EL, GAS, ÅNGA OCH VARMVAT
TEN (22 ) 

(UTOM KÄRNKRAFTSBASERAD ELPRODUKTION) 

A. Produktion av el; överföring och distribution av el för egen 
räkning 

(ingår i ISIC rev 3.1: 4010) (23 ) 

EU: Obundet. 

B. Gasförsörjning; distribution av gasformiga bränslen via rörnät 
för egen räkning 

(ingår i ISIC rev 3.1: 4020) (24 ) 

EU: Obundet.
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C. Produktion av ånga och varmvatten; distribution av ånga och 
varmvatten för egen räkning 

(ingår i ISIC rev 3.1: 4030) (25 ) 

EU: Obundet för juridiska personer som kontrolleras (26 ) av fysiska eller juridiska personer från ett land utanför EU som står för mer än 5 
procent av EU:s import av olja eller naturgas. Obundet för direkta filialer (bolagsbildning krävs). 

6. FÖRETAGSTJÄNSTER 

A. Professionella tjänster 

a) Juridiska tjänster 

(CPC 861) (27 ) 

AT: Koreanska juristers (som måste vara fullt kvalificerade enligt lagstiftningen i Korea) aktieägande och andelar i rörelseresultatet för en 
advokatbyrå får inte överstiga 25 procent. De får inte ha ett avgörande inflytande på beslutsfattandet. 

BE: Kvoter tillämpas för att uppträda inför Cour de cassation i icke-brottmål. 

FR: Juristers tillträde till yrkena avocat aupres de la Cour de Cassation och avocat aupres du Conseil d’Etat omfattas av kvoter, och det gäller ett krav 
på medborgarskap. 

utom juridisk rådgivning samt juridiska handlings- och intygs
tjänster som tillhandahålls av jurister som anförtrotts offentliga 
uppgifter, t.ex. notarier, ”huissiers de justice” och andra ”officiers 
publics et ministériels”. 

DK: 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. För att erhålla dansk 
auktorisation krävs en dansk juridisk examen. 

FR: Vissa företagsformer (association d’avocats och societe en participation d’avocat) är förbehållna jurister som är medlemmar i advokatsamfundet. 
I en advokatbyrå som tillhandahåller tjänster som rör fransk rätt eller EU-rätt ska minst 75 procent av partnerna med 75 procent av andelarna 
vara jurister som är medlemmar av det franska advokatsamfundet. 

HU: Kommersiell närvaro ska ske i form av partnerskap med en ungersk advokat (ügyvéd), ett advokatkontor (ügyvédi iroda) eller ett 
representationskontor. 

PL: Andra företagsformer är öppna för advokater från andra EU-medlemsstater, men utländska advokater kan endast verka genom handels
bolag och kommanditbolag. 

b) 1. Redovisnings- och bokföringstjänster 

(CPC 86212 utom revisorstjänster, CPC 86213, CPC 86219 
och CPC 86220) 

AT: Koreanska revisorers (som måste vara godkända enligt lagstiftningen i Korea) aktieägande och andelar i rörelseresultatet för en österrikisk 
juridisk person får inte överstiga 25 procent, om de inte är medlemmar i den österrikiska yrkesorganisationen. 

CY: Godkännandet sker efter ekonomisk behovsprövning. Huvudsakligt kriterium: Sysselsättningssituationen i undersektorn. 

DK: Det krävs tillstånd från Erhvervs- og Selskabsstyrelsen för att utländska revisorer ska få bilda partnerskap med danska godkända revisorer.
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b) 2. Revisorstjänster 

(CPC 86211 och 86212 utom redovisningstjänster) 

AT: Koreanska revisorers (som måste vara godkända enligt lagstiftningen i Korea) aktieägande och andelar i rörelseresultatet för en österrikisk 
juridisk person får inte överstiga 25 procent, om de inte är medlemmar i den österrikiska yrkesorganisationen. 

CY: Godkännandet sker efter ekonomisk behovsprövning. Huvudsakligt kriterium: Sysselsättningssituationen i undersektorn. 

CZ och SK: Minst 60 procent av kapitalandelarna eller rösträtterna är reserverade för landets egna medborgare. 

DK: Det krävs tillstånd från Erhvervs- og Selskabsstyrelsen för att utländska revisorer ska få bilda partnerskap med danska godkända revisorer. 

FI: Krav på bosättning för minst en av revisorerna i ett finskt aktiebolag. 

LV: I ett företag med auktoriserade revisorer ska mer än 50 procent av kapitalandelarna med rösträtter ägas av auktoriserade revisorer eller 
företag med auktoriserade revisorer från länder som är EU-medlemsstater. 

LT: Minst 75 procent av andelarna ska ägas av revisorer eller revisorsföretag från länder som är EU-medlemsstater. 

SE: Endast revisorer som är godkända i Sverige får utföra lagstadgad revisionsverksamhet inom vissa juridiska personer, bl.a. alla aktiebolag. 
Endast sådana personer får vara delägare i eller bilda bolag som bedriver kvalificerad revisionsverksamhet (för officiella ändamål). Krav på 
bosättning för godkännande. 

SI: Utländska personer i revisionsbyråer får inte inneha mer än 49 procent av aktiekapitalet. 

c) Skatterådgivning 

(CPC 863) (28 ) 

AT: Koreanska skatterådgivares (som måste vara godkända enligt lagstiftningen i Korea) aktieägande och andelar i rörelseresultatet för en 
österrikisk juridisk person får inte överstiga 25 procent. Denna begränsning gäller endast personer som inte är medlemmar i den österrikiska 
yrkesorganisationen. 

CY: Godkännandet sker efter ekonomisk behovsprövning. Huvudsakligt kriterium: Sysselsättningssituationen i undersektorn. 

d) Arkitekttjänster 

och 

e) Stadsplanering och landskapsarkitektur 

(CPC 8671 och CPC 8674) 

BG: När det gäller projekt av nationell eller regional betydelse får utländska investerare endast verka i partnerskap med eller som underle
verantörer till lokala investerare. 

LV: För arkitekttjänster: För att få tillstånd för att bedriva affärsverksamhet med fullständigt juridiskt ansvar och rätt att underteckna projekt 
krävs tre års praktik i Lettland inom projektering samt universitetsexamen. 

f) Ingenjörstjänster 

och 

g) Integrerade tekniska tjänster 

(CPC 8672 och CPC 8673) 

BG: När det gäller projekt av nationell eller regional betydelse får koreanska investerare endast verka i partnerskap som underleverantörer till 
lokala investerare.
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h) Läkar-, tandläkar- och psykologtjänster 

(CPC 9312 och ingår i CPC 85201) 

CY, EE, FI, MT: Obundet. 

AT: Obundet utom för tandvård och för psykologer och psykoterapeuter. I dessa fall: Inga. 

DE: Ekonomisk behovsprövning när läkare och tandläkare ges tillstånd att behandla personer som omfattas av allmänna sjukförsäkrings
system. Huvudsakligt kriterium: Brist på läkare och tandläkare i en viss region. 

FR: Andra företagsformer är öppna för investerare från andra EU-medlemsstater, men koreanska investerare kan endast verka genom societe 
d’exercice liberal och societe civile professionnelle. 

LV: Ekonomisk behovsprövning. Huvudsakligt kriterium: Brist på läkare och tandläkare i en viss region. 

BG, LT: 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 läkarvård och tandvård. 

SI: Obundet för socialmedicin, sanitära, epidemiologiska och miljömedicinska tjänster, tillhandahållande av blod, blodprodukter och trans
plantat samt obduktion. 

UK: Läkares etablering inom ramen för det offentliga sjukvårdssystemet (National Health Service) är underställd vårdpersonalplanering. 

i) Veterinärtjänster 

(CPC 932) 

AT, CY, EE, MT, SI: Obundet. 

BG: Ekonomisk behovsprövning. Huvudsakliga kriterier: Befolkning och de befintliga mottagningarnas geografiska spridning. 

HU: Ekonomisk behovsprövning. Huvudsakligt kriterium: Arbetsmarknadsförhållandena inom sektorn. 

FR: Tillhandahållande endast via société d’exercice libéral eller société civile professionnelle. 

j) 1. Barnmorsketjänster 

(ingår i CPC 93191) 

BG, CZ, FI, HU, MT, SI, SK: Obundet. 

FR: Andra företagsformer är öppna för investerare från andra EU-medlemsstater, men koreanska investerare kan endast verka genom societe 
d’exercice liberal och societe civile professionnelle. 

LT: Ekonomisk behovsprövning kan komma att göras. Huvudsakligt kriterium: Sysselsättningssituationen i undersektorn. 

j) 2. Tjänster som tillhandahålls av sjuksköterskor, sjukgymnaster 
och paramedicinsk personal 

(ingår i CPC 93191) 

AT: Utländska investerare är endast tillåtna inom följande verksamheter: sjuksköterskor, sjukgymnaster, arbetsterapeuter, logopeder, dietister 
och näringsterapeuter. 

BG, MT: Obundet.
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FI, SI: Obundet för sjukgymnaster och paramedicinsk personal. 

FR: Andra företagsformer är öppna för investerare från andra EU-medlemsstater, men koreanska investerare kan endast verka genom societe 
d’exercice liberal och societe civile professionnelle. 

LT: Ekonomisk behovsprövning kan komma att göras. Huvudsakligt kriterium: Sysselsättningssituationen i undersektorn. 

LV: Ekonomisk behovsprövning för utländska sjukgymnaster och paramedicinsk personal. Huvudsakligt kriterium: Sysselsättningssituationen i 
en viss region. 

k) Detaljhandelsförsäljning av läkemedel och detaljhandelsförsälj
ning av sjukvårdsartiklar och ortopediska hjälpmedel 

(CPC 63211) 

och andra tjänster som tillhandahålls av farmaceuter (29 ) 

AT, BG, CY, FI, MT, PL, RO, SE, SI: Obundet. 

BE, DE, DK, EE, ES, FR, IT, HU, IE, LV, PT, SK: Godkännandet sker efter ekonomisk behovsprövning. Huvudsakliga kriterier: Befolkning samt 
de befintliga apotekens geografiska spridning. 

B. Datatjänster och tillhörande tjänster 

(CPC 84) 

Inga. 

C. Tjänster inom forskning och utveckling (30 ) 

a) FoU-tjänster inom naturvetenskap 

(CPC 851) 

EU: När det gäller offentligt finansierade FoU-tjänster kan ensamrätt och/eller tillstånd endast ges till fysiska personer som är medborgare i en 
EU-medlemsstat och juridiska personer i Europeiska unionen med säte där. 

b) FoU-tjänster inom samhällsvetenskap och humaniora 

(CPC 852 utom psykologtjänster) (31 ) 

Inga. 

c) Tvärvetenskapliga FoU-tjänster 

(CPC 853) 

EU: När det gäller offentligt finansierade FoU-tjänster kan ensamrätt och/eller tillstånd endast ges till fysiska personer som är medborgare i en 
EU-medlemsstat och juridiska personer i Europeiska unionen med säte där.
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D. Tjänster avseende fast egendom (32 ) 

a) som rör egen eller hyrd egendom 

(CPC 821) 

Inga. 

b) på arvodes- eller kontraktsbasis 

(CPC 822) 

Inga. 

E. Uthyrning/leasing utan operatör 

a) som rör fartyg 

(CPC 83103) 

AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LT, LV LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK: Obundet för etablering av ett 
registrerat företag för att driva en flotta som för etableringsstatens flagg. 

LT: Fartygen måste ägas av litauiska fysiska personer eller företag med säte i Litauen. 

SE: Om det finns koreanska ägarintressen i fartyget, krävs det för att segla under svensk flagg bevis för dominerande svenskt inflytande i 
verksamheten. 

b) som rör luftfartyg 

(CPC 83104) 

EU: Luftfartyg som används av EU:s flygbolag måste vara registrerade i den medlemsstat som har utfärdat tillstånd för flygbolaget eller i en 
annan medlemsstat. Dispens kan beviljas för kortfristiga leasingkontrakt eller under exceptionella omständigheter. 

c) som rör annan transportutrustning 

(CPC 83101, CPC 83102 och CPC 83105) 

Inga. 

d) som rör andra maskiner eller annan utrustning 

(CPC 83106, CPC 83107, CPC 83108 och CPC 83109) 

Inga. 

e) som rör hushållsartiklar och varor för personligt bruk 

(CPC 832) 

Inga, utom att BE och FR är obundna för CPC 83202.
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f) Uthyrning av telekommunikationsutrustning 

(CPC 7541) 

Inga. 

F. Andra företagstjänster 

a) Reklam 

(CPC 871) 

Inga. 

b) Marknads- och opinionsundersökningar 

(CPC 864) 

Inga. 

c) Konsulttjänster inom organisationsledning 

(CPC 865) 

Inga. 

d) Tjänster i anslutning till konsulttjänster inom organisations
ledning 

(CPC 866) 

HU: Obundet för medlings- och förlikningstjänster (CPC 86602). 

e) Teknisk provning och analys (33 ) 

(CPC 8676) 

Inga. 

f) Rådgivnings- och konsulttjänster som rör jordbruk, jakt och 
skogsbruk 

(ingår i CPC 881) 

Inga. 

g) Rådgivnings- och konsulttjänster som rör fiske 

(ingår i CPC 882) 

Inga.
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h) Rådgivnings- och konsulttjänster som rör tillverkning 

(ingår i CPC 884 och i CPC 885) 

Inga. 

i) Rekrytering och urval av personal 

i) 1. Chefsrekrytering 

(CPC 87201) 

BG, CY, CZ, DE, EE, FI, LV, LT, MT, PL, PT, RO, SK, SI: Obundet. 

ES: Statligt monopol. 

i) 2. Personalförmedling 

(CPC 87202) 

AT, BG, CY, CZ, EE, FI, LV, LT, MT, PL, PT, RO, SK: Obundet. 

BE, ES, FR, IT: Statligt monopol. 

DE: Godkännandet sker efter ekonomisk behovsprövning. Huvudsakliga kriterier: Sysselsättningssituationen och arbetsmarknadens utveckling. 

i) 3. Förmedling av kontorspersonal 

(CPC 87203) 

AT, BG, CY, CZ, DE, EE, FI, LV, LT, MT, PL, PT, RO, SK, SI: Obundet. 

IT: Statligt monopol. 

i) 4. Modellagenturtjänster 

(ingår i CPC 87209) 

Inga. 

i) 5. Tillhandahållande av hemtjänstpersonal, handelsanställda el
ler industriarbetare, vårdpersonal eller annan personal 

(CPC 87204, 87205, 87206 och 87209) 

Alla medlemsstater utom HU: Obundet. 

HU: Inga. 

j) 1. Spanings- och bevakningstjänster 

(CPC 87301) 

BE, BG, CY, CZ, DE, ES, EE, FR, EL, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI: Obundet. 

j) 2. Säkerhetstjänster 

(CPC 87302, CPC 87303, CPC 87304 och CPC 87305) 

DK: Krav på medborgarskap och bosättning för styrelsemedlemmarna. Obundet för flygplatsbevakning. 

BG, CY, CZ, EE, FI, LV, LT, MT, PL, RO, SI, SK: Licens kan endast beviljas landets egna medborgare och organisationer som är registrerade i 
landet. 

ES: Tillstånd krävs innan verksamhet kan bedrivas. Vid beviljandet av tillstånd tar ministerrådet hänsyn till faktorer som kompetens, 
professionell integritet och oberoende, huruvida det tillhandhållna skyddet är adekvat för att skydda befolkningen samt den allmänna 
ordningen.
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k) Tillhörande vetenskapliga och tekniska konsulttjänster (34 ) 

(CPC 8675) 

FR: Utländska investerare behöver särskilt tillstånd för prospektering. 

l) 1. Underhåll och reparation av fartyg 

(ingår i CPC 8868) 

Inga. 

l) 2. Underhåll och reparation av utrustning för järnvägstrans
port 

(ingår i CPC 8868) 

LV: Statligt monopol. 

SE: Ekonomisk behovsprövning för investerare som vill inrätta sin egen terminalinfrastruktur. Huvudsakliga kriterier: Utrymmes- och 
kapacitetsbegränsningar. 

l) 3. Underhåll och reparation av motorfordon, motorcyklar, 
snöskotrar och vägtransportutrustning 

(CPC 6112, CPC 6122, ingår i CPC 8867 och i CPC 8868) 

SE: Ekonomisk behovsprövning för investerare som vill inrätta sin egen terminalinfrastruktur. Huvudsakliga kriterier: Utrymmes- och 
kapacitetsbegränsningar. 

l) 4. Underhåll och reparation av luftfartyg och delar till luftfar
tyg 

(ingår i CPC 8868) 

Inga. 

l) 5. Underhåll och reparation av metallvaror, maskiner (inte 
kontorsmaskiner), utrustning (inte transport- och kontors
utrustning) samt hushållsartiklar och personliga artiklar (35 ) 

(CPC 633, CPC 7545, CPC 8861, CPC 8862, CPC 8864, 
CPC 8865 och CPC 8866) 

Inga. 

m) Tjänster som omfattar rengöring av byggnader 

(CPC 874) 

Inga. 

n) Fototjänster 

(CPC 875) 

Inga.
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o) Paketeringstjänster 

(CPC 876) 

Inga. 

p) Tryckning och förlagsverksamhet 

(CPC 88442) 

LT, LV: Etableringsrätt inom förlagsverksamhet beviljas endast juridiska personer med säte i landet (inga filialer). 

PL: Krav på medborgarskap för chefredaktören för tidningar och tidskrifter. 

SE: Krav på bosättning för utgivare och ägare av förlag eller tryckerier. 

q) Konferenstjänster 

(ingår i CPC 87909) 

Inga. 

r) 1. Översättar- och tolktjänster 

(CPC 87905) 

DK: I tillståndet för auktoriserade översättare och tolkar kan verksamhetens räckvidd begränsas. 

PL: Obundet för auktoriserade tolkar. 

BG, HU, SK: Obundet för officiell översättning och tolkning. 

r) 2. Inredningsdesign och specialdesign 

(CPC 87907) 

Inga. 

r) 3. Inkassotjänster 

(CPC 87902) 

IT, PT: Krav på medborgarskap för investerare. 

r) 4. Kreditupplysning 

(CPC 87901) 

BE: För databanker för konsumentkredit gäller krav på medborgarskap för investerarna. 

IT, PT: Krav på medborgarskap för investerare. 

r) 5. Kopiering 

(CPC 87904) (36 ) 

Inga.
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r) 6. Telekommunikationstjänster 

(CPC 7544) 

Inga. 

r) 7. Telefonpassning 

(CPC 87903) 

Inga. 

7. KOMMUNIKATIONS-TJÄNSTER 

A. Post- och budtjänster 

Tjänster som rör hantering (37 ) av postförsändelser (38 ) enligt 
följande förteckning över undersektorer, oavsett om de skickas 
inom landet eller till utlandet: 

i) Hantering av adresserade skriftliga meddelanden på vilket 
fysiskt medium som helst (39 ), däribland hybridposttjänster 
och direktpost, 

ii) Hantering av adresserade paket (40 ), 

iii) Hantering av adresserade pressprodukter (41 ), 

iv) hantering av de försändelser som avses i i–iii ovan som 
rekommenderade eller assurerade brev, 

v) Expressutdelning (42 ) av de försändelser som avses i i–iii 
ovan, 

vi) Hantering av icke-adresserade försändelser och vii) Doku
mentutväxling (43 ). 

Undersektorerna i, iv och v får undantas när de faller inom 
ramen för de tjänster som kan omfattas av förbehåll, dvs. för 
brevförsändelser vars pris är lägre än fem gånger den allmänna 
basavgiften, under förutsättning att de väger mindre än 350 
gram (44 ), samt den rekommenderade post som används i 
samband med rättsliga och administrativa förfaranden. 

(ingår i CPC 751, i CPC 71235 (45 ) och i CPC 73210 (46 )) 

Inga.
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B. Telekommunikationstjänster 

Dessa tjänster omfattar inte ekonomisk verksamhet som består 
av tillhandahållande av innehåll som kräver telekommunika
tionstjänster för överföring. 

a) Tjänster som består av vidarebefordran och mottagande av 
signaler på elektromagnetisk väg (47 ), utom radio- och tv-ut
sändningar (48 ) 

Inga (49 ). 

b) Satellitsändningstjänster (50 ) EU: Tjänsteleverantörer i denna sektor kan omfattas av skyldigheter för att skydda mål som avser allmänintresset i samband med överföring 
av innehåll genom deras nätverk i enlighet med EU-lagstiftningen för elektronisk kommunikation. 

BE: Obundet. 

8. BYGGTJÄNSTER OCH TILLHÖRANDE INGENJÖRSTJÄNSTER 
(CPC 511, CPC 512, CPC 513, CPC 514, CPC 515, CPC 516, 
CPC 517 och CPC 518) 

Inga. 

9. DISTRIBUTIONSTJÄNSTER 

(utom distribution av vapen, ammunition, sprängämnen och 
annat krigsmateriel) 

Alla undersektorer som nämns nedan (51 ) 

AT: Obundet för distribution av pyrotekniska produkter, lättantändliga artiklar, spränganordningar och giftiga ämnen. För distribution av 
läkemedelsprodukter och tobaksprodukter kan ensamrätt och/eller tillstånd endast ges till fysiska personer som är medborgare i en EU- 
medlemsstat och till juridiska personer i Europeiska unionen med säte där. 

FI: Obundet för distribution av alkoholhaltiga drycker. 

A. Tjänster som utförs på provisionsbasis 

a) Tjänster på provisionsbasis som rör motorfordon, motorcyklar 
och snöskotrar samt reservdelar och tillbehör till dessa 

(ingår i CPC 61111, i CPC 6113 och i CPC 6121) 

Inga. 

b) Andra tjänster som utförs på provisionsbasis 

(CPC 621) 

Inga.
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B. Partihandelstjänster 

a) Partihandel med motorfordon, motorcyklar och snöskotrar 
samt reservdelar och tillbehör till dessa 

(ingår i CPC 61111, i CPC 6113 och i CPC 6121) 

Inga. 

b) Partihandel med teleterminalutrustning 

(ingår i CPC 7542) 

Inga. 

c) Övrig partihandel 

(CPC 622 utom partihandel med energiprodukter (52 )) 

FR, IT: Statligt tobaksmonopol. 

FR: Godkännande av anläggningar för partihandel med läkemedel sker efter ekonomisk behovsprövning. Huvudsakliga kriterier: Befolkning 
samt de befintliga företagens geografiska spridning. 

C. Detaljhandelstjänster (53 ) 

Detaljhandel med motorfordon, motorcyklar och snöskotrar 
samt reservdelar och tillbehör till dessa 

(CPC 61112, ingår i CPC 6113 och i CPC 6121) 

Detaljhandel med teleterminalutrustning 

(ingår i CPC 7542) 

Detaljhandel med livsmedel 

(CPC 631) 

Detaljhandel med andra produkter (ej energi), utom detaljhan
del med läkemedel och sjukvårdsartiklar (54 ) 

(CPC 632 utom CPC 63211 och 63297) 

ES, FR, IT: Statligt tobaksmonopol. 

BE, BG, DK, FR, IT, MT, PT: Godkännande för varuhus (för FR endast stora varuhus) sker efter ekonomisk behovsprövning. Huvudsakliga 
kriterier: Antal och inverkan på befintliga butiker, befolkningstäthet, geografisk spridning, inverkan på trafikförhållanden och skapandet av 
nya arbetstillfällen. 

IE, SE: Obundet för detaljhandel med alkoholhaltiga drycker. 

SE: Ekonomisk behovsprövning kan tillämpas på tillfällig handel med kläder och skor samt livsmedel som inte konsumeras vid försäljnings
stället. Huvudsakligt kriterium: Inverkan på befintliga butiker i det berörda geografiska området. 

D. Franchising 

(CPC 8929) 

Inga.
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10. UNDERVISNING (endast privatfinansierad) 

A. Primärutbildning 

(CPC 921) 

B. Sekundärutbildning 

(CPC 922) 

C. Högre utbildning 

(CPC 923) 

EU: Godkännande krävs för privata operatörers delägarskap inom utbildningsnätverket. 

AT: Obundet för högre utbildning. Obundet för vuxenundervisning genom radio eller tv. 

BG: Obundet för primärutbildning och/eller sekundärutbildning som tillhandahålls av utländska fysiska personer och sammanslutningar och 
för högre utbildning. 

CZ, SK: Krav på medborgarskap för majoriteten av styrelsemedlemmarna. Obundet för högre utbildning, utom yrkesinriktad och teknisk 
högskoleutbildning (CPC 92310). 

CY, FI, MT, RO, SE: Obundet. 

D. Vuxenutbildning 

(CPC 924) 

EL: Krav på medborgarskap för majoriteten av styrelsemedlemmarna. Obundet för utbildningsanstalter som utfärdar erkända statliga utbild
ningsbevis. 

ES, IT: Behovsprövning för etablering av privata universitet som har rätt att utfärda erkända utbildningsbevis eller examina. Förfarandet 
omfattar ett yttrande från parlamentet. Huvudsakliga kriterier: Befolkning och det befintliga tjänsteutbudets geografiska spridning. 

HU, SK: Antalet skolor som startas kan begränsas av de lokala (eller, om det gäller högre utbildning, av centrala) myndigheter som ansvarar 
för godkännande. 

LV: Obundet för utbildningstjänster som rör teknisk och yrkesinriktad sekundärskoleutbildning för funktionshindrade studenter (CPC 9224). 

SI: Obundet för primärskolor. Krav på medborgarskap för majoriteten av styrelsemedlemmarna i sekundärskolor och högskolor. 

E. Annan utbildning 

(CPC 929) 

AT, BE, BG, CY, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SI, SE, UK: Obundet. 

CZ, SK: Godkännande krävs för privata operatörers delägarskap inom utbildningsnätverket. Krav på medborgarskap för majoriteten av 
styrelsemedlemmarna. 

11. MILJÖTJÄNSTER (55 ) 

A. Hantering av avloppsvatten 

(CPC 9401) (56 ) 

Inga.
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B. Hantering av fast/farligt avfall, utom transport över gränserna 
av farligt avfall 

a) Avfallshantering 

(CPC 9402) 

b) Renhållning och liknande tjänster 

(CPC 9403) 

C. Skydd av luft och klimat 

(CPC 9404) (57 ) 

D. Sanering och rening av mark och vatten 

a) Behandling, sanering av mark och vatten som kontamine
rats/förorenats 

(ingår i CPC 9406) (58 ) 

E. Buller och vibrationsdämpning 

(CPC 9405) 

F. Skydd av den biologiska mångfalden och landskapet 

a) Skydd av naturen och landskapet 

(ingår i CPC 9406) 

G. Övriga miljötjänster och stödtjänster 

(CPC 9409) 

12. FINANSIELLA TJÄNSTER 

A. Försäkringstjänster och försäkringsrelaterade tjänster AT: Tillstånd för koreanska försäkringsgivares filialkontor ges inte om försäkringsgivaren i Korea inte har en företagsform som motsvarar eller 
är jämförbar med aktiebolag eller ömsesidigt försäkringsbolag.
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BG, ES: En koreansk försäkringsgivare som önskar etablera en filial eller en agentur i Bulgarien eller Spanien i syfte att tillhandahålla vissa 
försäkringsklasser måste ha haft ett tillstånd för samma försäkringsklasser i Korea i minst fem år. 

EL: Etableringsrätten omfattar inte inrättandet av representationskontor eller av annan permanent närvaro för försäkringsbolag, utom i de fall 
sådana kontor etableras som agenturer, filialer eller huvudkontor. 

FI: Minst hälften av stiftarna och medlemmarna i styrelsen och tillsynsrådet i ett försäkringsbolag ska vara bosatta i Europeiska unionen, 
såvida inte de behöriga myndigheterna har beviljat undantag. Koreanska försäkringsgivare kan inte få tillstånd att i form av en filial 
tillhandahålla lagstadgad pensionsförsäkring. 

IT: Frågan om tillstånd till etablering av filialer ska i sista hand bedömas av tillsynsmyndigheterna. 

BG, PL: Ett lokalt bolag (inga filialer) krävs för försäkringsförmedling. 

PT: Koreanska försäkringsbolag som önskar inrätta en filial i Portugal måste kunna visa att de har minst fem års erfarenhet av försäkrings
verksamhet. Direkta filialer tillåts inte när det gäller försäkringsförmedling, som är förbehållen bolag som bildats enligt lagstiftningen i en EU- 
medlemsstat. 

SK: Koreanska medborgare får etablera ett försäkringsbolag i form av aktiebolag eller utöva försäkringsverksamhet via sina dotterbolag med 
säte i Slovakien (inga filialer). 

SI: Koreanska investerare får inte äga andelar i försäkringsbolag som håller på att privatiseras. Medlemskap i ömsesidiga försäkringsbolag är 
begränsat till bolag som är etablerade i Slovenien (inga filialer) och inhemska fysiska personer. För tillhandahållande av konsult- och 
skaderegleringstjänster krävs etablering av ett bolag i form av en juridisk person (inga filialer). 

SE: Försäkringsmäklarföretag som inte är registrerat som juridisk person i Sverige får etableras endast genom filial. 

B. Banktjänster och andra finansiella tjänster (med undantag av 
försäkringstjänster) 

EU: Endast företag med säte i Europeiska unionen kan verka som depositarier för investeringsfonders tillgångar. För förvaltning av vär
depappersfonder och investeringsbolag krävs etablering av ett specialiserat förvaltningsbolag med huvudkontor och säte i samma medlemsstat. 

BG: Pensionsförsäkringar ska tillhandahållas genom försäkringsbolag registrerade som juridiska personer (inga filialer). Varaktig bosättning i 
Bulgarien krävs för ordföranden i styrelsen och ledningen. 

CY: Endast medlemmar (mäklare) i Cyperns värdepappersbörs får vara verksamma som värdepappersmäklare i Cypern. Ett mäklarföretag får 
endast registreras som medlem i Cyperns aktiebörs om det har etablerats och registrerats i enlighet med Cyperns bolagsrätt (inga filialer). 

HU: Filialer till koreanska institut får inte tillhandahålla tjänster som rör förvaltning av tillgångar för privata pensionsfonder eller förvaltning 
av riskkapital. Minst två personer med ungerskt medborgarskap, bosatta i landet enligt bestämmelserna i valutalagstiftningen och permanent 
bosatta i Ungern sedan minst ett år ska ingå i styrelsen för ett finansiellt institut.
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IE: När det gäller system för kollektiva investeringar i form av värdepappersfonder och förvaltningsbolag med rörligt kapital (andra än företag 
för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper) ska förvaltaren/depositarien och förvaltningsbolaget vara ett aktiebolag i Irland eller i en 
annan EU-medlemsstat (inga filialer). När det gäller investeringsbolag med begränsat ansvar måste åtminstone en komplementär vara 
registrerad som juridisk person i Irland. För att bli medlem i en aktiebörs i Irland måste en enhet antingen a) ha tillstånd i Irland, vilket 
förutsätter att enheten är ett aktiebolag eller handelsbolag med huvudkontor/säte i Irland eller b) ha tillstånd i en annan EU-medlemsstat i 
enlighet med Europeiska unionens direktiv om investeringstjänster. 

IT: För att få tillstånd att förvalta ett system för avveckling av värdepapper med etablering i Italien måste företaget registreras som juridisk 
person i Italien (inga filialer). För att få tillstånd att sköta central förvaring av värdepapper med etablering i Italien måste företaget registreras 
som juridisk person i Italien (inga filialer). När det gäller system för kollektiva investeringar, andra än fondföretag som harmoniserats enligt 
EU-lagstiftningen, ska förvaltaren/depositarien vara ett bolag registrerat som juridisk person i Italien eller i en annan EU-medlemsstat och som 
etablerats i form av en filial i Italien. Förvaltningsföretag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper som inte harmoniserats enligt 
EU-lagstiftningen ska vara bolag registrerade i Italien (inga filialer). Endast banker, försäkringsbolag, investeringsföretag och företag för 
kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper som harmoniserats enligt EU-lagstiftningen och har sitt säte i Europeiska unionen samt 
företag för kollektiva investeringar som är registrerade i Italien får förvalta pensionsfonders tillgångar. För hemförsäljning måste mellanhänder 
använda auktoriserade säljare av finansiella tjänster som är bosatta i en EU-medlemsstat. Utländska mellanhänders representationskontor får 
inte bedriva verksamhet som syftar till att tillhandahålla investeringstjänster. 

LT: För förvaltning av tillgångar krävs att ett specialiserat förvaltningsbolag registreras som juridisk person (inga filialer). Endast bolag med säte 
i Litauen kan verka som depositarier för tillgångarna. 

PT: Pensionsfondsförvaltning får bedrivas endast av specialiserade förvaltningsbolag registrerade som juridiska personer i Portugal för det 
ändamålet och av försäkringsbolag etablerade i Portugal som fått tillstånd att bedriva livförsäkringsverksamhet eller av enheter med tillstånd 
att förvalta pensionsfonder i andra EU-medlemsstater (obundet för direkta filialer till företag från länder utanför EU). 

RO: Filialer av utländska institut får inte tillhandahålla tjänster som rör förvaltning av tillgångar. 

SK: Investeringstjänster i Slovakien kan tillhandahållas av banker, investeringsbolag, investeringsfonder och värdepappershandlare vars juri
diska form är ett aktiebolag med eget kapital enligt lagstiftningen (inga filialer). 

SI: Obundet för ägande i banker som håller på att privatiseras och för privata pensionsfonder (icke-obligatoriska pensionsfonder). 

SE: En grundare av en sparbank ska vara en fysisk person som är bosatt i Europeiska unionen. 

13. HÄLSO- OCH SJUKVÅRD SAMT SOCIALVÅRD (59 ) 

(endast privatfinansierad) 

A. Sjukhustjänster 

(CPC 9311) 

EU: Godkännande krävs för privata operatörers delägarskap i hälso- och sjukvårdens och socialvårdens nätverk. Krav på ekonomisk be
hovsprövning. Huvudsakliga kriterier: Antal och inverkan på befintliga inrättningar, transportinfrastruktur, befolkningstäthet, geografisk 
spridning och skapandet av nya arbetstillfällen.
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B. Ambulanstjänster 

(CPC 93192) 

C. Vård på andra behandlingshem än sjukhus 

(CPC 93193) 

D. Sociala tjänster 

(CPC 933) 

AT, SI: Obundet för ambulanstjänster. 

BG: Obundet för sjukhustjänster, ambulanstjänster och andra behandlingshem än sjukhus. 

CY, CZ, FI, MT, SE, SK: Obundet. 

HU: Obundet för sociala tjänster. 

PL: Obundet för ambulanstjänster, andra behandlingshem än sjukhus och för sociala tjänster. 

BE, UK: Obundet för ambulanstjänster, andra behandlingshem än sjukhus och för andra sociala tjänster än konvalescenthem, vilohem och 
äldreboenden. 

14. TURISM OCH RESERELATERADE TJÄNSTER 

A. Hotell, restauranger samt cateringverksamhet 

(CPC 641, CPC 642 och CPC 643) 

utom cateringverksamhet inom lufttransport (60 ) 

BG: Bolagsbildning krävs (inga filialer). 

IT: Ekonomisk behovsprövning tillämpas på barer, caféer och restauranger. Huvudsakliga kriterier: Befolkning och det befintliga tjänsteutbu
dets geografiska spridning. 

B. Resebyråer och researrangörer (inbegripet reseledare) 

(CPC 7471) 

BG: Obundet för direkta filialer (bolagsbildning krävs). 

PT: Krav på bildande av företag med säte i Portugal (obundet för filialer). 

C. Turistguidetjänster 

(CPC 7472) 

Inga. 

15. REKREATIONS-, KULTUR- OCH SPORTTJÄNSTER (utom 
audiovisuella tjänster) 

A. Underhållningstjänster (inbegripet teater, levande musik, cir
kusuppträdanden och diskotek) 

(CPC 9619) 

CY, CZ, FI, MT, PL, RO, SI, SK: Obundet. 

BG: Obundet utom för tjänster som rör teaterproduktion, sånggrupper, musikband- och orkesterunderhållning (CPC 96191), tjänster som 
tillhandahålls av författare, kompositörer, skulptörer, underhållningsartister och andra enskilda artister (CPC 96192) och tillhörande teater
tjänster (CPC 96193). 

EE: Obundet för övrig underhållning (CPC 96199) utom biograftjänster. 

LV: Obundet utom för biograftjänster (ingår i CPC 96199).
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B. Nyhetsbyråer 

(CPC 962) 

FR: Utländskt ägande i företag som ger ut publikationer på franska får inte överstiga 20 procent av kapitalet eller rösträtterna i företaget. 
Nyhetsbyråer: Obundet, utom att koreanska nyhetsbyråer endast får etablera en filial eller kontor i Frankrike i syfte att samla in nyheter. 

BG, CY, CZ, EE, HU, LT, MT, RO, PL, SI, SK: Obundet. 

PT: Nyhetsbyråer i Portugal med den juridiska formen ”Sociedade Anónima” måste ha socialt kapital i form av ett nominellt aktiekapital. 

C. Biblioteks-, arkiv- och museitjänster och andra kulturella tjäns
ter (61 ) 

(CPC 963) 

BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK: Obundet. 

AT, LT: Godkännande eller licens krävs för privata operatörers ägande i nätverket för bibliotek, arkiv, museer och andra kulturella tjänster. 

D. Sporttjänster 

(CPC 9641) 

AT, SI: Obundet för skidskolor och bergsguidetjänster. 

BG, CY, CZ, EE, LV, MT, PL, RO, SK: Obundet. 

E. Tjänster som rör fritidsparker och badanläggningar 

(CPC 96491) 

Inga. 

16. TRANSPORTTJÄNSTER 

A. Sjötransport (62 ) 

a) Internationell passagerartransport 

(CPC 7211 utom nationellt cabotage (63 )) 

b) Internationell godstransport 

(CPC 7212 utom nationellt cabotage (64 )) 

AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LT, LU, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK: Obundet för etablering av ett registrerat 
företag för att driva en flotta som för etableringsstatens flagg. 

B. Transport på inre vattenvägar 

a) Passagerartransporter 

(CPC 7221 utom nationellt cabotage (65 )) 

b) Godstransport 

(CPC 7222 utom nationellt cabotage (66 )) 

EU: 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 medborgarskapskriterierna 
vad gäller ägande. Omfattas av genomförandebestämmelser till Mannheimkonventionen om sjöfart på Rhen. 

AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK: Obundet för etablering av ett 
registrerat företag för att driva en flotta som för etableringsstatens flagg. 

AT: Krav på medborgarskap för fysiska personer som bildar ett rederi. När det gäller etablering som juridisk person gäller krav på 
medborgarskap för medlemmarna i styrelsen och tillsynsrådet. Ett företag eller varaktig etablering måste registreras i Österrike. Vidare måste 
majoriteten av aktierna innehas av EU-medborgare.
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BG: Obundet för direkta filialer (bolagsbildning krävs). 

HU: Det kan finnas krav på statligt delägarskap i ett företag. 

FI: Tjänster kan endast tillhandahållas av fartyg som seglar under finsk flagg. 

C. Järnvägstransport (67 ) 

a) Passagerartransporter 

(CPC 7111) 

b) Godstransport 

(CPC 7112) 

BG: Obundet för direkta filialer (bolagsbildning krävs). 

D. Vägtransport (68 ) 

a) Passagerartransporter 

(CPC 7121 och CPC 7122) 

EU: Utländska investerare får inte tillhandahålla transporttjänster inom en medlemsstat (cabotage), utom när det gäller uthyrning av icke- 
reguljära busstransporter med förare. 

EU: Ekonomisk behovsprövning för taxitjänster. Huvudsakliga kriterier: Antal och inverkan på befintliga företag, befolkningstäthet, geografisk 
spridning, inverkan på trafikförhållanden och skapandet av nya arbetstillfällen. 

AT, BG: Ensamrätt och/eller tillstånd kan endast ges till fysiska personer som är medborgare i en EU-medlemsstat och juridiska personer i 
Europeiska unionen med säte där. 

BG: Obundet för direkta filialer (bolagsbildning krävs). 

FI, LV: Tillstånd krävs, beviljas ej för utlandsregistrerade fordon. 

LV och SE: Krav på att etablerade enheter använder nationellt registrerade fordon. 

ES: Ekonomisk behovsprövning för CPC 7122. Huvudsakligt kriterium: Lokal efterfrågan. 

IT, PT: Ekonomisk behovsprövning för limousinetjänster. Huvudsakliga kriterier: Antal och inverkan på befintliga företag, befolkningstäthet, 
geografisk spridning, inverkan på trafikförhållanden och skapandet av nya arbetstillfällen. 

ES, IE, IT: Ekonomisk behovsprövning för busstrafik mellan städer. Huvudsakliga kriterier: Antal och inverkan på befintliga företag, befolk
ningstäthet, geografisk spridning, inverkan på trafikförhållanden och skapandet av nya arbetstillfällen. 

FR: Obundet för busstrafik mellan städer.
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Sektor eller undersektor Beskrivning av förbehåll 

b) Godstransport (69 ) 

(CPC 7123, utom transport av post för egen räkning (70 )). 

AT, BG: Ensamrätt och/eller tillstånd kan endast ges till fysiska personer som är medborgare i en EU-medlemsstat och till juridiska personer i 
Europeiska unionen med säte där. 

BG: Obundet för direkta filialer (bolagsbildning krävs). 

FI, LV: Tillstånd krävs, beviljas ej för utlandsregistrerade fordon. 

LV och SE: Krav på att etablerade enheter använder nationellt registrerade fordon. 

IT, SK: Ekonomisk behovsprövning. Huvudsakligt kriterium: Lokal efterfrågan. 

E. Transport i rörledning av andra varor än bränsle (71 ) (72 ) 

(CPC 7139) 

AT: Ensamrätt och/eller tillstånd kan endast ges till fysiska personer som är medborgare i en EU-medlemsstat och juridiska personer i 
Europeiska unionen med säte där. 

17. Kringtjänster för transport (73 ) 

A. Kringtjänster för sjöfart (74 ) 

a) Godshantering 

b) Lagring och magasinering 

(ingår i CPC 742) 

c) Tullklarering 

d) Containerterminaler och depåtjänster 

e) Agent- och mäklartjänster 

f) Fraktspedition 

g) Uthyrning av fartyg med besättning 

(CPC 7213) 

h) Bogsering och påskjutning av fartyg 

(CPC 7214) 

i) Stödtjänster för sjöfart 

(ingår i CPC 745) 

j) Övriga kring- och stödtjänster (även catering) 

(ingår i CPC 749) 

AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK: Obundet för etablering av ett 
registrerat företag för att driva en flotta som för etableringsstatens flagg. 

IT: Ekonomisk behovsprövning (75 ) för godshantering i samband med sjöfart. Huvudsakliga kriterier: Antal och inverkan på befintliga företag, 
befolkningstäthet, geografisk spridning och skapandet av nya arbetstillfällen. 

BG: Obundet för direkta filialer (bolagsbildning krävs). När det gäller agent- och mäklartjänster har koreanska rederier rätt att etablera filialer 
som får agera som agenter för sina huvudkontor. Kringtjänster för sjöfart som kräver bruk av fartyg kan endast tillhandahållas av fartyg som 
för bulgarisk flagg. 

SI: Endast juridiska personer som är etablerade i Slovenien (inga filialer) får tillhandahålla tullklareringstjänster. 

FI: Tjänster kan endast tillhandahållas av fartyg som seglar under finsk flagg.
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Sektor eller undersektor Beskrivning av förbehåll 

B. Kringtjänster för transport på inre vattenvägar (76 ) 

a) Godshantering 

(ingår i CPC 741) 

b) Lagring och magasinering 

(ingår i CPC 742) 

c) Agent- och mäklartjänster rörande godstransport 

(ingår i CPC 748) 

d) Uthyrning av fartyg med besättning 

(CPC 7223) 

e) Bogsering och påskjutning av fartyg 

(CPC 7224) 

f) Stödtjänster för transporter på de inre vattenvägarna 

(ingår i CPC 745) 

g) Övriga kring- och stödtjänster 

(ingår i CPC 749) 

EU: 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 medborgarskapskriterierna 
vad gäller ägande. Omfattas av genomförandebestämmelser till Mannheimkonventionen om sjöfart på Rhen. 

AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK: Obundet för etablering av ett 
registrerat företag för att driva en flotta som för etableringsstatens flagg. 

AT: Krav på medborgarskap för fysiska personer som bildar ett rederi. När det gäller etablering som juridisk person gäller krav på 
medborgarskap för medlemmarna i styrelsen och tillsynsrådet. Ett företag eller varaktig etablering måste registreras i Österrike. Vidare måste 
majoriteten av aktierna innehas av EU-medborgare, utom för lagrings- och magasineringstjänster, agent- och mäklartjänster rörande gods
transport samt inspektion före sändning. 

BG: Obundet för direkta filialer (bolagsbildning krävs). Ägandet i bulgariska företag är begränsat till 49 procent. 

HU: Det kan finnas krav på statligt delägarskap i ett företag, utom för lagring och magasinering. 

FI: Tjänster kan endast tillhandahållas av fartyg som seglar under finsk flagg. 

SI: Endast juridiska personer som är etablerade i Slovenien (inga filialer) får tillhandahålla tullklareringstjänster. 

C. Kringtjänster för järnvägstransport (77 ) 

a) Godshantering 

(ingår i CPC 741) 

b) Lagring och magasinering 

(ingår i CPC 742) 

c) Agent- och mäklartjänster rörande godstransport 

(ingår i CPC 748) 

BG: Obundet för direkta filialer (bolagsbildning krävs). Ägandet i bulgariska företag är begränsat till 49 procent. 

SI: Endast juridiska personer som är etablerade i Slovenien (inga filialer) får tillhandahålla tullklareringstjänster.
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Sektor eller undersektor Beskrivning av förbehåll 

d) Bogsering och påskjutning 

(CPC 7113) 

e) Stödtjänster för järnvägstransporter 

(CPC 743) 

f) Övriga stöd- och kringtjänster 

(ingår i CPC 749) 

D. Kringtjänster för vägtransport (78 ) 

a) Godshantering 

(ingår i CPC 741) 

b) Lagring och magasinering 

(ingår i CPC 742) 

c) Agent- och mäklartjänster rörande godstransport 

(ingår i CPC 748) 

d) Uthyrning av nyttovägfordon med operatör 

(CPC 7124) 

e) Stödtjänster för vägtransportutrustning 

(CPC 744) 

f) Övriga stöd- och kringtjänster 

(ingår i CPC 749) 

AT: När det gäller uthyrning av nyttovägfordon med operatör kan tillstånd endast ges till fysiska personer som är medborgare i en EU- 
medlemsstat och juridiska personer i Europeiska unionen med säte där. 

BG: Obundet för direkta filialer (bolagsbildning krävs). Ägandet i bulgariska företag är begränsat till 49 procent. 

FI: När det gäller uthyrning av nyttovägfordon med operatör krävs tillstånd, men det beviljas ej för utlandsregistrerade fordon. 

SI: Endast juridiska personer som är etablerade i Slovenien (inga filialer) får tillhandahålla tullklareringstjänster. 

E. Kringtjänster för lufttransport 

a) Marktjänster (inbegripet catering) EU: Verksamhetskategorierna avgörs av flygplatsens storlek. Antalet tillhandahållare vid varje flygplats kan begränsas på grund av utrymmes
begränsningar och till minst två tillhandahållare av andra skäl. 

BG: Obundet för direkta filialer (bolagsbildning krävs).
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b) Lagring och magasinering 

(ingår i CPC 742) 

BG: Obundet för direkta filialer (bolagsbildning krävs). 

PL: När det gäller lagring av kyl- och frysvaror och lagring i bulk av vätskor och gaser avgörs verksamhetskategorierna av flygplatsens storlek. 
Antalet tillhandahållare vid varje flygplats kan begränsas på grund av utrymmesbegränsningar och till minst två tillhandahållare av andra skäl. 

c) Agent- och mäklartjänster rörande godstransport 

(ingår i CPC 748) 

CY, CZ, HU, MT, PL, RO, SK: Obundet. 

BG: Utländska personer kan endast tillhandahålla tjänster genom att äga högst 49 procent av bulgariska bolag eller via filialer. 

SI: Endast juridiska personer som är etablerade i Slovenien (inga filialer) får tillhandahålla tullklareringstjänster. 

d) Uthyrning av luftfartyg med besättning 

(CPC 734) 

EU: Luftfartyg som används av Europeiska unionens flygbolag måste vara registrerade i den EU-medlemsstat som har utfärdat tillstånd för 
flygbolaget eller i en annan medlemsstat. 

Luftfartyget måste ägas antingen av fysiska personer som uppfyller vissa krav på medborgarskap eller av juridiska personer som uppfyller vissa 
krav som rör ägande av kapital och inflytande. 

Luftfartyget måste flygas av ett flygbolag som ägs antingen av fysiska personer som uppfyller vissa krav på medborgarskap eller av juridiska 
personer som uppfyller vissa krav som rör ägande av kapital och inflytande. 

e) Försäljning och marknadsföring 

f) Datoriserade bokningssystem 

EU: Om koreanska leverantörer av datoriserade bokningssystemtjänster inte ger flygbolag inom EU en behandling som är likvärdig (79 ) med 
den de får i EU, eller om flygbolag i Korea inte ger EU-leverantörer av datoriserade bokningssystemtjänster en behandling som är likvärdig 
med den de får inom EU, får åtgärder vidtas för att se till att EU-leverantörer av datoriserade bokningssystemtjänster ger koreanska flygbolag 
likvärdig behandling respektive att flygbolag inom EU ger koreanska leverantörer av datoriserade bokningssystemtjänster likvärdig behandling. 

BG: Obundet för direkta filialer (bolagsbildning krävs). 

F. Kringtjänster för transport i rörledning av andra varor än 
bränsle (80 ) 

a) Lagring och magasinering av andra varor än bränsle som 
transporteras i rörledning (81 ) 

(ingår i CPC 742) 

Inga.
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18. ÖVRIGA TRANSPORTTJÄNSTER 

Tillhandahållande av kombinerade transporttjänster Alla medlemsstater utom AT, BG, CY, CZ, EE, HU, LT, LV, MT, PL, RO, SE, SI, SK: Inga, utan att det påverkar begränsningarna i denna 
förteckning över åtaganden för ett visst transportsätt. 

AT, BG, CY, CZ, EE, HU, LT, LV, MT, PL, RO, SE, SI, SK: Obundet. 

19. ENERGITJÄNSTER 

A. Tjänster i samband med gruvdrift (82 ) 

(CPC 883) (83 ) 

Inga. 

B. Transport i rörledning av bränsle (84 ) 

(CPC 7131) 

AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, IE, IT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK: Obundet. 

C. Lagring och magasinering av bränsle som transporteras i rör
ledning (85 ) 

(ingår i CPC 742) 

PL: Investerare från länder som är energileverantörer kan förhindras från att förvärva ett kontrollerande innehav av verksamheten. Obundet 
för direkta filialer (bolagsbildning krävs). 

D. Partihandel med fasta, flytande och gasformiga bränslen med 
tillhörande produkter 

(CPC 62271) 

och partihandel med el, ånga och varmvatten (86 ) 

EU: Obundet för partihandel med el, ånga och varmvatten. 

E. Detaljhandel med drivmedel 

(CPC 613) 

F. Detaljhandel med eldningsoljor, gasol, kol och ved 

(CPC 63297) 

och detaljhandel med el, gas (ej gasol), ånga och varmvat
ten (87 ) 

EU: Obundet för detaljhandel med drivmedel, el gas (ej gasol), ånga och varmvatten. 

BE, BG, DK, FR, IT, MT, PT: När det gäller detaljhandel med eldningsolja, gasol, kol och ved sker godkännande för varuhus (för FR endast 
stora varuhus) efter ekonomisk behovsprövning. Huvudsakliga kriterier: Antal och inverkan på befintliga butiker, befolkningstäthet, geografisk 
spridning, inverkan på trafikförhållanden och skapandet av nya arbetstillfällen.
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G. Tjänster som rör energidistribution (88 ) 

(CPC 887) 

AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, IE, HU, IT, LU, LT, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SE, UK: Obundet utom för konsulttjänster. I dessa 
fall: Inga. 

SI: Obundet utom för tjänster som rör distribution av gas. I dessa fall: Inga. 

20. ANDRA TJÄNSTER SOM INTE NÄMNS NÅGON ANNAN
STANS 

a) Tvättning, rengöring och färgning 

(CPC 9701) 

Inga. 

b) Hårvård (CPC 97021) IT: Ekonomisk behovsprövning som tillämpas nationellt. Det ekonomiska behovstest som tillämpas sätter en gräns för antalet företag. 
Huvudsakliga kriterier: Befolkning och tjänsteutbudets geografiska spridning. 

c) Hudvård, manikyr och pedikyr 

(CPC 97022) 

IT: Ekonomisk behovsprövning som tillämpas nationellt. Det ekonomiska behovstest som tillämpas sätter en gräns för antalet företag. 
Huvudsakliga kriterier: Befolkning och tjänsteutbudets geografiska spridning. 

d) Annan skönhetsvård 

(CPC 97029) 

IT: Ekonomisk behovsprövning som tillämpas nationellt. Det ekonomiska behovstest som tillämpas sätter en gräns för antalet företag. 
Huvudsakliga kriterier: Befolkning och tjänsteutbudets geografiska spridning. 

e) Kurortstjänster och icketerapeutisk massage, om de tillhanda
hålls för avslappning och fysiskt välbefinnande och inte för 
medicinska ändamål eller rehabilitering (89 ) (90 ) 

(CPC ver. 1.0 97230) 

Inga. 

f) Telekommunikationstjänster 

(CPC 7543) 

Inga. 

(1 ) Den bulgariska sakrätten erkänner följande begränsade äganderätter: nyttjanderätt, bygglov, rätt att uppföra en stor anläggning samt servitut. 
(2 ) När det gäller tjänstesektorer, håller sig dessa begränsningar inom ramen för vad som anges i gällande GATS-åtaganden. 
(3 ) När det gäller tjänstesektorer, håller sig dessa begränsningar inom ramen för vad som anges i gällande GATS-åtaganden. 
(4 ) När det gäller tjänstesektorer, håller sig dessa begränsningar inom ramen för vad som anges i gällande GATS-åtaganden. 
(5 ) Enligt lagen om rörelseidkande bolag betraktas en filial som etablerats i Slovakien inte som en juridisk person. När det gäller driften av företaget behandlas emellertid filialen likadant som ett dotterbolag, vilket är i linje med artikel 

XXVIII g i GATS. 
(6 ) Eftersom samhällsnyttiga tjänster ofta även förekommer på en nivå under den centrala, är det inte lämpligt att göra en detaljerad och uttömmande sektorspecifik förteckning. För överskådlighetens skull anges de sektorer där 

samhällsnyttiga tjänster har en central roll på ett översiktligt och icke uttömmande sätt i särskilda fotnoter i denna förteckning över åtaganden. 
(7 ) Denna begränsning gäller inte telekommunikationstjänster och datatjänster. 
(8 ) I enlighet med artikel 54 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, betraktas dessa dotterbolag som juridiska personer. I den mån de har en kontinuerlig och verklig anknytning till Europeiska unionens ekonomi omfattas de av 

EU:s inre marknad, vilket bland annat ger dem etableringsrätt och rätt att tillhandahålla tjänster i samtliga medlemsstater i Europeiska unionen. 
(9 ) Sådana investeringar har vanligen andra intressen utöver de ekonomiska. 

(10 ) Summa tillgångar, eller summa skulder plus kapital.
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(11 ) Rådgivnings- och konsulttjänster som avser jordbruk, jakt, skogsbruk och fiske finns i avsnittet FÖRETAGSTJÄNSTER i punkt 6.F f och 6.F g. 
(12 ) Rådgivnings- och konsulttjänster som avser jordbruk, jakt, skogsbruk och fiske finns i avsnittet FÖRETAGSTJÄNSTER i punkt 6.F f och 6.F g. 
(13 ) Rådgivnings- och konsulttjänster som avser jordbruk, jakt, skogsbruk och fiske finns i avsnittet FÖRETAGSTJÄNSTER i punkt 6.F f och 6.F g. 
(14 ) Den sektorsövergripande begränsningen för samhällsnyttiga tjänster gäller. 
(15 ) Omfattar inte tjänster i samband med gruvdrift på arvodes- eller kontraktsbasis på olje- och gasfält, som ingår i ENERGITJÄNSTER i 19.A. 
(16 ) En juridisk person kontrolleras av en annan fysisk eller juridisk person (eller personer) om denna (eller dessa) har rätt att utse en majoritet av direktörerna eller på annat sätt avgöra hur verksamheten ska bedrivas. Framför allt ska ett 

innehav på över 50 procent av ägarintressena i en juridisk person anses utgöra ett kontrollerande innehav. 
(17 ) Omfattar inte rådgivningstjänster i samband med tillverkning, som ingår i FÖRETAGSTJÄNSTER i 6.F.h. 
(18 ) Sektorn är begränsad till tillverkning. Den omfattar inte verksamhet som rör audiovisuella tjänster eller har kulturellt innehåll. 
(19 ) Förlagsverksamhet och grafisk produktion på arvodes- eller kontraktsbasis ingår i FÖRETAGSTJÄNSTER i 6.F p. 
(20 ) Den sektorsövergripande begränsningen för samhällsnyttiga tjänster gäller. 
(21 ) En juridisk person kontrolleras av en annan fysisk eller juridisk person (eller personer) om denna (eller dessa) har rätt att utse en majoritet av direktörerna eller på annat sätt avgöra hur verksamheten ska bedrivas. Framför allt ska ett 

innehav på över 50 procent av ägarintressena i en juridisk person anses utgöra kontrollerande innehav. 
(22 ) Den sektorsövergripande begränsningen för samhällsnyttiga tjänster gäller. 
(23 ) Omfattar inte driften av system för överföring och distribution av el på arvodes- eller kontraktsbasis, som ingår i ENERGITJÄNSTER. 
(24 ) Omfattar inte transport av naturgas och gasformiga bränslen i rörledningar, överföring och distribution av gas på arvodes- eller kontraktsbasis eller försäljning av naturgas och gasformiga bränslen, som ingår i ENERGITJÄNSTER. 
(25 ) Omfattar inte överföring och distribution av ånga och varmvatten på arvodes- eller kontraktsbasis eller försäljning av ånga och varmvatten, som ingår i ENERGITJÄNSTER. 
(26 ) En juridisk person kontrolleras av en annan fysisk eller juridisk person (eller personer) om denna (eller dessa) har rätt att utse en majoritet av direktörerna eller på annat sätt avgöra hur verksamheten ska bedrivas. Framför allt ska ett 

innehav på över 50 procent av ägarintressena i en juridisk person anses utgöra ett kontrollerande innehav. 
(27 ) Omfattar juridisk rådgivning, juridisk representation, juridiska skiljemanna- och förliknings-/medlingstjänster samt juridiska handlings- och intygstjänster. Tillhandahållande av juridiska tjänster är endast tillåtet i folkrätten, EU-rätten och 

rätten i varje jurisdiktion om investeraren eller dennes personal är behörig att vara verksam som jurist och är, i likhet med tillhandahållande av andra tjänster, föremål för tillämpliga villkor och förfaranden för licensiering i Europeiska 
unionens medlemsstater. För jurister som tillhandahåller tjänster i fråga om folkrätt och utländsk rätt kan dessa bl.a. bestå i efterlevnad av lokala uppförandekoder, användning av hemlandets yrkestitel (om man inte fått erkännande med 
värdlandets yrkestitel), försäkringskrav, enkel registrering hos värdlandets advokatsamfund eller förenklad antagning till värdlandets advokatsamfund genom ett lämplighetstest och juridisk eller yrkesmässig hemvist i värdlandet. Juridiska 
tjänster som gäller EU-rätt ska i princip utföras av eller genom en advokat som är medlem i ett advokatsamfund i EU och som agerar i eget namn, och juridiska tjänster som gäller lagstiftningen i en av Europeiska unionens 
medlemsstater ska i princip utföras av eller genom en advokat som är medlem i denna medlemsstats advokatsamfund och som agerar i eget namn. Det kan därför krävas fullt medlemskap i advokatsamfundet i den aktuella 
medlemsstaten i Europeiska unionen för att uppträda som ombud inför domstolar och andra behöriga myndigheter i EU-parten eftersom det inbegriper utövande av både EU-rätt och nationell rätt. I vissa medlemsstater är utländska 
jurister som inte är fullständiga medlemmar i advokatsamfundet emellertid tillåtna att uppträda som ombud i civilrättsliga förfaranden för en part som är medborgare i eller hör till den stat där juristen har rätt att utöva sitt yrke. 

(28 ) Omfattar inte juridisk rådgivning och juridiska representationstjänster, som ingår i 1.A.a – Juridiska tjänster. 
(29 ) Tillhandahållande av läkemedel till allmänheten är, i likhet med tillhandahållande av andra tjänster, föremål för tillämpliga villkor och förfaranden för licensiering och kvalificering i Europeiska unionens medlemsstater. Som en allmän 

regel är denna verksamhet förbehållen farmaceuter. I vissa medlemsstater är endast tillhandahållandet av receptbelagda läkemedel förbehållet farmaceuter. 
(30 ) Den sektorsövergripande begränsningen för samhällsnyttiga tjänster gäller. 
(31 ) Del av CPC 85201 som ingår i 6.A h – Läkar- och tandläkartjänster. 
(32 ) Dessa tjänster rör fastighetsmäklares verksamhet och påverkar inte rättigheter/restriktioner för fysiska och juridiska personer som köper fast egendom. 
(33 ) Den sektorsövergripande begränsningen för samhällsnyttiga tjänster omfattar teknisk provning och analys, som är obligatorisk för beviljande av försäljningstillstånd eller användningstillstånd (t.ex. bilbesiktning, livsmedelsinspektion). 
(34 ) Den sektorsövergripande begränsningen för samhällsnyttiga tjänster omfattar vissa verksamheter med anknytning till gruvdrift (t.ex. mineraler, olja, och gas). 
(35 ) Underhåll och reparation av transportutrustning (CPC 6112, 6122, 8867 och CPC 8868) ingår i 6.F.1.1 – 6.F.l.4. Underhåll och reparation av kontorsmaskiner och kontorsutrustning, inbegripet datorer (CPC 845), ingår i 6.B – 

Datatjänster och tillhörande tjänster. 
(36 ) Omfattar inte tryckning, som ingår i CPC 88442 och återfinns i 6.F.p. 
(37 ) I ”hantering” ingår tömning av brevlådor, sortering, transport och utdelning. 
(38 ) Med ”postförsändelse” avses försändelse som hanteras av alla typer av kommersiella aktörer, oavsett om de är offentliga eller privata. 
(39 ) T.ex. brev och vykort. 
(40 ) Omfattar böcker och kataloger. 
(41 ) Tidskrifter och tidningar. 
(42 ) Expressutdelning kan förutom ökad snabbhet och tillförlitlighet också innefatta mervärden som hämtning från avsändningsplats, personlig leverans till adressat, spårning, möjlighet att ändra destination och adressat under befordran 

samt bekräftelse på mottagande. 
(43 ) Tillhandahållande av medel, däribland särskilda lokaler och befordran av en tredje part, 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. 
(44 ) Med ”brevförsändelse” avses meddelande i skriftlig form på vilket fysiskt medium som helst, som ska 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. 
(45 ) Transport av landpost för egen räkning. 
(46 ) Transportat av luftpost för egen räkning. 
(47 ) Dessa tjänster omfattar inte informations- och/eller databehandling online (inklusive transaktionsbehandling) (ingår i CPC 843) som ingår i 6.B – Datatjänster och tillhörande tjänster.
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(48 ) Radio- och tv-utsändning definieras som den oavbrutna överföringskedja som krävs för utsändning av tv- och radioprogramsignaler till allmänheten, men omfattar inte återutsändningslänkar mellan operatörerna. 
(49 ) Vissa av Europeiska unionens medlemsstater har kvar ett offentligt deltagande i vissa teleoperatörer. Medlemsstaterna förbehåller sig rätten att behålla detta offentliga deltagande i framtiden. Detta innebär ingen begränsning av 

marknadstillträdet. I Belgien avgörs det statliga deltagandet och rösträtterna i Belgacom fritt av den lagstiftande makten i enlighet med lagen av den 21 mars 1991 om reform av statligt ägda vinstdrivande företag. 
(50 ) Omfattar telekommunikationstjänster som består i vidarebefordran och mottagande av radio- och tv-sändningar via satellit (den oavbrutna överföringskedja som krävs för utsändning av tv- och radioprogramsignaler till allmänheten). 

Här ingår försäljning av användning av satellittjänster, men inte försäljning av tv-programpaket till hushållen. 
(51 ) Den sektorsövergripande begränsningen för samhällsnyttiga tjänster omfattar distribution av kemikalier, läkemedel, sjukvårdsprodukter som medicinsk och kirurgisk apparatur, läkemedelssubstanser och föremål avsedda för medicinska 

ändamål, militär utrustning och ädelmetaller (och ädelstenar) och, i vissa medlemsstater, även distribution av tobak, tobaksprodukter och alkoholhaltiga drycker. 
(52 ) Dessa tjänster, som omfattar CPC 62271, ingår i ENERGITJÄNSTER i 19.D. 
(53 ) Omfattar inte underhåll och reparation, som ingår i FÖRETAGSTJÄNSTER i 6.B och 6.F.l. 

Omfattar inte detaljhandel med energiprodukter, som ingår i ENERGITJÄNSTER i 19.E. och 19.F. 
(54 ) Detaljhandel med läkemedel, sjukvårdsartiklar och ortopediska hjälpmedel ingår i PROFESSIONELLA TJÄNSTER i 6.A k. 
(55 ) Den sektorsövergripande begränsningen för samhällsnyttiga tjänster gäller. 
(56 ) Motsvarar avloppshantering. 
(57 ) Motsvarar avgasrening. 
(58 ) Motsvarar delar av skydd av naturen och landskapet. 
(59 ) Den sektorsövergripande begränsningen för samhällsnyttiga tjänster gäller. 
(60 ) Cateringverksamhet inom lufttransport ingår i KRINGTJÄNSTER FÖR TRANSPORT i 17.E.a –Marktjänster. 
(61 ) Den sektorsövergripande begränsningen för samhällsnyttiga tjänster gäller. 
(62 ) Den sektorsövergripande begränsningen för samhällsnyttiga tjänster gäller hamntjänster och andra sjöfartstjänster som innebär användning av offentlig egendom. 
(63 ) Utan att det påverkar vilka aktiviteter som kan betraktas som cabotage enligt nationell lagstiftning inbegriper denna förteckning inte nationellt cabotage, som antas omfatta transport av passagerare eller gods mellan en hamn eller plats i 

en av Europeiska unionens medlemsstater och en annan hamn eller plats i samma medlemsstat, inklusive på dess kontinentalsockel i enlighet med FN:s havsrättskonvention, och trafik som börjar och slutar i samma hamn eller plats i 
en av Europeiska unionens medlemsstater. 

(64 ) Utan att det påverkar vilka aktiviteter som kan betraktas som cabotage enligt nationell lagstiftning inbegriper denna förteckning inte nationellt cabotage, som antas omfatta transport av passagerare eller gods mellan en hamn i en av 
Europeiska unionens medlemsstater och en annan hamn i samma medlemsstat, inklusive på dess kontinentalsockel i enlighet med FN:s havsrättskonvention, och trafik som börjar och slutar i samma hamn eller plats i en av Europeiska 
unionens medlemsstater. 

(65 ) Utan att det påverkar vilka aktiviteter som kan betraktas som cabotage enligt nationell lagstiftning inbegriper denna förteckning inte nationellt cabotage, som antas omfatta transport av passagerare eller gods mellan en hamn eller plats i 
en av Europeiska unionens medlemsstater och en annan hamn eller plats i samma medlemsstat, inklusive på dess kontinentalsockel i enlighet med FN:s havsrättskonvention, och trafik som börjar och slutar i samma hamn eller plats i 
en av Europeiska unionens medlemsstater. 

(66 ) Utan att det påverkar vilka aktiviteter som kan betraktas som cabotage enligt nationell lagstiftning inbegriper denna förteckning inte nationellt cabotage, som antas omfatta transport av passagerare eller gods mellan en hamn eller plats i 
en av Europeiska unionens medlemsstater och en annan hamn eller plats i samma medlemsstat, inklusive på dess kontinentalsockel i enlighet med FN:s havsrättskonvention, och trafik som börjar och slutar i samma hamn eller plats i 
en av Europeiska unionens medlemsstater. 

(67 ) Den sektorsövergripande begränsningen för samhällsnyttiga tjänster gäller järnvägstransporttjänster som innebär användning av offentlig egendom. 
(68 ) Den sektorsövergripande begränsningen för samhällsnyttiga tjänster gäller. 
(69 ) Den sektorsövergripande begränsningen för samhällsnyttiga tjänster gäller i vissa medlemsstater. 
(70 ) Del av CPC 71235, som ingår i KOMMUNIKATIONSTJÄNSTER i 7.A – Post- och budtjänster. 
(71 ) Transport av bränsle i rörledning ingår i ENERGITJÄNSTER i 19.B. 
(72 ) Den sektorsövergripande begränsningen för samhällsnyttiga tjänster gäller. 
(73 ) Omfattar inte underhåll och reparation av transportutrustning, som ingår i FÖRETAGSTJÄNSTER i 6.F.1.1–6.F.l.4. 
(74 ) Den sektorsövergripande begränsningen för samhällsnyttiga tjänster gäller hamntjänster, andra kringtjänster som innebär användning av offentlig egendom, påskjutning och bogsering. 
(75 ) Denna åtgärd tillämpas på icke-diskriminerande grund. 
(76 ) Den sektorsövergripande begränsningen för samhällsnyttiga tjänster gäller hamntjänster, andra kringtjänster som innebär användning av offentlig egendom, påskjutning och bogsering. 
(77 ) Den sektorsövergripande restriktionen för samhällsnyttiga tjänster gäller tjänster som innebär användning av offentlig egendom. 
(78 ) Den sektorsövergripande restriktionen för samhällsnyttiga tjänster gäller tjänster som innebär användning av offentlig egendom. 
(79 ) Med ”likvärdig behandling” avses icke-diskriminerande behandling av Europeiska unionens flygbolag och leverantörer av datoriserade bokningssystemtjänster. 
(80 ) Kringtjänster för transport av bränsle i rörledning ingår i ENERGITJÄNSTER i 19.C. 
(81 ) Den sektorsövergripande begränsningen för samhällsnyttiga tjänster gäller. 
(82 ) Den sektorsövergripande begränsningen för samhällsnyttiga tjänster gäller. 
(83 ) Omfattar följande tjänster som tillhandahålls på arvodes- eller kontraktsbasis: rådgivnings- och konsulttjänster som rör gruvdrift, iordningställande av arbetsplatser på land, installation av borriggar på land, borrning, borrkronor, 

foderrör och produktionsrör, borrslamsteknik och tillhandahållande av borrslam, kontroll av fasta ämnen, fiske och särskilda åtgärder i borrhål, geologi vid brunnar och borrkontroll, tagning av borrkärnor, provning av brunnar, kablar, 
tillhandahållande och skötsel av kompletteringsvätskor (saltlösningar), tillhandahållande och installation av kompletteringsutrustning, cementering (tryckpumpning), stimulering (sprickbildning, syrabehandling och tryckpumpning), 
överhalning och reparation av brunnar, igenfyllning och nedläggning av brunnar. Omfattar inte direkt tillgång till eller exploatering av naturresurser. Omfattar inte iordningställande av arbetsplatser för utvinning av andra resurser än 
olja och gas (CPC 5115), som ingår i 8. BYGGTJÄNSTER.
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(84 ) Den sektorsövergripande begränsningen för samhällsnyttiga tjänster gäller. 
(85 ) Den sektorsövergripande begränsningen för samhällsnyttiga tjänster gäller. 
(86 ) Den sektorsövergripande begränsningen för samhällsnyttiga tjänster gäller. 
(87 ) Den sektorsövergripande begränsningen för samhällsnyttiga tjänster gäller. 
(88 ) Med undantag av konsulttjänster gäller den sektorsövergripande begränsningen för samhällsnyttiga tjänster. 
(89 ) Terapeutisk massage och brunnskurer ingår i 6.A.h – Läkar- och tandläkartjänster, 6.A.j.2 – Tjänster som tillhandahålls av sjuksköterskor, sjukgymnaster och paramedicinsk personal samt Hälso- och sjukvård (13.A och 13.C). 
(90 ) Den sektorsövergripande begränsningen för samhällsnyttiga tjänster gäller kurortstjänster och icketerapeutisk massage som tillhandahålls på en plats som är offentlig egendom (t.ex. vissa vattenkällor).
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BILAGA 7-A-3 

EU-PARTEN 

FÖRTECKNING ÖVER FÖRBEHÅLL ENLIGT ARTIKLARNA 7.18 OCH 7.19 

(NYCKELPERSONAL OCH PRAKTIKANTER MED AKADEMISK EXAMEN SAMT SÄLJARE AV 
FÖRETAGSTJÄNSTER) 

1. I nedanstående förteckning över förbehåll anges de näringsgrenar som liberaliserats av Europeiska unionen enligt 
artiklarna 7.7 och 7.13 och för vilken begränsningar för nyckelpersonal och praktikanter med akademisk examen 
enligt artiklarna 7.18 och 7.19 gäller samt specificeras dessa begränsningar. Förteckningen består av följande: 

a) En första kolumn där det anges i vilken sektor eller undersektor som begränsningarna gäller. 

b) En andra kolumn där de tillämpliga förbehållen beskrivs. 

EU-parten och dess medlemsstater gör inga åtaganden om nyckelpersonal och praktikanter med akademisk examen i 
näringsgrenar som inte liberaliseras (förblir obundna) enligt artikel 7.13. 

2. Vid identifieringen av enskilda sektorer och undersektorer avses med 

a) ISIC rev 3.1: Förenta nationernas internationella näringsgrensindelning (International Standard Industrial Classification 
of all Economic Activities) enligt Förenta nationernas statistikkontor (Statistical Office of the United Nations, Statistical 
Papers), Series M, N o 4, ISIC REV 3.1, 2002, 

b) CPC: den centrala produktindelning som det hänvisas till i fotnot 27 till artikel 7.25, 

c) CPC ver. 1.0: den centrala produktindelning (Central Products Classification) som anges i Förenta nationernas 
statistikkontors statistiska skrifter (Statistical Office of the United Nations, Statistical Papers), Series M, N o 77, CPC 
ver. 1.0, 1998. 

3. Åtaganden om nyckelpersonal och praktikanter med akademisk examen gäller inte om avsikten med eller följden av 
deras tillfälliga närvaro är att störa eller på annat sätt påverka resultatet av en konflikt eller förhandling mellan 
arbetsmarknadens parter. 

4. I nedanstående förteckning ingår inte åtgärder rörande kvalifikationskrav, kvalificeringsförfaranden, tekniska stan
darder samt villkor och förfaranden för licensiering, om de inte utgör en begränsning av marknadstillträde eller 
nationell behandling enligt artiklarna 7.18 och 7.19. Dessa åtgärder (t.ex. krav på att ha licens, skyldighet att 
tillhandahålla samhällsomfattande tjänster, krav på att ha erkända kvalifikationer i reglerade sektorer, krav på att 
klara särskilda examina, inbegripet språkexamina, krav på att ha juridisk hemvist i det territorium där den ekono
miska verksamheten bedrivs) gäller, även om de inte förtecknas, ändå för koreansk nyckelpersonal och koreanska 
praktikanter med akademisk examen. 

5. Alla villkor i EU-partens lagar och andra författningar rörande inresa, vistelse, arbete och socialförsäkringar ska 
fortsätta att gälla, inklusive förordningar om vistelseperiod, minimilön och kollektivavtal, även om de inte förtecknas 
nedan. 

6. I enlighet med artikel 7.1.3 innehåller förteckningen inte åtgärder rörande subventioner som parterna har beviljat. 

7. Förteckningen påverkar inte förekomsten av offentliga monopol och ensamrätt enligt förteckningen över åtaganden 
rörande etablering. 

8. I de sektorer där ekonomiska behovsprövningar tillämpas kommer det viktigaste kriteriet att vara en bedömning av 
den aktuella marknadssituationen i den medlemsstat eller region där tjänsten ska tillhandahållas, inbegripet antalet 
befintliga tjänsteleverantörer och följderna för dessa. 

9. De rättigheter och skyldigheter som följer av denna förteckning över åtaganden ska inte ha någon direkt (self- 
executing) effekt och ger alltså inte enskilda fysiska eller juridiska personer några direkta rättigheter. 

10. Följande förkortningar används i förteckningen nedan: 

AT Österrike 

BE Belgien 

BG Bulgarien 

CY Cypern
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CZ Tjeckien 

DE Tyskland 

DK Danmark 

EU Europeiska unionen, inklusive samtliga medlemsstater 

ES Spanien 

EE Estland 

FI Finland 

FR Frankrike 

EL Grekland 

HU Ungern 

IE Irland 

IT Italien 

LV Lettland 

LT Litauen 

LU Luxemburg 

MT Malta 

NL Nederländerna 

PL Polen 

PT Portugal 

RO Rumänien 

SK Slovakien 

SI Slovenien 

SE Sverige 

UK Förenade kungariket
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Sektor eller undersektor Beskrivning av förbehåll 

ALLA SEKTORER Ekonomisk behovsprövning 

BG, HU: Ekonomisk behovsprövning krävs för praktikanter med akademisk examen (1 ). 

ALLA SEKTORER Omfattning av företagsinterna förflyttningar av personal 

BG: Antalet anställda som förflyttas internt får inte överstiga 10 procent av det årliga genomsnittet av antalet EU-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 procent av det totala antalet anställda. 

HU: Obundet för en fysisk person som har varit delägare i en juridisk person i Korea. 

ALLA SEKTORER Praktikanter med akademisk examen 

För AT, DE, ES, FR, HU måste praktiken ha anknytning till den universitetsexamen som avlagts. 

ALLA SEKTORER Verkställande direktörer och revisorer 

AT: Verkställande direktörer för filialer av juridiska personer ska vara bosatta i Österrike. De fysiska personer inom en juridisk person eller en 
filial som har ansvar för att den österrikiska handelslagen (Handelsgesetzbuch) iakttas ska ha sin hemvist i Österrike. 

FI: En utländsk medborgare som bedriver näringsverksamhet i egenskap av privat företagare måste ha ett näringstillstånd och vara permanent 
bosatt i Europeiska unionen. För alla sektorer utom telekommunikationstjänster: krav på medborgarskap och bosättning för verkställande 
direktören för ett aktiebolag. För telekommunikationstjänster: permanent bosättning för verkställande direktören. 

FR: Verkställande direktören för en näring, en affärsverksamhet eller ett hantverksföretag behöver, om uppehållstillstånd saknas, ett särskilt 
godkännande. 

RO: Majoriteten av affärsföretagens revisorer samt deras ställföreträdare ska vara rumänska medborgare. 

SE: Verkställande direktören för en juridisk person eller en filial ska vara bosatt i Sverige. 

ALLA SEKTORER Erkännande 

EU: EU-direktiv om ömsesidigt erkännande av examensbevis är endast tillämpliga på EU-medborgare. Rätten att utöva ett reglerat yrke i en 
medlemsstat ger inte rätt att utöva det i en annan medlemsstat (2 ). 

4. TILLVERKNING (3 ) 

H. Förlagsverksamhet, grafisk produktion och reproduktion av 
inspelningar 

(ISIC rev 3.1: 22), utom förlagsverksamhet och grafisk pro
duktion på arvodes- eller kontraktsbasis (4 ) 

IT: Krav på medborgarskap för förläggare. 

PL: Krav på medborgarskap för chefredaktörer för tidningar och tidskrifter. 

SE: Krav på bosättning för förläggare och ägare av förlag eller tryckerier.
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Sektor eller undersektor Beskrivning av förbehåll 

6. FÖRETAGSTJÄNSTER 

A. Professionella tjänster 

a) Juridiska tjänster 

(CPC 861) (5 ) 

AT, CY, ES, EL, LT, MT, RO, SK: För fullt medlemskap i advokatsamfundet, som krävs för att vara verksam inom inhemsk rätt (EU-rätt och 
medlemsstatens rätt), gäller ett krav på medborgarskap. I ES kan de behöriga myndigheterna bevilja dispens. 

BE, FI: För fullt medlemskap i advokatsamfundet, som krävs för juridiska representationstjänster, gäller ett krav på medborgarskap tillsammans 
med krav på bosättning. I BE tillämpas kvoter för att uppträda inför Cour de cassation i icke-brottmål. 

utom juridisk rådgivning samt juridiska handlings- och intygs
tjänster som tillhandahålls av jurister som anförtrotts offentliga 
uppgifter, t.ex. notarier, ”huissiers de justice” och andra ”officiers 
publics et ministériels”. 

BG: Koreanska jurister kan endast tillhandahålla juridiska representationstjänster till en koreansk medborgare under förutsättning av ömse
sidighet och samarbete med en bulgarisk jurist. För juridiska medlingstjänster krävs permanent bosättning. 

FR: Juristers tillträde till yrkena avocat aupres de la Cour de Cassation och avocat aupres du Conseil d’Etat omfattas av kvoter, och det ställs även 
krav på medborgarskap. 

HU: För fullt medlemskap i advokatsamfundet gäller ett krav på medborgarskap tillsammans med krav på bosättning. För utländska jurister 
begränsas omfattningen av deras juridiska verksamhet till juridisk rådgivning, vilken ska ske på grundval av ett samarbetsavtal med en ungersk 
advokat eller advokatbyrå. 

LV: Krav på medborgarskap för advokater som avlagt advokateden, vilket är ett krav för att kunna uppträda som ombud i brottmål. 

DK: Endast advokater med dansk auktorisation och advokatbyråer som är registrerade i Danmark får marknadsföra juridiska rådgivnings
tjänster. För att erhålla dansk auktorisation krävs dansk juridisk examen. 

LU: Krav på medborgarskap för att tillhandahålla juridiska tjänster i fråga om luxemburgsk rätt och EU-rätt. 

SE: För medlemskap i advokatsamfundet, som endast krävs för att använda yrkestiteln ”advokat”, gäller ett krav på bosättning. 

b) 1. Redovisnings- och bokföringstjänster 

(CPC 86212 utom revisorstjänster, CPC 86213, CPC 86219 
och CPC 86220) 

FR: Tillhandahållande av redovisnings- och bokföringstjänster är beroende av ett beslut av ekonomi-, finans- och industriministern efter 
samråd med utrikesministern. Kravet på bosättning får inte överstiga fem år. 

b) 2. Revisorstjänster 

(CPC 86211 och 86212 utom redovisningstjänster) 

AT: Krav på medborgarskap för att uppträda som ombud inför behöriga myndigheter och för att utföra revision som föreskrivs i särskilda 
österrikiska lagar (t.ex. aktiebolagslagen, börslagen, banklagen). 

DK: Krav på bosättning. 

ES: Krav på medborgarskap för revisorer som utför lagstadgade revisioner och för administratörer, styrelsemedlemmar och delägare i andra 
företag än de som omfattas av det åttonde EU-direktivet om bolagsrätt. 

FI: Krav på bosättning för minst en av revisorerna i ett finskt aktiebolag. 

EL: Krav på medborgarskap för revisorer som utför lagstadgade revisioner.
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IT: Krav på medborgarskap för administratörer, styrelsemedlemmar och delägare i andra företag än de som omfattas av det åttonde EU- 
direktivet om bolagsrätt. Krav på bosättning för enskilda revisorer. 

SE: Endast revisorer som är godkända i Sverige får utföra lagstadgad revisionsverksamhet inom vissa juridiska enheter, bl.a. alla aktiebolag. 
Krav på bosättning för godkännande. 

c) Skatterådgivning 

(CPC 863) (6 ) 

AT: Krav på medborgarskap för att uppträda som ombud inför behöriga myndigheter. 

BG, SI: Krav på medborgarskap för specialister. 

HU: Krav på bosättning. 

d) Arkitekttjänster 

och 

e) Stadsplanering och landskapsarkitektur 

(CPC 8671 och CPC 8674) 

EE: Minst en ansvarig person (projektledare eller konsult) ska vara bosatt i Estland. 

BG: Utländska specialister ska ha minst två års erfarenhet från byggnadssektorn. Krav på medborgarskap för stadsplanering och landskaps
arkitektur. 

EL, HU, SK: Krav på bosättning. 

f) Ingenjörstjänster 

och 

g) Integrerade tekniska tjänster 

(CPC 8672 och CPC 8673) 

EE: Minst en ansvarig person (projektledare eller konsult) ska vara bosatt i Estland. 

BG: Utländska specialister ska ha minst två års erfarenhet från byggnadssektorn. 

SK: Krav på bosättning. 

EL, HU: Krav på bosättning (för CPC 8673 gäller kravet på bosättning endast praktikanter med akademisk examen). 

h) Läkar-, tandläkar- och psykologtjänster 

(CPC 9312 och ingår i CPC 85201) 

CZ, IT, SK: Krav på bosättning. 

CZ, RO, SK: För utländska fysiska personer krävs godkännande av de behöriga myndigheterna. 

BE, LU: För praktikanter med akademisk examen krävs godkännande av de behöriga myndigheterna för utländska fysiska personer. 

BG, MT: Krav på medborgarskap. 

DE: Krav på medborgarskap; dispens kan undantagsvis beviljas om det föreligger ett folkhälsointresse. 

DK: Ett begränsat tillstånd att utföra en särskild uppgift kan beviljas för högst 18 månader och förutsätter bosättning. 

FR: Krav på medborgarskap. Det är emellertid möjligt att utöva verksamhet inom ramen för årligen fastställda kvoter. 

LV: För utövande av läkaryrken av utländska medborgare krävs tillstånd från lokala hälsomyndigheter med en ekonomisk behovsprövning för 
läkare och tandläkare i en given region som underlag.
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PL: För utövande av läkaryrken av utländska medborgare krävs godkännande. Utländska läkare har begränsad rösträtt inom sina yrkes
sammanslutningar. 

PT: Krav på bosättning för psykologer. 

i) Veterinärtjänster 

(CPC 932) 

BG, DE, EL, FR, HU: Krav på medborgarskap. 

CZ och SK: Krav på medborgarskap och krav på bosättning. 

IT: Krav på bosättning. 

PL: Krav på medborgarskap. Utländska medborgare får ansöka om tillstånd att bedriva praktik. 

j) 1. Barnmorsketjänster 

(ingår i CPC 93191) 

AT: För att öppna praktik i Österrike ska den berörda personen ha utövat yrket i minst tre år före etablering av praktiken. 

BE, LU: För praktikanter med akademisk examen krävs godkännande av de behöriga myndigheterna för utländska fysiska personer. 

CY, EE, RO: För utländska fysiska personer krävs godkännande av de behöriga myndigheterna. 

FR: Krav på medborgarskap. Det är emellertid möjligt att utöva verksamhet inom ramen för årligen fastställda kvoter. 

IT: Krav på bosättning. 

LV: Ekonomiska behov som fastställs av det totala antalet barnmorskor i den givna regionen som godkänts av lokala hälsomyndigheter. 

PL: Krav på medborgarskap. Utländska medborgare får ansöka om tillstånd att bedriva praktik. 

j) 2. Tjänster som tillhandahålls av sjuksköterskor, sjukgymnaster 
och paramedicinsk personal 

(ingår i CPC 93191) 

AT: Utländska tjänsteleverantörer är endast tillåtna inom följande verksamheter: sjuksköterskor, sjukgymnaster, arbetsterapeuter, logoterapeu
ter, dietister och näringsterapeuter. För att öppna praktik i Österrike ska den berörda personen ha utövat yrket i minst tre år före etablering av 
praktiken. 

BE, FR, LU: För praktikanter med akademisk examen krävs godkännande av de behöriga myndigheterna för utländska fysiska personer. 

CY, CZ, EE, RO, SK: För utländska fysiska personer krävs godkännande av de behöriga myndigheterna. 

HU: Krav på medborgarskap. 

DK: Ett begränsat tillstånd att utföra en särskild uppgift kan beviljas för högst 18 månader och förutsätter bosättning. 

CY, CZ, EL, IT: Underställt ekonomisk behovsprövning: beslutet är beroende av antalet lediga platser och eventuella brister i regionerna. 

LV: Ekonomiska behov som fastställs av det totala antalet sjuksköterskor i den givna regionen som godkänts av lokala hälsomyndigheter.
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k) Detaljhandelsförsäljning av läkemedel och detaljhandelsförsälj
ning av sjukvårdsartiklar 

(CPC 63211) 

och andra tjänster som tillhandahålls av farmaceuter (7 ) 

FR: Krav på medborgarskap. Inom fastställda kvoter kan medborgare från Korea emellertid ha rätt att bedriva verksamhet, under förutsättning 
att de har en fransk farmaceutexamen. 

DE, EL, SK: Krav på medborgarskap. 

HU: Krav på medborgarskap, utom för detaljhandelsförsäljning av läkemedel samt detaljhandelsförsäljning av sjukvårdsartiklar och ortopediska 
hjälpmedel (CPC 63211). 

IT, PT: Krav på bosättning. 

D. Tjänster avseende fast egendom (8 ) 

a) som rör egen eller hyrd egendom 

(CPC 821) 

FR, HU, IT, PT: Krav på bosättning. 

LV, MT, SI: Krav på medborgarskap. 

b) arvodes- eller på kontraktsbasis 

(CPC 822) 

DK: Krav på bosättning såvida inte Erhvervs- og Selskabsstyrelsen beviljar dispens. 

FR, HU, IT, PT: Krav på bosättning. 

LV, MT, SI: Krav på medborgarskap. 

E. Uthyrning/leasing utan operatör 

e) som rör hushållsartiklar och varor för personligt bruk 

(CPC 832) 

EU: Krav på medborgarskap för specialister och för praktikanter med akademisk examen. 

f) Uthyrning av telekommunikationsutrustning 

(CPC 7541) 

EU: Krav på medborgarskap för specialister och för praktikanter med akademisk examen. 

F. Andra företagstjänster 

e) Teknisk provning och analys 

(CPC 8676) 

IT, PT: Krav på bosättning för biologer och analytiska kemister. 

f) Rådgivnings- och konsulttjänster som rör jordbruk, jakt och 
skogsbruk 

(ingår i CPC 881) 

IT: Krav på bosättning för agronomer och periti agrari.
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j) 2. Säkerhetstjänster 

(CPC 87302, CPC 87303, CPC 87304 och CPC 87305) 

BE: Krav på medborgarskap och bosättning för ledningspersonal. 

BG, CY, CZ, EE, LV, LT, MT, PL, RO, SI, SK: Krav på medborgarskap och bosättning. 

DK: Krav på medborgarskap och bosättning för chefer och för flygplatsbevakning. 

ES, PT: Krav på medborgarskap för specialistpersonal. 

FR: Krav på medborgarskap för verkställande direktörer och styrelsemedlemmar. 

IT: Krav på medborgarskap och bosättning för erhållande av det tillstånd som krävs för säkerhetsvakttjänster och värdetransporter. 

k) Tillhörande vetenskapliga och tekniska konsulttjänster 

(CPC 8675) 

BG: Krav på medborgarskap för specialister. 

DE: Krav på medborgarskap för lantmätare inom statliga verk. 

FR: Krav på medborgarskap för lantmäteriverksamhet som rör fastställandet av äganderätt och marklagstiftning. 

IT, PT: Krav på bosättning. 

l) 1. Underhåll och reparation av fartyg 

(ingår i CPC 8868) 

MT: Krav på medborgarskap. 

l) 2. Underhåll och reparation av utrustning för järnvägstransport 

(ingår i CPC 8868) 

LV: Krav på medborgarskap. 

l) 3. Underhåll och reparation av motorfordon, motorcyklar, 
snöskotrar och vägtransportutrustning 

(CPC 6112, CPC 6122, ingår i CPC 8867 och i CPC 8868) 

EU: För underhåll och reparation av motorfordon, motorcyklar och snöskotrar: krav på medborgarskap för specialister och för praktikanter 
med akademisk examen. 

l) 5. Underhåll och reparation av metallprodukter, maskiner (inte 
kontorsmaskiner), utrustning (inte transport- och kontors
utrustning) samt hushållsartiklar och personliga artiklar (9 ) 

(CPC 633, CPC 7545, CPC 8861, CPC 8862, CPC 8864, 
CPC 8865 och CPC 8866) 

EU: Krav på medborgarskap för specialister och praktikanter med akademisk examen, utom för: 

BE, DE, DK, ES, FR, EL, HU, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SE, UK för CPC 633, 8861, 8866; 

BG för reparation av hushållsartiklar och personliga artiklar (utom juvelerarvaror): CPC 63301, 63302, ingår i 63303, 63304, 63309; 

AT för CPC 633, 8861–8866, 

EE, FI, LV, LT för CPC 633, 8861–8866,
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CZ, SK för CPC 633, 8861–8865, och 

SI för CPC 633, 8861, 8866. 

m) Tjänster som omfattar rengöring av byggnader 

(CPC 874) 

CY, EE, MT, PL, RO, SI: Krav på medborgarskap för specialister. 

n) Fototjänster 

(CPC 875) 

LV: Krav på medborgarskap för specialiserade fototjänster. 

PL: Krav på medborgarskap för att tillhandahålla flygfototjänster. 

p) Tryckning och förlagsverksamhet 

(CPC 88442) 

SE: Krav på bosättning för förläggare och ägare av förlag eller tryckerier. 

q) Konferenstjänster 

(ingår i CPC 87909) 

SI: Krav på medborgarskap. 

r) 1. Översättar- och tolktjänster 

(CPC 87905) 

FI: Krav på bosättning för auktoriserade översättare. 

DK: Krav på bosättning för auktoriserade översättare och tolkar såvida inte Erhvervs- og Selskabsstyrelsen beviljar dispens. 

r) 3. Inkassotjänster 

(CPC 87902) 

BE, EL, IT: Krav på medborgarskap. 

r) 4. Kreditupplysning 

(CPC 87901) 

BE, EL, IT: Krav på medborgarskap. 

r) 5. Kopiering 

(CPC 87904) (10 ) 

EU: Krav på medborgarskap för specialister och för praktikanter med akademisk examen. 

8. BYGGTJÄNSTER OCH TILLHÖRANDE INGENJÖRSTJÄNSTER 
(CPC 511, CPC 512, CPC 513, CPC 514, CPC 515, CPC 516, 
CPC 517 och CPC 518) 

BG: Ekonomisk behovsprövning för specialister och krav på medborgarskap för praktikanter med akademisk examen.
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9. DISTRIBUTIONSTJÄNSTER 

(utom distribution av vapen, ammunition och krigsmateriel) 

C. Detaljhandel (11 ) 

c) Detaljhandel med livsmedel 

(CPC 631) 

FR: Krav på medborgarskap för tobakshandlare (dvs. buraliste). 

10. UNDERVISNING (endast privatfinansierad) 

A. Primärutbildning 

(CPC 921) 

FR: Krav på medborgarskap. Koreanska medborgare kan emellertid få tillstånd från behöriga myndigheter att etablera och driva en utbild
ningsanstalt, samt att undervisa. 

IT: Krav på medborgarskap för att tjänsteleverantörer ska ha rätt att utfärda nationellt erkända utbildningsbevis. 

EL: Krav på medborgarskap för lärare. 

B. Sekundärutbildning 

(CPC 922) 

FR: Krav på medborgarskap. Koreanska medborgare kan emellertid få tillstånd från behöriga myndigheter att etablera och driva en utbild
ningsanstalt, samt att undervisa. 

IT: Krav på medborgarskap för att tjänsteleverantörer ska ha rätt att utfärda nationellt erkända utbildningsbevis. 

EL: Krav på medborgarskap för lärare. 

LV: Krav på medborgarskap för teknisk och yrkesinriktad sekundärkoleutbildning för funktionshindrade studenter (CPC 9224). 

C. Högre utbildning 

(CPC 923) 

FR: Krav på medborgarskap. Koreanska medborgare kan emellertid få tillstånd från behöriga myndigheter att etablera och driva en utbild
ningsanstalt, samt att undervisa. 

CZ, SK: Krav på medborgarskap för högre utbildning, utom för teknisk och yrkesinriktad högskoleutbildning (CPC 92310). 

IT: Krav på medborgarskap för att tjänsteleverantörer ska ha rätt att utfärda nationellt erkända utbildningsbevis. 

DK: Krav på medborgarskap för lärare. 

12. FINANSIELLA TJÄNSTER 

A. Försäkringstjänster och försäkringsrelaterade tjänster AT: Ledningen för ett filialkontor måste bestå av två fysiska personer som är bosatta i Österrike.
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EE: För direkt försäkring får ledningsorganet för ett försäkringsaktiebolag med koreanskt ägande av kapitalet endast inbegripa koreanska 
medborgare i proportion till det koreanska ägandet, dock högst hälften av ledningsgruppens medlemmar. Den verkställande direktören för ett 
dotterbolag eller ett självständigt bolag måste vara permanent bosatt i Estland. 

ES: Krav på bosättning för att bedriva aktuarieverksamhet (eller två års erfarenhet). 

IT: Krav på bosättning för att bedriva aktuarieverksamhet. 

FI: De verkställande direktörerna och minst en revisor i ett försäkringsbolag ska vara bosatta i Europeiska unionen, såvida inte de behöriga 
myndigheterna har beviljat undantag. Generalagenten för ett utländskt försäkringsbolag ska ha sitt hemvist i Finland, såvida bolaget inte har 
sitt huvudkontor i Europeiska unionen. 

B. Banktjänster och andra finansiella tjänster (med undantag av 
försäkringstjänster) 

BG: Permanent bosättning i Bulgarien krävs för de verkställande direktörerna och ledningens företrädare. 

FI: En verkställande direktör och minst en revisor i kreditinstitut ska vara bosatta i Europeiska unionen, såvida inte Finansinspektionen har 
beviljat undantag. Mäklare (enskilda personer) som handlar med derivat ska ha sin hemvist i Europeiska unionen. 

IT: Krav på bosättning i en EU-medlemsstat för promotori di servizi finanziari (säljare av finansiella tjänster). 

LT: Minst en chef ska vara EU-medborgare. 

PL: Krav på medborgarskap för minst en av bankens verkställande direktörer. 

13. HÄLSO- OCH SJUKVÅRD SAMT SOCIALVÅRD 

(endast privatfinansierad) 

A. Sjukhustjänster 

(CPC 9311) 

B. Ambulanstjänster 

(CPC 93192) 

C. Vård på andra behandlingshem än sjukhus 

(CPC 93193) 

E. Sociala tjänster 

(CPC 933) 

FR: För det tillstånd som krävs för tillträde till ledande befattningar tas hänsyn till tillgången på lokala chefer. 

LV: Ekonomisk behovsprövning för läkare, tandläkare, barnmorskor, sjuksköterskor, sjukgymnaster och paramedicinsk personal. 

PL: För utövande av läkaryrket av utländska medborgare krävs godkännande. Utländska läkare har begränsad rösträtt inom sina yrkessamman
slutningar.
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14. TURISM OCH RESERELATERADE TJÄNSTER 

A. Hotell, restaurang och cateringverksamhet 

(CPC 641, CPC 642 och CPC 643) 

utom cateringverksamhet inom lufttransport (12 ) 

BG: Antalet utländska personer i ledande ställning får inte vara högre än antalet bulgariska medborgare i ledande ställning, i de fall där det 
offentligas (stat och/eller kommuner) andel av ett bulgariskt företags egna kapital överstiger 50 procent. 

B. Resebyråer och researrangörer (inbegripet reseledare) 

(CPC 7471) 

BG: Antalet utländska personer i ledande ställning får inte vara högre än antalet bulgariska medborgare i ledande ställning, i de fall där det 
offentligas (stat och/eller kommuner) andel av ett bulgariskt företags egna kapital överstiger 50 procent. 

C. Turistguidetjänster 

(CPC 7472) 

BG, CY, ES, FR, EL, HU, IT, LT, MT, PL, PT, SK: Krav på medborgarskap. 

15. REKREATIONS-, KULTUR- OCH SPORTTJÄNSTER 

(utom audiovisuella tjänster) 

A. Underhållningstjänster (inbegripet teater, levande musik, cir
kusuppträdanden och diskotek) 

(CPC 9619) 

FR: För det tillstånd som krävs för tillträde till ledande befattningar gäller ett krav på medborgarskap om tillstånd krävs för mer än två år. 

16. TRANSPORTTJÄNSTER 

A. Sjötransport 

a) Internationell passagerartransport 

(CPC 7211 utom nationellt cabotage). 

EU: Krav på medborgarskap för fartygsbesättningar. 

AT: Krav på medborgarskap för majoriteten av de verkställande direktörerna.
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b) Internationell godstransport 

(CPC 7212 utom nationellt cabotage) 

D. Vägtransport 

a) Passagerartransport 

(CPC 7121 och CPC 7122) 

AT: Krav på medborgarskap för personer och aktieägare som har rätt att företräda en juridisk person eller ett partnerskap. 

DK: Krav på medborgarskap och bosättning för chefer. 

BG, MT: Krav på medborgarskap. 

b) Godstransport 

(CPC 7123, utom transport av post för egen räkning (13 )). 

AT: Krav på medborgarskap för personer och aktieägare som har rätt att företräda en juridisk person eller en delägare. 

BG, MT: Krav på medborgarskap. 

E. Transport i rörledning av andra varor än bränsle (14 ) 

(CPC 7139) 

AT: Krav på medborgarskap för verkställande direktörer. 

17. KRINGTJÄNSTER FÖR TRANSPORT (15 ) 

A. Kringtjänster för sjöfart 

a) Godshantering i samband med sjöfart 

b) Lagring och magasinering 

(ingår i CPC 742) 

c) Tullklarering 

d) Containerterminaler och depåtjänster 

e) Agent- och mäklartjänster rörande sjöfart 

f) Fraktspeditionstjänster rörande sjöfart 

g) Uthyrning av fartyg med besättning 

(CPC 7213) 

AT: Krav på medborgarskap för majoriteten av de verkställande direktörerna. 

BG, MT: Krav på medborgarskap. 

DK: Krav på bosättning för tullklareringstjänster. 

EL: Krav på bosättning för tullklareringstjänster. 

IT: Krav på bosättning för raccomandatorio marittimo.
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Sektor eller undersektor Beskrivning av förbehåll 

h) Bogsering och påskjutning av fartyg 

(CPC 7214) 

i) Stödtjänster för sjöfart 

(ingår i CPC 745) 

j) Övriga stöd- och kringtjänster (utom catering) 

(ingår i CPC 749) 

D. Kringtjänster för vägtransport AT: Krav på medborgarskap för personer och aktieägare som har rätt att företräda en juridisk person eller en delägare. 

BG, MT: Krav på medborgarskap. 

d) Uthyrning av nyttovägfordon med operatör 

(CPC 7124) 

F. Kringtjänster för transport i rörledning av andra varor än 
bränsle (16 ) 

AT: Krav på medborgarskap för verkställande direktörer. 

a) Lagring och magasinering av andra varor än bränsle som 
transporteras i rörledning 

(ingår i CPC 742) 

19. ENERGITJÄNSTER 

A. Tjänster i samband med gruvdrift 

(CPC 883) (17 ) 

SK: Krav på bosättning. 

20. ANDRA TJÄNSTER SOM INTE NÄMNS NÅGON ANNAN
STANS 

a) Tvättning, rengöring och färgning 

(CPC 9701) 

EU: Krav på medborgarskap för specialister och praktikanter med akademisk examen. 

b) Hårvård 

(CPC 97021) 

EU: Krav på medborgarskap för specialister och praktikanter med akademisk examen.
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Sektor eller undersektor Beskrivning av förbehåll 

c) Hudvård, manikyr och pedikyr 

(CPC 97022) 

EU: Krav på medborgarskap för specialister och praktikanter med akademisk examen. 

d) Annan skönhetsvård 

(CPC 97029) 

EU: Krav på medborgarskap för specialister och praktikanter med akademisk examen. 

e) Kurortstjänster och icketerapeutisk massage, om de tillhanda
hålls för avslappning och fysiskt välbefinnande och inte för 
medicinska ändamål eller rehabilitering (18 ) 

(CPC ver. 1.0 97230) 

EU: Krav på medborgarskap för specialister och praktikanter med akademisk examen. 

(1 ) När det gäller tjänstesektorer, håller sig dessa begränsningar inom ramen för vad som anges i gällande GATS-åtaganden. 
(2 ) För att tredjelandsmedborgares kvalifikationer ska erkännas i hela Europeiska unionen krävs att ett avtal om ömsesidigt erkännande förhandlas fram i enlighet med artikel 7.21 i avtalet. 
(3 ) Denna sektor omfattar inte rådgivningstjänster rörande tillverkning, som ingår i FÖRETAGSTJÄNSTER i 6.F.h. 
(4 ) Förlagsverksamhet och grafisk produktion på arvodes- eller kontraktsbasis ingår i FÖRETAGSTJÄNSTER i 6.F.p. 
(5 ) Omfattar juridisk rådgivning, juridisk representation, juridiska skiljemanna- och förliknings-/medlingstjänster samt juridiska handlings- och intygstjänster. Tillhandahållande av juridiska tjänster är endast tillåtet i folkrätten, EU-rätten och 

rätten i alla jurisdiktioner där investeraren eller dennes personal är behörig att vara verksam som jurist och är, i likhet med tillhandahållande av andra tjänster, föremål för tillämpliga villkor och förfaranden för licensiering i Europeiska 
unionens medlemsstater. För jurister som tillhandahåller tjänster i fråga om folkrätt och utländsk rätt kan dessa bl.a. bestå i efterlevnad av lokala uppförandekoder, användning av hemlandets yrkestitel (om man inte fått erkännande med 
värdlandets yrkestitel), försäkringskrav, enkel registrering hos värdlandets advokatsamfund eller förenklad antagning till värdlandets advokatsamfund genom ett lämplighetstest och juridisk eller yrkesmässig hemvist i värdlandet. Juridiska 
tjänster som gäller EU-rätt ska i princip utföras av eller genom en advokat som är medlem i ett advokatsamfund i EU och som agerar i eget namn, och juridiska tjänster i fråga om rätten i en av Europeiska unionens medlemsstater ska i 
princip utföras av eller genom en advokat som är medlem i denna medlemsstats advokatsamfund och som agerar i eget namn. Det kan därför krävas fullt medlemskap i advokatsamfundet i den aktuella medlemsstaten i Europeiska 
unionen för att uppträda som ombud inför domstolar och andra behöriga myndigheter i EU eftersom det inbegriper utövande av EU-processrätt och nationell processrätt. I vissa medlemsstater är utländska jurister som inte är fullständiga 
medlemmar i advokatsamfundet emellertid tillåtna att uppträda som ombud i civilrättsliga förfaranden för en part som är medborgare i eller hör till den stat där juristen har rätt att utöva sitt yrke. 

(6 ) Omfattar inte juridisk rådgivning och juridisk representation i skattefrågor, som ingår i 6.A.a – Juridiska tjänster. 
(7 ) Tillhandahållande av läkemedel till allmänheten är, i likhet med tillhandahållande av andra tjänster, föremål för tillämpliga villkor och förfaranden för licensiering och kvalificering i Europeiska unionens medlemsstater. Som en allmän 

regel är denna verksamhet förbehållen farmaceuter. I vissa medlemsstater är endast tillhandahållandet av receptbelagda läkemedel förbehållet farmaceuter. 
(8 ) Tjänsten i fråga rör fastighetsmäklares verksamhet och påverkar inte rättigheter/restriktioner för fysiska och juridiska personer som köper fast egendom. 
(9 ) Underhåll och reparation av transportutrustning (CPC 6112, 6122, 8867 och CPC 8868) ingår i 6.F.l.1–6.F.l.4. Underhåll och reparation av kontorsmaskiner och kontorsutrustning, inbegripet datorer (CPC 845), ingår i 6.B – 

Datatjänster och tillhörande tjänster. 
(10 ) Omfattar inte tryckning, som omfattas av CPC 88442 och ingår i 6.F.p. 
(11 ) Omfattar inte underhåll och reparation, som ingår i FÖRETAGSTJÄNSTER i 6.B och 6.F.l. Omfattar inte detaljhandel med energiprodukter, som ingår i ENERGITJÄNSTER i 19.E och 19.F. 
(12 ) Cateringverksamhet inom lufttransport ingår i KRINGTJÄNSTER FÖR TRANSPORT i 17.E.a – Marktjänster. 
(13 ) Ingår i CPC 71235, som ingår i KOMMUNIKATIONSTJÄNSTER i 7.A – Post- och budtjänster. 
(14 ) Transport av bränsle i rörledning ingår i ENERGITJÄNSTER i 19.B. 
(15 ) Omfattar inte underhåll och reparation av transportutrustning, som ingår i FÖRETAGSTJÄNSTER i 6.F.l.1–6.F.1.4. 
(16 ) Kringtjänster för transport av bränsle i rörledning ingår i ENERGITJÄNSTER i 19.C. 
(17 ) Omfattar följande tjänster som tillhandahålls på arvodes- eller kontraktsbasis: rådgivnings- och konsulttjänster som rör gruvdrift, iordningställande av arbetsplatser på land, installation av borriggar på land, borrning, borrkronor, foderrör 

och produktionsrör, borrslamsteknik och tillhandahållande av borrslam, kontroll av fasta ämnen, fiske och särskilda åtgärder i borrhål, geologi vid brunnar och borrkontroll, tagning av borrkärnor, provning av brunnar, kablar, 
tillhandahållande och skötsel av kompletteringsvätskor (saltlösningar), tillhandahållande och installation av kompletteringsutrustning, cementering (tryckpumpning), stimulering (sprickbildning, syrabehandling och tryckpumpning), 
överhalning och reparation av brunnar, igenfyllning och nedläggning av brunnar. Omfattar inte iordningställande av arbetsplatser för utvinning av andra resurser än olja och gas (CPC 5115), som ingår i 8 – BYGGTJÄNSTER OCH 
TILLHÖRANDE INGENJÖRSTJÄNSTER. 

(18 ) Terapeutisk massage och brunnskurer ingår i 6.A.h – Läkar- och tandläkartjänster, 1.A.j.2 – Tjänster som tillhandahålls av sjuksköterskor, sjukgymnaster och paramedicinsk personal samt Hälso- och sjukvård (13.A och 13.C).
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BILAGA 7-A-4 

KOREA 

FÖRTECKNING ÖVER SÄRSKILDA ÅTAGANDEN ENLIGT ARTIKLARNA 7.7, 7.13, 7.18 OCH 7.19 

A. Förteckning över särskilda åtaganden i tjänstesektorer 

INLEDANDE ANMÄRKNINGAR 

1. I nedanstående förteckning över åtaganden (nedan kallad förteckningen) anges de tjänstesektorer som liberaliserats av 
Europeiska unionen enligt artiklarna 7.7 och 7.13 och, i form av förbehåll, de begränsningar i fråga om marknads
tillträde och nationell behandling som gäller för tjänster och tjänsteleverantörer från EU-parten i dessa sektorer. 
Förteckningen består av följande: 

a) En första kolumn som anger den sektor eller undersektor som Koreas åtagande gäller och räckvidden av de 
liberaliseringar som förbehållen avser. 

b) En andra kolumn som beskriver de tillämpliga förbehållen till artiklarna 7.5 och 7.11 i den sektor eller undersektor 
som anges i den första kolumnen. 

c) En tredje kolumn som beskriver de tillämpliga förbehållen till artiklarna 7.6 och 7.12 i den sektor eller undersektor 
som anges i den första kolumnen. 

d) En fjärde kolumn som beskriver särskilda åtaganden vad gäller åtgärder som rör gränsöverskridande tillhandahål
lande av tjänster och etableringar inom tjänstesektorn som inte omfattas av förteckningen enligt artiklarna 7.5 och 
7.11 samt artiklarna 7.6 och 7.12. 

Åtaganden görs inte för tillhandahållandet av tjänster inom sektorer eller undersektorer som inte omfattas av detta 
avtal och som inte nämns i förteckningen. 

2. Åtgärder som är oförenliga med både artiklarna 7.5 och 7.11 och artiklarna 7.6 och 7.12 ska föras upp i kolumnen 
för artiklarna 7.5 och 7.11. I detta fall anses även villkoren eller kvalifikationskraven för artiklarna 7.6 och 7.12 ha 
uppfyllts ( 1 ). 

3. Fyra olika leveranssätt anges i förteckningen: 

a) Med leveranssätt 1, ”gränsöverskridande leverans” avses leverans från en parts territorium till den andra partens 
territorium i enlighet med artikel 7.4.3 a i. 

b) Med leveranssätt 2, ”utnyttjande utomlands”, avses leverans inom en parts territorium till en tjänstekonsument från 
den andra parten i enlighet med artikel 7.4.3 a ii. 

c) Med leveranssätt 3, ”kommersiell närvaro” avses leverans av en tjänst genom en etablering i enlighet med artikel 7.9 
a. 

d) Med leveranssätt 4, ”närvaro av fysiska personer” avses leverans av en tjänst genom närvaro av fysiska personer i 
enlighet med artikel 7.17. 

4. Trots artikel 7.11 behöver icke-diskriminerande krav för ett företags bolagsform inte anges i förteckningen för att de 
ska kunna behållas eller antas av Korea. 

5. Korea gör inga åtaganden enligt artiklarna 7.18 och 7.19 om nyckelpersonal och praktikanter med akademisk examen 
och säljare av företagstjänster i näringsgrenar som inte har liberaliserats enligt artiklarna 7.7 och 7.13. 

Koreas åtaganden enligt artiklarna 7.18 och 7.19 om nyckelpersonal och praktikanter med akademisk examen och 
säljare av företagstjänster gäller inte när avsikten med eller effekten av deras tillfälliga närvaro är att störa eller på annat 
sätt påverka resultatet av en konflikt eller förhandling mellan arbetsmarknadens parter. 

Korea får vidta åtgärder avseende fysiska personer som vill få tillträde till den koreanska arbetsmarknaden och åtgärder 
avseende medborgarskap, bosättning eller fast anställning. 

Nyckelpersonal, praktikanter med akademisk examen och säljare av företagstjänster vars inresa och tillfälliga vistelse är 
tillåten ska följa Koreas invandrings- och arbetsmarknadslagstiftning. 

6. Vid identifieringen av enskilda sektorer och undersektorer avses med CPC den centrala produktindelning som det 
hänvisas till i fotnot 27 till artikel 7.25. 

7. I förteckningen ingår inte åtgärder rörande kvalifikationskrav, kvalificeringsförfaranden, tekniska standarder samt vill
kor och förfaranden för licensiering, om de inte utgör en begränsning av marknadstillträde eller nationell behandling i 
den mening som avses i artiklarna 7.5 och 7.11 samt artiklarna 7.6 och 7.12. Dessa åtgärder (t.ex. krav på att ha 
licens, skyldighet att tillhandahålla samhällsomfattande tjänster, krav på att ha erkända kvalifikationer i reglerade 
sektorer, krav på att klara särskilda examina, inbegripet språkexamina, och krav på att ha juridisk hemvist i det 
territorium där den ekonomiska verksamheten bedrivs) gäller, även om de inte förtecknas, ändå tjänster och tjäns
televerantörer från EU-parten.

SV 14.5.2011 Europeiska unionens officiella tidning L 127/1251 

( 1 ) Vid tillämpning av denna punkt är behandling enligt artiklarna 7.6 och 7.12 inte mindre fördelaktig än behandling i frihandelsavtal 
som Korea är part i och som kommer att träda i kraft efter detta avtals undertecknande.

1635 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 31 schwedischer Vertragstext (Normativer Teil) 1253 von 1432

www.parlament.gv.at



8. I enlighet med artikel 7.1 innehåller förteckningen inte åtgärder rörande subventioner som Korea har beviljat, inklusive 
statliga lån, garantier och försäkringar. 

9. De rättigheter och skyldigheter som följer av denna förteckning över åtaganden ska inte ha någon direkt (self-executing) 
effekt och ger alltså inte enskilda fysiska eller juridiska personer några direkta rättigheter.

SV L 127/1252 Europeiska unionens officiella tidning 14.5.2011
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Leveranssätt: 1) Gränsöverskridande leverans 2) Utnyttjande utomlands 3) Kommersiell närvaro 4) Närvaro av fysiska personer 

Sektor eller undersektor Begränsningar av marknadstillträde Begränsningar av nationell behandling Ytterligare åtaganden 

I. HORISONTELLA ÅTAGANDEN 

”Obundet*” betyder obundet till följd av teknisk ogenomförbarhet. 

”**” Dubbla asterisker vid CPC-numret anger att motsvarande tjänsteundersektor i förteckningen endast omfattar en del eller delar av tjänsteundersektorn i det angivna CPC-numret. 

ALLA SEKTORER I FÖRTECKNINGEN 3) Förvärv av befintliga inhemska företags utestående 
lager på exempelvis energi- eller luftfartsområdet som 
görs av fysiska personer eller juridiska personer från 
den andra parten. 

Obundet för åtgärder som avser överföring eller nyttjande 
av statliga bolags eller offentliga myndigheters ägarintres
sen eller tillgångar, och överföring till den privata sektorn 
av alla eller delar av de tjänster som tillhandahålls av 
offentliga myndigheter. (1 ) (2 ) 

1) 2) 3) Obundet för åtgärder som rör skjutvapen, svärd och spräng
ämnen, inklusive tillverkning, användning, försäljning, lagring, transport, im
port, export och innehav av skjutvapen, svärd eller sprängämnen. 

1) 2) För företagstjänster, obundet för åtgärder som rör export och åter
export av kontrollerade varor, programvara och teknologi. 

ALLA SEKTORER I FÖRTECKNINGEN Obundet för åtgärder som ger rättigheter till eller positivt 
särbehandlar socialt eller ekonomiskt missgynnade grup
per som funktionshindrade, personer som har gjort he
dervärda insatser för staten samt etniska minoriteter. (3 ) 

3) Förvärv av mark är obundet förutom 

a) att förvärv av mark av företag som inte betraktas som utländska enligt 
lagen om utlänningars förvärv av mark är tillåtet, och 

ALLA SEKTORER I FÖRTECKNINGEN Obundet för åtgärder som berör förvaltningen och drif
ten av ett statligt ägt informationssystem som innehåller 
information om statligt ägande eller information som har 
samlats in inom ramen för statens tillsynsfunktion och 
befogenheter. Detta förbehåll gäller inte betalnings- och 
avvecklingssystem för finansiella tjänster. 

b) att förvärv av mark av företag som betraktas som utländska enligt lagen 
om utlänningars förvärv av mark och filialer till utländska företag är tillåtet, 
efter godkännande eller förhandsanmälan enligt lagen om utlänningars för
värv av mark, för följande legitima affärsändamål: 

— Mark som används för att tillhandahålla tjänster inom ramen för 
normal affärsverksamhet. 

— Mark som används till bostäder för ledande personal inom företaget i 
enlighet med relevanta lagar. 

— Mark som används för att uppfylla krav på markägande som anges i 
relevanta lagar.
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Leveranssätt: 1) Gränsöverskridande leverans 2) Utnyttjande utomlands 3) Kommersiell närvaro 4) Närvaro av fysiska personer 

Sektor eller undersektor Begränsningar av marknadstillträde Begränsningar av nationell behandling Ytterligare åtaganden 

ALLA SEKTORER I FÖRTECKNINGEN 4) (4 ) Nyckelpersonal och säljare av företagstjänster 

Obundet utom för åtagandena i avsnitt D ”Tillfällig när
varo av fysiska personer i affärssyfte”. 

Praktikanter med akademisk examen 

Obundet för följande sektorer eller undersektorer: 

CPC 861, CPC 862, CPC 863, CPC 851, CPC 853, CPC 
82201**, CPC 82202**, CPC 82203**, CPC 82204**, 
CPC 82205**, CPC 82206**, CPC 83104, CPC 832, 
CPC 86761**, CPC 86763**, CPC 86769**, CPC 633, 
CPC 8861, CPC 8862, CPC 8863, CPC 8864, CPC 8865, 
CPC 8866, CPC 874**, CPC 7512**, Telekommunika
tionstjänster, distributionstjänster utom CPC 8929**, un
dervisning, CPC 9401**, CPC 9402**, CPC 641, CPC 
642, CPC 6431**, CPC 7471, CPC 87905, CPC 96191, 
CPC 96192, CPC 962, CPC 7472, CPC 7211, CPC 7212, 
CPC 7111, CPC 7112, CPC 71233**, CPC 9702, ISIC rev 
3.1 (5 ): 011, 012, 013, 015. 

4) Förvärv av mark är obundet med undantag för att arrenderätt är tillåtet. 

II. SEKTORSPECIFIKA ÅTAGANDEN 

1. FÖRETAGSTJÄNSTER 

A. Professionella tjänster 

a. Juridiska tjänster 

(CPC 861) 

u t o m 

i) uppträdande som ombud vid juri
diska eller lagstadgade förfaranden i 
domstolar och andra regerings
organ samt utarbetandet av juri
diska handlingar för sådana för
faranden, 

ii) uppträdande som ombud vid upp
rättande av handlingar inför nota
rius publicus, 

1) 2) 3) a) Juridiska tjänster får endast tillhandahål
las av en byeon-ho-sa (koreansk licensierad advokat) som 
upptagits i det koreanska advokatsamfundet. 

En byeon-ho-sa (koreansk licensierad advokat) eller en 
beop-mu-sa (koreansk auktoriserad notarie) som är verk
sam i Korea måste etablera ett kontor i jurisdiktionen för 
den distriktsdomstol där han eller hon är verksam. En 
gong-jeung-in (koreansk notarius publicus) måste etablera 
ett kontor i jurisdiktionen för den distriktsåklagarmyndig
het som han eller hon är verksam vid. 

1) 2) 3) Samma begränsningar som i b i kolumnen med begränsningar av 
marknadstillträde. 

1. Uppträdande som 
ombud vid internatio
nella skiljedomsförfaran
den i samband med 
handelstvister är tillåtet, 
under förutsättning att 
de tillämpliga procedur
reglerna och materiella 
rättsreglerna är antingen 
de lagar som den ut
ländska juridiska rådgi
varen är kvalificerad att 
praktisera i Korea, eller 
internationella regler.
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Leveranssätt: 1) Gränsöverskridande leverans 2) Utnyttjande utomlands 3) Kommersiell närvaro 4) Närvaro av fysiska personer 

Sektor eller undersektor Begränsningar av marknadstillträde Begränsningar av nationell behandling Ytterligare åtaganden 

iii) verksamhet som rör konsulttjänster 
i arbetsmarknadsfrågor eller ett mål 
som rör förvärv, förlust eller änd
ring av rättigheter som avser fast 
egendom i Korea, immateriella rät
tigheter, utvinningsrättigheter eller 
andra rättigheter till följd av regi
strering av dessa vid regeringsorgan 
i Korea, och 

Endast en byeon-ho-sa (koreansk licensierad advokat) får 
bilda följande typer av juridiska personer: beop-yool-sa- 
mu-so (advokatbyrå), beop-mu-beop-in (advokatbyrå med 
delägare), beop-mu-beop-in (yoo-han) (advokatbyrå i form 
av aktiebolag), eller beop-mu-jo-hap (advokatbyrå med de
lägare i form av aktiebolag). En person som inte är ko
reansk licensierad advokat får inte investera i någon av 
dessa typer av juridiska personer. 

b) Obundet för andra juridiska tjänster än de som till
låts i a (6 ), utom för följande: 

2. Yrkestitel på det 
egna språket får använ
das, under förutsättning 
att användningen sker 
med hänvisning till ”ut
ländsk juridisk rådgi
vare” på koreanska. 

3. Firmanamn får an
vändas, under förutsätt
ning att användningen 
sker med hänvisning till 
”utländsk byrå för juri
disk rådgivning” på ko
reanska. 

iv) verksamhet i ett mål som rör famil
jerelationer eller arv, där en av par
terna är koreansk medborgare eller 
fastigheten i fråga är belägen i Ko
rea. 

i) Senast då detta avtal träder i kraft ska Korea, med 
förbehåll för vissa villkor i överensstämmelse med 
detta avtal, tillåta advokatbyråer från Europeiska 
unionens medlemsstater att etablera representations
kontor (Foreign Legal Consultant offices) i Korea, och 
advokater licensierade i Europeiska unionens med
lemsstater att tillhandahålla juridiska rådgivnings
tjänster rörande lagstiftningen i den jurisdiktion 
där de har licensierats och offentlig internationell 
rätt som utländska juridiska rådgivare i Korea. 

ii) Senast två år efter detta avtals ikraftträdande ska 
Korea tillåta ett representationskontor, med för
behåll för vissa villkor i överensstämmelse med 
detta avtal, att ingå särskilda samarbetsavtal med 
koreanska advokatbyråer för att gemensamt hantera 
mål som både omfattar nationell och utländsk rätt 
och dela på vinsten från sådana mål. 

iii) Senast fem år efter detta avtals ikraftträdande ska 
Korea tillåta advokatbyråer från Europeiska unio
nens medlemsstater att, med förbehåll för vissa vill
kor i överensstämmelse med detta avtal, bilda sam
riskföretag med koreanska advokatbyråer. Korea får 
införa begränsningar för andelen rösträtter och ägar
intressen i samriskföretagen. Sådana samriskföretag 
får, med förbehåll för vissa villkor, anställa kore
anska licensierade advokater som delägare eller 
medhjälpare.
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Sektor eller undersektor Begränsningar av marknadstillträde Begränsningar av nationell behandling Ytterligare åtaganden 

4) Obundet utom enligt vad som anges i avsnittet om 
horisontella åtaganden. Fri rörlighet för fysiska per
soner är endast tillåten i samband med kommersiell 
närvaro. 

Det är endast tillåtet med juridiska rådgivningstjäns
ter rörande lagarna i den jurisdiktion i vilken de 
utländska advokaterna är licensierade samt interna
tionell offentlig rätt. 

4) Obundet, utom enligt vad som anges i avsnittet om horisontella åta
ganden. 

Följande information ges enbart som upplysning: 

1. En utländsk advokat som vill bedriva verksamhet som utländsk juridisk rådgivare i Korea måsta godkännas av justitieministern, registrera sig hos det koreanska advokatsamfundet, ha utövat advokatyrket i 
minst tre år i den jurisdiktion där han eller hon är kvalificerad att verka som advokat och ha gott anseende som advokat i denna jurisdiktion. 

2. Justitieministerns godkännande och registrering hos det koreanska advokatsamfundet krävs för att etablera ett representationskontor i Korea. Ett representationskontor består av en eller flera utländska 
juridiska rådgivare som har godkänts av justitieministern. Kontoret måste ha trovärdighet och sakkunskap, och tillräcklig kapacitet för att kunna betala ut eventuella skadestånd till klienter. Chefen för 
representationskontoret måsta ha utövat advokatyrket i minst sju år, inklusive tre år i den jurisdiktion som han eller hon är kvalificerad att verka i. 

3. Ett representationskontor får bedriva vinstdrivande verksamhet under förutsättning att närvaron i Korea präglas av en sund affärsplan och finansiell bas. 

4. Vad gäller åtagandet i denna sektor kan endast en advokatbyrå etablerad enligt relevant rätt i en av Europeiska unionens medlemsstater etablera representationskontor i Korea. Ingen underordnad eller 
beroende juridisk person, inklusive men inte begränsat till en filial, ett lokalkontor, ett dotterbolag eller ett samriskföretag till advokatbyrån från ett tredjeland får etablera representationskontor i Korea. 

5. En utländsk juridisk rådgivare måste vistas i Korea minst 180 dagar om året. 

b. Redovisnings-, revisors- och bokförings
tjänster 

(CPC 862) 

1) 2) 3) a) Endast en gae-in-sa-mu-so (enskild närings
idkare), en gam-sa-ban (speciell revisionsenhet) eller en 
hoe-gye-boep-in (redovisningsfirma) etablerad i Korea av 
en gong-in-hoe-gye-sa (koreansk auktoriserad revisor) regi
strerad enligt lagen om auktoriserade revisorer får tillhanda
hålla redovisnings- och revisorstjänster. En person som 
inte är en koreansk auktoriserad revisor får inte investera 
i någon av dessa typer av juridiska personer. 

Endast en gong-in-hoe-gye-sa (koreansk auktoriserad revi
sor) i en speciell revisionsenhet eller en redovisningsfirma 
får tillhandahålla sådana revisorstjänster som regleras i 
lagen om extern revision av aktiebolag. 

b) Obundet för andra redovisnings- och revisorstjäns
ter än de redovisnings- och revisorstjänster som det är 
tillåtet att tillhandahålla enligt a (7 ), med undantag av 
följande tjänster: 

i) Senast då detta avtal träder i kraft ska Korea, med 
förbehåll för vissa villkor i överensstämmelse med 
detta avtal, tillåta 

1) 2) 3) Samma begränsningar som i b i kolumnen för marknadstillträde. 1) 2) 3) En koreansk 
redovisningsfirma eller 
kontor kan, genom att 
betala en årlig medlems
avgift, bli medlem i in
ternationella redovis
ningsorganisationer som 
ingår i världsomspän
nande nätverk. 

Följande tjänster får le
vereras till en koreansk 
redovisningsfirma eller 
kontor via ett medlem
skapsavtal: 

i) Konsulttjänster 
som gäller ut
ländska redovis
ningsstandarder 
och revision. 

ii) Fortbildning av 
auktoriserade revi
sorer.
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Sektor eller undersektor Begränsningar av marknadstillträde Begränsningar av nationell behandling Ytterligare åtaganden 

a) auktoriserade revisorer från Europeiska unionens 
medlemsstater som är registrerade i en av Europe
iska unionens medlemsstater eller redovisningsfir
mor etablerade enligt en av Europeiska unionens 
medlemsstaters rätt, att tillhandahålla konsulttjäns
ter rörande redovisningslagarna i den jurisdiktion 
där de är registrerade eller internationella redovis
ningsregler och redovisningsstandarder via kontor 
etablerade i Korea, och 

iii) Överföring av revi
sionsteknik. 

iv) Utbyte av infor
mation. 

b) auktoriserade revisorer från Europeiska unionens 
medlemsstater som är registrerade en av i Europe
iska unionens medlemsstater att arbeta i hoe-gye- 
beop-in (koreanska redovisningsfirmor). 

4) Fysiska personer 
som är registrerade 
som auktoriserade revi
sorer enligt sitt hem
lands rätt och som är 
anställda av internatio
nella redovisningsfirmor 
i syfte att tillhandahålla 
ovannämnda tjänster 
har rätt till tillfällig rör
lighet. 

ii) Senast fem år efter detta avtals ikraftträdande ska Ko
rea tillåta auktoriserade revisorer från Europeiska 
unionens medlemsstater som är registrerade i en av 
Europeiska unionens medlemsstater att investera i en 
hoe-gye-beop-in (koreansk redovisningsfirma), med för
behåll för vissa villkor i överensstämmelse med detta 
avtal, under förutsättning att 
a) en gong-in-hoe-gye-sa (koreansk auktoriserad revi

sor) äger mer än 50 procent av rösträtterna eller 
ägarintressena i den berörda hoe-gye-beop-in, och 

b) varje enskild auktoriserad revisor från en av Euro
peiska unionens medlemsstater som är registrerade 
i en av Europeiska unionens medlemsstater äger 
mindre än 10 procent av rösträtterna eller ägar
intressena i den berörda hoe-gye-beop-in. 

4) Obundet utom enligt vad som anges i avsnittet om 
horisontella åtaganden. 

4) Dessa personers inresa och vistelse begränsas till en ettårig period som 
kan förlängas om en sådan förlängning anses nödvändig. 

Obundet utom enligt 
vad som anges i avsnit
tet om horisontella åta
ganden.
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Sektor eller undersektor Begränsningar av marknadstillträde Begränsningar av nationell behandling Ytterligare åtaganden 

c. Skatterådgivning 
(CPC 863) 

1) 2) 3) a) Endast en se-mu-sa-mu-so (enskild närings
idkare), en se-mu-jo-jeong-ban (specialenhet för skatte
avstämning) eller en se-mu-beop-in (aktiebolag som bedri
ver skatteavstämningsverksamhet) som har etablerats i 
Korea av en se-mu-sa (koreansk auktoriserad skatterevisor) 
registrerad enligt lagen om auktoriserade skatterevisorer får 
tillhandahålla tjänster som se-mu-sa (koreansk auktorise
rad skatterevisor), inklusive skatteavstämningstjänster och 
skatterepresentanttjänster. En person som inte är en ko
reanskregistrerad auktoriserad skatterevisor får inte inve
stera i någon av dessa typer av juridiska personer. 

Endast en se-mu-jo-jeong-ban (specialenhet för skatte
avstämning) eller en se-mu-beop-in (aktiebolag som bedri
ver skatteavstämningsverksamhet) får tillhandahålla skat
teavstämningstjänster. 
b) Obundet för andra skatterådgivningstjänster än så
dana tjänster som får tillhandahållas enligt a (8 ), med 
undantag av följande: 
i) Senast då detta avtal träder i kraft ska Korea, med 

förbehåll för vissa villkor i överensstämmelse med 
detta avtal, tillåta 

a) auktoriserade skatterevisorer från Europeiska unio
nens medlemsstater registrerade i en av Europeiska 
unionens medlemsstater att etablera kontor i Korea, 
eller skatterådgivningsfirmor bildade enligt en med
lemsstats rätt att tillhandahålla skatterådgivnings
tjänster rörande skattelagstiftningen i den jurisdik
tion de är registrerade i, eller internationella skatte
lagstiftningar och skattesystem, och 

1) 2) 3) Samma begränsningar som i b i kolumnen för marknadstillträde. 

b) auktoriserade skatterevisorer i Europeiska unionens med
lemsstater registrerade i en av Europeiska unionens med
lemsstater att arbeta i se-mu-beop-in (koreanska skatteråd
givningsfirmor). 

ii) Senast fem år efter detta avtals ikraftträdande ska Korea till
låta auktoriserade skatterevisorer från Europeiska unionens 
medlemsstater registrerade i en av Europeiska unionens 
medlemsstater att investera i en se-mu-beop-in (koreansk 
skatterådgivningsfirma), med förbehåll för vissa villkor i 
överensstämmelse med detta avtal, under förutsättning att 

a) se-mu-sa (koreanska auktoriserade skatterevisorer) innehar 
mer än 50 procent av rösträtterna eller ägarintressena i 
berörd se-mu-beop-in, och 

4) Obundet utom enligt vad som anges i avsnittet om horisontella åta
ganden.
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Leveranssätt: 1) Gränsöverskridande leverans 2) Utnyttjande utomlands 3) Kommersiell närvaro 4) Närvaro av fysiska personer 

Sektor eller undersektor Begränsningar av marknadstillträde Begränsningar av nationell behandling Ytterligare åtaganden 

b) varje enskild auktoriserad skatterevisor från Europeiska 
unionens medlemsstater registrerad i en av Europeiska 
unionens medlemsstater innehar mindre än 10 procent 
av rösträtterna eller ägarintressena i berörd se-mu-beop-in. 

4) Obundet utom enligt vad som anges i avsnittet om ho
risontella åtaganden. 

d. Arkitekttjänster 

(CPC 8671) 

1) Kommersiell närvaro (9 ) krävs. 1) Inga. 1) 2) 4) Utländska ar
kitekter får tillhanda
hålla tjänster genom ge
mensamma kontrakt 
med arkitekter licensie
rade enligt koreansk lag. 
Utländska arkitekter li
censierade enligt sitt 
hemlands lagstiftning 
kan få en koreansk arki
tektlicens genom att 
klara ett förenklat prov 
som endast omfattar 
två av det normala pro
vets sex delar: 

i) Lagar och förord
ningar på arkitek
tområdet. 

ii) Arkitektonisk ut
formning. 

2) Inga. 2) Inga. 

3) Inga. 3) Inga. 

4) Obundet utom enligt vad som anges i avsnittet om 
horisontella åtaganden. 

4) Obundet utom enligt vad som anges i avsnittet om horisontella åta
ganden. 

e. Ingenjörstjänster 
(CPC 8672) 

1) Inga. 1) Inga. 

2) Inga. 2) Inga. 

3) Inga. 3) Inga. 

4) Obundet utom enligt vad som anges i avsnittet om 
horisontella åtaganden. 

4) Obundet utom enligt vad som anges i avsnittet om horisontella åta
ganden.
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Sektor eller undersektor Begränsningar av marknadstillträde Begränsningar av nationell behandling Ytterligare åtaganden 

f. Integrerade tekniska tjänster 

(CPC 8673) 

1) Inga. 1) Inga. 

2) Inga. 2) Inga. 

3) Inga. 3) Inga. 

4) Obundet utom enligt vad som anges i avsnittet om 
horisontella åtaganden. 

4) Obundet utom enligt vad som anges i avsnittet om horisontella åta
ganden. 

g. Stadsplanering och 

landskapsarkitektur 

(CPC 8674) 

1) Inga. 1) Inga. 

2) Inga. 2) Inga. 

3) Inga. 3) Inga. 

4) Obundet utom enligt vad som anges i avsnittet om 
horisontella åtaganden. 

4) Obundet utom enligt vad som anges i avsnittet om horisontella åta
ganden. 

i. Veterinärtjänster 

(CPC 932) 

inklusive inspektör av vattenlevande 
djurs sjukdomar 

1) Inga. 1) Inga. 

2) Inga. 2) Inga. 

3) Inga. 3) Inga. 

4) Obundet utom enligt vad som anges i avsnittet om 
horisontella åtaganden. 

4) Obundet utom enligt vad som anges i avsnittet om horisontella åta
ganden. 

B. Datatjänster och tillhörande tjänster 

a. Rådgivning i samband med installation 
av maskinvara 
(CPC 841) 

1) Inga. 1) Inga. 

2) Inga. 2) Inga. 

3) Inga. 3) Inga.
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Leveranssätt: 1) Gränsöverskridande leverans 2) Utnyttjande utomlands 3) Kommersiell närvaro 4) Närvaro av fysiska personer 

Sektor eller undersektor Begränsningar av marknadstillträde Begränsningar av nationell behandling Ytterligare åtaganden 

4) Obundet utom enligt vad som anges i avsnittet om 
horisontella åtaganden. 

4) Obundet utom enligt vad som anges i avsnittet om horisontella åtagan
den. 

b. Programvaruimplementering 

(CPC 842) 

1) Inga. 1) Inga. 

2) Inga. 2) Inga. 

3) Inga. 3) Inga. 

4) Obundet utom enligt vad som anges i avsnittet om 
horisontella åtaganden. 

4) Obundet utom enligt vad som anges i avsnittet om horisontella åta
ganden. 

c. Databehandlingstjänster 
(CPC 843) 

1) Inga. 1) Inga. 

2) Inga. 2) Inga. 

3) Inga. 3) Inga. 

4) Obundet utom enligt vad som anges i avsnittet om 
horisontella åtaganden. 

4) Obundet utom enligt vad som anges i avsnittet om horisontella åta
ganden. 

d. Databastjänster 
(CPC 844) 

1) Inga. 1) Inga. 

2) Inga. 2) Inga. 

3) Inga. 3) Inga. 

4) Obundet utom enligt vad som anges i avsnittet om 
horisontella åtaganden. 

4) Obundet utom enligt vad som anges i avsnittet om horisontella åta
ganden. 

e. Övriga 

(CPC 845, 849) 

1) Inga. 1) Inga. 

2) Inga. 2) Inga. 

3) Inga. 3) Inga. 

4) Obundet utom enligt vad som anges i avsnittet om 
horisontella åtaganden. 

4) Obundet utom enligt vad som anges i avsnittet om horisontella åta
ganden.
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Sektor eller undersektor Begränsningar av marknadstillträde Begränsningar av nationell behandling Ytterligare åtaganden 

C. Tjänster inom forskning och utveckling 

a. FoU-tjänster inom naturvetenskap 

(CPC 851) 

1) Inga. 1) När det gäller marinvetenskaplig forskning måste en utländsk person, 
en utländsk regering eller ett koreanskt företag som ägs eller kontrolleras av 
utländska personer som har för avsikt att bedriva marinvetenskaplig forsk
ning i Koreas territorialvatten eller exklusiva ekonomiska zon inhämta ett 
förhandstillstånd eller förhandsmedgivande från ministeriet för land-, trans
port- och havsfrågor. 

2) Inga. 2) Inga. 

3) Obundet. 3) Obundet. 

4) Obundet utom enligt vad som anges i avsnittet om 
horisontella åtaganden. 

4) Obundet utom enligt vad som anges i avsnittet om horisontella åta
ganden. 

b. FoU-tjänster inom samhällsvetenskap 
och humaniora 

(CPC 852) 

1) Inga. 1) Inga. 

2) Inga. 2) Inga. 

3) Inga. 3) Inga. 

4) Obundet utom enligt vad som anges i avsnittet om 
horisontella åtaganden. 

4) Obundet utom enligt vad som anges i avsnittet om horisontella åta
ganden. 

c. Tvärvetenskapliga FoU-tjänster 

(CPC 853) 

1) Inga. 1) Inga. 

2) Inga. 2) Inga. 

3) Obundet. 3) Obundet. 

4) Obundet utom enligt vad som anges i avsnittet om 
horisontella åtaganden. 

4) Obundet utom enligt vad som anges i avsnittet om horisontella åta
ganden. 

D. Tjänster avseende fast egendom 

Mäklartjänster 
(CPC 82203**, 82204**, 82205**, 
82206**) 

1) Kommersiell närvaro krävs. 1) Inga. 

2) Inga för fast egendom i utlandet. 2) Inga för fast egendom i utlandet. 

3) Inga. 3) Inga. 

4) Obundet utom enligt vad som anges i avsnittet om 
horisontella åtaganden. 

4) Obundet utom enligt vad som anges i avsnittet om horisontella åta
ganden.
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Sektor eller undersektor Begränsningar av marknadstillträde Begränsningar av nationell behandling Ytterligare åtaganden 

Värderingstjänster 
(CPC 82201**, 82202**) 

utom värderingstjänster i samband med 
tjänster som tillhandahålls av statliga myn
digheter, t.ex. värdering av markpriser och 
kompensation för expropriering 

1) Kommersiell närvaro krävs. 1) Inga. 

2) Inga för fast egendom i utlandet. 2) Inga för fast egendom i utlandet. 

3) Inga. 3) Inga. 

4) Obundet utom enligt vad som anges i avsnittet om 
horisontella åtaganden. 

4) Obundet utom enligt vad som anges i avsnittet om horisontella åta
ganden. 

E. Leasing/uthyrning utan operatör 

a. av fartyg 
(CPC 83103) 

1) Inga. 1) Inga. 

2) Inga. 2) Inga. 

3) Obundet för etablering av ett registrerat företag 
som för koreansk flagg. 

3) Obundet för etablering av ett registrerat företag som för koreansk flagg. 

4) Obundet utom enligt vad som anges i avsnittet om 
horisontella åtaganden. 

4) Obundet utom enligt vad som anges i avsnittet om horisontella åta
ganden. 

b. av luftfartyg 

(CPC 83104) 

1) Obundet. 1) Inga. 

2) Obundet. 2) Inga. 

3) Samriskföretag där det utländska ägandet är mindre 
än 50 procent tillåts. 

3) Företrädare för samriskföretag ska vara koreanska medborgare. 

4) Obundet utom enligt vad som anges i avsnittet om 
horisontella åtaganden. 

4) Obundet utom enligt vad som anges i avsnittet om horisontella åta
ganden. 

c. av annan transportutrustning 

(CPC 83101, 83105**) (10 ) 

1) Inga. 1) Inga. 

2) Inga. 2) Inga. 

3) Inga. 3) Inga. 

4) Obundet utom enligt vad som anges i avsnittet om 
horisontella åtaganden. 

4) Obundet utom enligt vad som anges i avsnittet om horisontella åta
ganden.
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Leveranssätt: 1) Gränsöverskridande leverans 2) Utnyttjande utomlands 3) Kommersiell närvaro 4) Närvaro av fysiska personer 

Sektor eller undersektor Begränsningar av marknadstillträde Begränsningar av nationell behandling Ytterligare åtaganden 

d. av andra maskiner eller annan utrust
ning 

(CPC 83106–83109) 

1) Inga. 1) Inga. 

2) Inga. 2) Inga. 

3) Inga. 3) Inga. 

4) Obundet utom enligt vad som anges i avsnittet om 
horisontella åtaganden. 

4) Obundet utom enligt vad som anges i avsnittet om horisontella åta
ganden. 

e. Övrigt 

Leasing eller uthyrning av personliga ar
tiklar eller hushållsartiklar 

(CPC 832) 

1) Inga. 1) Inga. 

2) Inga. 2) Inga. 

3) Inga. 3) Inga. 

4) Obundet utom enligt vad som anges i avsnittet om 
horisontella åtaganden. 

4) Obundet utom enligt vad som anges i avsnittet om horisontella åta
ganden. 

F. Andra företagstjänster 

a. Reklamtjänster 

(CPC 871) 

1) Inga. 1) Inga. 

2) Inga. 2) Inga. 

3) Inga. 3) Inga. 

4) Obundet utom enligt vad som anges i avsnittet om 
horisontella åtaganden. 

4) Obundet utom enligt vad som anges i avsnittet om horisontella åta
ganden. 

b. Marknads- och opinionsundersökningar 
(CPC 864) 

1) Inga. 1) Inga. 

2) Inga. 2) Inga. 

3) Inga. 3) Inga. 

4) Obundet utom enligt vad som anges i avsnittet om 
horisontella åtaganden. 

4) Obundet utom enligt vad som anges i avsnittet om horisontella åta
ganden.
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Leveranssätt: 1) Gränsöverskridande leverans 2) Utnyttjande utomlands 3) Kommersiell närvaro 4) Närvaro av fysiska personer 

Sektor eller undersektor Begränsningar av marknadstillträde Begränsningar av nationell behandling Ytterligare åtaganden 

c. Konsulttjänster inom organisationsled
ning 
(CPC 865) 

1) Inga. 1) Inga. 

2) Inga. 2) Inga. 

3) Inga. 3) Inga. 

4) Obundet utom enligt vad som anges i avsnittet om 
horisontella åtaganden. 

4) Obundet utom enligt vad som anges i avsnittet om horisontella åta
ganden. 

d. Projektledning och andra ledningstjäns
ter 

(CPC 86601, 86609) 

1) Inga. 1) Inga. 

2) Inga. 2) Inga. 

3) Inga. 3) Inga. 

4) Obundet utom enligt vad som anges i avsnittet om 
horisontella åtaganden. 

4) Obundet utom enligt vad som anges i avsnittet om horisontella åta
ganden. 

e. Provning och analys av sammansätt
ning och renhet 

(CPC 86761**) (11 ) 

1) Inga. 1) Inga. 

2) Inga. 2) Inga. 

3) Ekonomisk behovsprövning krävs för att etablera 
kommersiell närvaro. Huvudkriterium: Antalet befintliga 
inhemska leverantörer och inverkan på dessa samt skyd
dandet av folkhälsan, säkerheten och miljön. 

3) Inga. 

4) Obundet utom enligt vad som anges i avsnittet om 
horisontella åtaganden. 

4) Obundet utom enligt vad som anges i avsnittet om horisontella åta
ganden. 

Provning och analys av fysikaliska egenska
per 

(CPC 86762) 

1) Kommersiell närvaro krävs. 1) Inga. 

2) Inga. 2) Inga. 

3) Inga. 3) Inga. 

4) Obundet utom enligt vad som anges i avsnittet om 
horisontella åtaganden. 

4) Obundet utom enligt vad som anges i avsnittet om horisontella åta
ganden.
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Leveranssätt: 1) Gränsöverskridande leverans 2) Utnyttjande utomlands 3) Kommersiell närvaro 4) Närvaro av fysiska personer 

Sektor eller undersektor Begränsningar av marknadstillträde Begränsningar av nationell behandling Ytterligare åtaganden 

Teknisk besiktning 

(CPC 86764) 

1) Inga. 1) Inga. 

2) Inga. 2) Inga. 

3) Inga. 3) Inga. 

4) Obundet utom enligt vad som anges i avsnittet om 
horisontella åtaganden. 

4) Obundet utom enligt vad som anges i avsnittet om horisontella åta
ganden. 

Provning och analys av integrerade meka
niska och elektriska system 

(CPC 86763**, 86769**) (12 ) 

1) Obundet. 1) Inga. 

2) Obundet. 2) Inga. 

3) Obundet. 3) Inga. 

4) Obundet utom enligt vad som anges i avsnittet om 
horisontella åtaganden. 

4) Obundet utom enligt vad som anges i avsnittet om horisontella åta
ganden. 

f. Konsulttjänster som rör jordbruk och 
djurhållning 
(CPC 8811**, 8812**) 

1) Inga. 1) Inga. 

2) Inga. 2) Inga. 

3) Inga. 3) Inga. 

4) Obundet utom enligt vad som anges i avsnittet om 
horisontella åtaganden. 

4) Obundet utom enligt vad som anges i avsnittet om horisontella åta
ganden. 

Differentieringstjänster för fjäderfän 

(CPC 8812**) 

1) Inga. 1) Inga. 

2) Inga. 2) Inga. 

3) Inga. 3) Inga. 

4) Obundet utom enligt vad som anges i avsnittet om 
horisontella åtaganden. 

4) Obundet utom enligt vad som anges i avsnittet om horisontella åta
ganden.
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Leveranssätt: 1) Gränsöverskridande leverans 2) Utnyttjande utomlands 3) Kommersiell närvaro 4) Närvaro av fysiska personer 

Sektor eller undersektor Begränsningar av marknadstillträde Begränsningar av nationell behandling Ytterligare åtaganden 

Tjänster som rör skogsbruk, utom brand
bekämpning från luften och flygbesprut
ning 
(CPC 8814**) 

1) Inga. 1) Inga. 

2) Inga. 2) Inga. 

3) Inga. 3) Inga. 

4) Obundet utom enligt vad som anges i avsnittet om 
horisontella åtaganden. 

4) Obundet utom enligt vad som anges i avsnittet om horisontella åta
ganden. 

g. Konsulttjänster som rör fiske 
(CPC 882**) 

1) Inga. 1) Inga. 

2) Inga. 2) Inga. 

3) Inga. 3) Inga. 

4) Obundet utom enligt vad som anges i avsnittet om 
horisontella åtaganden. 

4) Obundet utom enligt vad som anges i avsnittet om horisontella åta
ganden. 

h. Tjänster som rör gruvdrift 

(CPC 883) 

1) Inga. 1) Inga. 

2) Inga. 2) Inga. 

3) Inga. 3) Inga. 

4) Obundet utom enligt vad som anges i avsnittet om 
horisontella åtaganden. 

4) Obundet utom enligt vad som anges i avsnittet om horisontella åta
ganden. 

i. Tjänster som rör tillverkning: endast 
konsulttjänster som rör tillverkningstek
nik för nya produkter 
(CPC 884** och 885** utom 88411, 
88450, 88442, och 88493) 

1) Inga. 1) Inga. 

2) Inga. 2) Inga. 

3) Inga. 3) Inga. 

4) Obundet utom enligt vad som anges i avsnittet om 
horisontella åtaganden. 

4) Obundet utom enligt vad som anges i avsnittet om horisontella åta
ganden.
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Leveranssätt: 1) Gränsöverskridande leverans 2) Utnyttjande utomlands 3) Kommersiell närvaro 4) Närvaro av fysiska personer 

Sektor eller undersektor Begränsningar av marknadstillträde Begränsningar av nationell behandling Ytterligare åtaganden 

k. Rekrytering av personal 

(CPC 87201**, 87202**) 

utom rekrytering av sjömän enligt lagen 
om sjömän 

1) Inga. 1) Inga. 

2) Inga. 2) Inga. 

3) Utländska tjänsteleverantörer får tillhandahålla 
tjänster i form av ett bolag enligt handelslagen. 

3) Inga. 

4) Obundet utom enligt vad som anges i avsnittet om 
horisontella åtaganden. 

4) Obundet utom enligt vad som anges i avsnittet om horisontella åta
ganden. 

Kompletterande upplysningar om tjänster som gäller rekrytering av personal: 
1. Bolagen ska följa de regler om avgifter för tjänsterna i fråga som arbetsmarknadsministeriet fastställer och meddelar. 

2. Bolagen ska bildas med ett aktiekapital på minst 50 miljoner won. Om tjänsteleverantörerna vill inrätta ytterligare filialer, måste det samlade aktiekapitalet öka med 20 miljoner won för varje ytterligare filial 
som inrättas. 

l. Spanings- och säkerhetstjänster (CPC 
873) 

1) Obundet. 1) Obundet. 

2) Inga. 2) Inga. 

3) Endast en juridisk person bildad enligt koreansk 
lagstiftning får tillhandahålla säkerhetstjänster. 

Endast fem typer av säkerhetstjänster tillåts i Korea: 

a) Shi-seol-gyung-bee (skydd av anläggningar). 
b) Ho-song-gyung-bee (livvaktsskydd). 

c) Shin-byun-bo-ho (personskydd). 

d) Geegye-gyung-bee (mekaniskt skydd). 
e) Teuk-soo-gyung-bee (specialskydd). 

3) Inga. 

4) Obundet utom enligt vad som anges i avsnittet om 
horisontella åtaganden. 

4) Obundet utom enligt vad som anges i avsnittet om horisontella åta
ganden. 

m. Tillhörande vetenskapliga och tekniska 
konsulttjänster 
Prospektering inom geologi, geofysik 
och andra vetenskaper 
(CPC 86751) 

Geologiska och geofysiska undersök
ningar (CPC 86752) 

1) Inga. 1) Inga. 

2) Inga. 2) Inga. 

3) Inga. 3) Inga. 

4) Obundet utom enligt vad som anges i avsnittet om 
horisontella åtaganden. 

4) Obundet utom enligt vad som anges i avsnittet om horisontella åta
ganden.

1635 der B
eilagen X

X
IV

. G
P - Staatsvertrag - 31 schw

edischer V
ertragstext (N

orm
ativer T

eil)
1270 von 1432

w
w

w
.parlam

ent.gv.at



SV 
14.5.2011 

Europeiska unionens officiella tidning 
L 127/1269

 

Leveranssätt: 1) Gränsöverskridande leverans 2) Utnyttjande utomlands 3) Kommersiell närvaro 4) Närvaro av fysiska personer 

Sektor eller undersektor Begränsningar av marknadstillträde Begränsningar av nationell behandling Ytterligare åtaganden 

Undersökning av jordytans topografi 

(CPC 86753**) 
utom fastighetsregistertjänster 

1) Kommersiell närvaro krävs. 1) Inga. 

2) Inga. 2) Inga. 

3) Inga. 3) Inga. 

4) Obundet utom enligt vad som anges i avsnittet om 
horisontella åtaganden. 

4) Obundet utom enligt vad som anges i avsnittet om horisontella åta
ganden. 

Lantmäteri- och kartarbeten 
(CPC 86754**) 

utom tjänster som rör fastighetsregisterkar
tor 

Kommersiell närvaro krävs. Inga. 

Inga. Inga. 

Inga. Inga. 

Obundet utom enligt vad som anges i avsnittet om ho
risontella åtaganden. 

Obundet utom enligt vad som anges i avsnittet om horisontella åtaganden. 

n. Underhåll och reparation av utrustning 

(CPC 633, 8861, 8862, 8863, 8864, 
8865, 8866) 

1) Inga. 1) Inga. 

2) Inga. 2) Inga. 

3) Inga. 3) Inga. 

4) Obundet utom enligt vad som anges i avsnittet om 
horisontella åtaganden. 

4) Obundet utom enligt vad som anges i avsnittet om horisontella åta
ganden. 

o. Tjänster som omfattar rengöring av 
byggnader 

(CPC 874**, utom 87409) 

1) Obundet*. 1) Obundet*. 

2) Inga. 2) Inga. 

3) Inga. 3) Inga. 

4) Obundet utom enligt vad som anges i avsnittet om 
horisontella åtaganden. 

4) Obundet utom enligt vad som anges i avsnittet om horisontella åta
ganden.
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Leveranssätt: 1) Gränsöverskridande leverans 2) Utnyttjande utomlands 3) Kommersiell närvaro 4) Närvaro av fysiska personer 

Sektor eller undersektor Begränsningar av marknadstillträde Begränsningar av nationell behandling Ytterligare åtaganden 

p. Fototjänster 

(CPC 875) 

1) Obundet. 1) Inga. 

2) Obundet. 2) Inga. 

3) Inga. 3) Inga. 

4) Obundet utom enligt vad som anges i avsnittet om 
horisontella åtaganden. 

4) Obundet utom enligt vad som anges i avsnittet om horisontella åta
ganden. 

q. Paketering 
(CPC 876) 

1) Inga. 1) Inga. 

2) Inga. 2) Inga. 

3) Inga. 3) Inga. 

4) Obundet utom enligt vad som anges i avsnittet om 
horisontella åtaganden. 

4) Obundet utom enligt vad som anges i avsnittet om horisontella åta
ganden. 

r. 1) Tryckning 

(CPC 88442**) (13 ) 

1) Inga. 1) Inga. 

2) Inga. 2) Inga. 

3) Inga. 3) Inga. 

4) Obundet utom enligt vad som anges i avsnittet om 
horisontella åtaganden. 

4) Obundet utom enligt vad som anges i avsnittet om horisontella åta
ganden. 

r. 2) Förlagsverksamhet 

(CPC 88442**) 
utom förlagsverksamhet som avser 
tidningar och tidskrifter 

1) Inga. 1) Inga. 

2) Inga. 2) Inga. 

3) Inga. 3) Obundet. 

4) Obundet utom enligt vad som anges i avsnittet om 
horisontella åtaganden. 

4) Obundet utom enligt vad som anges i avsnittet om horisontella åta
ganden.
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Leveranssätt: 1) Gränsöverskridande leverans 2) Utnyttjande utomlands 3) Kommersiell närvaro 4) Närvaro av fysiska personer 

Sektor eller undersektor Begränsningar av marknadstillträde Begränsningar av nationell behandling Ytterligare åtaganden 

s. Konferenstjänster 

(CPC 87909**) 

1) Inga. 1) Inga. 

2) Inga. 2) Inga. 

3) Inga. 3) Inga. 

4) Obundet utom enligt vad som anges i avsnittet om 
horisontella åtaganden. 

4) Obundet utom enligt vad som anges i avsnittet om horisontella åta
ganden. 

Stenografitjänster 
(CPC 87909**) 

1) Inga. 1) Inga. 

2) Inga. 2) Inga. 

3) Inga. 3) Inga. 

4) Obundet utom enligt vad som anges i avsnittet om 
horisontella åtaganden. 

4) Obundet utom enligt vad som anges i avsnittet om horisontella åta
ganden. 

t. Översättar- och tolktjänster 

(CPC 87905) 

1) Inga. 1) Inga. 

2) Inga. 2) Inga. 

3) Inga. 3) Inga. 

4) Obundet utom enligt vad som anges i avsnittet om 
horisontella åtaganden. 

4) Obundet utom enligt vad som anges i avsnittet om horisontella åta
ganden. 

Specialdesign 

(CPC 87907) 

1) Inga. 1) Inga. 

2) Inga. 2) Inga. 

3) Inga. 3) Inga. 

4) Obundet utom enligt vad som anges i avsnittet om 
horisontella åtaganden. 

4) Obundet utom enligt vad som anges i avsnittet om horisontella åta
ganden.
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Leveranssätt: 1) Gränsöverskridande leverans 2) Utnyttjande utomlands 3) Kommersiell närvaro 4) Närvaro av fysiska personer 

Sektor eller undersektor Begränsningar av marknadstillträde Begränsningar av nationell behandling Ytterligare åtaganden 

2. KOMMUNIKATIONSTJÄNSTER 

B. Budtjänster 

Budtjänster inbegripet expressutdelning (14 ) 

(CPC 7512**) 
Med undantag av tjänster för att samla in, 
behandla och dela ut brev som är för
behållna (15 ) det koreanska postverket 
(KPA) enligt lagen om posttjänster. (16 ) 

KPA:s ensamrätt innefattar tillgången till 
postnätet och driften av detta. 

Åtagandet får inte tolkas som att det inne
fattar rätten att bedriva uthyrning av trans
porttjänster för egen räkning. 

Åtagandet får under inga omständigheter 
omfatta beviljandet av luftfartsrättigheter 
till leverantörer av budtjänster som har 
eget drifttillstånd och egen flygflotta. 

1) Tillhandahållandet av tjänster begränsas till flyg- 
och fartygsbefordran. 

1) Tillhandahållandet av tjänster begränsas till flyg- och fartygsbefordran. 

2) Inga. 2) Inga. 

3) Ekonomisk behovsprövning krävs för en licens för 
inhemska budtjänster med lastbil. 

En person som förvärvar en befintlig inhemsk leverantör 
av budtjänster behöver inte skaffa en ny licens för bud
tjänster med lastbil under förutsättning att förvärvaren 
bedriver sin verksamhet enligt de villkor som anges i 
det förvärvade företagets licens. 

3) Inga. 

4) Obundet utom enligt vad som anges i avsnittet om 
horisontella åtaganden. 

4) Obundet utom enligt vad som anges i avsnittet om horisontella åta
ganden. 

C. Telekommunikationstjänster 
a. Taltelefoni 

b. Paketkopplade dataöverföringstjänster 

c. Kretskopplade dataöverföringstjänster 
d. Telextjänster 

e. Telegraftjänster 

f. Faxtjänster 
g. Privata förhyrda tjänster 

o. Övriga 

Digital mobiltelefoni 
Personsökning 

Personliga kommunikationstjänster 

Radioförbindelser i stomnätet 
Mobildatatjänster 

1) För tillhandahållandet av samtliga tjänster krävs 
handelsavtal med licensierade koreanska tjänsteleverantö
rer. 

Senast två år efter detta avtals ikraftträdande ska Korea 
tillåta gränsöverskridande tillhandahållande av radio- och 
tv-signaler via satellit (17 ) utan handelsavtal. 

1) Inga. 

2) Inga. 2) Inga. 

3) En licens för anläggningsbaserade telekommunika
tionstjänster till allmänheten eller en registrering för icke 
anläggningsbaserade telekommunikationstjänster till all
mänheten ska endast beviljas en juridisk person som bild
ats enligt koreansk lagstiftning. 

En utländsk regering eller dess företrädare, eller en ut
ländsk person, får inte erhålla eller inneha en radiosta
tionslicens. 

En licens för anläggningsbaserade telekommunikations
tjänster till allmänheten får inte beviljas eller innehas av 
en juridisk person 

3) Inga.
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Leveranssätt: 1) Gränsöverskridande leverans 2) Utnyttjande utomlands 3) Kommersiell närvaro 4) Närvaro av fysiska personer 

Sektor eller undersektor Begränsningar av marknadstillträde Begränsningar av nationell behandling Ytterligare åtaganden 

Internettillgång 

IP-telefonitjänster i anslutning till det all
mänt tillgängligt kopplade telefonnätet 

som bildats enligt koreansk lagstiftning om en utländsk 
regering, en utländsk person eller en person som betrak
tas som utländsk person (18 ) sammanlagt innehar mer än 
49 procent av de röstberättigade aktierna i den juridiska 
personen. 

En utländsk regering, en utländsk person eller en person 
som betraktas som utländsk person får inte tillsammans 
inneha mer än 49 procent av de röstberättigade aktierna i 
en anläggningsbaserad leverantör av telekommunikations
tjänster till allmänheten. 

En utländsk regering, en utländsk person eller en person 
som betraktas som utländsk person får inte vara största 
aktieägare i KT Corporation (KT), med undantag för om 
innehavet utgör mindre än 5 procent av de röstberätti
gade aktierna i KT. 

Senast två år efter detta avtals ikraftträdande ska Korea 
tillåta 

a) att en person som betraktas som utländsk person får 
inneha upp till 100 procent av de röstberättigade ak
tierna i en anläggningsbaserad leverantör (19 ) av tele
kommunikationstjänster till allmänheten som bildats 
enligt koreansk lagstiftning, utöver KT och SK Telecom 
Co., Ltd., och 

b) att en anläggningsbaserad leverantör av telekommuni
kationstjänster till allmänheten som bildats enligt ko
reansk lagstiftning och där en person som betraktas 
som utländsk person innehar upp till 100 procent av 
bolagets röstberättigade aktier får erhålla eller inneha 
en licens för anläggningsbaserade telekommunika
tionstjänster till allmänheten. 

4) Obundet utom enligt vad som anges i avsnittet om 
horisontella åtaganden. 

4) Obundet utom enligt vad som anges i avsnittet om horisontella åta
ganden. 

Mervärdestjänster (20 ) 
h. E-post 
i. Röstbrevlåda 
j. Informationssökning och databassök

ning online 
k. Elektroniskt datautbyte 
l. Mervärdesfaxtjänster, bl.a. lagring och 

vidarebefordran samt hämtning 

1) Inga. 1) Inga. Leverantörer av mervär
destjänster får tillhanda
hålla dataöverförings
tjänster (22 ). 

2) Inga. 2) Inga. 

3) Inga. 3) Inga. 

4) Obundet utom enligt vad som anges i avsnittet om 
horisontella åtaganden. 

4) Obundet utom enligt vad som anges i avsnittet om horisontella åta
ganden.
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Sektor eller undersektor Begränsningar av marknadstillträde Begränsningar av nationell behandling Ytterligare åtaganden 

m. Kod- och protokollkonvertering 
n. Informations- och/eller databehandling 

online (inbegripet transaktionsbehand
ling) 

o. Övrigt 
Databas- och fjärrbearbetningstjänster on
line (21 ) 
Tjänster i samband med telekommunika
tionstjänster 

a. Tjänster som avser uthyrning av utrust
ning 
(CPC 7541) 

b. Partihandel och detaljhandel med tele
terminalutrustning 
(CPC 7542**) 

1) Inga. 1) Inga. 

2) Inga. 2) Inga. 

3) Inga. 3) Inga 

4) Obundet utom enligt vad som anges i avsnittet om 
horisontella åtaganden. 

4) Obundet utom enligt vad som anges i avsnittet om horisontella åta
ganden. 

3. BYGGTJÄNSTER 
(CPC 511–518) 

Obundet* utom för CPC 5111. 1) Obundet* utom för CPC 5111. 

Inga. 2) Inga. 

Inga. 3) Inga. 

Obundet utom enligt vad som anges i avsnittet om ho
risontella åtaganden. 

4) Obundet utom enligt vad som anges i avsnittet om horisontella åta
ganden. 

4. DISTRIBUTIONSTJÄNSTER (23 ) 

A. Kommissionärstjänster 
(CPC 621, utom 62111, 62112 och 
kommissionärstjänster som avser fram
tida kontrakt) 

Obundet för läkemedel och sjukvårdsartiklar. 1) Inga. 

Inga. 2) Inga. 

Inga. 3) Inga. 

4) Obundet utom enligt vad som anges i avsnittet om 
horisontella åtaganden. 

4) Obundet utom enligt vad som anges i avsnittet om horisontella åta
ganden.
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Leveranssätt: 1) Gränsöverskridande leverans 2) Utnyttjande utomlands 3) Kommersiell närvaro 4) Närvaro av fysiska personer 

Sektor eller undersektor Begränsningar av marknadstillträde Begränsningar av nationell behandling Ytterligare åtaganden 

B. Partihandel 

(CPC 61111, 622**, utom spannmål i 
62211, 62223 och röd ginseng) (24 ) 

1) Obundet för läkemedel, sjukvårdsartiklar, mervär
desmat och artiklar som omfattas av begränsningarna 
enligt leveranssätt 3. 

1) Inga. 

2) Inga. 2) Inga. 

3) Ekonomisk behovsprövning krävs för följande 
tjänster: 

a) Partihandel med begagnade bilar. 

b) Partihandel med gasformiga bränslen. 

Huvudsakliga kriterier: Rimlig prissättning, antalet befint
liga leverantörer och inverkan på dessa så att en jämvikt 
mellan utbud och efterfrågan bibehålls, positiv utveckling 
för branschen och inrättandet av en reglerad handel. An
dra kriterier är befolkningstäthet, trafik, miljöförstöring, 
lokala förhållanden och andra lokala särdrag samt sam
hällsintressen. 

En person som bedriver partihandel med alkoholhaltiga 
drycker måste beviljas tillstånd från chefen för relevant 
skattekontor. Ekonomisk behovsprövning krävs. 

Ministern för hälso- och välfärdsfrågor kontrollerar utbud 
och efterfrågan när det gäller partihandel med impor
terade han-yak-jae (asiatiska medicinalörter). 

3) Inga. 

4) Obundet utom enligt vad som anges i avsnittet om 
horisontella åtaganden. 

4) Obundet utom enligt vad som anges i avsnittet om horisontella åta
ganden. 

C. Detaljhandel 

(CPC 61112, 61130, 61210, 
613**[utom detaljhandel med gasol 
och försäljning på bensinstationer av 
gasol], 631**[utom tobak, ris och röd 
ginseng], 632) 

1) Obundet för läkemedel, sjukvårdsartiklar, mervär
desmat och artiklar som omfattas av begränsningarna 
enligt leveranssätt 3. 

1) Inga. 

2) Inga. 2) Inga. 

3) Ekonomisk behovsprövning krävs för detaljhandel 
med begagnade bilar och gasformiga bränslen. 

Huvudsakliga kriterier: Antalet befintliga leverantörer och 
inverkan på dessa, befolkningstäthet, trafik, miljöförs
töring, lokala förhållanden och andra lokala särdrag 
samt samhällsintressen. 

3) Inga.
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Leveranssätt: 1) Gränsöverskridande leverans 2) Utnyttjande utomlands 3) Kommersiell närvaro 4) Närvaro av fysiska personer 

Sektor eller undersektor Begränsningar av marknadstillträde Begränsningar av nationell behandling Ytterligare åtaganden 

Försäljning av alkoholhaltiga drycker via telefon eller 
elektronisk handel är förbjuden. 

Endast en fysisk person som är licensierad an gyung-sa 
(optiker eller optometrist) och har etablerat en mottag
ning i Korea får tillhandahålla optiker- eller optometri
tjänster. 

Endast en licensierad an-gyung-sa (optiker eller optomet
rist) får inrätta en operationsmottagning och det är inte 
tillåtet att etablera mer än en mottagning per an-gyung-sa. 

En person som distribuerar läkemedelsprodukter till de
taljhandeln (inklusive distribution av han-yak-jae [asiatiska 
medicinalörter]) får inte etablera mer än ett apotek eller 
bilda ett bolag. 

4) Obundet utom enligt vad som anges i avsnittet om 
horisontella åtaganden. 

4) Obundet utom enligt vad som anges i avsnittet om horisontella åta
ganden. 

Detaljhandel med gasol och försäljning på 
bensinstationer av gasol 

1) Obundet. 1) Inga. 

2) Obundet. 2) Inga. 

3) Obundet. 3) Inga. 

4) Obundet utom enligt vad som anges i avsnittet om 
horisontella åtaganden. 

4) Obundet utom enligt vad som anges i avsnittet om horisontella åta
ganden. 

D. Franchising 

(CPC 8929**) (25 ) 

1) Inga. 1) Inga. 

2) Inga. 2) Inga. 

3) Inga. 3) Inga. 

4) Obundet utom enligt vad som anges i avsnittet om 
horisontella åtaganden. 

4) Obundet utom enligt vad som anges i avsnittet om horisontella åta
ganden.
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Leveranssätt: 1) Gränsöverskridande leverans 2) Utnyttjande utomlands 3) Kommersiell närvaro 4) Närvaro av fysiska personer 

Sektor eller undersektor Begränsningar av marknadstillträde Begränsningar av nationell behandling Ytterligare åtaganden 

5. UNDERVISNING (26 ) 

C. Högre utbildning (27 ) 

(CPC 923**) 

Högre utbildning som tillhandahålls av pri
vata högskolor som har erkänts av rege
ringen eller offentliga ackrediteringsorgan 
i syfte att utfärda examina. 

Med undantag av 

i) högre utbildning på hälso- och sjuk
vårdsområdet, 

ii) högre utbildning för blivande förskol
lärare, primärskollärare och sekundär
skollärare, 

iii) juristexamen, och 

iv) universitet som använder sig av tv- 
och radioutsändningar och andra 
kommunikationsformer samt Internet
universitet. 

1) Obundet. 1) Obundet. 

2) Inga. 2) Inga. 

3) Endast icke vinstdrivande skolor i form av juridiska 
personer (28 ), etablerade med godkännande av ministern 
för utbildning, forskning och teknik, får med ministerns 
tillstånd etablera utbildningsanstalter. Företagsinterna uni
versitet behöver inte etablera en skola i form av en juri
disk person. 

Endast de typer av utbildningsanstalter som anges i till
lägg I tillåts. 

I Seoul med förorter (30 ) kan det finnas begränsningar för 
nyetablering, utvidgning eller förflyttning av andra högre 
utbildningsanstalter än företagsinterna universitet. 

Lokala institutioner för högre utbildning får endast dela 
kursutbud med högre utbildningsanstalter etablerade en
ligt koreansk lagstiftning, eller med utländska högre ut
bildningsanstalter som har erhållit ackreditering från ut
ländska regeringar eller godkända ackrediteringsorgan. 

Ministern för utbildning, forskning och teknik får be
gränsa antalet studenter per år inom områdena medicin, 
farmakologi, veterinärmedicin, traditionell asiatisk medi
cin, medicintekniker och högre utbildning för förskollä
rare, primärskollärare och sekundärskollärare samt det 
totala antalet högre utbildningsanstalter i Seoul med fö
rorter. 

3) Åtminstone 50 procent av styrelsemedlemmarna i en privat institution 
för högre utbildning måste vara koreanska medborgare. Om en utländsk 
person eller en utländsk juridisk person bidrar med minst 50 procent av 
en högre utbildningsinstitutions grundegendom (29 ), får mindre än två tred
jedelar av en sådan institutions styrelsemedlemmar vara utländska medbor
gare. 

4) Obundet utom enligt vad som anges i avsnittet om 
horisontella åtaganden. 

4) Obundet utom enligt vad som anges i avsnittet om horisontella åta
ganden.
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Leveranssätt: 1) Gränsöverskridande leverans 2) Utnyttjande utomlands 3) Kommersiell närvaro 4) Närvaro av fysiska personer 

Sektor eller undersektor Begränsningar av marknadstillträde Begränsningar av nationell behandling Ytterligare åtaganden 

D. Vuxenutbildning (31 ) 

(CPC 924**) 

Vuxenutbildning som tillhandahålls av pri
vata vuxenutbildningsanstalter 

med undantag för 

i) utbildning som erkänner utbildnings
kvalifikationer, eller som utfärdar, eller 
kan kopplas till, lokala eller utländska 
poäng, examina eller utbildningsbevis, 

ii) yrkesutbildning som får statligt eko
nomiskt stöd enligt lagen om utbild
ningsförsäkring, lagen om arbetstagar
nas yrkeskompetens (the Employment 
Insurance Act, the Worker’s Vocational 
Competency Development Act) och sjöm
anslagen (the Seafarers Act, 

iii) utbildning via tv- och radioutsänd
ningar, och 

iv) yrkesutbildning som tillhandahålls av 
institutioner enligt bemyndigande 
från regeringen. 

1) Obundet för vuxenutbildning på hälso- och sjuk
vårdsområdet. 

1) Obundet för vuxenutbildning på hälso- och sjukvårdsområdet. 

2) Inga. 2) Inga. 

3) De typer av utbildningsanstalter en utländsk person 
får etablera i Korea begränsas till 

a) hag-won (privata vuxenutbildningsanstalter), (32 ) som 
är kopplade till livslångt lärande och yrkesutbildning, 

b) vuxenutbildningsanstalter för livslångt lärande som 
drivs i annat syfte än att erkänna utbildningsbevis 
och utfärda examina och som är kopplade till 

i) arbetsplatser, icke-statliga organisationer, skolor 
och medieorganisationer, 

ii) kunskaps- och personalutveckling, och 

iii) utbildningsanstalter för livslångt lärande online, 

som samtliga har etablerats för vuxna. 

I Seoul med förorter kan nyetablering, utvidgning eller 
förflyttning av vuxenutbildningslokaler som har en total 
golvyta på 3 000 m2 eller mer begränsas. 

3) Inga. 

4) Obundet utom enligt vad som anges i avsnittet om 
horisontella åtaganden. 

4) Obundet utom enligt vad som anges i avsnittet om horisontella åta
ganden. 

En utländsk medborgare som hyrs in som föreläsare av en hag-won för vuxna 
måste ha minst en kandidatexamen eller motsvarande och vara bosatt i 
Korea. 

6. MILJÖTJÄNSTER 

För andra tjänster enligt CPC 9403 och CPC 9406 än tjänster inom de sektorer eller undersektorer som anges i följande sektorsvisa åtaganden gäller skyldigheterna i artiklarna 7.6 och 7.12 (nationell 
behandling) för leveranssätt 1–3 vid tillhandahållande av dessa tjänster enligt ett avtal mellan privata parter, i den mån privat tillhandahållande av sådana tjänster är tillåtet enligt relevanta lagar och förordningar. 
Skyldigheterna i artiklarna 7.5 och 7.11 (marknadstillträde) gäller alltså inte sådana tjänster.
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Leveranssätt: 1) Gränsöverskridande leverans 2) Utnyttjande utomlands 3) Kommersiell närvaro 4) Närvaro av fysiska personer 

Sektor eller undersektor Begränsningar av marknadstillträde Begränsningar av nationell behandling Ytterligare åtaganden 

A. Avloppstjänster 

Insamling och behandling av industriellt 
avloppsvatten 

(CPC 9401**) 

1) Obundet*. 1) Inga. 

2) Inga. 2) Inga. 

3) Inga. 3) Inga. 

4) Obundet utom enligt vad som anges i avsnittet om 
horisontella åtaganden. 

4) Obundet utom enligt vad som anges i avsnittet om horisontella åta
ganden. 

Insamling och behandling av icke-industri
ellt avloppsvatten 

(CPC 9401**) 

1) Obundet*. 1) Inga. 

2) Inga. 2) Inga. 

3) Obundet. 3) Senast fem år efter detta avtals ikraftträdande ska Korea bevilja tjäns
televerantörer från EU-parten icke-diskriminerande behandling vid upphand
lingar av kontrakt för att hantera icke-industriellt avloppsvatten. 

Utan att det påverkar föregående stycke får tillhandahållandet av tjänsterna 
på central eller lokal nivå omfattas av statligt monopol eller ensamrätt som 
beviljas till privata operatörer genom exempelvis koncessioner. 

De offentliga myndigheterna behåller möjligheten att 

a) tillämpa exklusiva rättigheter, 

b) fritt välja hur tjänsterna ska tillhandahållas, 

c) välja hur de exklusiva rättigheterna ska tilldelas (öppen upphandling eller 
inte), och 

d) byta från en typ av avfallshantering till en annan (t.ex. återgå till ett 
offentligt monopol när en koncessionsperiod löper ut). 

4) Obundet utom enligt vad som anges i avsnittet om 
horisontella åtaganden. 

4) Obundet utom enligt vad som anges i avsnittet om horisontella åta
ganden. 

B. Bortskaffande av avfall 

Bortskaffande av industriavfall 

(CPC 9402**) (33 ) 

1) Obundet*. 1) Inga. 

2) Inga. 2) Inga. 

3) Inga. 3) Inga. 

4) Obundet utom enligt vad som anges i avsnittet om 
horisontella åtaganden. 

4) Obundet utom enligt vad som anges i avsnittet om horisontella åta
ganden.
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C. Övriga 

Avgasrening och bullerdämpning 

(CPC 9404, 9405) 

1) Inga. 1) Inga. 

2) Inga. 2) Inga. 

3) Inga. 3) Inga. 

4) Obundet utom enligt vad som anges i avsnittet om 
horisontella åtaganden. 

4) Obundet utom enligt vad som anges i avsnittet om horisontella åta
ganden. 

Miljöprövning och miljökonsekvens
beskrivningar 

(CPC 9406**, 9409**) (34 ) 

1) Inga. 1) Inga. 

2) Inga. 2) Inga. 

3) Inga. 3) Inga. 

4) Obundet utom enligt vad som anges i avsnittet om 
horisontella åtaganden. 

4) Obundet utom enligt vad som anges i avsnittet om horisontella åta
ganden. 

Återställning av mark och rening av 
grundvatten 

(CPC 9406**) 

1) Obundet*. 1) Inga. 

2) Inga. 2) Inga. 

3) Inga. 3) Inga. 

4) Obundet utom enligt vad som anges i avsnittet om 
horisontella åtaganden. 

4) Obundet utom enligt vad som anges i avsnittet om horisontella åta
ganden. 

Miljökonsulttjänster 

(CPC 9409**) 

1) Inga. 1) Inga. 

2) Inga. 2) Inga. 

3) Inga. 3) Inga. 

4) Obundet utom enligt vad som anges i avsnittet om 
horisontella åtaganden. 

4) Obundet utom enligt vad som anges i avsnittet om horisontella åta
ganden. 

7. FINANSIELLA TJÄNSTER 

Anmärkning: För alla finansiella tjänster gäller följande bestämmelser. 

1. När det gäller Koreas åtagande enligt artikel 7.11 omfattas juridiska personer som tillhandahåller finansiella tjänster och har bildats enligt koreansk lagstiftning icke-diskriminerande begränsningar när det 
gäller val av juridisk form. (35 ) 

2. Koreas åtaganden enligt artiklarna 7.11 och 7.12 omfattas av begränsningen att för att etablera eller förvärva ett kontrollerande intresse i en leverantör av finansiella tjänster i Korea måste en utländsk 
investerare äga eller kontrollera en leverantör av finansiella tjänster som tillhandahåller finansiella tjänster inom samma undersektor av finansiella tjänster i sitt hemland. 

3. Inget i detta avtal begränsar Koreas möjlighet att kräva att den verkställande direktören för en leverantör av finansiella tjänster som har etablerats enligt koreansk lagstiftning ska vara bosatt inom dess 
territorium. 

4. Även om Korea tillåter personer som är bosatta på dess territorium, och sina egna medborgare oavsett var dessa är bosatta, att köpa finansiella tjänster från gränsöverskridande leverantörer av 
gränsöverskridande finansiell tjänster i den andra parten, innebär en sådan tillåtelse att Korea måste tillåta sådana leverantörer att göra affärer eller reklam på koreanskt territorium. Korea kan definiera ”göra 
affärer” och ”reklam” i enlighet med denna skyldighet, under förutsättning att definitionerna inte är oförenliga med Koreas åtaganden om gränsöverskridande tillhandahållande av finansiella tjänster.
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Sektor eller undersektor Begränsningar av marknadstillträde Begränsningar av nationell behandling Ytterligare åtaganden 

5. Utan att det påverkar andra typer av tillsynsföreskrifter när det gäller gränsöverskridande tillhandahållande av finansiella tjänster, får Korea kräva registrering eller auktorisation av leverantörer av 
gränsöverskridande finansiella tjänster från den andra parten och av finansiella instrument. Korea får kräva att en leverantör av gränsöverskridande finansiella tjänster från den andra parten ska lämna 
ut information, endast i informationssyften och i statistiska syften, om de finansiella tjänster den har tillhandahållit i Korea. Korea kommer att skydda sådana konfidentiella affärsuppgifter från att lämnas ut 
på ett sätt som skulle skada leverantörens konkurrensposition. 

6. Parterna bekräftar att följande enheter, i dess nuvarande form, omfattas av kapitel sju men att de inte ska anses utgöra leverantörer av finansiella tjänster enligt det kapitlet (36 ): Korea Deposit Insurance 
Corporation (KDIC), Resolution and Finance Corporation, Export-Import Bank of Korea, Korea Export Insurance Corporation, Korea Technology Credit Guarantee Fund, Credit Guarantee Fund, Korea Asset 
Management Corporation (KAMCO), Korea Investment Corporation (KIC), the National Agricultural Cooperative Federation och the National Federation of Fisheries Cooperatives (37 ). 

7. Korea får bevilja 

a) en eller flera av följande leverantörer av finansiella tjänster (tillsammans kallade statsunderstödda institutioner [Government-Sponsored Institutions]): 

— Korea Development Bank. 

— Industrial Bank of Korea. 

— Korea Housing Finance Corporation. 

— The National Agricultural Cooperative Federation. 

— The National Federation of Fisheries Cooperatives. 

b) förmånlig behandling som innefattar men inte begränsas till följande: 

— Garantier om lån eller obligationer som har utfärdats av de statsunderstödda institutionerna. 

— Tillåtelse att utfärda fler obligationer per kapital än liknande institutioner som inte är statsunderstödda institutioner. 

— Ersättning av statsunderstödda institutioners förluster. 

— Befrielse från vissa skatter på kapital, överskott, vinst eller tillgångar. 

8. Verkställande direktör och vice verkställande direktör samt alla styrelsemedlemmar i styrelserna för Korea Housing Finance Corporation, The National Agricultural Cooperative Federation och The National 
Federation of Fisheries Cooperatives måste vara koreanska medborgare. 

9. Korea förbehåller sig rätten att inte fästa avseende vid eventuella ”obligatoriska” ansvarsförsäkringstjänster som tillhandahålls i utlandet till en fysisk person i Korea eller en juridisk person etablerad i Korea 
vid avgörandet om en sådan fysisk eller juridisk person har uppfyllt en rättslig förpliktelse att köpa en sådan ”obligatorisk” ansvarsförsäkringstjänst som inte tas upp i förteckningen. Tjänster som tillhandahålls 
utanför Korea kan emellertid betraktas som att den rättsliga förpliktelsen har uppfyllts om den försäkring som krävs inte kan köpas från ett försäkringsbolag i Korea. 

10. När det gäller privatisering av statsägda eller statskontrollerade enheter som tillhandahåller finansiella tjänster, förbehåller sig Korea rätten att anpassa eller behålla alla åtgärder som rör den fortsatta 
garantin, eller tidsbegränsad extragaranti, för dessa enheters förpliktelser och skadeståndsansvar. 

11. Korea förbehåller sig rätten att begränsa utländska investerares ägande i den koreanska börsen och Koreas värdepapperscentral. Om aktier i den koreanska börsen och Koreas värdepapperscentral bjuds ut 
till försäljning till allmänheten, förbehåller sig Korea rätten att begränsa utländska personers aktieinnehav i den relevanta institutionen, under förutsättning att Korea garanterar att 

a) utländska personers ägarintressen vid tidpunkten för utbjudandet till försäljning till allmänheten bevaras, och 

b) den koreanska börsen och Koreas värdepapperscentral, efter det att aktierna bjudits ut till försäljning till allmänheten, garanterar tillträde för de leverantörer av finansiella tjänster från EU-parten som är 
etablerade i Korea och regleras av och omfattas av tillsyn enligt koreansk lag.
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A. Försäkring och försäkringsrelaterade 
tjänster (38 ) 

1) Obundet utom för 
a) försäkringsrisker som hänför sig till 

i) sjötransporter och kommersiellt flyg och rymd
uppskjutningar och rymdfrakt (inbegripet satelli
ter), när sådan försäkring täcker något eller allt 
av följande: godset som transporteras, fordonet 
som transporterar godset och varje skadestånds
skyldighet som följer därav, och 

ii) gods i internationell transittrafik, 

b) återförsäkring och retrocession, 
c) försäkringsrelaterade tjänster som konsult-, riskpröv

nings-, aktuarie- och skaderegleringstjänster, och 
d) försäkringsförmedling, till exempel mäklarverksamhet 

och agenturverksamhet, av försäkring mot risker som 
hänför sig till de tjänster som förtecknas i a och b 
ovan. 

1) Obundet utom för 
a) försäkringsrisker som hänför sig till 

i) sjötransporter och kommersiellt flyg och rymduppskjutningar och 
rymdfrakt (inbegripet satelliter), när sådan försäkring täcker något 
eller allt av följande: godset som transporteras, fordonet som trans
porterar godset och varje skadeståndsskyldighet som följer därav, och 

ii) gods i internationell transittrafik, 

b) återförsäkring och retrocession, 

c) försäkringsrelaterade tjänster som konsult-, riskprövnings-, aktuarie- och 
skaderegleringstjänster, och 

d) försäkringsförmedling, till exempel mäklarverksamhet och agenturverk
samhet, av försäkring mot risker som hänför sig till de tjänster som 
förtecknas i a och b ovan. 

2) Obundet utom för 
a) försäkringsrisker som hänför sig till 

i) sjötransporter och kommersiellt flyg och rymd
uppskjutningar och rymdfrakt (inbegripet satelli
ter), när sådan försäkring täcker något eller allt 
av följande: godset som transporteras, fordonet 
som transporterar godset och varje skadestånds
skyldighet som följer därav, och 

ii) gods i internationell transittrafik, 

b) återförsäkring och retrocession, 
c) försäkringsrelaterade tjänster som konsult-, riskpröv

nings-, aktuarie- och skaderegleringstjänster. 

Vid avgörandet om en fysisk person som är bosatt i 
Korea har uppfyllt en rättslig förpliktelse att köpa 
vissa ”obligatoriska” försäkringstjänster tas ingen hän
syn till eventuella tjänster som denne tillhandahålls i 
utlandet. 

Tjänster som tillhandahålls utanför Korea kan emeller
tid anses uppfylla den rättsliga förpliktelsen om den 
försäkring som krävs inte kan köpas från ett försäk
ringsbolag i Korea. 

2) Obundet utom för 
a) försäkringsrisker som hänför sig till 

i) sjötransporter och kommersiellt flyg och rymduppskjutningar och 
rymdfrakt (inbegripet satelliter), när sådan försäkring täcker något 
eller allt av följande: godset som transporteras, fordonet som trans
porterar godset och varje skadeståndsskyldighet som följer därav, och 

ii) gods i internationell transittrafik, 

b) återförsäkring och retrocession, 

c) försäkringsrelaterade tjänster som konsult-, riskprövnings-, aktuarie- och 
skaderegleringstjänster. 

Vid avgörandet om en fysisk person som är bosatt i Korea har uppfyllt en 
rättslig förpliktelse att köpa vissa ”obligatoriska” försäkringstjänster tas 
ingen hänsyn till eventuella tjänster som denne tillhandahålls i utlandet. 

Tjänster som tillhandahålls utanför Korea kan emellertid anses uppfylla 
den rättsliga förpliktelsen om den försäkring som krävs inte kan köpas 
från ett försäkringsbolag i Korea.
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3) Endast två anställda vid en affärsbank, sparbank 
eller värdepappersföretag får samtidigt sälja försäkrings
produkter på en och samma plats. Av tydlighetsskäl be
gränsas sättet som försäkringsprodukterna säljs på, exem
pelvis antalet kassor på ett bankkontor som sysslar med 
försäljning av försäkringar, och dessutom begränsas den 
procentandel försäkringar som säljs av en bank som en 
enda försäkringstagare får underteckna. 

3) Inga. 

4) Obundet utom enligt vad som anges i avsnittet om 
horisontella åtaganden. 

4) Obundet utom enligt vad som anges i avsnittet om horisontella åta
ganden. 

B. Bankverksamhet och andra finansiella 
tjänster 

1) Obundet utom för 

a) tillhandahållande av överföring av finansiell infor
mation (39 ), och 

b) tillhandahållande och överföring av finansiella databe
handlingsprogram och liknande som hänför sig till 
banktjänster eller andra finansiella tjänster, senast två 
år efter detta avtals ikraftträdande och under alla om
ständigheter senast då liknande åtaganden som härrör 
från andra frihandelsavtal träder i kraft. 

c) Rådgivningstjänster och andra kringtjänster, med un
dantag för förmedling. Detta åtagande gäller tillhanda
hållande av kreditvärdering, kreditreferens och kredit
undersökning, allmän fondförvaltning, värdering av 
verktyg för indirekta investeringar och värdering av 
obligationer när det gäller värdepapper utfärdade i 
Korea, endast i den mån Korea tillåter tillhandahål
landet av dessa tjänster. Åtagandet gäller inte i) kredit
värdering av företag i Korea eller ii) kreditreferens och 
kreditundersökning som genomförs i lånesyfte eller 
för andra finansiella transaktioner i Korea avseende 
enskilda personer eller företag i Korea. När Korea 
väl tillåter tillhandahållandet av vissa tjänster får lan
det inte senare förbjuda eller begränsa tillhandahållan
det av sådana tjänster. 

1) Obundet utom för 

a) tillhandahållande av överföring av finansiell information, och 

b) tillhandahållande och överföring av finansiella databehandlingsprogram 
och besläktade program som hänför sig till banktjänster eller andra fi
nansiella tjänster, senast två år efter detta avtals ikraftträdande och under 
alla omständigheter senast då liknande åtaganden som härrör från andra 
frihandelsavtal träder i kraft. 

c) Rådgivningstjänster och andra kringtjänster, med undantag för förmed
ling. Detta åtagande gäller tillhandahållande av kreditvärdering, kreditre
ferens och kreditundersökning, allmän fondförvaltning, värdering av verk
tyg för indirekta investeringar och värdering av obligationer när det gäller 
värdepapper utfärdade i Korea endast i den mån Korea tillåter tillhanda
hållandet av dessa tjänster. Åtagandet gäller inte i) kreditvärdering av 
företag i Korea eller ii) kreditreferens och kreditundersökning som genom
förs i lånesyfte eller för andra finansiella transaktioner i Korea avseende 
enskilda personer eller företag i Korea. När Korea väl tillåter tillhandahål
landet av vissa tjänster får det inte senare förbjuda eller begränsa till
handahållandet av sådana tjänster.
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2) En person som är bosatt i Korea, inklusive fysiska 
personer som är bosatta i Korea, en finansiell institu
tion som har bildats enligt koreansk lagstiftning och 
en filial till en utländsk finansiell institution, får endast 
ingå utländska derivatavtal, optionsavtal och vissa ter
minsavtal genom ett derivatföretag som är licensierat i 
Korea. 

2) En person som är bosatt i Korea, inklusive fysiska personer som är 
bosatta i Korea, en finansiell institution som har bildats enligt koreansk 
lagstiftning och en filial till en utländsk finansiell institution, får endast 
ingå utländska derivatavtal, optionsavtal och vissa terminsavtal genom ett 
derivatföretag som är licensierat i Korea. 

3) Följande typer av verksamhet får inte bedrivas av en 
filial till en leverantör av finansiella tjänster som bildats 
enligt ett annat lands lagstiftning: 

a) Kreditföreningar. 
b) Sparbanker. 

c) Specialiserade kapitalfinansieringsbolag. 

d) Investeringsbanker. 
e) Valutamäklare som handlar med utländsk valuta och 

won. 
f) Kredituppgiftsbolag. 

g) Bolag som bedriver allmän fondförvaltning. 

h) Bolag som värderar indirekta investeringsverktyg. 
i) Obligationsvärderingsbolag. 

En icke-finansiell institution som vill erbjuda vissa elek
troniska finansiella tjänster i Korea får endast etableras i 
form av ett dotterbolag. 

Transaktioner mellan banker i KRW (koreanska won) 
begränsas till de två befintliga valutamäklarbolagen på 
området. 

Endast den koreanska börsen får sköta värdepappers- och 
derivatmarknaden i Korea. 

Endast Koreas värdepapperscentral får fungera som depå 
för listade och olistade värdepapper som utfärdats i Korea 
eller som mellanhand för överföring av dessa värdepap
per mellan värdepappersbolag i Korea. 
Endast Koreas värdepapperscentral och den koreanska 
börsen får avveckla och reglera värdepapper och derivat 
som är listade på eller som det bedrivs handel med på 
den koreanska börsen. 

3) En finansiell institution som har bildats enligt att annat lands rätt får 
äga mer än 10 procent av aktierna i en affärsbank eller ett bankholdingbolag 
bildat enligt koreansk lagstiftning endast om denna institution är en ”inter
nationellt erkänd finansiell institution” (40 ). 

a) Kommissionen för finansiella tjänster tillämpar ytterligare godkännandek
riterier som inte är oförenliga med detta avtal för att godkänna en in
ternationellt erkänd finansiell institutions ägande. 

b) En fysisk person får inte äga mer än 10 procent av aktierna i en affärs
bank eller ett bankholdingbolag som bildats enligt koreansk lagstiftning. 

c) Ett företag som inte är en finansiell institution, och vars huvudsakliga 
verksamhet inte är att leverera finansiella tjänster, får äga högst 4 procent 
av aktierna i en affärsbank eller ett bankholdingbolag bildat enligt kore
ansk lagstiftning. Ägarandelen kan ökas till 10 procent om företaget 
avstår från att utöva sin rösträtt avseende den andel aktier som överstiger 
4 procent. 

Varje filial i Korea till en bank bildad enligt utländsk rätt måste ha en 
separat licens. En filial till ett dotterbolag till en bank, inklusive en filial 
som ägs eller kontrolleras av investerare från ett annat land, behöver inte 
ha en sådan licens.
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En filial i Korea till en bank eller ett värdepappersbolag bildat enligt utländsk 
rätt måste föra med sig och behålla driftskapital i Korea, som ska användas 
för att fastställa hur stora summor en sådan lokal filial ska finansiera eller 
vilka lån den ska bevilja. Enligt banklagen (the Banking Act) och värdepap
pers- och börslagen (the Securities and Exchange Act), ska en sådan filial anses 
utgöra en separat juridisk person från den bank eller det värdepappersföretag 
som bildats enligt utländsk rätt. 

Korea får begränsa antalet finansiella institutioner som får ha hypotekskon
ton, exempelvis National Housing Subscription Deposit Accounts. 

4) Obundet utom enligt vad som anges i avsnittet om 
horisontella åtaganden. 

4) Obundet utom enligt vad som anges i avsnittet om horisontella åta
ganden. 

9. TURISM OCH RESERELATERADE 
TJÄNSTER 

A. Hotell och restauranger 
(CPC 641, 6431**) 
utom järnvägs- och lufttransportrelate
rade anläggningar CPC 6431 

1) Obundet*. 1) Obundet*. 

2) Inga. 2) Inga. 

3) Inga. 3) Inga. 

4) Obundet utom enligt vad som anges i avsnittet om 
horisontella åtaganden. 

4) Obundet utom enligt vad som anges i avsnittet om horisontella åta
ganden. 

Matservering 
(CPC 642) 

1) Obundet utom för lufttransportrelaterade anlägg
ningar. 

1) Obundet utom för lufttransportrelaterade anläggningar. 

2) Inga. 2) Inga. 

3) Inga. 3) Inga. 

4) Obundet utom enligt vad som anges i avsnittet om 
horisontella åtaganden. 

4) Obundet utom enligt vad som anges i avsnittet om horisontella åta
ganden.
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B. Resebyråer och researrangörer 
(CPC 7471) 

1) Inga. 1) Inga. 

2) Inga. 2) Inga. 

3) Inga. 3) Inga. 

4) Obundet utom enligt vad som anges i avsnittet om 
horisontella åtaganden. 

4) Obundet utom enligt vad som anges i avsnittet om horisontella åta
ganden. 

C. Turistguidetjänster 
(CPC 7472) 

1) Inga. 1) Inga. 

2) Inga. 2) Inga. 

3) Inga. 3) Inga. 

4) Obundet utom enligt vad som anges i avsnittet om 
horisontella åtaganden. 

4) Obundet utom enligt vad som anges i avsnittet om horisontella åta
ganden. 

10. REKREATIONS-, KULTUR OCH 
SPORTTJÄNSTER 

A. Underhållningstjänster 
(CPC 96191, 96192) 
Underhållningstjänster som tillhanda
hålls av enskilda artister eller grupper 
av artister, t.ex. musikal, teater, levande 
musik, opera etc. 

1) Obundet. 1) Obundet. 

2) Inga. 2) Inga. 

3) Inga. 3) Obundet. 

4) Obundet utom enligt vad som anges i avsnittet om 
horisontella åtaganden. 

4) Obundet utom enligt vad som anges i avsnittet om horisontella åta
ganden. 

B. Nyhetsbyråtjänster 
(CPC 962) 

1) En news-tong-sin-sa (nyhetsbyrå) bildad enligt ut
ländsk lagstiftning får tillhandahålla news-tong-sin (nyhe
ter) i Korea endast enligt ett kontrakt med en nyhetsbyrå 
bildad enligt koreansk lagstiftning som har en radiosta
tionslicens, t.ex. Yonhap News. 

1) Inga.
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2) Inga. 2) Inga. 

3) En utländsk nyhetsbyrå får endast etablera en filial 
eller ett kontor i Korea i syfte att samla in nyheter. 
En sådan filial eller sådant kontor får inte förmedla 
news-tong-sin (nyhetsmeddelanden) i Korea. 
Följande personer får inte tillhandahålla nyhets
byråtjänster i Korea: 
a) En utländsk regering. 
b) En utländsk medborgare. 
c) Ett företag bildat enligt koreansk lagstiftning vars 

dae-pyo-ja (t.ex. en verkställande direktör, styrelse
ordförande eller liknande ledande befattnings
havare) inte är koreansk medborgare. 

d) Ett företag bildat enligt koreansk lagstiftning där en 
utländsk medborgare har ett ägarintresse på 25 
procent eller mer. 

Följande personer får inte beviljas radiostationslicens: 
a) En utländsk medborgare. 
b) En utländsk regering eller dess företrädare. 
c) Ett bolag bildat enligt utländsk rätt. 

3) Följande personer får inte vara dae-pyo-ja (t.ex. en verkställande direk
tör, styrelseordförande eller liknande ledande befattningshavare) eller redaktör 
för en nyhetsbyrå, eller vara im-won (styrelsemedlem) i Yonhap News eller 
News Agency Promotion Committee: 
a) En utländsk medborgare. 
b) En koreansk medborgare som inte har sitt hemvist i Korea. 

4) Obundet utom enligt vad som anges i avsnittet om 
horisontella åtaganden. 

4) Obundet utom enligt vad som anges i avsnittet om horisontella åta
ganden. 

E. Tjänster som rör fritidsparker 
(CPC 96491 utom CPC 96191, 96192 
och badtjänster) 

1) Inga. 1) Inga. 

2) Inga. 2) Inga. 

3) Inga. 3) Inga. 

4) Obundet utom enligt vad som anges i avsnittet om 
horisontella åtaganden. 

4) Obundet utom enligt vad som anges i avsnittet om horisontella åta
ganden.
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Leveranssätt: 1) Gränsöverskridande leverans 2) Utnyttjande utomlands 3) Kommersiell närvaro 4) Närvaro av fysiska personer 

Sektor eller undersektor Begränsningar av marknadstillträde Begränsningar av nationell behandling Ytterligare åtaganden 

11. TRANSPORTTJÄNSTER 

A. Sjöfartstjänster 
Internationell transport 
(CPC 7211, 7212) 
utom cabotage 

1) a) Linjetrafik: Inga. 
b) Bulkfrakt, trampfart och övrig internationell 
sjöfart: Inga. 

1) Inga. Följande hamntjänster är 
allmänt tillgängliga för 
internationella sjötrans
portföretag på skäliga 
och icke-diskrimine
rande villkor: 
1. Lotsning. 
2. Bogsering. 
3. Proviantering, på
fyllning av bränsle och 
vatten. 
4. Sophämtning och 
hämtning av ballastav
fall. 
5. Hamnkaptenens 
tjänster. 
6. Navigationshjälp
medel. 
7. Landbaserade ope
rativa tjänster som är 
nödvändiga för sjöfart, 
inklusive kommunika
tioner, vatten- och elför
sörjning. 
8. Reparationsmöjlig
heter för nödsituationer. 
9. Ankrings-, 
kajplats- och förtöj
ningstjänster. 

2) Inga. 2) Inga. 

3) a) Etablering av ett registrerat företag för att driva 
en flotta som för koreansk flagg: 

i) Internationell passagerartransport till sjöss: Obun
det. 

ii) Internationell godstransport till sjöss: Inga. 

b) Andra former av kommersiell närvaro: Inga. 

3) a) Inga. 
b) Inga. 

4) a) Fartygsbesättning: Obundet. 
b) Landpersonal: Obundet utom enligt vad som 
anges i avsnittet om horisontella åtaganden. 

4) Obundet utom enligt vad som anges i avsnittet om horisontella åta
ganden. 

Anmärkning: Utan att det påverkar räckvidden för verksamhet som kan betraktas som cabotage enligt nationell lagstiftning, innefattar denna förteckning inte nationellt cabotage, som förmodas täcka 
passagerar- och godstransporter mellan en hamn eller plats på den koreanska halvön och/eller angränsande koreanska öar och en annan hamn eller plats på den koreanska halvön och/eller 
angränsande koreanska öar, inklusive på dess kontinentalsockel i enlighet med FN:s havsrättskonvention, och trafik som påbörjas och avslutas i samma hamn eller på samma plats på den 
koreanska halvön och angränsande koreanska öar. 

Kringtjänster för sjöfart 

Godshantering i samband med sjöfart 1) Obundet*. 1) Obundet*. 

2) Inga. 2) Inga. 

3) Inga. 3) Inga. 

4) Obundet utom enligt vad som anges i avsnittet om 
horisontella åtaganden. 

4) Obundet utom enligt vad som anges i avsnittet om horisontella åta
ganden.
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Leveranssätt: 1) Gränsöverskridande leverans 2) Utnyttjande utomlands 3) Kommersiell närvaro 4) Närvaro av fysiska personer 

Sektor eller undersektor Begränsningar av marknadstillträde Begränsningar av nationell behandling Ytterligare åtaganden 

Lagring och magasinering i hamn 
(CPC 742**) 

1) Obundet*. 1) Obundet*. 

2) Inga. 2) Inga. 

3) Inga. 3) Inga. 

4) Obundet utom enligt vad som anges i avsnittet om 
horisontella åtaganden. 

4) Obundet utom enligt vad som anges i avsnittet om horisontella åta
ganden. 

Tullklarering 1) Obundet*. 1) Obundet*. 

2) Inga. 2) Inga. 

3) Inga. 3) Inga. 

4) Obundet utom enligt vad som anges i avsnittet om 
horisontella åtaganden. 

4) Obundet utom enligt vad som anges i avsnittet om horisontella åta
ganden. 

Agenttjänster inom sjöfart 1) Inga. 1) Inga. 

2) Inga. 2) Inga. 

3) Inga. 3) Inga. 

4) Obundet utom enligt vad som anges i avsnittet om 
horisontella åtaganden. 

4) Obundet utom enligt vad som anges i avsnittet om horisontella åta
ganden. 

Containerterminaler och depåtjänster 1) Obundet*. 1) Obundet*. 

2) Inga. 2) Inga. 

3) Inga. 3) Inga. 

4) Obundet utom enligt vad som anges i avsnittet om 
horisontella åtaganden. 

4) Obundet utom enligt vad som anges i avsnittet om horisontella åta
ganden. 

Sjöfraktspedition 
(CPC 748**) (41 ) 

1) Inga. 1) Inga. 

2) Inga. 2) Inga. 

3) Inga. 3) Inga. 

4) Obundet utom enligt vad som anges i avsnittet om 
horisontella åtaganden. 

4) Obundet utom enligt vad som anges i avsnittet om horisontella åta
ganden. 

Mäklartjänster inom sjöfart 
(CPC 748**, 749**) (42 ) 

1) Inga. 1) Inga. 

2) Inga. 2) Inga. 

3) Inga. 3) Inga. 

4) Obundet utom enligt vad som anges i avsnittet om 
horisontella åtaganden. 

4) Obundet utom enligt vad som anges i avsnittet om horisontella åta
ganden.
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Leveranssätt: 1) Gränsöverskridande leverans 2) Utnyttjande utomlands 3) Kommersiell närvaro 4) Närvaro av fysiska personer 

Sektor eller undersektor Begränsningar av marknadstillträde Begränsningar av nationell behandling Ytterligare åtaganden 

Underhåll och reparation av fartyg (43 ) 
(CPC 8868) 

1) Obundet*. 1) Obundet*. 

2) Inga. 2) Inga. 

3) Inga. 3) Inga. 

4) Obundet utom enligt vad som anges i avsnittet om 
horisontella åtaganden. 

4) Obundet utom enligt vad som anges i avsnittet om horisontella åta
ganden. 

Uthyrning av fartyg med besättning 
(CPC 7213) 

1) Inga. 1) Inga. 

2) Inga. 2) Inga. 

3) Obundet för registrering av ett företag för att driva 
en flotta som för koreansk flagg. 

3) Obundet för registrering av ett företag för att driva en flotta som för 
koreansk flagg. 

4) Obundet utom enligt vad som anges i avsnittet om 
horisontella åtaganden. 

4) Obundet utom enligt vad som anges i avsnittet om horisontella åta
ganden. 

Bogsering och påskjutning 
(CPC 7214) 

1) Obundet. 1) Obundet. 

2) Inga. 2) Inga. 

3) Obundet för registrering av ett företag för att driva 
en flotta som för koreansk flagg. 

3) Obundet för registrering av ett företag för att driva en flotta som för 
koreansk flagg. 

4) Obundet utom enligt vad som anges i avsnittet om 
horisontella åtaganden. 

4) Obundet utom enligt vad som anges i avsnittet om horisontella åta
ganden. 

Tjänster som gäller fastställande av över
ensstämmelse, mätning och besiktning 
(CPC 745**) (44 ) 

1) Obundet*. 1) Obundet*. 

2) Inga. 2) Inga. 

3) Inga. 3) Inga. 

4) Obundet utom enligt vad som anges i avsnittet om 
horisontella åtaganden. 

4) Obundet utom enligt vad som anges i avsnittet om horisontella åta
ganden. 

C. Lufttransporttjänster (45 ) 

Tjänster som rör datoriserade boknings
system 

1) Inga. 1) Inga. 

2) Inga. 2) Inga. 

3) Inga. 3) Inga. 

4) Obundet utom enligt vad som anges i avsnittet om 
horisontella åtaganden. 

4) Obundet utom enligt vad som anges i avsnittet om horisontella åta
ganden.
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Leveranssätt: 1) Gränsöverskridande leverans 2) Utnyttjande utomlands 3) Kommersiell närvaro 4) Närvaro av fysiska personer 

Sektor eller undersektor Begränsningar av marknadstillträde Begränsningar av nationell behandling Ytterligare åtaganden 

Försäljning och marknadsföring av luftt
ransporttjänster 

1) Inga. 1) Inga. 

2) Inga. 2) Inga. 

3) Inga. 3) Inga. 

4) Obundet utom enligt vad som anges i avsnittet om 
horisontella åtaganden. 

4) Obundet utom enligt vad som anges i avsnittet om horisontella åta
ganden. 

Underhåll och reparation av luftfartyg 
(ingår i CPC 8868) 

1) Obundet*. 1) Obundet*. 

2) Inga. 2) Inga. 

3) Inga. 3) Inga. 

4) Obundet utom enligt vad som anges i avsnittet om 
horisontella åtaganden. 

4) Obundet utom enligt vad som anges i avsnittet om horisontella åta
ganden. 

Uthyrning av luftfartyg med besättning 
(CPC 734) (46 ) 

1) 2) Luftfartyg som används av ett koreanskt flygbo
lag måste vara registrerade i Korea. 

För att registreras kan luftfartygen vara tvungna att ägas 
antingen av fysiska personer som uppfyller särskilda 
medborgarskapskriterier eller av juridiska personer som 
uppfyller särskilda kriterier när det gäller ägande och 
kapital samt inflytande. 

I undantagsfall får ett flygbolag inom Europeiska unionen 
vid särskilda omständigheter hyra ut luftfartyg registre
rade i en av medlemsstaterna till ett koreanskt flygbolag 
för att möta det koreanska bolagets exceptionella behov, 
säsongsbehov eller behov att övervinna driftsproblem 
som inte kan få en rimlig lösning genom uthyrning av 
luftfartyg registrerade i Korea, och med förbehåll för att 
Korea godkänner att det rör sig om en tidsbegränsad 
uthyrning. 

3) Luftfartyg som används av ett koreanskt flygbolag 
måste vara registrerade i Korea. 

För att registreras kan luftfartygen vara tvungna att ägas 
antingen av fysiska personer som uppfyller särskilda 
medborgarskapskriterier eller av juridiska personer som 
uppfyller särskilda kriterier när det gäller ägande och 
kapital samt inflytande. 

Luftfartygen måste flygas av ett flygbolag som ägs an
tingen av fysiska personer som uppfyller särskilda med
borgarskapskriterier eller av juridiska personer som upp
fyller särskilda kriterier när det gäller ägande och kapital 
samt inflytande. 

1) 2) Luftfartyg som används av ett koreanskt flygbolag måste vara regi
strerade i Korea. 

För att registreras kan luftfartygen vara tvungna att ägas antingen av fysiska 
personer som uppfyller särskilda medborgarskapskriterier eller av juridiska 
personer som uppfyller särskilda kriterier när det gäller ägande och kapital 
samt inflytande. 

I undantagsfall får ett flygbolag inom Europeiska unionen vid särskilda om
ständigheter hyra ut luftfartyg registrerade i en av medlemsstaterna till ett 
koreanskt flygbolag för att möta det koreanska bolagets exceptionella behov, 
säsongsbehov eller behov att övervinna driftsproblem som inte kan få en 
rimlig lösning genom uthyrning av luftfartyg registrerade i Korea, och med 
förbehåll för att Korea godkänner att det rör sig om en tidsbegränsad ut
hyrning. 

3) Luftfartyg som används av ett koreanskt flygbolag måste vara registre
rade i Korea. 

För att registreras kan luftfartygen vara tvungna att ägas antingen av fysiska 
personer som uppfyller särskilda medborgarskapskriterier eller av juridiska 
personer som uppfyller särskilda kriterier när det gäller ägande och kapital 
samt inflytande.
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Leveranssätt: 1) Gränsöverskridande leverans 2) Utnyttjande utomlands 3) Kommersiell närvaro 4) Närvaro av fysiska personer 

Sektor eller undersektor Begränsningar av marknadstillträde Begränsningar av nationell behandling Ytterligare åtaganden 

4) Obundet utom enligt vad som anges i 
avsnittet om horisontella åtaganden. 

Luftfartygen måste flygas av ett flygbolag som ägs antingen av fysiska per
soner som uppfyller särskilda medborgarskapskriterier eller av juridiska per
soner som uppfyller särskilda kriterier när det gäller ägande och kapital samt 
inflytande. 

4) Obundet utom enligt vad som anges i avsnittet om horisontella åta
ganden. 

Marktjänster 1) Obundet. 1) Inga. 

2) Obundet. 2) Inga. 

3) Obundet. 3) Inga. 

4) Obundet utom enligt vad som anges i avsnittet om 
horisontella åtaganden. 

4) Obundet utom enligt vad som anges i avsnittet om horisontella åta
ganden. 

E. Järnvägstransporttjänster 

a. Passagerartransporter 

(CPC 7111) 

b. Godstransporter 

(CPC 7112) 

1) Obundet*. 1) Obundet*. 

2) Inga. 2) Inga. 

3) Obundet för befintlig verksamhet. 

Ekonomisk behovsprövning krävs för nyetableringar. 

Huvudkriterium: Skapa ordning och reda inom järnvägs
näringen. 

3) Obundet. 

4) Obundet utom enligt vad som anges i avsnittet om 
horisontella åtaganden. 

4) Obundet utom enligt vad som anges i avsnittet om horisontella åta
ganden. 

c. Underhåll och reparation (ingår i CPC 
8868) (47 ) 

d. Kringtjänster för järnvägstransporter (in
går i CPC 741, CPC 7113) (48 ) 

1) Obundet. 1) Obundet. 

2) Inga. 2) Inga. 

3) Inga. 3) Inga. 

4) Obundet utom enligt vad som anges i avsnittet om 
horisontella åtaganden. 

4) Obundet utom enligt vad som anges i avsnittet om horisontella åta
ganden. 

F. Vägtransporttjänster 

a. Containerfrakt utom cabotage 

(CPC 71233**) 

1) Obundet. 1) Obundet. 

2) Inga. 2) Inga. 

3) Endast internationella rederier beviljas licenser. 3) Godset begränsas till containergods som ska exporteras eller impor
teras. 

4) Obundet utom enligt vad som anges i avsnittet om 
horisontella åtaganden. 

4) Obundet utom enligt vad som anges i avsnittet om horisontella åta
ganden. 

b. Uthyrning av icke-reguljära busstjänster 
med förare 

(CPC 71223) 

1) Obundet. 1) Obundet. 

2) Inga. 2) Inga. 

3) Inga. 3) Inga. 

4) Obundet utom enligt vad som anges i avsnittet om 
horisontella åtaganden. 

4) Obundet utom enligt vad som anges i avsnittet om horisontella åta
ganden.
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Leveranssätt: 1) Gränsöverskridande leverans 2) Utnyttjande utomlands 3) Kommersiell närvaro 4) Närvaro av fysiska personer 

Sektor eller undersektor Begränsningar av marknadstillträde Begränsningar av nationell behandling Ytterligare åtaganden 

c. Underhåll och reparation av vägutrust
ning 

(ingår i CPC 8867, ingår i CPC 6112) 

1) Obundet. 1) Obundet. 

2) Inga. 2) Inga. 

3) Ekonomisk behovsprövning krävs för kommersiell 
närvaro. 

3) Inga. 

4) Obundet utom enligt vad som anges i avsnittet om 
horisontella åtaganden. 

4) Obundet utom enligt vad som anges i avsnittet om horisontella åta
ganden. 

G. Transport i rörledning 

(CPC 7131**) 

Endast transport av oljeprodukter, med un
dantag för transport av gasol (49 ) 

1) Obundet. 1) Inga. 

2) Obundet. 2) Inga. 

3) Inga. 3) Inga. 

4) Obundet utom enligt vad som anges i avsnittet om 
horisontella åtaganden. 

4) Obundet utom enligt vad som anges i avsnittet om horisontella åta
ganden. 

H. Kringtjänster för alla transportsätt 

b. Lagring och magasinering som inte sker 
i hamnar (CPC 742**) 

Med undantag för tjänster som rör jord
bruks-, fiske- och animalieprodukter 

1) Obundet*. 1) Obundet*. 

2) Inga. 2) Inga. 

3) Inga. 3) Inga. 

4) Obundet utom enligt vad som anges i avsnittet om 
horisontella åtaganden. 

4) Obundet utom enligt vad som anges i avsnittet om horisontella åta
ganden. 

I. Övriga transportsätt 

KOMBINERADE TRANSPORTTJÄNSTER 

Fraktspedition för järnvägstransporter (50 ) 1) Obundet. 1) Obundet. 

2) Inga. 2) Inga. 

3) Inga. 3) Inga. 

4) Obundet utom enligt vad som anges i avsnittet om 
horisontella åtaganden. 

4) Obundet utom enligt vad som anges i avsnittet om horisontella åta
ganden. 

12. ANDRA TJÄNSTER SOM INTE 
NÄMNS NÅGON ANNANSTANS 

b. Hårvård och annan skönhetsvård 

(CPC 9702) 

1) Inga. 1) Inga. 

2) Inga. 2) Inga. 

3) Obundet. 3) Obundet. 

4) Obundet utom enligt vad som anges i avsnittet om 
horisontella åtaganden. 

4) Obundet utom enligt vad som anges i avsnittet om horisontella åta
ganden.
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(1 ) Detta förbehåll gäller inte f.d. privata företag som ägs av staten till följd av bolagsombildningar. 
(2 ) Med ”statligt bolag” omfattas för detta förbehåll alla bolag som bildats med det enda syftet att sälja eller avyttra andra statliga bolags eller offentliga myndigheters ägarintressen eller tillgångar. 
(3 ) Åtgärderna för företag som anställer missgynnade grupper tillämpas på ett icke-diskriminerande sätt. 
(4 ) Dessa begränsningar för nyckelpersonal, praktikanter med akademisk examen och säljare av företagstjänster gäller även för förteckningen över särskilda åtaganden rörande etableringar. När det gäller CPC-koder med dubbla asterisker 

vid begränsningar för praktikanter med akademisk examen, är räckvidden för ”Obundet” samma som räckvidden för åtagandet i motsvarande sektorer eller undersektorer i ”II. Sektorspecifika åtaganden”. 
(5 ) Med ”ISIC rev 3.1” i avses i denna förteckning Förenta nationernas internationella näringsgrensindelning (International Standard Industrial Classification of all Economic Activities) enligt Förenta nationernas statistikkontor (Statistical Office of 

the United Nations, Statistical Papers), Series M, No 4, ISIC REV 3.1, 2002. 
(6 ) Korea förbehåller sig rätten att anta eller behålla varje åtgärd, inklusive men inte begränsad till 

a) begränsningar avseende certifiering, godkännande, registrering, antagning och tillsyn över, och andra krav för, advokater eller advokatbyråer licensierade i utlandet som tillhandahåller någon form av juridiska tjänster i Korea, 
b) begränsningar för advokater eller advokatbyråer, licensierade i utlandet som blir delägare, affärssammanslutningar, närstående bolag eller andra former av förbindelser, oavsett juridisk form, med byeon-ho-sa (koreanska licensierade 

advokater), koreanska advokatbyråer, beop-mu-sa (koreanska auktoriserade notarier), byeon-ri-sa (koreanska patentjurister), gong-in-hoe-ge-sa (auktoriserade revisorer), se-mu-sa (koreanska auktoriserade skatterevisorer) eller gwan-se-sa 
(koreanska tullmäklare), 

c) begränsningar för advokater och advokatbyråer licensierade i utlandet som anställer byeon-ho-sa (koreanska licensierade advokater), beop-mu-sa (koreanska auktoriserade notarier), byeon-ri-sa (koreanska patentjurister), gong-in-hoe-ge-sa 
(auktoriserade revisorer), se-mu-sa (koreanska auktoriserade skatterevisorer) eller gwan-se-sa (koreanska tullmäklare), och 

d) begränsningar för företagsledning och styrelse i juridiska enheter som tillhandahåller utländsk juridisk rådgivning, inklusive styrelseordföranden, utan att det påverkar bestämmelserna i fotnoterna 16 och 25 i kapitel 7. 
(7 ) Korea förbehåller sig rätten att anta eller behålla varje åtgärd, inklusive men inte begränsad till a) begränsningar avseende certifiering, godkännande, registrering, antagning och tillsyn över, och andra krav för, advokater eller 

advokatbyråer licensierade i utlandet som tillhandahåller någon form av juridiska tjänster i Korea, b) begränsningar för advokater eller advokatbyråer licensierade i utlandet som blir delägare, affärssammanslutningar, närstående bolag 
eller andra former av förbindelser, oavsett juridisk form, med byeon-ho-sa (koreanska licensierade advokater), koreanska advokatbyråer, beop-mu-sa (koreanska auktoriserade notarier), byeon-ri-sa (koreanska patentjurister), gong-in-hoe-ge-sa 
(auktoriserade revisorer), se-mu-sa (koreanska auktoriserade skatterevisorer) eller gwan-se-sa (koreanska tullmäklare), c) begränsningar för advokater och advokatbyråer licensierade i utlandet som anställer byeon-ho-sa (koreanska 
licensierade advokater), beop-mu-sa (koreanska auktoriserade notarier), byeon-ri-sa (koreanska patentjurister), gong-in-hoe-ge-sa (auktoriserade revisorer), se-mu-sa (koreanska auktoriserade skatterevisorer) eller gwan-se-sa (koreanska 
tullmäklare), och d) begränsningar för företagsledning och styrelse i juridiska enheter som tillhandahåller utländsk juridisk rådgivning, inklusive styrelseordföranden, utan att det påverkar bestämmelserna i fotnoterna 16 och 25 i 
kapitel 77. 

(8 ) Korea förbehåller sig rätten att anta eller behålla varje åtgärd, inklusive men inte begränsad till, a) koreanska auktoriserade skatterevisorer eller skatterådgivningsfirmor som bildats enligt utländsk lagstiftning och som anlitar se-mu-sa 
(koreansk auktoriserad skatterevisor) eller gong-in-hoe-ge-sa (koreansk auktoriserad revisor), b) begränsningar för skatterevisorer licensierade i utlandet som tillhandahåller skatteavstämningstjänster och skatterepresentanttjänster i Korea, 
och c) begränsningar för företagsledning och styrelse i juridiska enheter som tillhandahåller auktoriserad skatterevision , inklusive styrelseordföranden, utan att det påverkar bestämmelserna i fotnoterna 16 och 25 i kapitel 7. 

(9 ) Kommersiell närvaro behöver inte vara en juridisk person. 
(10 ) 83105**: Endast passagerarfordon för färre än 15 passagerare i CPC 83105. 
(11 ) 86761: Endast besiktning, provning och analys av luft, vatten, ljudnivå och vibrationsnivå i CPC 86761. 
(12 ) 86763, 86769: Endast teknisk provning och analys av elektriska produkter i CPC 86763, 86769. 
(13 ) 88442: Screentryck, gravyrtryck och tryckrelaterade tjänster i CPC 88442. 
(14 ) Med ”expressbefordran” avses skyndsam insamling, transport och utdelning av dokument, trycksaker, paket, varor eller andra artiklar samtidigt som man spårar och behåller kontroll över dessa artiklar under hela tjänsteleveransen. 
(15 ) Korea förbehåller sig rätten att anta eller behålla åtgärder som rör 

a) tillhandahållandet av stödtjänster till postkontor genom militär eller annan likvärdig personal, och 
b) ministern för kunskapsekonomins fastställande av det totala antalet fordon som får tillhöra ministeriet för kunskapsekonomin och tilldelningen av fordonen till postkontor, utan att behöva tillstånd från ministern för land-, transport 

och havsfrågor. 
(16 ) I artikel 3 i genomförandeförordningen till lagen om posttjänster (the Enforcement Decree of the Postal Service Act) tillåts emellertid privata budfirmor att bedriva budtjänster avseende affärsdokument, vilka inkluderar a) oförseglade 

fraktsedlar eller leveransavier, b) handelsrelaterade dokument, c) dokument som rör utländskt kapital eller teknik, och d) utländsk valuta och tillhörande dokument. 
(17 ) Omfattar nätverkstjänster som består i den överföringskedja som krävs för utsändning av TV- och radioprogramsignaler via satellit. I tjänsterna ingår försäljning av användning av satellittjänster, men inte försäljning av programpaket för 

satellitsänd TV till hushållen. Tjänsterna omfattar inte inhemska länkar (vidarebefordran av dessa signaler från det inhemska territoriet till det inhemska territoriet via satellit). 
(18 ) Med ”betraktas som utländsk person” avses en juridisk person bildad enligt koreansk lagstiftning i vilken en utländsk regering eller utländsk person (inklusive en ”särskilt närstående person” enligt relevant koreansk lagstiftning) är största 

aktieägare och innehar 15 procent eller mer av den juridiska personens röstberättigade aktier, med undantag av en juridisk person som innehar mindre än en procent av de röstberättigade aktierna i en anläggningsbaserad leverantör av 
telekommunikationstjänster till allmänheten. 

(19 ) Med ”anläggningsbaserad leverantör” avses en leverantör som äger överföringsanläggningar. Med ”icke-anläggningsbaserad leverantör” avses en leverantör som inte äger överföringsanläggningar (men som kan äga en växel, router eller 
multiplexor) och levererar sina telekommunikationstjänster till allmänheten via en licensierad anläggningsbaserad leverantörs anläggningar. Med ”överföringsanläggningar” avses trådburna eller trådlösa överföringsanläggningar (inklusive 
kretsloppsanläggningar) som sammankopplar sändnings- och mottagningspunkter.
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(20 ) Med ”mervärdestjänster” avses telekommunikationstjänster som tillhandahålls via telekommunikationsnät som hyrs av anläggningsbaserade leverantörer, och som lagrar och vidarebefordrar, eller behandlar och vidarebefordrar kundens 
information. 

(21 ) Databas- och fjärrbearbetningstjänster online omfattar inte telekommunikationstjänster som förmedlar tredjepartskommunikation. 
(22 ) Telekommunikationstjänster som överför och/eller utbyter kundens uppgifter utan att ändra formen eller innehållet (med undantag av taltelefoni, telex, faxtjänster och ren återförsäljning av förhyrda nät). 
(23 ) Med undantag av följande tjänster: 

a) handel med skjutvapen, svärd, och sprängämnen, 
b) konstverk och antikviteter och 
c) etablering och drivande av, och distributionstjänster på: 

i) offentliga partihandelsmarknader för jordbruks- fiske- och animalieprodukter, som de lokala myndigheterna officiellt har utsett till offentliga partihandelsmarknader, 
ii) gemensamma partihandelsmarknader som etablerats och drivs av producentorganisationer och intresseföreningar enligt presidentdekretet till lagen om prisstabilitet för jordbruks- och fiskeprodukter (the Presidential Decree of the 

Act on Distribution and Price Stabilization of Agricultural and Fishery Products), och 
iii) boskapsmarknader som har etablerats och drivs av boskapskooperativ enligt lagen om jordbruk och kooperativ (the Agriculture and Cooperative Act). 

Korea förbehåller sig rätten att anta eller behålla åtgärder som rör förvaltningen av WTO:s tullkvoter. 
(24 ) Partihandel med naturgas ingår i ”Alla sektorer – Gasindustrin” i förteckningen över särskilda åtaganden rörande etablering. 
(25 ) Franchising begränsas till vad som är tillåtet inom ramen för partihandels- och detaljhandelstjänster i denna förteckning. 
(26 ) Särskilda åtaganden om marknadstillträde och nationell behandling via något av leveranssätten ska inte tolkas som att detta även omfattar erkännande av universitetsexamina i syfte att antas till, registreras för eller vara kvalificerad att 

utöva en yrkesverksamhet i Korea. 
(27 ) De olika typerna av högre utbildningsanstalter förtecknas i tillägg 1 om högre utbildning. 
(28 ) Med ”skolor i form av juridiska personer” avses en ideell juridisk person som etablerats enbart för att etablera en reguljär utbildningsanstalt i enlighet med relevant lagstiftning på utbildningsområdet. 
(29 ) Med ”grundegendom” avses fast egendom, egendom som fastställts som grundegendom i bolagsordningen, egendom som införlivats i grundegendomen enligt styrelsebeslut och institutionens årliga budgetöverskottsreserv. 
(30 ) Med ”Seoul med förorter” avses staden Seoul med förorter, staden Incheon med förorter och Gyeonggyiprovinsen. 
(31 ) De olika typerna av vuxenutbildning förtecknas i tillägg II om vuxenutbildning. 
(32 ) Vid tillämpningen av denna begränsning avses med ”hag-won (privata vuxenutbildningsanstalter)” utbildningsanstalter som tillhandahåller undervisning i ämnen som är kopplade till livslångt lärande eller yrkesutbildning för minst tio 

personer i minst 30 dagar. 
(33 ) 9402**: Endast insamling, transport och bortskaffande av industriavfall enligt CPC 9402. 
(34 ) 9406**, 9409**: Endast miljökonsekvensbeskrivningar enligt CPC 9406 och 9409. 
(35 ) Syftet med denna anmärkning är inte att påverka, eller på annat sätt begränsa, valet mellan filialer och dotterbolag för en leverantör av finansiella tjänster från den andra parten. 
(36 ) Kapitel sju gäller inte åtgärder som Korea har antagit eller behållit som hänför sig till de enheter som anges i detta stycke. 
(37 ) Vid tillämpningen av detta stycke betraktas inte the National Agricultural Cooperative Federation och the National Federation of Fisheries Cooperatives som leverantörer av finansiella tjänster, som innefattar tillhandahållandet av försäkrings

tjänster. Utan att det påverkar anmärkningen ovan betraktas the National Agricultural Cooperative Federation och the National Federation of Fisheries Cooperatives som sådana leverantörer av finansiella tjänster som omfattas av kapitel sju när 
det gäller tillhandahållandet av banktjänster och andra finansiella tjänster som regleras av FSC. 

(38 ) Med ”konsulttjänster” avses rådgivningsverksamhet i samband med utarbetandet av en företagsstrategi, marknadsstrategi eller produktutvecklingsstrategi. Med ”riskbedömning” avses verksamhet som riskanalys, riskförebyggande eller 
expertrådgivning i samband med svåra eller ovanliga risker. 

(39 ) I ”finansiell information” i detta avsnitt ingår inte allmän finansiell information eller affärsinformation som ingår i en publikation med allmän spridning eller som sprids till allmänheten. 
(40 ) Med ”internationellt erkänd finansiell institution” avses varje institution som har värderats av ett internationellt värderingsorgan till en nivå som kan godtas av den behöriga koreanska tillsynsmyndigheten eller en finansiell institution 

som på andra sätt som kan godtas av den behöriga koreanska tillsynsmyndigheten har visat att den har en jämförbar ställning. 
(41 ) Fraktspedition av fartyg i speditörens namn (däribland eventuella utländska speditörer som står under kontrakt) enligt CPC 748. 
(42 ) 748**, 749**: Mäklartjänster för godstransporter till sjöss eller för att chartra, hyra, köpa eller sälja fartyg enligt CPC 748 och 749. 
(43 ) Tjänster som reparation och förvaltning av fartyg, förvaltning av besättning och sjöfartsförsäkring för företag som bedriver passagerartrafik eller godstrafik till sjöss, eller hyr ut fartyg. 
(44 ) Tjänster som gäller fastställande av överensstämmelse, mätning och besiktning gäller endast sjötransportsektorn. 
(45 ) Enligt definitionen i GATS-bilagan om lufttransporttjänster. 
(46 ) Denna tjänst begränsas till uthyrning med besättning. 
(47 ) Åtaganden om underhålls- och reparationstjänster för järnvägstransporter gäller endast privatägda järnvägsanläggningar. 
(48 ) Åtaganden om kringtjänster för järnvägstransporter gäller endast privatägda järnvägsanläggningar. 
(49 ) Transport av naturgas i rörledning ingår i ”Alla sektorer – Gasindustrin” i förteckningen över särskilda åtaganden rörande etablering. 
(50 ) Med ”Fraktspedition för järnvägstransporter” avses kringtjänster som ska utföras i slutet av en järnvägstransport och som innefattar insamling av containergods, ingående av avtal med den koreanska statsjärnvägen för att transportera 

godset på järnväg samt lasta/lossa och överlämna godset.
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TILLÄGG I 

(Högre utbildning) 

I Korea finns följande högre utbildningsanstalter: 

1. Postgymnasial utbildning, som inte sker vid högskola eller universitet: Högre utbildningsanstalter som erbjuder en 
2–3-årig utbildning och utfärdar yrkesexamen enligt lagen om högre utbildning (the Higher Education Law). 

2. Universitet: Högre utbildningsanstalter som erbjuder en 4–6-årig utbildning och utfärdar kandidatexamen enligt lagen 
om högre utbildning. 

3. Industriuniversitet: Högre utbildningsanstalter som erbjuder utbildning i de kunskaper och färdigheter som behövs i ett 
industrisamhälle och som utfärdar kandidatexamen enligt lagen om högre utbildning. 

4. Tekniska högskolor: Högre utbildningsanstalter som erbjuder en 2-årig yrkesutbildning för att utbilda högkvalificerad 
arbetskraft och som utfärdar yrkesexamen eller kandidatexamen enligt lagen om högre utbildning. 

5. Företagsinterna universitet: Högre utbildningsanstalter som har bildats och drivs av arbetsgivare för att utbilda arbets
tagare och som utfärdar examina eller utbildningsbevis som motsvarar dem som utfärdas av folkhögskolor eller 
universitet enligt lagen om livslångt lärande (the Lifelong Education Act).

SV L 127/1296 Europeiska unionens officiella tidning 14.5.2011
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TILLÄGG II 

(Vuxenutbildning) 

I Korea finns följande typer av vuxenutbildning: 

1. Hag-won (privata utbildningsanstalter för vuxna) erbjuder undervisning i nedanstående ämnen i samband med livslångt 
lärande eller yrkesutbildning för minst tio personer i minst 30 dagar enligt lagen om etablering och drivande av 
privata utbildningsanstalter och lektioner utanför läroplanens ram (the Establishment and Operation of Private Teaching 
Institute and Extracurricular Lessons Act). Här ingår inte skolor, bibliotek, museer och arbetsplatser där de anställda 
erbjuds utbildning eller utbildningsanstalter för livslångt lärande enligt lagen om livslångt lärande (the Lifelong Education 
Act)och körskolor. 

a) Industriell infrastrukturteknik: maskinteknik, fordonsteknik, metallteknik, kemiteknik och keramik, elteknik, tele
kommunikationer, elektronik, varvsteknik, luftfartsteknik, bygg- och anläggningsteknik, textil- och beklädnadstek
nik, gruvdriftsresurser, markförädling, jordbruk och skogsbruk, sjöfartsindustri, energi, hantverk, miljö, transport 
och säkerhetsorganisation. 

b) Tillämpad industriteknik: design, hår- och hudvård, mat och dryck, paketering, tryckning, fotografi och piano
stämning. 

c) Industritjänster: stenografi, datorstödd bokföring, elektronisk handel, konsulttjänster för arbetssökande, sociala 
undersökningar, konferensplanering, konsulttjänster till konsumenter och telefonförsäljning. 

d) Allmänna tjänster: husdjursvård (trimning), begravningstjänster, vårdhem, flygbesättning och sjukhussamordnare. 

e) Data: datorer, spel, robotar, databehandling, telekommunikationsutrustning, Internet och programvara. 

f) Kultur och turism: förlagsverksamhet, bildupptagning och inspelning, film, tv- och radioutsändning, karakteristiska 
produkter och turism. 

g) Sjukvårdsbiträde: sjukvårdsbiträde. 

h) Organisationsledning och kontorsarbete: finans, försäkring, distribution, fast egendom, sekreterartjänster, redovis
ning, handskrift, bokföring, abakus, huvudräkning och snabbläsning. 

i) Internationellt: främmande språk för vuxna, tolkning och översättning. 

j) Humaniora: förberedande högskolestudier, offentlig förvaltning, företagsledning, redovisning, statistik och prov för 
att antas i offentlig tjänst. 

k) Konst: traditionell koreansk musik, traditionell dans, kalligrafi, blomsterarrangemang, blomsterkonst och hantverk, 
tecknade serier, teaterkonst, modellbyggande, konversationsfärdigheter, magi, tillämpad musik, sång, modern dans, 
baduk och retorik. 

l) Läsrum ( 1 ): läsrum som inte är kopplade till privata utbildningsanstalter som undervisar i ämnen som ingår i den 
vanliga läroplanen. 

2. Utbildningsanstalter för livslångt lärande är utbildningsanstalter som har godkänts av, registrerats av eller anmälts till 
ministeriet för utbildning, forskning och teknik enligt lagen om livslångt lärande (the Lifelong Education Act). Med 
utbildningsanstalter för livslångt lärande avses utbildningsanstalter för livslångt lärande som är knutna till arbetsplatser, 
icke-statliga organisationer, skolor och medieorganisationer, utbildningsanstalter för livslångt lärande med anknytning 
till kunskapsutveckling och personalutveckling och utbildningsanstalter för livslångt lärande online, som samtliga har 
inrättats för vuxna. 

B. Förteckning över särskilda åtaganden rörande etablering ( 2 ) 

INLEDANDE ANMÄRKNINGAR 

1. I nedanstående förteckning över åtaganden (nedan kallad förteckningen) anges de näringsgrenar som liberaliserats av 
Europeiska unionen enligt artikel 7.13 och, i form av förbehåll, de begränsningar i fråga om marknadstillträde och 
nationell behandling som gäller för företag och investerare från EU-parten inom dessa näringsgrenar. Förteckningen 
består av följande: 

a) En första kolumn som anger den sektor eller undersektor som Koreas åtagande gäller och räckvidden av de 
liberaliseringar som förbehållen avser. 

b) En andra kolumn som beskriver de tillämpliga förbehållen till artikel 7.11 i den sektor eller undersektor som anges 
i den första kolumnen.

SV 14.5.2011 Europeiska unionens officiella tidning L 127/1297 

( 1 ) En plats dit människor går för att studera. 
( 2 ) Begränsningarna för nyckelpersonal, praktikanter med akademisk examen och säljare av företagstjänster i ”1. Horisontella åtaganden” i 

förteckningen över särskilda åtaganden i tjänstesektorer gäller i förekommande fall även för förteckningen över särskilda åtaganden 
rörande etablering.
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c) En tredje kolumn som beskriver de tillämpliga förbehållen till artikel 7.12 i den sektor eller undersektor som anges 
i den första kolumnen. 

Åtaganden görs inte för tillhandahållandet av tjänster inom sektorer eller undersektorer som inte omfattas av detta 
avtal och som inte nämns i förteckningen. 

2. Sådan etablering i tjänstesektorer som redan täcks i Koreas förteckning över särskilda åtaganden i tjänstesektorer 
omfattas inte av denna förteckning. 

3. Åtgärder som är oförenliga med både artiklarna 7.11 och 7.12 ska föras in i kolumnen för artikel 7.11. I detta fall 
anses även villkoren eller kvalifikationskraven för artikel 7.12 ha uppfyllts ( 1 ). 

4. Trots artikel 7.11 behöver icke-diskriminerande krav för ett företags bolagsform inte anges i förteckningen för att de 
ska kunna behållas eller antas av Korea. 

5. Korea gör inga åtaganden enligt artiklarna 7.18 och 7.19 om nyckelpersonal och praktikanter med akademisk examen 
och säljare av företagstjänster i ekonomiska verksamheter som inte har liberaliserats enligt artikel 7.13. 

Koreas åtaganden enligt artiklarna 7.18 och 7.19 om nyckelpersonal och praktikanter med akademisk examen och 
säljare av företagstjänster gäller inte när avsikten med eller effekten av deras tillfälliga närvaro är att störa eller på annat 
sätt påverka resultatet av en konflikt eller förhandling mellan arbetsmarknadens parter. 

Korea får vidta åtgärder avseende fysiska personer som vill få tillträde till den koreanska arbetsmarknaden och åtgärder 
avseende medborgarskap, bosättning eller fast anställning. 

Nyckelpersonal, praktikanter med akademisk examen och säljare av företagstjänster vars inresa och tillfälliga vistelse är 
tillåten ska följa Koreas invandrings- och arbetsmarknadslagstiftning. 

6. Vid identifieringen av enskilda sektorer och undersektorer avses med ISIC rev 3.1 Förenta nationernas internationella 
näringsgrensindelning (International Standard Industrial Classification of all Economic Activities) enligt Förenta nationernas 
statistikkontor (Statistical Office of the United Nations, Statistical Papers), Series M, N o 4, ISIC REV 3.1, 2002. 

7. I förteckningen ingår inte åtgärder rörande kvalifikationskrav, kvalificeringsförfaranden, tekniska standarder samt vill
kor och förfaranden för licensiering, om de inte utgör en begränsning av marknadstillträde eller nationell behandling 
enligt artiklarna 7.11 och 7.12. Dessa åtgärder (t.ex. krav på att ha licens, skyldighet att tillhandahålla samhäll
somfattande tjänster, krav på att ha erkända kvalifikationer i reglerade sektorer, krav på att klara särskilda examina, 
inbegripet språkexamina, och icke-diskriminerande krav på att viss verksamhet inte får utövas i skyddade miljö
områden eller områden av särskilt historiskt eller konstnärligt intresse) gäller, även om de inte förtecknas, ändå 
etableringar och investerare från den andra parten. 

8. I enlighet med artikel 7.1 innehåller förteckningen inte åtgärder rörande subventioner som Korea har beviljat, inklusive 
statliga lån, garantier och försäkringar. 

9. De rättigheter och skyldigheter som följer av denna förteckning över åtaganden ska inte ha någon direkt (self-executing) 
effekt och ger alltså inte enskilda fysiska eller juridiska personer några direkta rättigheter.

SV L 127/1298 Europeiska unionens officiella tidning 14.5.2011 

( 1 ) Vid tillämpning av denna punkt ska behandling enligt artikel 7.12 inte vara mindre fördelaktig än behandling i frihandelsavtal som 
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Sektor eller undersektor Begränsningar av marknadstillträde Begränsningar av nationell behandling 

ALLA SEKTORER I FÖRTECKNINGEN Förvärv av mark 

Obundet för åtgärder som rör utländska personers förvärv av mark, med undantag för att en juridisk person fortfarande ska tillåtas att 
förvärva mark om den juridiska personen 

1) inte betraktas som utländsk person enligt artikel 2 i lagen om utlänningars förvärv av mark (the Foreigner’s Land Acquisition Act), och 

2) betraktas som utländsk person enligt lagen om utlänningars förvärv av mark eller är en filial till en utländsk juridisk person som ska 
godkännas eller anmälas i enlighet med lagen om utlänningars förvärv av mark, om marken ska användas för något av följande 
legitima syften: 

a) Normal affärsverksamhet. 

b) Bostäder till företagsledningen. 

c) Uppfyllande av krav på markinnehav i relevanta lagar. 

Obundet för åtgärder som rör utländska personers förvärv av jordbruksmark. 

Investering 

Obundet för åtgärder som rör överföring eller avyttring av statliga bolags eller offentliga myndigheters ägarintressen eller tillgångar. (1 ) (2 ) 

En utländsk person som har för avsikt att göra en utländsk direktinvestering ska i förväg anmäla detta till ministern för kunskaps
ekonomin (the Minister of Knowledge Economy) i enlighet med beslutet från ministern för kunskapsekonomin. Samma begränsning gäller 
för varje förändring, t.ex. storleken på den utländska direktinvesteringen och dess kvot. 

Obundet för åtgärder som rör investeringar i försvarsindustrin. Utländska investerare som avser att förvärva andra utestående försvars
industriaktier än sådana som nyligen emitterats ska inhämta förhandstillstånd från ministern för kunskapsekonomin (the Minister of 
Knowledge Economy). 

Missgynnade grupper 

Obundet för åtgärder som beviljar positiv särbehandling till socialt eller ekonomiskt missgynnade grupper som funktionshindrade, 
personer som har gjort hedervärda insatser för staten samt etniska minoriteter. (3 ) 

Statsägda nationella elektroniska system/informationssystem 

Obundet för åtgärder som rör förvaltningen och driften av varje statsägt elektronisk informationssystem som innehåller statshemligheter 
eller information som samlats in i enlighet med regeringens tillsynsfunktion och befogenheter. Detta förbehåll gäller inte betalnings- och 
avvecklingssysten för finansiella tjänster. 

Skjutvapen, svärd, sprängämnen etc. 

Obundet för åtgärder som rör skjutvapen, svärd och sprängämnen, däribland tillverkning, användning, försäljning, lagring, transport, 
import, export och innehav av skjutvapen, svärd och sprängämnen. 

Atomenergi 

Obundet för åtgärder som rör atomenergiindustrin. 

Elkraftsindustrin 

Obundet för åtgärder som rör generering, överföring, distribution och försäljning av elkraft. Ingen enskild åtgärd får minska det totalt 
tillåtna utländska ägande i elkraftsindustrin som anges i sektor D.a a (ISIC rev 3.1: 401).
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Sektor eller undersektor Begränsningar av marknadstillträde Begränsningar av nationell behandling 

Gasindustrin 

Obundet för åtgärder som rör import och partihandelsdistribution av naturgas och driften av terminaler och det nationella högtrycks
rörledningsnätet. Ingen åtgärd får minska det totalt tillåtna utländska ägande i gasindustrin som anges i sektor D.a b (ISIC rev 3.1: 402). 

A. JORDBRUK, JAKT, SKOGSBRUK 

a) Jordbruk, jakt och liknande verksamhet 

(ISIC rev 3.1: 011, 012, 013, 015) 

Obundet för odling av ris eller korn. 

Utländska investerares ägarintressen i ett företag som sysslar med 
uppfödning av biffkor får inte överstiga 50 procent. 

Obundet för odling av ris eller korn. 

b) Skogsbruk 

(ISIC rev 3.1: 02) 

Inga. Inga. 

B. UTVINNING AV MINERAL 

a) Brytning av kol och lignit, utvinning av torv 

(ISIC rev 3.1: 10) 

Inga. Inga. 

b) Utvinning av råpetroleum och naturgas; tjänster som rör utvin
ning av olja och gas, utom prospektering 

(ISIC rev 3.1: 11) 

Inga, under följande villkor: 

a) Endast staten har rätt att utvinna ubåtsbränsle. (4 ) 

b) Dessa rättigheter får för en begränsad tid överlåtas till en licen
sinnehavare, under förutsättning att sökanden uppfyller icke- 
diskriminerande och objektiva kvalifikationskrav. 

Inga. 

d) Utvinning av metallmalmer 

(ISIC rev 3.1: 13) 

Inga. Inga. 

e) Annan utvinning av mineral 

(ISIC rev 3.1: 14) 

Inga. Inga. 

C. TILLVERKNING 

a) Livsmedels- och dryckesvaruframställning 

(ISIC rev 3.1: 15 utom polering av riskorn) 

Inga. Inga. 

b) Tobaksvarutillverkning 

(ISIC rev 3.1: 16) 

Inga. Inga. 

c) Textilvaruframställning 

(ISIC rev 3.1: 17) 

Inga. Inga.
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Sektor eller undersektor Begränsningar av marknadstillträde Begränsningar av nationell behandling 

d) Tillverkning av kläder; pälsberedning 

(ISIC rev 3.1: 18) 

Inga. Inga. 

e) Garvning och annan läderberedning; tillverkning av rese-effekter, 
handväskor sadelmakeriarbeten och skodon 

(ISIC rev 3.1: 19) 

Inga. Inga. 

f) Tillverkning av trä och varor av trä och kork, utom möbler; 
tillverkning av varor av halm och flätningsmaterial 

(ISIC rev 3.1: 20) 

Inga. Inga. 

g) Pappers- och pappersvarutillverkning 

(ISIC rev 3.1: 21) 

Inga. Inga. 

h) Förlagsverksamhet, grafisk produktion och reproduktion av in
spelningar 

(ISIC rev 3.1: 22, utom förlagsverksamhet och grafisk produktion 
på arvodes- eller kontraktsbasis) (5 ) 

Inga. Inga. 

i) Tillverkning av stenkolsprodukter 

(ISIC rev 3.1: 231) 

Inga. Inga. 

j) Tillverkning av produkter av raffinerad petroleum 

(ISIC rev 3.1: 232) 

Inga. Inga. 

l) Tillverkning av kemikalier och kemiska produkter 

a) Tillverkning av baskemikalier 

(ISIC rev 3.1: 241 utom tillverkning av radioisotop) 

Inga. Inga. 

b) Tillverkning av andra kemiska produkter 

(ISIC rev 3.1: 242) 

Inga. Inga. 

c) Tillverkning av konstfiber 

(ISIC rev 3.1: 243) 

Inga. Inga. 

m) Tillverkning av gummi- och plastvaror 

(ISIC rev 3.1: 25) 

Inga. Inga. 

n) Tillverkning av andra icke-metalliska mineraliska produkter 

(ISIC rev 3.1: 26) 

Inga. Inga. 

o) Tillverkning av grundmetaller 

(ISIC rev 3.1: 27) 

Inga. Inga.
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Sektor eller undersektor Begränsningar av marknadstillträde Begränsningar av nationell behandling 

p) Tillverkning av metallvaror utom maskiner och utrustning 

(ISIC rev 3.1: 28, utom tillverkning av kärnreaktor) 

Inga. Inga. 

q) Tillverkning av maskiner och utrustning som inte ingår i annan 
undersektor 

a) Tillverkning av maskiner för allmänt ändamål 

(ISIC rev 3.1: 291) 

Inga. Inga. 

b) Tillverkning av maskiner för särskilt ändamål utom vapen och 
ammunition 

(ISIC rev 3.1: 2921, 2922, 2923, 2924, 2925, 2926, 2929) 

Inga. Inga. 

c) Tillverkning av hushållsapparater som inte ingår i annan un
dersektor 

(ISIC rev 3.1: 293) 

Inga. Inga. 

r) Tillverkning av kontorsmaskiner och datorer 

(ISIC rev 3.1: 30) 

Inga. Inga. 

s) Tillverkning av elektriska maskiner och artiklar som inte ingår i 
annan undersektor 

(ISIC rev 3.1: 31) 

Inga. Inga. 

t) Tillverkning av radio-, tv- och kommunikationsutrustning 

(ISIC rev 3.1: 32) 

Inga. Inga. 

u) Tillverkning av precisionsinstrument, medicinska och optiska in
strument samt ur 

(ISIC rev 3.1: 33, utom tillverkning av strålningsanläggningar) 

Inga. Inga. 

v) Tillverkning av motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar 

(ISIC rev 3.1: 34) 

Inga. Inga. 

w) Tillverkning av annan (icke-militär) transportutrustning 

(ISIC rev 3.1: 35, utom tillverkning av militära fartyg och flyg
plan och annan transportutrustning för militära ändamål) 

Inga. Inga. 

x) Tillverkning av möbler; tillverkning som inte ingår i annan un
dersektor. 

(ISIC rev 3.1: 36) 

Inga. Inga. 

y) Materialåtervinning 

(ISIC rev 3.1: 37) 

Inga. Inga.
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Sektor eller undersektor Begränsningar av marknadstillträde Begränsningar av nationell behandling 

D. EL-, GAS-, ÅNG- OCH VARMVATTENFÖRSÖRJNING 

(a) El-, gas-, ång- och hetvattenförsörjning Den sammanlagda utländska andelen av de aktier som KEPCO emitterat får inte överstiga 40 procent. En utländsk person får inte bli 
största aktieägare i KEPCO. 

a) Energiindustri – annan elproduktion än kärnkraftsbaserad el
produktion, överföring, distribution och försäljning av elenergi 

(ISIC rev 3.1: 401) 

Den sammanlagda andelen utlandsägda elkraftverk, inklusive kraftvärmeverk för distriktsvärmesystemet, får inte överstiga 30 procent av 
det totala antalet kraftverk i Korea. 

Den sammanlagda andelen utlandsägda elenergiöverförings-, eldistributions och elförsäljningsverksamheter bör understiga 50 procent. En 
utländsk person får inte vara största aktieägare. 

Ingen enskild aktieägare får äga mer än 3 procent av aktierna i KEPCO. 

b) Gasframställning; distribution av gasformiga bränslen via rörnät 

(ISIC rev 3.1: 402) 

Utländska personer får sammanlagt äga högst 30 procent aktierna i KOGAS. 

Ingen enskild aktieägare får äga mer än 3 procent av aktierna i KEPCO. 

c) Ång- och varmvattenförsörjning (ISIC rev 3.1: 403) Inga. Inga. 

(1 ) Detta förbehåll gäller inte tidigare privata företag som ägs av staten till följd av bolagsombildningar. 
(2 ) Vid tillämpningen av detta förbehåll avses med ”statligt bolag” varje företag som bildats enbart för att sälja eller avyttra andra statliga bolags eller offentliga myndigheters ägarintressen eller tillgångar. 
(3 ) Åtgärder för företag som anställer missgynnade grupper tillämpas på ett icke-diskriminerande sätt. 
(4 ) I ”petroleum” ingår naturlig kåda och brännbar naturgas. 
(5 ) Förlagsverksamhet och grafisk produktion på arvodes- eller kontraktsbasis ingår i FÖRETAGSTJÄNSTER under Övriga företagstjänster r).
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BILAGA 7-B 

UNDANTAG FRÅN BEHANDLING SOM MEST GYNNAD NATION 

1. För att skyldigheter som anges i ett regionalt avtal om ekonomisk integration ska anses tillräckligt betydande i enlighet 
med artiklarna 7.8.2 och 7.14.2, ska skyldigheterna antingen upprätta en inre marknad för tjänster och etableringar ( 1 ) 
eller omfatta både etableringsrätt och tillnärmning av lagstiftning. Bedömningen av om skyldigheten är tillräckligt 
betydande ska göras på grundval av sektorsvisa och sektorsövergripande åtaganden. 

a) Med etableringsrätt avses i denna punkt en skyldighet att i praktiken ha avskaffat alla etableringshinder mellan 
parterna i det regionala avtalet om ekonomisk integration när det avtalet träder i kraft. Etableringsrätten ska 
innefatta rätten för parternas medborgare att bilda och driva företag enligt de nationella regler som gäller för 
medborgare i det land där etableringen görs. 

b) Med tillnärmning av lagstiftning avses i denna punkt 

i) anpassning av lagstiftningen i en part i ett regionalt avtal om ekonomisk integration till lagstiftningen i den 
andra parten eller de andra parterna i avtalet, eller 

ii) införlivandet av gemensam lagstiftning i rättsordningarna i parterna i ett regionalt avtal om ekonomisk integ
ration. Anpassningen eller införlivandet ska ske, och anses endast ske, från och med det att den har införts i den 
nationella rättsordningen hos parten eller parterna i det regionala avtalet om ekonomisk integration. 

2. Parterna ska till den kommitté som avses i artikel 7.3 anmäla varje regionalt avtal om ekonomisk integration som 
uppfyller villkoren i artiklarna 7.8.2 och 7.14.2. En sådan anmälan ska göras skriftligt senast 60 dagar efter under
tecknandet av det regionala avtalet om ekonomisk integration. 

3. På en parts begäran, och i enlighet med den anmälan som avses i punkt 2 i denna bilaga, ska parterna diskutera och 
pröva, i kommittén eller i separata samråd, om det regionala avtalet om ekonomisk integration är förenligt med 
villkoren i artiklarna 7.8.2 och 7.14.2 och denna bilaga.

SV L 127/1304 Europeiska unionens officiella tidning 14.5.2011 

( 1 ) Med en inre marknad för tjänster och etableringar avses ett område utan inre gränser med fri rörlighet för tjänster, kapital och personer. 
Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) är den enda inre marknaden med tredjeländer som Europeiska unionen ingår i då detta 
avtal undertecknas.
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BILAGA 7-C 

FÖRTECKNING ÖVER UNDANTAG FRÅN BEHANDLING SOM MEST GYNNAD NATION 

EU-PARTEN 

Sektor eller undersektor Beskrivning av åtgärd och skälen till att den är oförenlig med artiklarna 7.8 
och 7.14 Länder som åtgärden gäller för Giltighetstid Förhållanden som ger upphov till behovet 

av undantaget 

1. Alla sektorer Europeiska unionen förbehåller sig rätten att anta eller behålla 
åtgärder som beviljar länder differentierad behandling enligt en 
specifik bestämmelse i avtal om ekonomisk integration i vilka 
Europeiska unionen är part och enligt vilka Europeiska unionen 
får ändra en åtgärd endast om ändringen inte gör åtgärden 
mindre förenlig än tidigare med skyldigheter i samband med 
marknadstillträde, nationell behandling och behandling som 
mest gynnad nation i dessa avtal om ekonomisk integration. 

Alla länder. Obegränsad. För att skydda differentierad behand
ling som härrör från övergångsklausu
ler. 

2. Vägtransporter I Rumänien tilldelas fordon registrerade i de länder som anges i 
kolumn 3 tillstånd att transportera varor och/eller personer enligt 
befintliga eller framtida bilaterala vägavtal. Vägcabotage för
behålls fordon registrerade i Rumänien. 

Österrike, Albanien, Belgien, Bulgarien, Tjec
kien, Cypern, Kroatien, Danmark, Schweiz, 
Lettland, Litauen, Frankrike, Finland, Italien, 
Iran, Tyskland, Grekland, Luxemburg, Storb
ritannien, Norge, Nederländerna, Polen, Por
tugal, Spanien, Sverige, Slovakien, Syrien, 
Slovenien, Turkiet, Ungern och eventuellt 
andra länder framöver. 

Obegränsad. Behovet av undantag är kopplat till de 
regionala särdragen vid gränsöverskri
dande vägtransporttjänster. 

3. Vägtransporter 
— Passagerar- och gods

transporter 

Åtgärder som vidtas enligt befintliga eller framtida avtal, och 
som reglerar trafikrättigheter och driftsvillkor samt tillhandahål
landet av transporttjänster i Bulgarien, Tjeckien och Slovakien 
och mellan de berörda länderna. 

Alla länder med vilka avtal har trätt i kraft 
eller kommer att träda i kraft. 

Obegränsad. För att skydda järnvägstransportinfra
strukturen och miljön och för att re
glera trafikrättigheter i Tjeckien och 
Slovakien och mellan de berörda län
derna. 

4. Vägtransporter 
— Passagerar- och 

godstransporter 

Bestämmelser i befintliga eller framtida avtal om internationell 
vägtransport (inklusive kombinerad järnvägs- och vägtransport) 
och passagerartransport som ingåtts mellan gemenskapen och/ 
eller Europeiska unionen eller medlemsstaterna och tredjeländer 
och som 
a) reserverar eller begränsar rätten att tillhandahålla transport

tjänster mellan avtalsparterna eller genom avtalsparternas ter
ritorium till fordon som registrerats i den enskilda avtalspar
ten (1 ), eller 

b) ger sådana fordon skattebefrielse. 

Schweiz, länder i Central-, Öst- och Sydös
teuropa och alla medlemmar i Oberoende 
staters samvälde, Albanien, Turkiet, Libanon, 
Israel, Syrien, Jordanien, Egypten, Tunisien, 
Algeriet, Marocko, Iran, Afghanistan, Irak 
och Kuwait. 

Obegränsad. Behovet av undantag är kopplat till de 
regionala särdragen vid gränsöverskri
dande vägtransporttjänster.

SV 
14.5.2011 

Europeiska unionens officiella tidning 
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Sektor eller undersektor Beskrivning av åtgärd och skälen till att den är oförenlig med artiklarna 7.8 
och 7.14 Länder som åtgärden gäller för Giltighetstid Förhållanden som ger upphov till behovet 

av undantaget 

5. Vägtransporter 
— Passagerar- och 

godstransporter 

Åtgärder som vidtas enligt befintliga eller framtida avtal och som 
reserverar eller begränsar tillhandahållandet av transporttjänster 
och specificerar driftsvillkor, inklusive transiteringstillstånd och/ 
eller förmånliga vägtrafikskatter för en transporttjänst till, i och 
från Tjeckien till de berörda avtalsparterna. 

Alla länder med vilka avtal har trätt i kraft 
eller kommer att träda i kraft. 

Obegränsad. För att skydda vägtransportinfrastruk
turen och miljön och för att reglera 
trafikrättigheter i Tjeckien och mellan 
de berörda länderna. 

6. Vägtransporter 
— Passagerar- och 

godstransporter 

Bestämmelser i befintliga eller framtida ömsesidiga bilaterala och 
multilaterala avtal om internationella vägtransporter (inklusive 
kombinerad järnvägs- och vägtransport) som reserverar rätten 
till cabotage i Finland. 

Alla länder med vilka bilaterala eller multi
laterala avtal har trätt i kraft eller kommer 
att träda i kraft. 

Obegränsad. Regionala särdrag i samband med väg
transporttjänster. 

7. Vägtransporter 
— Passagerar- och 

godstransporter 

Momsbefrielse i Österrike begränsas till internationella passage
rartransporter som utförs av utländska entreprenörer med mo
torfordon som har registrerats i något av länderna i kolumn 3. 

Länderna i före detta Jugoslavien, Schweiz 
och länderna i före detta Sovjetunionen 
(med undantag av de baltiska staterna, Azer
bajdzjan, Georgien, Moldavien och Uzbekis
tan). 

Obegränsad. Ömsesidighet och främjande av ut
vecklingen av internationell turistt
rafik. 

8. Vägtransporter 
— Passagerar- och 

godstransporter 

Befrielse från fordonsskatt i Österrike under vissa villkor på 
grund av faktisk ömsesidighet, begränsad till fordon som har 
registrerats i något av länderna i kolumn 3. 

Israel, Monaco, San Marino, Turkiet, Vati
kanstaten och Förenta staterna. 

Obegränsad. Ömsesidighet och främjande av ut
vecklingen av internationell turisttrafik 
och/eller internationella godstranspor
ter. 

9 Vägtransporter 
— Passagerar- och 

godstransporter 

Åtgärder som vidtas enligt bilaterala avtal och som fastställer 
bestämmelser för transporttjänster och specificerar driftsvillkor, 
inklusive bilaterala transiterings- och transporttillstånd för trans
portjänster till, i och från Litauen och till de berörda avtalspar
terna, och vägtrafikskatter och vägtullar. 

Alla länder med vilka avtal har trätt i kraft 
eller kommer att träda i kraft. 

Obegränsad. För att skydda transportinfrastrukturen 
och miljön, och för att reglera trafik
rättigheter i Litauen och mellan de be
rörda länderna. 

10. Vägtransporter 
— Passagerar- och 

godstransporter 

Åtgärder som vidtas enligt befintliga eller framtida avtal som 
reserverar och/eller begränsar tillhandahållandet av dessa typer 
av transporttjänster och specificerar villkoren för tillhandahållan
det, inklusive transiteringstillstånd och/eller förmånliga vägtrafik
skatter, i Bulgarien eller över Bulgariens gränser. 

Alla länder med vilka avtal har trätt i kraft 
eller kommer att träda i kraft. 

Obegränsad. Skydd för infrastrukturen och miljön, 
och för att reglera trafikrättigheter i 
Bulgarien och mellan de berörda län
derna. 

11. Alla passagerar- och gods
transporter Tjänsterna inklu
derar sjöfartstransporter 

Polen: Krav på ömsesidighet för berörda länders tjänsteleveran
törers tillhandahållande av transporttjänster till, i och från dessa 
länder. 

Alla länder. Obegränsad. System av befintliga och framtida öm
sesidiga transportsamarbetsavtal (eller 
liknande avtal) och främjande av och 
skyddande av utländska investeringar, 
bland annat med hjälp av transport
kvoter från bilateralt avtalade till
ståndssystem.
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Sektor eller undersektor Beskrivning av åtgärd och skälen till att den är oförenlig med artiklarna 7.8 
och 7.14 Länder som åtgärden gäller för Giltighetstid Förhållanden som ger upphov till behovet 

av undantaget 

12. Vägtransporter 
— Passagerar- och 

godstransporter 

Åtgärder som vidtas enligt befintliga eller framtida avtal och som 
reserverar eller begränsar tillhandahållandet av transporttjänster 
och specificerar driftsvillkor, inklusive transiteringstillstånd och/ 
eller förmånliga vägtrafikskatter för en transporttjänst till, i och 
från Slovakien till de berörda avtalsparterna. 

Alla länder med vilka avtal har trätt i kraft 
eller kommer att träda i kraft. 

Obegränsad. För att skydda vägtransportinfrastruk
turen och miljön, och för att reglera 
trafikrättigheter i Slovakien och mellan 
de berörda länderna. 

13. Vägtransporter 
— Godstransporter 

(CPC 7123) 

Tillstånd för ett företag att etablera kommersiell närvaro i Spa
nien kan nekas tjänsteleverantörer vars ursprungsland inte ger 
spanska tjänsteleverantörer effektivt tillträde till marknaden. 

Alla länder. Obegränsad. Behov av att garantera spanska tjäns
televerantörer effektivt tillträde till 
marknaden och likvärdig behandling. 

14. Kringtjänster för lufttrans
port 
a) Reparation och underhåll 

av luftfartyg som medför 
att luftfartyget tillfälligt 
tas ur trafik 

b) försäljning och mark
nadsföring av lufttrans
porttjänster 

c) tjänster som rör datorise
rade bokningssystem, och 

d) andra kringtjänster för 
lufttransporter, exempel
vis marktjänster, uthyr
ning av luftfartyg med 
besättning och flygplats
förvaltning 

Rätten att anta eller behålla åtgärder som beviljar differentierad 
behandling till länder enligt gällande internationella avtal eller 
avtal som undertecknas efter detta avtals ikraftträdande. 

Alla länder. Obegränsad. Behov av att skydda befintliga och 
framtida internationella avtal. 

15. Datoriserade bokningssystem 
och försäljning och mark
nadsföring av lufttransport
tjänster 

Bestämmelserna i artikel 7 i förordning (EEG) nr 2299/89, i dess 
lydelse enligt förordning (EEG) nr 3089/93, i vilka det föreskrivs 
att förpliktelserna för en leverantör av datoriserade boknings
system eller moderföretag och deltagande lufttrafikföretag inte 
gäller för leverantörer av datoriserade bokningssystem eller mo
derföretag och deltagande lufttrafikföretag i länder där leveran
törer av datoriserade bokningssystem eller moderföretag och 
lufttrafikföretag inom Europeiska unionen inte beviljas en be
handling som är likvärdig med den i förordningen. 

Alla länder där en leverantör av datoriserade 
bokningssystem eller moderföretag finns. 

Obegränsad. Behovet av undantag beror på avsak
naden av ordentliga multilaterala regler 
för datoriserade bokningssystem.
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Sektor eller undersektor Beskrivning av åtgärd och skälen till att den är oförenlig med artiklarna 7.8 
och 7.14 Länder som åtgärden gäller för Giltighetstid Förhållanden som ger upphov till behovet 

av undantaget 

16. Godshantering och lagring 
och magasinering i havs- 
och inlandshamnar, inklusive 
tjänster som rör container
trafik och gods i containrar 

Rätten att leverera dessa tjänster beviljas av Bulgarien på ömse
sidig grund och enligt bilaterala avtal med de berörda länderna. 

Alla länder. Obegränsad. Syftet med en sådan åtgärd är att ga
rantera bulgariska leverantörer av så
dana tjänster likvärdigt tillträde till an
dra länders marknader. 

17. Transport på inre vattenvä
gar 

Åtgärder som baseras på befintliga eller framtida avtal om till
träde 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 som upp
fyller medborgarskapskriterierna för ägande. 

Schweiz, länder i Central-, Öst- och Sydös
teuropa och alla länder i Oberoende staters 
samvälde. 

Obegränsad. 
Vissa länder be
höver endast un
dantag tills ett 
avtal om ekono
misk integration 
har ingåtts eller 
slutförts. 

För att reglera transportkapaciteten på 
de inre vattenvägarna, med hänsyn till 
geografiska särdrag. 

18. Transport på inre vattenvä
gar 

Genomförandebestämmelser till Mannheimkonventionen om sjö
fart på Rhen. (2 ) 

Schweiz. Obegränsad. För att reglera transportkapaciteten på 
de inre vattenvägarna, med hänsyn till 
geografiska särdrag. 

19. Transport på inre vattenvä
gar 
— Passagerar- och 

godstransport 

I Österrike: 
a) vissa trafikrättigheter är förbehållna fartyg från de länder som 

anges i kolumn 3 (krav på medborgarskap för ägande), och 
b) certifikat och licenser från de länder som anges i kolumn 3 

erkänns. 

Länderna i före detta Jugoslavien och län
derna i före detta Sovjetunionen. 

Obegränsad, och 
undantaget gäller 
befintliga och 
nya åtgärder. 

Historisk utveckling och specifika re
gionala aspekter. 

20. Transport på inre vattenvä
gar 
— Passagerar- och 

godstransport 

Åtgärder som vidtas enligt befintliga eller framtida avtal som 
reserverar tillträde till och trafikrättigheter på inre vattenvägar i 
Slovakien för utländska leverantörer. 

Alla länder med vilka avtal har trätt i kraft 
eller kommer att träda i kraft. 

Obegränsad. För att skydda infrastrukturen och mil
jön, och för att reglera trafikrättighe
terna i Slovakien. 

21. Sjöfartstransporter Åtgärder som rör etablering, verksamhet och drift av rederier 
som går utöver Koreas åtagande i bilaga 7-A. 

Ospecificerat. Obegränsad. Internationella avtal i samband med 
övergripande handelsförbindelser. 

22. Sjöfartstransporter 
— Cabotage 

Befintliga eller framtida ömsesidiga åtgärder som vidtas av Fin
land och som beviljar undantag för fartyg som för utländsk flagg 
från ett specificerat annat land från det allmänna förbudet mot 
att bedriva cabotage i Finland. 

Alla länder. Obegränsad. Regionala särdrag för sjöfartscabotage.
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Sektor eller undersektor Beskrivning av åtgärd och skälen till att den är oförenlig med artiklarna 7.8 
och 7.14 Länder som åtgärden gäller för Giltighetstid Förhållanden som ger upphov till behovet 

av undantaget 

23. Sjöfartstransporter Ömsesidiga åtgärder som vidtas av Sverige och som baseras på 
befintliga eller framtida avtal om undantag för fartyg som för 
utländsk flagg från ett av de länder som anges i kolumn 3 från 
det allmänna förbudet mot att bedriva cabotage i Sverige. 

Alla länder med vilka bilaterala eller multi
laterala avtal har trätt i kraft eller kommer 
att träda i kraft. 

Obegränsad. För att reglera cabotage baserat på öm
sesidiga avtal. 

24. Uthyrning/leasing utan ope
ratör, som rör fartyg 
(CPC 83103) 
Uthyrning av fartyg med be
sättning(CPC 7213, 7223) 

För konsumenter bosatta i Tyskland som vill chartra utländska 
fartyg kan det ställas krav på ömsesidighet. 

Alla länder. Obegränsad. Behov av att garantera att tyska tjäns
televerantörer får effektivt marknads
tillträde och likvärdig behandling. 

25. Fiske Europeiska unionen förbehåller sig rätten att anta eller behålla 
åtgärder som beviljar differentierad behandling till länder enligt 
något bilateralt eller multilateralt fiskeavtal som är i kraft eller 
undertecknas efter detta avtals ikraftträdande. 

Alla länder. Obegränsad. Behövs för att skydda befintliga och 
framtida bilaterala och multilaterala in
ternationella avtal. 

26. Fiske och fiskerelaterade 
tjänster 

Förmånlig behandling – i berörda länders fiskerijurisdiktion – för 
tjänster och tjänsteleverantörer från länder som Polen har goda 
fiskeförbindelser med, i enlighet med internationell bevaran
depraxis och politiska riktlinjer eller fiskeavtal, särskilt i Östers
jöområdet. 

Alla länder. Obestämd. Samarbete för att bevara fiskerier och 
fiske som baseras såväl på praxis som 
på befintliga och framtida avtal, sär
skilt i Östersjöområdet. 

27. Juridiska tjänster Utländska advokater får endast uppträda som advokater i litau
iska domstolar i enlighet med bilaterala avtal om rättsligt bis
tånd. 

Alla länder med vilka avtal har trätt i kraft 
eller kommer att träda i kraft. 

Obegränsad. Behov av att garantera lagenlighet och 
ansvarsskyldighet. 

28. Juridiska tjänster I Bulgarien får full nationell behandling av etablering och dri
vande av företag, liksom tillhandahållande av tjänster, endast 
utsträckas till företag som etablerats i, och som är medborgare 
i, de länder som anges i kolumn 3. 

Länder med vilka avtal om förmånlig be
handling har ingåtts eller kommer att ingås. 

Obegränsad. Skyldigheter enligt internationella av
tal. 

29. Hälsovårdstjänster för 
människor 

Tillhandahållande av sådan sjukvård till cypriotiska medborgare 
som inte finns att tillgå i Cypern, i vissa utvalda länder med vilka 
Cypern har undertecknat eller kommer att underteckna bilaterala 
avtal. 

Alla länder med vilka det kan vara önskvärt 
att ha medicinskt samarbete. 

Obegränsad. Åtgärden är nödvändig på grund av 
förekomsten av, eller eventuellt under
tecknande av nya bilaterala avtal mel
lan Cypern och tredjeländer i Cyperns 
närhet eller tredjeländer som Cypern 
har andra särskilda band till.
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Sektor eller undersektor Beskrivning av åtgärd och skälen till att den är oförenlig med artiklarna 7.8 
och 7.14 Länder som åtgärden gäller för Giltighetstid Förhållanden som ger upphov till behovet 

av undantaget 

30. Läkar- och tandläkartjänster Offentlig sjukvårdsförsäkring, subventions- och ersättningspro
gram, som täcker kostnaderna och utgifterna för läkar- och 
tandläkartjänster som tillhandahålls till utländska medborgare i 
Bulgarien beviljas på grundval av ömsesidighet inom ramen för 
bilaterala avtal. 

Alla länder med vilka bilaterala eller multi
laterala avtal har ingåtts eller kommer att 
ingås. 

Obegränsad. Skyldigheter enligt internationella av
tal. 

31. Offentliga socialförsäkrings
tjänster 

Bestämmelser i bilaterala socialförsäkringsavtal som har ingåtts 
mellan Cypern och vissa länder. 

Australien, Egypten, Kanada, provinsen Que
bec och alla länder med vilka ett avtal kan 
komma att ingås i framtiden. 

Obegränsad. För att göra det möjligt för personer 
som omfattas eller börjar omfattas av 
avtalsparternas socialförsäkringslags
tiftning att behålla sina socialförsäk
ringsrättigheter om de flyttar från ett 
land till ett annat, eller att förvärva 
sådana rättigheter. 
Dessa avtal, som bland annat innehål
ler en sammanräkning av försäkrings- 
och bosättningsperioder i avtalspar
terna för att få rätt till förmåner ingås 
mellan Cypern och länder med vilka 
det pågår arbetskraftsrörlighet. 

32. Förlagsverksamhet 
(Ingår i CPC 88442) 

Krav på ömsesidighet för utländskt ägande i företag i Italien som 
överstiger 49 procent av kapitalet och rösträtterna i företaget. 

Alla länder. Obegränsad. Behov av att garantera italienska tjäns
televerantörer effektivt marknadstill
träde och likvärdig behandling. 

33. Nyhetsbyråer 
(Ingår i CPC 962) 

Krav på ömsesidighet för utländskt ägande i företag i Frankrike 
som ger ut publikationer på franska som överstiger 20 procent 
av kapitalet eller rösträtterna i företaget. 

Alla länder. Obegränsad. Behov av att garantera franska tjäns
televerantörer effektivt marknadstill
träde och likvärdig behandling. 

34. Pressbyråer 
(Ingår i CPC 962) 

Marknadstillträde i Frankrike. Krav på ömsesidighet. Alla länder. Obegränsad. Behov av att garantera franska tjäns
televerantörer effektivt marknadstill
träde och likvärdig behandling. 

35. Förvärv av mark Enligt Litauens författning har lokalt styrande enheter (kom
muner), andra nationella enheter och utländska enheter från de 
länder som anges i kolumn 3 som bedriver ekonomisk verk
samhet i Litauen som specificeras i författningen i enlighet 
med EU-integration och andra former av integration som Litauen 
har åtagit sig att verka för, rätt att förvärva, och bli ägare av, 
mark som inte är jordbruksmark för att bygga och sköta bygg
nader och anläggningar som är direkt nödvändiga för att utöva 
deras verksamhet. Förfarandet och villkoren för att förvärva 
mark, samt begränsningar av denna rätt, ska fastställas i grund
lagen. 

Alla länder som fastställs i författningen: 
medlemsstater i OECD (3 ), Nato (3 ) och län
der associerade till EU. 

Obegränsad. Önskan om att skapa gynnsammare 
förutsättningar för ökat ekonomiskt 
samarbete mellan Litauen och de be
rörda länderna.
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Sektor eller undersektor Beskrivning av åtgärd och skälen till att den är oförenlig med artiklarna 7.8 
och 7.14 Länder som åtgärden gäller för Giltighetstid Förhållanden som ger upphov till behovet 

av undantaget 

36. Turistguidetjänster I Litauen får utländska turistguider endast tillhandahålla turistgui
detjänster i enlighet med bilaterala avtal (eller kontrakt) om hjälp 
med turistguidetjänster på ömsesidig basis. 

Alla länder med vilka avtal (eller kontrakt) 
har trätt i kraft eller kommer att träda i 
kraft. 

Obegränsad. Bevarande och främjande av kulturell 
identitet. 

37. Alla sektorer Cypern: 
Undantag från begränsningar av marknadstillträde och nationell 
behandling när det gäller kommersiell närvaro, inklusive kapital
rörelser, för de länder som anges i kolumn 3. 

Eftaländer. Obegränsad. En gradvis liberalisering av kommersi
ell närvaro. Bilaterala avtal om ömse
sidigt skydd för och ömsesidigt främ
jande av investeringar med vissa av 
Eftaländerna håller på att utarbetas. 

38. Alla sektorer Åtgärder som vidtagits av Danmark, Sverige och Finland för att 
stärka det nordiska samarbetet, exempelvis 
a) finansiellt stöd till FoU-projekt (Nordisk industrifond), 
b) finansiering av genomförbarhetsstudier för internationella 

projekt (Nordiska projektexportfonden), och 
c) finansiellt stöd till företag (4 ) som använder miljöteknik (Nor

diska miljöfinansieringsbolaget). 

Island och Norge. Obegränsad. För att bevara och utveckla nordiskt 
samarbete. 

39. Alla sektorer Polen: 
Kommersiell närvaro som sträcker sig längre än begränsningarna 
för Polen i bilaga 7-A, och som anges i 
a) handels- och navigationsavtal, 
b) affärsavtal och avtal om ekonomiska förbindelser, 
c) avtal om främjande av och skydd för utländska investeringar. 

Alla länder. Obestämd. Ömsesidigt tillhandahållande genom 
befintliga och framtida avtal. 

40. Alla sektorer Polen accepterar obligatoriskt skiljedomsförfarande i tvister avse
ende utländska investeringar vid en talan som väckts av eller för 
tjänsteleverantörer från länder som Polen har ingått eller kom
mer att ingå avtal om ett sådant förfarande med. 

Alla länder. Obegränsad. Främjande och skyddande av utländska 
investeringar. 

41. Alla sektorer Tillstånd för utländska fysiska och juridiska personer att köpa 
fast egendom i Italien beviljas på ömsesidig basis. 

Alla länder. Obegränsad. Kravet på ömsesidighet är nödvändigt 
för att garantera italienare likvärdig be
handling i andra länder. 

42. Alla sektorer Undantag från krav på medborgarskap i Portugal för vissa verk
samheter och yrken för fysiska personer som tillhandahåller 
tjänster från de länder som anges i kolumn 3. 

Länder med portugisiska som officiellt språk 
(Angola, Brasilien, Kap Verde, Guinea-Bissau, 
Moçambique och São Tomé och Principe). 

Obegränsad. Denna åtgärd speglar historiska band 
mellan Portugal och dessa länder.
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Sektor eller undersektor Beskrivning av åtgärd och skälen till att den är oförenlig med artiklarna 7.8 
och 7.14 Länder som åtgärden gäller för Giltighetstid Förhållanden som ger upphov till behovet 

av undantaget 

43. Alla sektorer Åtgärder baserade på befintliga eller framtida bilaterala avtal 
mellan vissa av Europeiska unionens medlemsstater (5 ) och de 
berörda länderna eller furstendömena som ger fysiska och juri
diska personer rätt till etablering. 

San Marino, Monaco, Andorra och Vatikan
staten. 

Obegränsad. Den geografiska situationen och his
toriska, ekonomiska och kulturella 
band mellan Europeiska unionens 
medlemsstater och de berörda län
derna och furstendömena. 

(1 ) När det gäller Österrike omfattar den del av undantaget från behandling som mest gynnad nation som rör trafikrättigheter alla länder med vilka det finns eller vore önskvärt med bilaterala avtal om trafikrättigheter eller andra avtal. 
(2 ) Följande EU-medlemsstater omfattas av detta undantag från behandling som mest gynnad nation: Belgien, Danmark, Frankrike, Tyskland, Grekland, Irland, Italien, Luxemburg, Nederländerna, Portugal, Spanien och Förenade kungariket. 
(3 ) Under förutsättning att länderna var medlemmar i OECD och Nato före den 20 juni 1996 
(4 ) Gäller östeuropeiska företag som samarbetar med ett eller fler nordiska företag. 
(5 ) Följande medlemsstater omfattas: Belgien, Danmark, Frankrike, Tyskland, Grekland, Irland, Italien, Luxemburg, Nederländerna, Portugal, Spanien och Förenade kungariket. 

KOREA 

Sektor eller undersektor Beskrivning av åtgärd och skälen till att den är oförenlig med behandling som mest gynnad nation 

1. Alla sektorer Korea förbehåller sig rätten att anta eller behålla varje åtgärd som ger länder differentierad behandling enligt ett internationellt avtal som 
undertecknas efter detta avtals ikraftträdande och som rör 
a) fiske, 
b) sjöfartsfrågor, inklusive sjöräddning. 

2. Alla sektorer Korea förbehåller sig rätten att anta eller behålla varje åtgärd som ger länder differentierad behandling enligt en specifik bestämmelse i avtal 
om ekonomisk integration som Korea är part i och enligt vilka Europeiska unionen får ändra en åtgärd endast om ändringen inte gör 
åtgärden mindre förenlig än tidigare med skyldigheter i samband med marknadstillträde, nationell behandling och behandling som mest 
gynnad nation i dessa avtal om ekonomisk integration. 

3. Kringtjänster för lufttransport 
a) underhåll och reparation av luftfartyg som medför att ett 

luftfartyg tillfälligt tas ur trafik, 
b) försäljning och marknadsföring av lufttransporttjänster, 
c) tjänster som rör datoriserade bokningssystem, och 
d) andra kringtjänster för lufttransporter, exempelvis mark

tjänster, uthyrning av luftfartyg med besättning och 
flygplatsförvaltning 

Korea förbehåller sig rätten att anta eller behålla varje åtgärd som beviljar differentierad behandling till länder enligt gällande internationella 
avtal eller avtal som undertecknas efter detta avtals ikraftträdande. 

4. Missgynnade grupper Korea förbehåller sig rätten att anta eller behålla varje åtgärd som ger rättigheter till eller positivt särbehandlar socialt eller ekonomiskt 
missgynnade grupper som funktionshindrade, personer som har gjort hedervärda insatser för staten samt etniska minoriteter. 

5. Sociala tjänster Korea förbehåller sig rätten att anta eller behålla varje åtgärd som ger utländska personer differentierad behandling när det gäller tillhandahål
lande av brottsbekämpnings- och kriminalvårdstjänster och följande tjänster i den utsträckning de är sociala tjänster som inrättats eller bedrivs 
för allmännyttiga ändamål: inkomstsäkerhet eller inkomstförsäkring, social trygghet eller socialförsäkring, social välfärd, utbildning, hälsovård 
och barnomsorg i offentlig regi.
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Sektor eller undersektor Beskrivning av åtgärd och skälen till att den är oförenlig med behandling som mest gynnad nation 

6. Kommunikationstjänster 
— Tv- och radiosändningar 

Korea förbehåller sig rätten att anta eller behålla varje åtgärd som ger utländska personer differentierad behandling på grund av tillämpning av 
ömsesidiga åtgärder eller genom internationella avtal som innefattar delning av radiospektrum, garantier för marknadstillträde eller nationell 
behandling när det gäller envägsöverföring via satellit av direktsända televisionstjänster och digitala radiotjänster. 

7. Transporttjänster 
— Järnvägstransporter 

Korea förbehåller sig rätten att anta eller behålla varje åtgärd som beviljar särbehandling till länder enligt internationella avtal om järnvägs
transporter som undertecknas efter ikraftträdandet av detta avtal. 

8. Transporttjänster 
— Vägtransporttjänster 

(Taxi och reguljär passagerartrafik på väg) 

Korea förbehåller sig rätten att anta eller behålla varje åtgärd som ger utländska personer differentierad behandling när det gäller taxitjänster 
och tjänster som rör reguljär passagerartrafik på väg. 

9. Transporttjänster 
— Godstransporter på väg 

(utom vägtransporttjänster i samband med budtjänster) 

Korea förbehåller sig rätten att anta eller behålla varje åtgärd som ger utländska personer differentierad behandling när det gäller godstrans
porter på väg, med undantag av internationella rederiers vägtransporter av gods i containrar (utom cabotage) och vägtransporttjänster i 
samband med budtjänster. 

10. Transporttjänster 
— Transport på inre vattenvägar och rymdtransport 

Korea förbehåller sig rätten att anta eller behålla varje åtgärd som ger utländska personer differentierad behandling när det gäller tjänster som 
avser transporter på inre vattenvägar och rymdtransporter. 

11. Utbildningstjänster 
— Förskoleutbildning, primärutbildning, sekundärutbildning, 

högre utbildning och annan utbildning 

Korea förbehåller sig rätten att anta eller behålla varje åtgärd som ger utländska personer differentierad behandling när det gäller förskoleut
bildning, primärutbildning och sekundärutbildning, högre medicinsk och hälso- och sjukvårdsutbildning, högre utbildning för blivande 
förskollärare, primärskollärare och sekundärskollärare, juristutbildning, distansutbildning på alla utbildningsnivåer (utom vuxenutbildnings
tjänster, under förutsättning att sådana tjänster inte ger akademiska poäng eller utfärdar utbildningsbevis eller examina) och andra utbild
ningstjänster. 
Denna post gäller inte administration av kunskapstest för utländskt bruk. Inget i detta avtal påverkar Koreas rätt att välja ut och använda sig 
av kunskapstest eller att reglera skolornas läroplaner i överensstämmelse med den nationella utbildningspolitiken. 

12. Sociala tjänster 
— Hälsovårdstjänster för människor 

Korea förbehåller sig rätten att anta eller behålla varje åtgärd som ger utländska personer differentierad behandling när det gäller hälsovårds
tjänster för människor. 
Denna post gäller inte de åtgärder om förmånlig behandling som anges i lagen om utseende och förvaltning av fria ekonomiska zoner, lag nr 
9216 av den 16 december 2008, (Act on Designation and Management of Free Economic Zones) och speciallagen om inrättande av den särskilda 
självstyrande provinsen Jeju och den fria internationella staden, lag nr 9526 av den 25 mars 2009, (Special Act on Establishment of Jeju Special 
Self-Governing Province and Creation of Free International City) som rör inrättandet av läkarmottagningar, apotek och liknande anläggningar och 
tillhandahållandet av fjärrsjukvårdstjänster till de geografiska områden som anges i dessa lagar.

SV 
14.5.2011 

Europeiska unionens officiella tidning 
L 127/1313
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Sektor eller undersektor Beskrivning av åtgärd och skälen till att den är oförenlig med behandling som mest gynnad nation 

13. Rekreations-, kultur- och sporttjänster 
— Marknadsföring, reklam eller efterproduktionstjänster i 

samband med filmer 

Korea förbehåller sig rätten att anta eller behålla varje åtgärd som ger utländska personer differentierad behandling när det gäller marknads
föring, reklam eller efterproduktionstjänster i samband med filmer. 

14. Transporttjänster 
— Passagerartransporter till sjöss och sjöcabotage 

Korea förbehåller sig rätten att anta eller behålla varje åtgärd som ger utländska personer differentierad behandling när det gäller tillhandahål
landet av internationella passagerartransporter till sjöss, cabotage och användning av koreanska fartyg, inklusive följande åtgärder: 
En person som tillhandahåller internationella passagerartransporter till sjöss måste erhålla licens från ministern för land-, transport- och 
sjöfartsfrågor, som är underställd ekonomisk behovsprövning. 
Cabotage är förbehållet koreanska fartyg. Cabotage inkluderar transporter till sjöss mellan hamnar på hela koreanska halvön och angränsande 
öar. Med koreanskt fartyg avses 
a) ett fartyg som ägs av den koreanska staten, ett statligt bolag eller ett organ inrättat inom ministeriet för land, transport och sjöfartsfrågor 

(the Ministry of Land, Transport and Maritime Affairs), 
b) ett fartyg som ägs av en koreansk medborgare, 
c) ett fartyg som ägs av ett företag bildat enligt den koreanska handelslagen (the Korean Commercial Code), 
ett fartyg som ägs av ett utländskt företag bildat enligt utländsk rätt som har sitt huvudkontor i Korea och vars dae-pyo-ja (t.ex. en 
verkställande direktör, styrelseordförande eller liknande ledande befattningshavare) är koreansk medborgare. Om det finns mer än en sådan 
person måste alla dae-pyo-ja vara koreanska medborgare.

SV 
L 127/1314 

Europeiska unionens officiella tidning 
14.5.2011
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BILAGA 7-D 

YTTERLIGARE ÅTAGANDE RÖRANDE FINANSIELLA TJÄNSTER 

I n f o r m a t i o n s ö v e r f ö r i n g 

1. Parterna erkänner vikten av gränsöverskridande informationsöverföring från leverantörer av finansiella tjänster. Korea 
har åtagit sig att göra ändringar i sitt regelverk som kommer att leda till antagandet av strategier som kommer att 
göra det möjligt att överföra finansiell information över gränserna samtidigt som man hanterar frågor som skyd
dandet av känsliga konsumentuppgifter, förbud mot obehörig återanvändning av känsliga uppgifter, möjligheten för 
finansiella tillsynsmyndigheter att få tillgång till arkiv hos leverantörer av finansiella tjänster som rör hanteringen av 
sådana uppgifter och kraven för var tekniska anläggningar ska placeras. ( 1 ) 

U t f ö r a n d e a v u p p g i f t e r 

2. Parterna erkänner fördelarna med att tillåta en leverantör av finansiella tjänster som är placerad i ett av parternas 
länder att utföra vissa uppgifter vid huvudkontoret eller vid ett närstående bolag på eller utanför partens territorium. I 
den mån det är praktiskt genomförbart, bör vardera parten tillåta ett sådant kontor eller närstående bolag att utföra 
dessa uppgifter som i allmänhet inkluderar, men inte begränsas till 

a) handels- och transaktionsprocesser, inklusive bekräftelser och kontoutdrag, 

b) tekniskt relaterade uppgifter som databehandling ( 2 ), programmering och systemutveckling, 

c) administrativa tjänster, inklusive offentlig upphandling, researrangemang, posttjänster, personlig säkerhet, förvalt
ning av kontorslokaler och sekreterartjänster, 

d) personalaktiviteter, inklusive utbildning, 

e) redovisningsuppgifter, inklusive bankavstämning, budgetering, utbetalning av löner, skattekontoavstämning och 
redovisning av kundkonton och konton för egen räkning, och 

f) juridiska uppgifter, inklusive tillhandahållandet av råd och strategier vid rättstvister. 

3. Inget i punkt 2 hindrar en part från att kräva att en leverantör av finansiella tjänster som är placerad i landet ska 
bevara vissa uppgifter. 

4. För att öka säkerheten ska en leverantör av finansiella tjänster som är placerad på en parts territorium behålla det 
slutgiltiga ansvaret för att de uppgifter som utförs av dess huvudkontor eller närstående bolag följer gällande villkor. 

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

5. Regleringen av försäkringstjänster som en parts posttjänst tillhandahåller till allmänheten får inte ge den partens 
posttjänst en konkurrensfördel gentemot privata tjänsteleverantörer som tillhandahåller liknande försäkringstjänster 
på partens territorium. 

6. För detta ändamål ska Korea, i den mån det är praktiskt genomförbart, se till att kommissionen för finansiella tjänster 
(nedan kallad FSC) utövar tillsyn över de försäkringsgarantitjänster som tillhandahålls av den koreanska posten till 
allmänheten och att dessa tjänster underställs samma regler som gäller för privata leverantörer av liknande försäk
ringsgarantitjänster i Korea. ( 3 ) 

S e k t o r i e l l a k o o p e r a t i v s o m s ä l j e r f ö r s ä k r i n g a r 

7. Regleringen av försäkringstjänster som tillhandahålls av ett sektoriellt kooperativ får inte ge detta kooperativ en 
konkurrensfördel gentemot privata leverantörer av liknande försäkringstjänster. I den mån det är praktiskt genom
förbart ska en part tillämpa samma regler för tjänster som levereras av sådana kooperativ som det tillämpar för 
tjänster som levereras av privat försäkringsbolag.

SV 14.5.2011 Europeiska unionens officiella tidning L 127/1315 

( 1 ) Detta innefattar framför allt överföring av information för att leverantörer av finansiella tjänster ska uppfylla de krav på insyn och 
rapportering som de finansiella tillsynsmyndigheterna i hemlandet har fastställt. 

( 2 ) I den mån en part enligt artikel 7.43 är skyldig att tillåta överföring av information utanför sitt territorium ska denna part även tillåta 
databehandling av informationen efter överföringen. 

( 3 ) Detta åtagande gäller även Europeiska unionen om leverantören av posttjänster i någon medlemsstats jurisdiktion ägnar sig åt 
försäkringsgarantitjänster på sitt territorium.
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8. För detta ändamål ska FSC utöva tillsyn över tjänster som levereras av sektoriella kooperativ. Korea ska se till att 
solvensfrågor i samband med försäljning av försäkringar som utförts av det nationella förbundet för jordbrukskoo
perativ, det nationella förbundet för fiskekooperativ, Koreas förbund för lokala kreditkooperativ och Koreas nationella 
förbund för kreditföreningar ska underställas FSC:s tillsyn senast tre år efter detta avtals ikraftträdande. 

S j ä l v r e g l e r i n g s o r g a n i s a t i o n e r 

9. Koreas institut för försäkringsutveckling omfattas av bestämmelserna i artikel 7.40. Denna bekräftelse påverkar inte 
någon annan organisations ställning i denna eller andra undersektorer inom finansiella tjänster. 

10. Om vardera partens finanstillsynsmyndighet delegerar en uppgift som rör försäkringar till en självreglerande orga
nisation eller något annat icke-statligt organ, ska myndigheten vidta de åtgärder som krävs för att se till att artiklarna 
7.39 (insyn) och 7.23.2 (nationell tillsyn) efterlevs när det gäller alla åtgärder som organisationen eller det icke- 
statliga organet vidtar till följd av den uppgift som har delegerats. 

BILAGA 8 

Blank sida

SV L 127/1316 Europeiska unionens officiella tidning 14.5.2011
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BILAGA 9 

BOT-KONTRAKT (BYGGA-FÖRVALTA-ÖVERLÅTA) OCH KONCESSIONER AVSEENDE 
BYGGENTREPRENADER 

Artikel 1 

Definitioner 

1. För Korea gäller följande definitioner: 

BOT-kontrakt: en avtalsförbindelse där huvudföremålet är byggande eller 
renovering av fysisk infrastruktur, fabriker, byggnader, anläggningar eller 
andra offentliga byggentreprenader, och enligt vilken en upphandlande 
enhet, för fullgörandet av en leverantörs avtalsenliga skyldigheter, under 
en bestämd tidsperiod ger leverantören tillfälligt ägarskap till eller rätt 
att bestämma över, förvalta och kräva betalning för användning av 
denna byggentreprenad under den tid avtalet löper. 

2. För Europeiska unionen gäller följande definitioner: 

offentlig byggkoncession: ett kontrakt av samma typ som ett offentligt 
byggentreprenadkontrakt med den skillnaden att ersättningen för arbetet 
endast utgörs av rätten att utnyttja anläggningen eller av dels en sådan 
rätt, dels betalning. 

offentliga byggentreprenadkontrakt: offentliga kontrakt som avser antingen 
utförande eller såväl projektering som utförande av sådana byggentre
prenader som avser en av de verksamheter som avses i avdelning 51 i 
CPC eller av en byggentreprenad, eller utförande, oavsett form, av en 
byggentreprenad enligt de krav som den upphandlande myndigheten 
har specificerat. 

byggentreprenad: resultatet av bygg- och anläggningsarbeten som sam
mantagna i sig fyller en ekonomisk eller teknisk funktion. 

Artikel 2 

Regler för BOT-kontrakt och koncessioner avseende offentliga 
byggentreprenader 

Nationell behandling och icke-diskriminering 

1. Med iakttagande av alla lagar, föreskrifter, förfaranden och sedvän
jor för BOT-kontrakt eller koncessioner avseende offentliga byggentre
prenader som omfattas av artikel 3 i denna bilaga ska varje part, in
klusive dess upphandlande enheter, omedelbart och utan villkor be
handla den andra partens varor, tjänster och leverantörer på ett sätt 
som inte än mindre förmånligt än den behandling parten, inklusive 
dess upphandlande myndigheter, ger inhemska varor, tjänster och leve
rantörer. 

2. Med iakttagande av alla lagar, föreskrifter, förfaranden och sedvän
jor för BOT-kontrakt eller koncessioner avseende offentliga byggentre
prenader som omfattas av artikel 3 i denna bilaga får en part, inklusive 
dess upphandlande enheter, inte behandla en lokalt etablerad leverantör 
från den andra parten mindre förmånligt än en annan lokalt etablerad 
leverantör på grund av graden av utländsk anknytning eller utländskt 
ägarskap. 

Meddelande om planerad upphandling 

3. Varje part ska se till att en upphandlande enhet offentliggör ett 
meddelande om planerade BOT-kontrakt eller offentliga byggkoncessio
ner som omfattas av artikel 3 i denna bilaga i en lämplig officiell 
publikation eller i något elektroniskt medium som anges i artikel 4 i 
denna bilaga. Meddelandena ska vara tillgängliga kostnadsfritt för intres
serade leverantörer, om möjligt genom en central kontaktpunkt, så att 
de kan lämna anbud eller begära att få delta i upphandlingen. Varje 
meddelande om en planerad upphandling ska innehålla uppgifter om 
följande: 

a) Den upphandlande enhetens namn och adress samt andra uppgifter 
som behövs för att man ska kunna kontakta den upphandlande 
enheten och få alla relevanta handlingar som gäller upphandlingen. 

b) En beskrivning av upphandlingen. 

c) Inlämningsadress och sista dag för inlämning av anbud eller begäran 
om deltagande. 

d) På vilka språk anbuden eller en begäran om deltagande kan lämnas 
in. 

e) En förteckning och kortfattad beskrivning av alla villkor för leveran
törernas deltagande. 

f) De huvudsakliga kriterier som kommer att ligga till grund för kont
raktstilldelningen. 

Offentliggörande av tilldelade kontrakt 

4. Inom skälig tid efter tilldelningen av varje kontrakt som omfattas 
av artikel 3 i denna bilaga ska parterna se till att information om till
delningen av kontraktet offentliggörs i en lämplig officiell publikation 
eller i något elektronisk medium som anges i artikel 4 i denna bilaga, 
där den upphandlande enhetens och anbudstagarens namn och adress 
anges. 

Omprövning 

5. Parterna ska se till att det finns ett effektivt system för ompröv
ning av beslut som fattas av de behöriga myndigheterna och som 
omfattas av denna bilaga. Denna skyldighet innebär inte att något sär
skilt administrativt eller rättsligt system för omprövning behöver införas. 

Andra regler och förfaranden 

6. Om inget annat sägs i punkterna 1–5, ska denna bilaga inte 
påverka tillämpningen av åtgärder som parterna vidtar för att stimulera 
små och medelstora företag att delta i upphandlingar avseende BOT- 
kontrakt eller offentliga byggentreprenader i enlighet med deras respek
tive lagstiftningar. 

Säkerhet och allmänna undantag 

7. Inget i denna bilaga ska tolkas som hinder för en part att vidta en 
åtgärd eller att inte lämna ut uppgifter som denne anser nödvändiga för 
att skydda sina grundläggande säkerhetsintressen i samband med upp
handling av vapen, ammunition eller krigsmateriel eller upphandling 
som är oumbärlig för den nationella säkerheten eller för nationella 
försvarssyften. 

8. Under förutsättning att åtgärderna inte tillämpas på ett sätt som 
skulle innebära ett medel för godtycklig eller oberättigad diskriminering 
mellan parterna när samma förhållanden råder, eller en förtäckt be
gränsning av internationell handel, ska inget i denna bilaga tolkas 
som ett hinder för någon av parterna att införa eller genomföra åtgär
der, som 

a) är nödvändiga för att skydda allmän moral, ordning eller säkerhet, 

b) är nödvändiga för att skydda människors, djurs eller växters liv eller 
hälsa, 

c) är nödvändiga för att skydda immateriella rättigheter, eller 

d) avser varor eller tjänster som tillhandahålls av personer med funk
tionsnedsättning, välgörenhetsinrättningar eller arbetskraft inom kri
minalvården.

SV 14.5.2011 Europeiska unionens officiella tidning L 127/1317
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Artikel 3 

Tillämpningsområde och omfattning 

1. Denna bilaga ska tillämpas på BOT-kontrakt och offentliga bygg
koncessioner till ett värde av över 15 000 000 SDR. 

2. När det gäller Europeiska unionen, omfattar denna bilaga offent
liga byggkoncessioner som tilldelas av de enheter som förtecknas i 
bilagorna 1 och 2 till Europeiska unionens överenskommelse om statlig 
upphandling från 1994 (GPA), tillägg I samt motsvarande bilagor i alla 
avtal som ersätter eller ändrar GPA 1994 på de områden som där anges. 

3. När det gäller Korea, omfattar denna bilaga BOT-kontrakt som 
tilldelas av de enheter som förtecknas i bilagorna 1 och 2 till Koreas 
överenskommelser om statlig upphandling från 1994, tillägg I samt 
motsvarande bilagor i alla avtal som ersätter eller ändrar GPA 1994 
samt dessutom BOT-kontrakt med alla lokala myndigheter ( 1 ) i städerna 
Seoul, Busan, Incheon och Gyonggi-do. 

Artikel 4 

Medel för offentliggörande 

1. För Korea: 

Webbplatsen för varje enhet som anges i bilagorna 1 och 2 till Koreas 
GPA 1994, tillägg I och motsvarande bilagor i ett avtal som ersätter 
eller ändrar GPA 1994, webbplatserna för alla lokala myndigheter i 
städerna Seoul, Busan, Incheon och Gyonggi-do samt i dagspressen. 

2. För Europeiska unionen: 

Informationssystem för de europeiska marknaderna för offentlig upp
handling: 

http://simap.europa.eu/index_en.html 

Europeiska unionens officiella tidning.

SV L 127/1318 Europeiska unionens officiella tidning 14.5.2011 

( 1 ) För Korea avses med lokal myndighet en lokal myndighet enligt definitionen i 
Local Autonomy Act.
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BILAGA 10-A 

GEOGRAFISKA BETECKNINGAR FÖR JORDBRUKSPRODUKTER OCH LIVSMEDEL 

DEL A 

JORDBRUKSPRODUKTER OCH LIVSMEDEL MED URSPRUNG I EUROPEISKA UNIONEN ( 1 ) ( 2 ) 

(enligt artikel 10.18.4) 

ÖSTERRIKE 

Beteckning som ska skyddas Produkt Transkription till det koreanska alfabetet 

Tiroler Speck Skinka 

Steirischer Kren Pepparrot 

TJECKIEN 

Beteckning som ska skyddas Produkt Transkription till det koreanska alfabetet 

České pivo Öl 

Budějovické pivo Öl 

Budějovický měšťanský var Öl 

Budějovické pivo Öl 

Žatecký chmel Humle 

FRANKRIKE 

Beteckning som ska skyddas Produkt Transkription till det koreanska alfabetet 

Comté Ost 

Reblochon Ost 

Roquefort Ost 

Camembert de Normandie Ost 

Brie de Meaux Ost

SV 14.5.2011 Europeiska unionens officiella tidning L 127/1319 

( 1 ) Ord med kursiv stil ingår inte i den geografiska beteckningen. 
( 2 ) När en geografisk beteckning anges på följande sätt ”Szegedi téliszalámi/Szegedi szalámi” kan båda termerna användas tillsammans eller 

varje term var för sig.
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Beteckning som ska skyddas Produkt Transkription till det koreanska alfabetet 

Emmental de Savoie Ost 

Pruneaux d'Agen/Pruneaux d'Agen 
mi-cuits 

Torkade kokta plommon 

Huîtres de Marennes-Oléron Ostron 

Canards à foie gras du Sud-Ouest 
(Chalosse, Gascogne, Gers, Landes, 
Périgord, Quercy) 

Fet anklever 

Jambon de Bayonne Skinka 

Huile d'olive de Haute-Provence Olivolja 

Huile essentielle de lavande de 
Haute-Provence 

Eterisk olja av lavendel 

TYSKLAND 

Beteckning som ska skyddas Produkt Transkription till det koreanska alfabetet 

Bayerisches Bier Öl 

Münchener Bier Öl 

GREKLAND 

Beteckning som ska skyddas Produkt Transkription till det koreanska alfabetet 

Ελιά Καλαμάτας (transkription till det 
latinska alfabetet: Elia Kalamatas) 

Oliver 

Μαστίχα Χίου (transkription till det la
tinska alfabetet: Masticha Chiou) 

Harts 

Φέτα (transkription till det latinska alfa
betet: Feta) 

Ost

SV L 127/1320 Europeiska unionens officiella tidning 14.5.2011
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UNGERN 

Beteckning som ska skyddas Produkt Transkription till det koreanska alfabetet 

Szegedi téliszalámi/Szegedi szalámi Salami 

ITALIEN 

Beteckning som ska skyddas Produkt Transkription till det koreanska alfabetet 

Aceto balsamico Tradizionale di Mo
dena 

Sås – krydda 

Cotechino Modena Korv av fläskkött 

Zampone Modena Fläskkött 

Mortadella Bologna Stor korv av fläskkött 

Prosciutto di Parma Skinka 

Prosciutto di S. Daniele Skinka 

Prosciutto Toscano Skinka 

Provolone Valpadana Ost 

Taleggio Ost 

Asiago Ost 

Fontina Ost 

Gorgonzola Ost

SV 14.5.2011 Europeiska unionens officiella tidning L 127/1321
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Grana Padano Ost 

Mozzarella di Bufala Campana Ost 

Parmigiano Reggiano Ost 

Pecorino Romano Ost 

PORTUGAL 

Beteckning som ska skyddas Produkt Transkription till det koreanska alfabetet 

Queijo de São Jorge Ost 

SPANIEN 

Beteckning som ska skyddas Produkt Transkription till det koreanska alfabetet 

Baena Olivolja 

Sierra Mágina Olivolja 

Aceite del Baix-Ebre-Montsía/Oli del 
Baix Ebre-Montsià 

Olivolja 

Aceite del Bajo Aragón Olivolja 

Antequera Olivolja 

Priego de Córdoba Olivolja 

Sierra de Cádiz Olivolja 

Sierra de Segura Olivolja 

Guijuelo Skinka
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Beteckning som ska skyddas Produkt Transkription till det koreanska alfabetet 

Jamón de Huelva Skinka 

Jamón de Teruel Skinka 

Salchichón de Vic/Llonganissa de Vic Korv 

Mahón-Menorca Ost 

Queso Manchego Ost 

Cítricos Valencianos/ 
Cítrics Valencians 

Citrusfrukt 

Jijona Nougat 

Turrón de Alicante Konfektyr 

Azafrán de la Mancha Saffran 

DEL B 

JORDBRUKSPRODUKTER OCH LIVSMEDEL MED URSPRUNG I KOREA 

(enligt artikel 10.18.3) 

Beteckning som ska skyddas Produkt Transkription till det latinska alfabetet 

(Boseong Green Tea) 

Grönt te Boseong Nokcha 

(Hadong Green Tea) 

Grönt te Hadong Nokcha 

(Gochang Black Raspberry Wine) 

Vin av svarta hallon Gochang Bokbunjaju 

(Seosan Garlic) 

Vitlök Seosan Maneul
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Beteckning som ska skyddas Produkt Transkription till det latinska alfabetet 

(Yeongyang Red Pepper Powder) 

Chilipulver Yeongyang Gochutgaru 

(Uiseong Garlic) 

Vitlök Uiseong Maneul 

(Goesan Red Pepper Dried) 

Chilipeppar Goesan Gochu 

(Sunchang Traditional Gochujang) 

Chilipasta Sunchang Jeontong Gochujang 

(Goesan Red Pepper Powder) 

Chilipulver Goesan Gochutgaru 

(Seongju Chamoe) 

Orientalisk melon Seongju Chamoe 

(Haenam Winter Baechu) 

Salladskål Haenam Gyeoul Baechu 

(Icheon Rice) 

Ris Icheon Ssal 

(Cheorwon Rice) 

Ris Cheorwon Ssal 

(Goheung Yuja) 

Citron Goheung Yuja 

(Hongcheon Waxy Corn) 

Vaxmajs Hongcheon Charoksusu 

(Ganghwa Mugwort) 

Gråbo Ganghwa Yakssuk 

(Hoengseong Hanwoo Beef) 

Nötkött Hoengseong Hanwoogogi 

(Jeju Pork) 

Fläskkött Jeju Dwaejigogi 

(Korean Red Ginseng) 

Röd ginseng Goryeo Hongsam 

(Korean White Ginseng) 

Vit ginseng Goryeo Baeksam
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Beteckning som ska skyddas Produkt Transkription till det latinska alfabetet 

(Korean Taekuk Ginseng) 

Taekuk-ginseng Goryeo Taekuksam 

(Chungju Apple) 

Äpple Chungju Sagwa 

(Miryang Eoreumgol Apple) 

Äpple Miryang Eoreumgol Sagwa 

(Jeongseon Hwanggi) 

Rot av sötvedel Jeongseon Hwanggi 

(Namhae Garlic) 

Vitlök Namhae Maneul 

(Danyang Garlic) 

Vitlök Danyang Maneul 

(Changnyeong Onion) 

Lök Changnyeong Yangpa 

(Muan Onion) 

Lök Muan Yangpa 

(Yeoju Rice) 

Ris Yeoju Ssal 

(Muan White Lotus Tea) 

Vitt lotuste Muan Baengnyeoncha 

(Cheongsong Apple) 

Äpple Cheongsong Sagwa 

(Gochang Black Raspberry) 

Svarta hallon Gochang Bokbunja 

(Gwangyang Maesil) 

Aprikos Gwangyang Maesil 

(Jeongseon Waxy Corn) 

Vaxmajs Jeongseon Charoksusu 

(Chinbu Dangui) 

Rot av purpurkvanne Chinbu Dangui 

(Korean Fresh Ginseng) 

Färsk ginseng Goryeo Susam
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Beteckning som ska skyddas Produkt Transkription till det latinska alfabetet 

(Cheongyang Hot Pepper) 

Chilipeppar Cheongyang Gochu 

(Cheongyang Powdered Hot Pepper) 

Chilipulver Cheongyang Gochutgaru 

(Haenam Sweet Potato) 

Sötpotatis Haenam Goguma 

(Yeongam Fig) 

Fikon Yeongam Muhwagwa 

(Yeoju Sweet Potato) 

Sötpotatis Yeoju Goguma 

(Haman Watermelon) 

Vattenmelon Haman Subak 

(Korean Ginseng Products) 

Produkter av vit ginseng eller Tae
kuk-ginseng 

Goryeo Insamjepum 

(Korean Red Ginseng Products) 

Produkter av röd ginseng Goryeo Hongsamjepum 

(Gunsan Glutinous Barley) 

Korn Gunsan Chalssalborissal 

(Jeju Green Tea) 

Grönt te Jeju Nokcha 

(Hongcheon Hanwoo) 

Nötkött Hongcheon Hanwoo 

(Yangyang Pine-mushroom) 

Goliatmusseron Yangyang Songibeoseot 

(Jangheung Oak-mushroom) 

Shiitake Jangheung Pyogobeoseot 

(Sancheong Persimmon Dried) 

Torkad persimon Sancheong Gotgam 

(Jeongan Chestnut) 

Kastanjer Jeongan Bam 

(Ulleungdo Samnamul) 

Plymspirea Ulleungdo Samnamul
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Beteckning som ska skyddas Produkt Transkription till det latinska alfabetet 

(Ulleungdo Miyeokchwi) 

Gullris Ulleungdo Miyeokchwi 

(Ulleungdo Chamgobi) 

Ormbunke Ulleungdo Chamgobi 

(Ulleungdo Bujigaengi) 

Aster Ulleungdo Bujigaengi 

(Gyeongsan Jujube) 

Jujube (dadel) Gyeongsan Daechu 

(Bonghwa Pine-mushroom) 

Goliatmusseron Bonghwa Songi 

(Cheongyang Gugija) 

Bocktörne Cheongyang Gugija 

(Sangju Persimmon Dried) 

Torkad persimon Sangju Gotgam 

(Namhae Changsun Fern) 

Ormbunke Namhae Changsun Gosari 

(Yeongdeok Pine-mushroom) 

Goliatmusseron Yeongdeok Songi 

(Gurye Corni fructus) 

Körsbärskornell Gurye Sansuyu 

(Gwangyang baekunsan Acer mono 
sap) 

Växtsaft Gwangyang baekunsan Gorosoe
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BILAGA 10-B 

GEOGRAFISKA BETECKNINGAR FÖR VINER, AROMATISERADE VINER OCH SPRITDRYCKER 

DEL A 

VINER, AROMATISERADE VINER OCH SPRITDRYCKER MED URSPRUNG I EUROPEISKA UNIONEN ( 1 ) 

(enligt artikel 10.19.1) 

AVSNITT 1 

Viner med ursprung i europeiska unionen 

FRANKRIKE 

Beteckning som ska skyddas Transkription till det koreanska alfabetet 

Beaujolais 

Bordeaux 

Bourgogne 

Chablis 

Champagne 

Graves 

Médoc 

Moselle 

Saint-Emilion 

Sauternes 

Haut-Médoc 

Alsace 

Côtes du Rhône 

Languedoc 

Côtes du Roussillon 

Châteauneuf-du-Pape 

Côtes de Provence 

Margaux 

Touraine 

Anjou 

Val de Loire
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TYSKLAND 

Beteckning som ska skyddas Transkription till det koreanska alfabetet 

Mittelrhein 

Rheinhessen 

Rheingau 

Mosel 

GREKLAND 

Beteckning som ska skyddas Transkription till det koreanska alfabetet 

Ρετσίνα (transkription till det latinska alfabetet: Retsina) 

Σάμος (transkription till det latinska alfabetet: Samos) 

UNGERN 

Beteckning som ska skyddas Transkription till det koreanska alfabetet 

Tokaj 

ITALIEN 

Beteckning som ska skyddas Transkription till det koreanska alfabetet 

Chianti 

Marsala 

Asti 

Barbaresco 

Bardolino 

Barolo 

Brachetto d'Acqui 

Brunello di Montalcino 

Vino Nobile di Montepulciano 

Bolgheri Sassicaia 

Dolcetto d’Alba 

Franciacorta 

Lambrusco di Sorbara 

Lambrusco Grasparossa di Castelvetro 

Montepulciano d'Abruzzo 

Soave
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Beteckning som ska skyddas Transkription till det koreanska alfabetet 

Campania 

Sicilia 

Toscana 

Veneto 

Conegliano Valdobbiadene 

PORTUGAL 

Beteckning som ska skyddas Transkription till det koreanska alfabetet 

Madeira 

Porto eller Port 

Douro 

Dão 

Bairrada 

Vinho Verde 

Alentejo 

RUMÄNIEN 

Beteckning som ska skyddas Transkription till det koreanska alfabetet 

Dealu Mare 

Murfatlar 

SLOVAKIEN 

Beteckning som ska skyddas Transkription till det koreanska alfabetet 

Tokajská eller Tokajský eller Tokajské 

SPANIEN 

Beteckning som ska skyddas Transkription till det koreanska alfabetet 

Málaga 

Rioja 

Jerez – Xérès – Sherry eller Jerez eller Xérès eller 
Sherry 

Manzanilla – Sanlúcar de Barrameda 

La Mancha 

Cava

SV L 127/1330 Europeiska unionens officiella tidning 14.5.2011

1635 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 31 schwedischer Vertragstext (Normativer Teil)1332 von 1432

www.parlament.gv.at



Beteckning som ska skyddas Transkription till det koreanska alfabetet 

Navarra 

Valencia 

Somontano 

Ribera del Duero 

Penedés 

Bierzo 

Ampurdán-Costa Brava 

Priorato eller Priorat 

Rueda 

Rías Baixas 

Jumilla 

Toro 

Valdepeñas 

Cataluña 

Alicante 

AVSNITT 2 

Spritdrycker med ursprung i europeiska unionen ( 1 ) ( 2 ) 

ÖSTERRIKE 

Beteckning som ska skyddas Transkription till det koreanska alfabetet 

Jägertee/Jagertee/Jagatee 

Inländerrum 

Korn/Kornbrand ( 1 ) 

( 1 ) Produkt från Österrike, Belgien (tyskspråkiga delen), Tyskland. 

BELGIEN 

Beteckning som ska skyddas Transkription till det koreanska alfabetet 

Korn/Kornbrand ( 1 ) 

( 1 ) Produkt från Österrike, Belgien (tyskspråkiga delen), Tyskland.
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CYPERN 

Beteckning som ska skyddas Transkription till det koreanska alfabetet 

Ouzo ( 1 ) 

( 1 ) Produkt från Cypern eller Grekland. 

FINLAND 

Beteckning som ska skyddas Transkription till det koreanska alfabetet 

Vodka of Finland 

Finnish berry liqueur/Finnish fruit liqueur 

FRANKRIKE 

Beteckning som ska skyddas Transkription till det koreanska alfabetet 

Cognac 

Armagnac 

Calvados 

TYSKLAND 

Beteckning som ska skyddas Transkription till det koreanska alfabetet 

Korn/Kornbrand ( 1 ) 

( 1 ) Produkt från Österrike, Belgien (tyskspråkiga delen), Tyskland. 

GREKLAND 

Beteckning som ska skyddas Transkription till det koreanska alfabetet 

Ouzo ( 1 ) 

( 1 ) Produkt från Cypern eller Grekland. 

UNGERN 

Beteckning som ska skyddas Transkription till det koreanska alfabetet 

Törkölypálinka 

Pálinka 

IRLAND 

Beteckning som ska skyddas Transkription till det koreanska alfabetet 

Irish whiskey/Irish whisky 

ITALIEN 

Beteckning som ska skyddas Transkription till det koreanska alfabetet 

Grappa
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POLEN 

Beteckning som ska skyddas Transkription till det koreanska alfabetet 

Polska Wódka/Polish Vodka 

Wódka ziołowa z Niziny Północnopodlaskiej aro
matyzowana ekstraktem z trawy żubrowej/Örtvodka 
från norra Podlasie-lågländerna, smaksatt med ex
trakt av visentgräs 

Polska Wiśniówka/Polish Cherry 

SPANIEN 

Beteckning som ska skyddas Transkription till det koreanska alfabetet 

Brandy de Jerez 

Pacharán 

SVERIGE 

Beteckning som ska skyddas Transkription till det koreanska alfabetet 

Swedish Vodka 

Svensk Aquavit/Svensk Akvavit/Swedish Aquavit 

Svensk Punsch/Swedish Punch 

FÖRENADE KUNGARIKET 

Beteckning som ska skyddas Transkription till det koreanska alfabetet 

Scotch Whisky 

DEL B 

VINER, AROMATISERADE VINER OCH SPRITDRYCKER MED URSPRUNG I KOREA 

(enligt artikel 10.19.2) 

SPRITDRYCKER 

Beteckning som ska skyddas Transkription till det latinska alfabetet 

(Jindo Hongju) 

Jindo Hongju
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BILAGA 11 

Blank sida 

BILAGA 12 

Blank sida
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BILAGA 13 

SAMARBETE OM HANDEL OCH HÅLLBAR UTVECKLING 

1. För att bidra till att förverkliga målen i kapitel 13 och för att fullgöra sina skyldigheter enligt detta kapitel har 
parterna fastställt följande preliminära samarbetsområden: 

a) Utbyte av synpunkter om avtalets positiva och negativa konsekvenser för en hållbar utveckling och om olika sätt att 
förbättra, förhindra eller mildra dessa konsekvenser, med beaktande av parternas konsekvensbedömningar när det 
gäller hållbar utveckling. 

b) Samarbete i internationella forum som ansvarar för sociala eller miljömässiga aspekter på handel och hållbar ut
veckling, särskilt Världshandelsorganisationen (WTO), Internationella arbetsorganisationen (ILO), FN:s miljöprogram 
och multilaterala miljöavtal. 

c) Samarbete med sikte på att främja ratificering av grundläggande ILO-konventioner, andra ILO-konventioner och 
multilaterala miljöavtal som påverkar handeln. 

d) Informationsutbyte och samarbete om företagens sociala ansvar och redovisningsansvar, inklusive när det gäller ett 
effektivt genomförande och en effektiv uppföljning av internationella överenskommelser om riktlinjer, rättvis och 
etisk handel, privata och offentliga certifierings- och märkningsprogram, t.ex. miljömärkning och miljövänlig offentlig 
upphandling. 

e) Utbyte av synpunkter på hur miljöbestämmelser, miljönormer och miljöstandarder påverkar handeln. 

f) Samarbete om handelsrelaterade aspekter på nuvarande och framtida internationella överenskommelser på klimatför
ändringsområdet, inklusive frågor som rör världsmarknaderna för utsläppsrätter, olika sätt att motverka handelns 
negativa konsekvenser för klimatet samt medel för att främja teknik med låga koldioxidutsläpp och energieffektivitet. 

g) Samarbete om handelsrelaterade aspekter på biologisk mångfald, bland annat när det gäller biobränslen. 

h) Samarbete om handelsrelaterade åtgärder för att främja ett långsiktigt bärkraftigt fiske. 

i) Samarbete om handelsrelaterade åtgärder för att motverka avskogning, bland annat genom att behandla problem med 
olaglig avverkning. 

j) Samarbete om handelsrelaterade aspekter på multilaterala miljöavtal, inklusive tullsamarbete. 

k) Samarbete om handelsrelaterade aspekter på ILO:s agenda för anständigt arbete (Decent Work Agenda), inklusive 
kopplingar mellan handel och full och produktiv sysselsättning, anpassning av arbetsmarknaden, grundläggande 
arbetsnormer, arbetsmarknadsstatistik, kompetensutveckling och livslångt lärande, socialt skydd och social inklude
ring, social dialog och jämställdhet. 

l) Utbyte av synpunkter på förhållandet mellan multilaterala miljöavtal och internationella handelsregler. 

m) Andra former av samarbete på miljöområdet som parterna anser lämpliga. 

2. Parterna är överens om att det vore önskvärt om det samarbete som utvecklas mellan dem kunde tillämpas i så stor 
utsträckning som möjligt och komma till så stor nytta som möjligt.
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BILAGA 14-A 

MEDLINGSMEKANISM FÖR ICKE-TARIFFÄRA ÅTGÄRDER 

Artikel 1 

Syfte 

Syftet med denna bilaga är att underlätta att finna en ömsesidig lösning 
på icke-tariffära åtgärder som har en negativ påverkan på handeln mel
lan parterna genom ett heltäckande och snabbt förfarande med bistånd 
av en medlare. 

Artikel 2 

Tillämpningsområde 

Medlingsmekanismen ska tillämpas på alla åtgärder, utom tullar, som en 
part anser leda till negativa effekter på handeln mellan parterna och som 
gäller alla frågor som rör marknadstillträde för varor ( 1 ), inklusive i 
kapitel 2 (Nationell behandling och marknadstillträde för varor) med 
tillhörande bilagor. 

AVSNITT A 

FÖRFARANDE ENLIGT MEDLINGSMEKANISMEN 

Artikel 3 

Inledande av medlingsförfarandet 

1. Endera parten får när som helt begära att den andra parten deltar i 
ett medlingsförfarande. En sådan begäran ska sändas skriftligen till den 
andra parten. Begäran ska vara så detaljerad att den tydligt redogör för 
den begärande partens ärende och ska 

a) ange den särskilda åtgärd som berörs, 

b) innehålla en redogörelse för de påstådda negativa effekter som den 
begärande parten anser att åtgärden har för handeln mellan parterna, 
och 

c) förklara hur den begärande parten anser att dessa handelseffekter har 
ett samband med åtgärden. 

2. Den part till vilken en sådan begäran riktas ska positivt överväga 
begäran och lämna ett skriftligt svar på begäran inom 15 dagar efter 
mottagandet av begäran. 

Artikel 4 

Urval av medlare 

1. När medlingsförfarandet har inletts ska parterna sträva efter att 
komma överens om en medlare senast 15 dagar efter mottagandet av 
svaret på begäran. Om parterna inte kan komma överens om en med
lare inom den bestämda tidsfristen, får endera parten begära att med
laren ska utses genom lottning. Inom fem dagar från den dag då begä
ran ingavs ska vardera parten upprätta en förteckning över minst tre 
personer som inte är medborgare i den partens land och som uppfyller 

kraven i punkt 2 och kan agera som medlare. Inom fem dagar från den 
dag då förteckningen ingavs ska vardera parten välja ut minst ett namn 
från den andra partens förteckning. Ordföranden i handelskommittén 
eller dennes ställföreträdare ska därefter utse medlaren genom lottning 
bland de utvalda namnen. Detta urval genom lottning ska göras i när
varo av parternas företrädare inom 15 dagar från den dag då begäran 
om att utse medlare genom lottning ingavs. 

2. Medlaren ska vara expert på det ämnesområde till vilket den 
berörda åtgärden hör. ( 2 ) Medlaren ska på ett opartiskt och öppet sätt 
bistå parterna för att bringa klarhet i åtgärden och dess eventuella 
handelseffekter och för att parterna ska nå en överenskommelse. 

Artikel 5 

Regler för medlingsförfarandet 

1. I den inledande etappen av medlingsförfarandet, inom tio dagar 
från utnämningen av medlaren, ska den part som inledde medlingsför
farandet skriftligen lägga fram en närmare beskrivning av problemet för 
medlaren och den andra parten, särskilt om hur den berörda åtgärden 
fungerar och om dess handelseffekter. Inom 20 dagar från den dag då 
denna beskrivning läggs fram får den andra parten lämna sina skriftliga 
synpunkter på beskrivningen av problemet. Endera parten får i sin 
beskrivning eller sina synpunkter komplettera med information som 
den anser vara relevant. 

2. Medlaren får besluta om det lämpligaste tillvägagångssättet för den 
inledande etappen, bland annat om parterna ska rådfrågas gemensamt 
eller enskilt, om bistånd ska sökas från relevanta experter och berörda 
parter eller om de ska rådfrågas. 

3. Efter den inledande etappen får medlaren lämna ett rådgivande 
yttrande och föreslå en lösning som parterna ska överväga. I alla sådana 
yttranden ska medlaren inte överväga huruvida den berörda åtgärden 
följer bestämmelserna i detta avtal. Medlaren ska inte heller ifrågasätta 
huruvida åtgärdens politiska syften är berättigade. Medlaren får träffa 
parterna enskilt eller gemensamt för att underlätta en överenskommelse 
mellan parterna. Denna etapp i förfarandet ska i regel slutföras inom 60 
dagar från dagen för utnämningen av medlaren. 

4. Förfarandet ska vara konfidentiellt och ska äga rum inom territo
riet hos den part till vilken begäran riktades, eller genom en överens
kommelse mellan parterna på en annan plats eller på ett annat sätt. 

5. Förfarandet ska avslutas 

a) genom undertecknande av en överenskommelse mellan parterna, på 
dagen för det undertecknandet, 

b) genom en överenskommelse mellan parterna i någon etapp av för
farandet, på dagen för den överenskommelsen, 

c) genom en skriftlig förklaring av medlaren, efter samråd med par
terna, om att ytterligare medlingsarbete inte längre är motiverat, eller
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inklusive handelspolitiska åtgärder, tekniska handelshinder, hälso- och växt
skyddsåtgärder, handelslättnader, ursprungsregler, skyddsåtgärder och de sär
skilda bilagorna till kapitel 2 (Nationell behandling och marknadstillträde för 
varor). Det omfattar inte handel med jordbruksprodukter, tjänster och etable
ring, kulturellt samarbete, offentlig upphandling, konkurrens, immateriella rät
tigheter, betalningar och kapitelrörelser samt handel och hållbar utveckling. 

( 2 ) När det gäller standarder och tekniska krav bör t.ex. medlaren ha sakkunskap 
om verksamheten i relevanta internationella standardiseringsorgan.
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d) genom en skriftlig förklaring av endera parten efter det att parterna 
har undersökt möjliga överenskommelser under medlingsförfarandet 
och efter att ha övervägt eventuella rådgivande yttranden och förslag 
från medlaren. 

AVSNITT B 

TILLÄMPNING 

Artikel 6 

Tillämpning av en överenskommelse mellan parterna 

1. När parterna har kommit överens om en lösning ska vardera 
parten utan dröjsmål vidta de åtgärder som behövs för att tillämpa 
överenskommelsen. 

2. Den tillämpande parten ska skriftligen underrätta den andra parten 
om alla åtgärder som vidtagits för att tillämpa överenskommelsen. 

AVSNITT C 

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 

Artikel 7 

Koppling till tvistelösning 

1. Förfarandet enligt denna medlingsmekanism är inte avsett att ligga 
till grund för något tvistelösningsförfarande enligt detta eller något 
annat avtal. I sådana tvistelösningsförfaranden ska en part inte stödja 
sig på eller lägga fram som bevisning som rör 

a) den andra partens ståndpunkter under medlingsförfarandet, 

b) det faktum att den andra parten har meddelat att den är beredd att 
godta en lösning på den icke-tariffära åtgärd som medlingen gäller, 
eller 

c) förslag som medlaren har lagt fram. 

2. Medlingsmekanismen ska inte påverka parternas rättigheter och 
skyldigheter enligt kapitel 14 (Tvistelösning). 

Artikel 8 

Tidsfrister 

Alla tidsfrister som anges i denna bilaga får förlängas genom överens
kommelse mellan parterna. 

Artikel 9 

Kostnader 

1. Vardera parten ska stå för sina egna utgifter för deltagandet i 
medlingsförfarandet. 

2. Parterna ska dela de utgifter som rör organisatoriska aspekter, 
inklusive utgifterna för medlaren. 

Artikel 10 

Översyn 

1. Parterna är eniga om att alla frågor som inte omfattas av till
lämpningsområdet för artikel 14.2 ska omfattas av medlingsmekanis
men om WTO-medlemmarna kommer överens om att inrätta en mot
svarande mekanism ( 1 ) för sådana frågor. Utvidgningen av tillämpnings
området ska gälla från och med den dag då den senare överenskom
melsen börjar tillämpas. Detta ska också gälla alla ytterligare utvidg
ningar av tillämpningsområdet för WTO:s motsvarande mekanism. 

2. Fem år efter ikraftträdandet av detta avtal ska parterna samråda 
med varandra om behovet av att ändra medlingsmekanismen mot bak
grund av den erfarenhet som vunnits och utvecklingen av motsvarande 
mekanism inom WTO.

SV 14.5.2011 Europeiska unionens officiella tidning L 127/1337 

( 1 ) Med motsvarande mekanism avser parterna den mekanism som föreslogs av den 
afrikanska gruppen, Kanada, Europeiska unionen, gruppen av minst utvecklade 
länder, Nama 11-gruppen av utvecklingsländer, Nya Zeeland, Norge, Pakistan 
och Schweiz i dokumentet TN/MA/W/88 av den 23 juli 2007, Non Tariff 
Barriers – Proposal on Procedures for the Facilitation of Solutions to NTBs, eller 
någon annan liknande mekanism som föreslås i dokument som ersätter do
kument TN/MA/W/88 av den 23 juli 2007.
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BILAGA 14-B 

ARBETSORDNING FÖR SKILJEFÖRFARANDEN 

Artikel 1 

Allmänna bestämmelser 

1. I kapitel 14 och i denna bilaga avses med 

rådgivare: en person som anlitats av en part för att ge råd till eller biträda 
den parten i samband med skiljenämndsförfarandet, 

skiljeman: en ledamot av en skiljenämnd som tillsatts i enlighet med 
artikel 14.5, 

biträde: en person som, i enlighet med en skiljemans mandat, utför 
utredningsarbete eller lämnar bistånd, 

företrädare för en part: en person som är anställd inom, eller är utsedd av, 
en parts regering eller offentliga förvaltning i enlighet med dess lags
tiftning, 

klagande part: en part som i enlighet med artikel 14.4 begär att en 
skiljenämnd ska tillsättas, 

svarande part: den part som påstås ha överträtt de bestämmelser som 
avses i artikel 14.2, 

skiljenämnd: en skiljenämnd som tillsatts enligt artikel 14.5, och 

dag: kalenderdag. 

2. Den svarande parten ska ansvara för administrationen av tvistelös
ningsförfarandet i organisatoriskt hänseende, särskilt anordnandet av 
utfrågningar, om inget annat överenskommits. Parterna ska dela utgif
terna för de organisatoriska aspekterna, inklusive utgifterna för skilje
männen. 

Artikel 2 

Anmälningar 

1. Parterna och skiljenämnden ska överlämna alla framställningar, 
meddelanden, skriftliga inlagor eller andra handlingar personligen mot 
mottagningsbevis, per rekommenderat brev, med budtjänst, per telefax, 
telex eller telegram eller genom något annat telekommunikationsmedel 
som lämnar bevis för att de avsänts. 

2. Vardera parten ska tillhandahålla den andra parten och var och en 
av skiljemännen en kopia av alla sina skriftliga inlagor. En kopia av 
handlingarna ska också tillhandahållas i elektronisk form. 

3. Alla anmälningar ska adresseras till Koreas utrikes- och handels
ministerium eller dess efterträdare respektive till Europeiska kommissio
nens generaldirektorat för handel. 

4. Rättelse av mindre skrivfel i en framställan, ett meddelande, en 
skriftlig inlaga eller annan handling med anknytning till skiljenämnds
förfarandet får ske genom att man ger in en ny handling i vilken 
ändringarna tydligt anges. 

5. Om sista dagen för ingivande av en handling infaller på en officiell 
helgdag i Korea eller Europeiska unionen får handlingen inges nästa 
arbetsdag. 

Artikel 3 

Inledande av skiljeförfarandet 

1. a) Om ledamöterna i skiljenämnden enligt artikel 14.5 utses ge
nom lottning, ska ordföranden för handelskommittén eller den
nes ställföreträdare utse skiljemännen inom fem dagar efter den 
begäran som avses i artikel 14.5.3. Urvalet ska ske i närvaro av 
en företrädare för vardera parten, utom när en part inte har 
kunnat utse sin företrädare. 

b) Om parterna inte kommer överens om något annat, ska de 
inom sju dagar från det att skiljenämnden tillsatts sammanträffa 
med nämnden för att besluta om sådana frågor som parterna 
eller skiljenämnden anser lämpliga, bland annat arvode och 
kostnadsersättning som ska utgå till skiljemännen och som 
ska överensstämma med Världshandelsorganisationens (WTO) 
normer. 

2. a) Om parterna inte kommer överens om något annat inom fem 
dagar från det att skiljenämnden tillsatts, ska skiljenämndens 
mandat vara 

”att mot bakgrund av de relevanta bestämmelserna i detta avtal 
undersöka den fråga som avses i begäran om tillsättandet av 
skiljenämnden, avgöra om den berörda åtgärden är förenlig 
med de bestämmelser som avses i artikel 14.2 och meddela 
sitt avgörande i enlighet med artikel 14.7.” 

b) Parterna ska inom två dagar anmäla det mandat som de kom
mit överens om till skiljenämnden. 

Artikel 4 

Inledande skriftliga inlagor 

Den klagande parten ska inge sin inledande skriftliga inlaga senast 20 
dagar efter det att skiljenämnden tillsatts. Den svarande parten ska inge 
sitt skriftliga genmäle senast 20 dagar efter det att den inledande skrift
liga inlagan ingivits. 

Artikel 5 

Skiljenämndens arbete 

1. Skiljenämndens ordförande ska leda nämndens samtliga samman
träden. Skiljenämnden får delegera rätten att fatta beslut i administrativa 
frågor och procedurfrågor till ordföranden. 

2. Om inte annat föreskrivs i detta avtal, får skiljenämnden använda 
vilka hjälpmedel den vill för fullgörandet av sin uppgift, inbegripet 
telefon, telefax eller dataförbindelser. 

3. Endast skiljemännen har rätt att delta i skiljenämndens överlägg
ningar, men nämnden kan tillåta att dess biträden är närvarande vid 
överläggningarna. 

4. Skiljenämnden ska ensam vara behörig att formulera sina avgö
randen och får inte delegera denna uppgift. 

5. Om det uppstår en procedurfråga som inte regleras av bestämmel
serna i detta avtal, får skiljenämnden besluta om ett lämpligt förfarande 
som är förenligt med dessa bestämmelser.
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6. Om skiljenämnden anser att en gällande tidsfrist i förfarandet 
behöver ändras eller att någon annan administrativ ändring eller ändring 
av förfarandet behöver göras, ska den skriftligen underrätta parterna om 
skälen till ändringen eller anpassningen och ange vilken tidsfrist eller 
anpassning som den anser vara nödvändig. Tidsfristerna i artikel 14.7.2 
ska inte ändras. 

Artikel 6 

Ersättande 

1. Om en skiljeman är förhindrad att delta i förfarandet, avsäger sig 
sitt uppdrag eller måste ersättas, ska en ersättare utses i enlighet med 
artikel 14.5.3. 

2. Om en part anser att en skiljeman inte uppfyller kraven i bilaga 
14-C och därför bör ersättas, ska parten anmäla detta till den andra 
parten inom 15 dagar från det att parten fått kännedom om omstän
digheterna kring skiljemannens väsentliga överträdelse av bilaga 14-C. 

3. Om en part anser att en skiljeman, annan än ordföranden, inte 
uppfyller kraven i bilaga 14-C, ska parterna samråda och, om de är 
överens om det, ersätta skiljemannen och utse en ersättare enligt för
farandet i artikel 14.5.3. 

Om parterna inte kan enas om behovet av att ersätta en skiljeman, får 
endera parten begära att ärendet hänskjuts till skiljenämndens ordfö
rande, vars beslut ska vara slutgiltigt. 

Om ordföranden konstaterar att en skiljeman inte uppfyller kraven i 
bilaga 14-C, ska ordföranden genom lottning utse en ny skiljeman 
bland de personer som är upptagna i den förteckning som avses i 
artikel 14.18.1 och i vilken den ursprungliga skiljemannen fanns för
tecknad. Om den ursprungliga skiljemannen hade valts av parterna 
enligt artikel 14.5.2, ska ersättaren väljas ut genom lottning bland de 
personer som den klagande parten och den svarande parten har före
slagit enligt artikel 14.18.1. 

4. Om en part anser att skiljenämndens ordförande inte uppfyller 
kraven i bilaga 14-C, ska parterna samråda och, om de är överens 
om det, ersätta ordföranden och utse en ersättare enligt förfarandet i 
artikel 14.5.3. 

Om parterna inte kan enas om behovet av att ersätta ordföranden, får 
endera parten begära att ärendet hänskjuts till en av de återstående 
ledamöterna bland de personer som valts för att tjänstgöra som ordfö
rande enligt artikel 14.18.1. Personens namn ska genom lottning dras 
av handelskommitténs ordförande eller dennes ställföreträdare. Denna 
persons beslut om behovet av att ersätta ordföranden ska vara slutligt. 

Om personen anser att den ursprungliga ordföranden inte uppfyller 
kraven i bilaga 14-C, ska han eller hon genom lottning utse en ny 
ordförande bland de återstående personer som är upptagna i den för
teckning som avses i artikel 14.18.1 och som kan tjänstgöra som ordfö
rande. 

5. Alla val genom lottning enligt punkterna 1, 3 och 4 ska ske i 
närvaro av en företrädare för vardera parten, utom när en part inte 
kunnat utse sin företrädare, och inom fem dagar från den dag då 
begäran ingavs. 

6. Förhandlingarna i skiljenämnden ska skjutas upp under den tid 
som det tar att slutföra de förfaranden som fastställs i punkterna 1–4. 

Artikel 7 

Utfrågningar 

1. Ordföranden ska fastställa dag och tid för utfrågningen i samråd 
med parterna och övriga ledamöter av skiljenämnden samt skriftligen 
meddela parterna dessa uppgifter. Om förhandlingen är offentlig, ska 
den part som ansvarar för administrationen av förfarandet i organisato
riskt hänseende också offentliggöra dessa uppgifter. Förutsatt att par
terna inte motsätter sig det, får skiljenämnden besluta att inte anordna 
någon utfrågning. 

2. Om parterna inte kommer överens om något annat, ska utfråg
ningen äga rum i Bryssel, om Korea är klagande part, och i Seoul, om 
EU är klagande part. 

3. Skiljenämnden får anordna ytterligare utfrågningar om parterna är 
överens om detta. 

4. Samtliga skiljemän ska närvara under alla utfrågningars hela längd. 

5. Följande personer får närvara vid en utfrågning, oavsett om den är 
offentlig eller inte: 

a) Parternas företrädare. 

b) Parternas rådgivare. 

c) Administrativ personal, tolkar, översättare och protokollförare. 

d) Skiljemännens biträden. 

Endast parternas företrädare och rådgivare får yttra sig inför skiljenämn
den. 

6. Senast fem dagar före en utfrågning ska vardera parten till skilje
nämnden överlämna en förteckning över namnen på de personer som 
på deras vägnar muntligen kommer att framföra synpunkter eller göra 
en föredragning vid utfrågningen, liksom namnen på andra företrädare 
eller rådgivare som kommer att närvara. 

7. Skiljenämndernas utfrågningar ska vara offentliga, såvida parterna 
inte beslutar att de ska vara delvis eller helt stängda för allmänheten. 
Skiljenämnden ska sammanträda bakom stängda dörrar när en parts 
inlagor och framställningar innehåller konfidentiella uppgifter om före
tag. 

8. Skiljenämnden ska leda förhandlingen på följande sätt, varvid den 
klagande parten och den svarande parten ska tilldelas lika lång tid: 

Framställning 

a) Den klagande partens framställning, och 

b) den svarande partens framställning. 

Genmäle 

a) Den klagande partens framställning, och 

b) den svarande partens replik. 

9. Skiljenämnden får när som helst under utfrågningen ställa frågor 
till parterna. 

10. Skiljenämnden ska sörja för att det görs en utskrift av varje 
utfrågning och för att parterna snarast möjligt får ett exemplar av 
denna.
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11. Parterna får inom 10 dagar från det att utfrågningen ägde rum 
inge en kompletterande skriftlig inlaga rörande frågor som tagits upp 
under utfrågningen. 

Artikel 8 

Skriftliga frågor 

1. Skiljenämnden får när som helst under förhandlingarna ställa 
skriftliga frågor till en av parterna eller båda. Vardera parten ska erhålla 
ett exemplar av alla frågor som ställs av skiljenämnden. 

2. Vardera parten ska likaså tillhandahålla den andra parten ett ex
emplar av sitt skriftliga svar till skiljenämnden. En part ska ges tillfälle 
att skriftligen lämna synpunkter på den andra partens svar inom fem 
dagar från dagen för ingivandet. 

Artikel 9 

Sekretess 

Parterna och deras rådgivare ska i enlighet med artikel 7.7 i denna 
bilaga iaktta sekretess när det gäller de utfrågningar i skiljenämnden 
som hålls bakom stängda dörrar. Parterna och deras rådgivare ska iaktta 
sekretess beträffande alla uppgifter som den andra parten lämnar till 
skiljenämnden och som enligt den parten är konfidentiella. Om en av 
parterna till skiljenämnden inger en konfidentiell version av sin egen 
skriftliga inlaga, ska parten också, på begäran av den andra parten, 
senast 15 dagar efter dagen för begäran eller dagen för ingivandet av 
den konfidentiella versionen, beroende på vilken som inföll senast, 
lämna ett icke-konfidentiellt sammandrag av uppgifterna i inlagan, vilket 
kan lämnas ut till allmänheten. Inget i denna artikel ska hindra en part 
från att offentliggöra sina egna ståndpunkter, under förutsättning att 
parten, när den hänvisar till uppgifter som lämnats av den andra parten, 
inte lämnar ut några uppgifter som den andra parten har angett som 
konfidentiella. 

Artikel 10 

Ensidiga kontakter 

1. Skiljenämnden får inte sammanträffa med eller kontakta någon av 
parterna i den andra partens frånvaro. 

2. Ingen skiljeman får diskutera en viss aspekt av det ärende för
farandet gäller med någon av eller båda parterna i de andra skiljemän
nens frånvaro. 

Artikel 11 

Amicus curiae-inlagor 

1. Om parterna inte kommer överens om något annat inom tre 
dagar räknat från dagen för tillsättandet av skiljenämnden, får skilje
nämnden av parternas fysiska eller juridiska personer ta emot skriftliga 
inlagor som den inte begärt, förutsatt att de inges inom tio dagar räknat 
från dagen för tillsättandet av skiljenämnden, att de är kortfattade (under 
inga omständigheter längre än 15 maskinskrivna sidor, eventuella bila
gor inbegripna) och att de har direkt relevans för den sakfråga som 
prövas av skiljenämnden. 

2. Inlagan ska innehålla en beskrivning av den fysiska eller juridiska 
person som inger inlagan, med uppgift om personens medborgarskap, 
etableringsort, art av verksamhet och finansieringskällor samt på vilket 
sätt personen berörs av skiljeförfarandet. 

3. Skiljenämnden ska i sitt avgörande förteckna samtliga inlagor som 
den tagit emot i enlighet med punkterna 1 och 2. Skiljenämnden ska 
inte vara skyldig att i sitt avgörande kommentera den sakliga eller rätts
liga argumenteringen i sådana inlagor. Alla inlagor som skiljenämnden 
tar emot enligt denna artikel ska överlämnas till parterna för synpunk
ter. 

Artikel 12 

Brådskande fall 

I sådana brådskande fall som avses i artikel 14.7.2 ska skiljenämnden på 
lämpligt sätt anpassa de tidsfrister som anges i denna bilaga. 

Artikel 13 

Översättning och tolkning 

1. Vid de samråd som avses i artikel 14.3, och senast under det 
sammanträde som avses i artikel 3.1 b i denna bilaga, ska parterna 
sträva efter att enas om ett gemensamt arbetsspråk för förfarandena 
inför skiljenämnden. 

2. Om parterna inte kan enas om ett gemensamt arbetsspråk, ska 
vardera parten utan dröjsmål ordna och bekosta översättningen av sina 
egna skriftliga inlagor till det språk som den andra parten valt och den 
svarande parten ska ordna tolkning av muntliga framställningar till det 
språk som parterna valt. 

3. Skiljenämndens utslag ska föreligga på det eller de språk som 
parterna valt. 

4. Kostnaderna för översättning av skiljenämndens utslag ska bäras 
lika av parterna. 

5. Parterna får lämna synpunkter på en översatt version av en hand
ling som upprättats i enlighet med denna artikel. 

Artikel 14 

Beräkning av tidsfrister 

Om en part till följd av tillämpningen av artikel 2.5 i denna bilaga tar 
emot en handling en annan dag än den dag då den andra parten tar 
emot samma handling, ska eventuella tidsfrister som fastställs på grund
val av dagen för mottagandet av den handlingen börja löpa från och 
med den senare av dessa dagar. 

Artikel 15 

Andra förfaranden 

Denna bilaga ska också tillämpas på de förfaranden som fastställts enligt 
artiklarna 14.9.2, 14.10.2, 14.11.3 och 14.12.2. Tidsfristerna i denna 
bilaga ska anpassas enligt de särskilda tidsfrister som har fastställts för 
antagandet av skiljenämndens avgörande i de andra förfarandena.
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BILAGA 14-C 

UPPFÖRANDEKOD FÖR LEDAMÖTER AV SKILJENÄMNDER OCH FÖR MEDLARE 

Artikel 1 

Definitioner 

I denna bilaga avses med 

a) ledamot eller skiljeman: en ledamot av en skiljenämnd som tillsatts i 
enlighet med artikel 14.5, 

b) medlare: en person som leder ett medlingsförfarande i enlighet med 
bilaga 14-A, 

c) kandidat: en enskild person vars namn finns upptaget i den förteck
ning över skiljemän som avses i artikel 14.18 och som kan komma 
att utses till ledamot av en skiljenämnd i enlighet med artikel 14.5, 

d) biträde: en person som, inom ramen för en ledamots mandat, utför 
utredningsarbete för ledamotens räkning eller biträder denne, 

e) förfarande: ett förfarande inför en skiljenämnd i enlighet med detta 
avtal, om inte annat anges, och 

f) personal: i förbindelse med en ledamot, sådana personer, andra än 
biträden, som står under ledamotens ledning och överinseende. 

Artikel 2 

Skyldigheter inom ramen för förfarandet 

Alla kandidater och ledamöter ska undvika oegentligheter och sådant 
som kan ge intryck av oegentligheter, vara oberoende och opartiska, 
undvika direkta och indirekta intressekonflikter och ska i sitt uppträ
dande iaktta stränga normer så att integriteten och objektiviteten i tvis
telösningsmekanismen bibehålls. Före detta ledamöter ska fullgöra de 
förpliktelser som fastställs i artiklarna 6 och 7 i denna bilaga. 

Artikel 3 

Skyldighet att lämna uppgifter 

1. En kandidat ska, före bekräftelsen av att han eller hon har utsetts 
till ledamot av en skiljenämnd i enlighet med detta avtal, uppge sådana 
intressen, förbindelser eller andra omständigheter som kan påverka hans 
eller hennes oberoende eller opartiskhet eller som rimligen skulle kunna 
ge upphov till ett intryck av oegentligheter eller partiskhet i förfarandet. 
Kandidaten ska i detta syfte vidta alla rimliga åtgärder för att söka 
utröna om sådana intressen, förbindelser eller andra omständigheter 
föreligger. 

2. En kandidat eller ledamot ska enbart till handelskommittén lämna 
ut uppgifter som rör faktiska eller möjliga överträdelser av denna bilaga, 
så att parterna kan ta ställning till dem. 

3. En kandidat som utsetts till ledamot ska även fortsättningsvis vidta 
alla rimliga åtgärder för att söka utröna om sådana intressen, förbindel
ser eller andra omständigheter som avses i punkt 1 föreligger och i så 
fall uppge dessa. En ledamot ska vara fortsatt bunden av denna skyl
dighet att uppge intressen, förbindelser eller andra omständigheter som 

kan uppstå under något skede i förfarandet. Ledamoten ska skriftligen 
uppge sådana intressen, förbindelser eller andra omständigheter till han
delskommittén, så att parterna kan ta ställning till dem. 

Artikel 4 

Ledamöternas uppdrag 

1. En utsedd ledamot ska under hela förfarandet utföra sitt uppdrag 
noggrant och utan dröjsmål, och med iakttagande av ärlighet och om
sorg. 

2. En ledamot ska endast ta ställning till de frågor som uppkommer 
inom ramen för förfarandet och som är nödvändiga för ett avgörande 
och får inte delegera denna uppgift till någon annan. 

3. En ledamot ska vidta alla lämpliga åtgärder för att säkerställa att 
hans eller hennes biträde och personal är medvetna om och följer 
bestämmelserna i artiklarna 2, 3 och 7 i denna bilaga. 

4. En ledamot får inte ha några ensidiga kontakter som rör förfaran
det. 

Artikel 5 

Ledamöters oberoende och opartiskhet 

1. En ledamot ska vara oberoende och opartisk och undvika ett 
beteende som kan ge intryck av oegentligheter eller partiskhet, och 
får inte låta sig påverkas av egna intressen, påtryckningar från utomstå
ende, politiska överväganden, den allmänna opinionen, lojalitet i förhål
lande till en part eller rädsla för kritik. 

2. En ledamot får varken direkt eller indirekt påta sig förpliktelser 
eller acceptera förmåner som på något sätt skulle kunna inkräkta, eller 
synas inkräkta, på ledamotens utövande av sina uppdrag. 

3. En ledamot får inte utnyttja sin ställning som medlem av skilje
nämnden för att främja personliga eller privata intressen och ska und
vika åtgärder som kan ge ett intryck av att andra skulle ha särskilda 
möjligheter att påverka honom eller henne. 

4. En ledamot får inte låta förbindelser eller skyldigheter rörande 
ekonomi, affärsverksamhet, yrkesliv, familj eller sociala relationer eller 
ansvar påverka hans eller hennes uppträdande eller omdöme. 

5. En ledamot ska undvika att ingå förbindelser eller förvärva ekono
miska intressen som kan påverka hans eller hennes opartiskhet eller 
som rimligen skulle kunna ge intryck av oegentligheter eller partiskhet. 

Artikel 6 

Före detta ledamöters förpliktelser 

Före detta ledamöter ska undvika åtgärder som kan ge intryck av att de 
varit partiska när de fullgjorde sina uppgifter som ledamöter eller gag
nades av skiljenämndens avgörande.
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Artikel 7 

Sekretess 

1. En ledamot eller före detta ledamot får inte vid något tillfälle, för några andra ändamål än de som rör ett förfarande, 
lämna ut eller använda icke-offentliga uppgifter som rör det förfarandet eller som han eller hon fått kännedom om under 
förfarandet och får under inga omständigheter lämna ut eller använda sådan information för att uppnå fördelar för sig 
själv eller andra eller för att skada andras intressen. 

2. En ledamot får inte avslöja en skiljenämnds avgörande, eller delar av det, innan det offentliggjorts i enlighet med 
detta avtal. 

3. En ledamot eller före detta ledamot får inte vid något tillfälle utlämna vad som framkommit vid överläggningarna i 
skiljenämnden eller vad någon enskild ledamot yttrat. 

Artikel 8 

Medlare 

De bestämmelser i denna bilaga som gäller ledamöter eller före detta ledamöter ska i tillämpliga delar även gälla medlare.
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BILAGA 15 

Blank sida
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PROTOKOLL 

om definition av begreppet ”ursprungsprodukter” och om metoder för administrativt samarbete 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 

AVSNITT A 

URSPRUNGSREGLER 

AVDELNING I ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 

Artikel 1 Definitioner 

AVDELNING II DEFINITION AV BEGREPPET ”URSPRUNGSPRODUKTER” 

Artikel 2 Ursprungsprodukter 

Artikel 3 Ursprungskumulation 

Artikel 4 Helt framställda produkter 

Artikel 5 Tillräckligt bearbetade eller behandlade produkter 

Artikel 6 Otillräcklig bearbetning eller behandling 

Artikel 7 Bedömningsenhet 

Artikel 8 Tillbehör, reservdelar och verktyg 

Artikel 9 Satser 

Artikel 10 Neutrala element 

Artikel 11 Bokföringsmässig uppdelning av material 

AVDELNING III TERRITORIELLA VILLKOR 

Artikel 12 Territorialprincip 

Artikel 13 Direkttransport 

AVSNITT B 

URSPRUNGSFÖRFARANDEN 

AVDELNING IV TULLRESTITUTION ELLER TULLBEFRIELSE 

Artikel 14 Restitution av eller befrielse från tullar 

AVDELNING V URSPRUNGSINTYG 

Artikel 15 Allmänna villkor 

Artikel 16 Villkor för upprättande av en ursprungsdeklaration 

Artikel 17 Godkänd exportör 

Artikel 18 Ursprungsintygs giltighet 

Artikel 19 Begäran om förmånsbehandling och uppvisande av ursprungsintyg 

Artikel 20 Import i delleveranser 

Artikel 21 Undantag från krav på ursprungsintyg

SV L 127/1344 Europeiska unionens officiella tidning 14.5.2011

1635 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 31 schwedischer Vertragstext (Normativer Teil)1346 von 1432

www.parlament.gv.at



Artikel 22 Styrkande handlingar 

Artikel 23 Bevarande av ursprungsintyg och styrkande handlingar 

Artikel 24 Avvikelser och formella fel 

Artikel 25 Belopp i euro 

AVDELNING VI BESTÄMMELSER OM ADMINISTRATIVT SAMARBETE 

Artikel 26 Utbyte av adresser 

Artikel 27 Kontroll av ursprungsintyg 

Artikel 28 Tvistelösning 

Artikel 29 Sanktioner 

Artikel 30 Frizoner 

AVSNITT C 

CEUTA OCH MELILLA 

AVDELNING VII CEUTA OCH MELILLA 

Artikel 31 Tillämpning av protokollet 

Artikel 32 Särskilda villkor 

AVSNITT D 

SLUTBESTÄMMELSER 

AVDELNING VIII SLUTBESTÄMMELSER 

Artikel 33 Ändringar av protokollet 

Artikel 34 Övergångsbestämmelser för varor under transitering eller i lager 

FÖRTECKNING ÖVER BILAGOR 

Bilaga I: Inledande anmärkningar till förteckningen i bilaga II 

Bilaga II: Förteckning över den bearbetning eller behandling av icke-ursprungsmaterial som krävs för att 
den tillverkade produkten ska få ursprungsstatus 

Bilaga II a: Tillägg till förteckningen över den bearbetning eller behandling av icke-ursprungsmaterial som 
krävs för att den tillverkade produkten ska få ursprungsstatus 

Bilaga III: Ursprungsdeklaration 

Bilaga IV: Kommittén för zoner för passiv förädling på Koreahalvön 

GEMENSAMMA FÖRKLARINGAR 

Gemensam förklaring om Furstendömet Andorra 

Gemensam förklaring om Republiken San Marino 

Gemensam förklaring om översynen av ursprungsreglerna i detta protokoll 

Gemensam förklaring om de förklarande anmärkningarna
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AVSNITT A 

URSPRUNGSREGLER 

AVDELNING I 

Allmänna bestämmelser 

Artikel 1 

Definitioner 

I detta protokoll avses med 

a) tillverkning: alla slag av bearbetning eller behandling, inbe
gripet odling, fiskeri, uppfödning, jakt, sammansättning eller 
särskilda åtgärder, 

b) material: alla ingredienser, råmaterial, beståndsdelar eller de
lar osv. som används vid tillverkningen av en produkt, 

c) produkt: den produkt som tillverkas, även om den är avsedd 
för senare användning som material i en annan tillverk
ningsprocess, 

d) varor: material, produkter eller artiklar, 

e) tullvärde: det värde som fastställs i enlighet med avtalet om 
tullvärdeberäkning, 

f) pris fritt fabrik: det pris som betalas eller som ska betalas för 
produkten fritt fabrik till den tillverkare i en part 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 
betalats och som kan komma att återbetalas när den fram
ställda produkten exporteras, 

g) värdet av icke-ursprungsmaterial: 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 EU-parten eller i Korea, 

h) värdet av ursprungsmaterial: värdet av ursprungsmaterial enligt 
tillämpliga delar av definitionen i led g, 

i) kapitel, nummer och undernummer: de kapitel (med tvåställig 
sifferkod), HS-nummer (med fyrställig sifferkod) respektive 
undernummer (med sexställig sifferkod) vilka används i den 
nomenklatur som utgör Systemet för harmoniserad varube
skrivning och kodifiering, i detta protokoll kallat Harmoni
serade systemet eller HS, 

j) klassificering: klassificeringen av en produkt eller ett material 
enligt ett visst kapitel, nummer och undernummer, 

k) sändning: produkter som antingen sänds samtidigt från en 
exportör till en mottagare eller omfattas av ett enda trans
portdokument för hela transporten från exportören till mot
tagaren eller, i avsaknad av ett sådant dokument, av en enda 
faktura, 

l) HS: det gällande systemet för harmoniserad varubeskrivning 
och kodifiering, inbegripet dess allmänna tolkningsbestäm
melser och rättsliga anmärkningar, 

m) territorier: territorier, inbegripet territorialvatten. 

AVDELNING II 

Definition av begreppet ”ursprungsprodukter” 

Artikel 2 

Ursprungsprodukter 

Vid tillämpningen av förmånsbehandling ska följande produkter 
anses ha ursprung i en part: 

a) Produkter som helt framställts i en part i den mening som 
avses i artikel 4. 

b) Produkter som framställts i en part och som innehåller ma
terial som inte helt framställts där, om detta material har 
genomgått tillräcklig bearbetning eller behandling i den be
rörda parten i den mening som avses i artikel 5. 

c) Produkter som framställts i en part uteslutande av material 
som anses vara ursprungsmaterial i enlighet med detta pro
tokoll. 

Artikel 3 

Ursprungskumulation 

Trots vad som sägs i artikel 2 ska produkter anses ha ursprung i 
en part om de framställts där och det därvid lagts till material 
med ursprung i den andra parten, förutsatt att bearbetningen 
eller behandlingen är mer omfattande än de åtgärder som anges 
i artikel 6. Sådant material behöver inte ha genomgått tillräcklig 
bearbetning eller behandling. 

Artikel 4 

Helt framställda produkter 

1. Vid tillämpningen av artikel 2 a ska följande produkter 
anses som helt framställda i en av parterna: 

a) Mineraliska produkter som utvunnits ur jord eller havsbotten 
inom en parts territorium. 

b) Vegetabiliska produkter som har odlats och skördats där. 

c) Levande djur som har fötts och uppfötts där. 

d) Produkter som har erhållits från levande djur som har upp
fötts där. 

e) i) Produkter från jakt, även fällfångst, inom en parts land
territorium eller från fiske, inom en parts inre vatten eller 
territorialvatten. 

ii) Produkter från vattenbruk, om fisken, kräft- eller blötdju
ren fötts och uppfötts där.
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f) Produkter från havsfiske och andra produkter som hämtats 
ur havet utanför en parts territorialvatten av dess fartyg. 

g) Produkter som framställts ombord på dess fabriksfartyg ute
slutande av produkter som avses i led f. 

h) Produkter som har utvunnits ur havsbottnen eller dess un
derliggande lager utanför en parts territorialvatten, förutsatt 
att den parten har rätt att exploatera denna havsbotten eller 
dess underliggande lager. 

i) Begagnade varor som insamlats där och som endast kan 
användas för återvinning av råmaterial eller som avfall. 

j) Avfall och skrot från tillverknings- eller behandlingsprocesser 
som har ägt rum där. 

k) Produkter som tillverkats i en part uteslutande av de pro
dukter som avses i den här punkten. 

2. Med dess fartyg och dess fabriksfartyg i punkterna 1 f och g 
avses endast fartyg och fabriksfartyg 

a) som är registrerade i en av Europeiska unionens medlems
stater eller i Korea, 

b) som för en av Europeiska unionens medlemsstaters eller 
Koreas flagg, och 

c) som uppfyller något av följande villkor: 

i) De ägs till minst 50 % av medborgare i en av Europeiska 
unionens medlemsstater eller i Korea. 

ii) De ägs av företag 

A) som har sitt huvudkontor och sin huvudsakliga verk
samhetsplats i en av Europeiska unionens medlems
stater eller i Korea, och 

B) som ägs till minst 50 % av en av Europeiska unionens 
medlemsstater eller av Korea, av offentliga organ i en 
av Europeiska unionens medlemsstater eller i Korea, 
eller av medborgare i en av Europeiska unionens med
lemsstater eller i Korea. 

Artikel 5 

Tillräckligt bearbetade eller behandlade produkter 

1. Vid tillämpningen av artikel 2 b ska produkter som inte är 
helt framställda anses vara tillräckligt bearbetade eller behand
lade om villkoren i förteckningen i bilaga II eller bilaga II a är 
uppfyllda. I dessa villkor anges för alla produkter som omfattas 
av detta avtal vilken bearbetning eller behandling som icke-ur
sprungsmaterial som används vid tillverkningen ska genomgå, 
och villkoren gäller endast sådant material. Av detta följer att 

a) om icke-ursprungsmaterial genomgår tillräcklig bearbetning 
eller behandling som resulterar i en ursprungsprodukt och 
när denna produkt används i den efterföljande tillverkningen 
av en annan produkt, ska ingen hänsyn tas till det icke- 
ursprungsmaterial som produkten innehåller, och 

b) om icke-ursprungsmaterial och ursprungsmaterial genomgår 
behandling som resulterar i en icke-ursprungsprodukt och 
när denna produkt används i den efterföljande tillverkningen 
av en annan produkt, ska hänsyn endast tas till det icke- 
ursprungsmaterial som produkten innehåller. 

2. Trots vad som sägs i punkt 1 får icke-ursprungsmaterial 
som enligt villkoren i förteckningen i bilaga II inte bör användas 
vid tillverkningen av en produkt ändå användas, om 

a) dess totala värde inte överstiger 10 % av produktens pris fritt 
fabrik, och 

b) inget av de procenttal för icke-ursprungsmaterials högsta 
värde som anges i förteckningen i bilaga II överskrids genom 
tillämpning av denna punkt. 

3. Punkt 2 ska inte tillämpas på produkter som omfattas av 
kapitlen 50–63 i HS. 

4. Punkterna 1–3 ska tillämpas om inte annat sägs i 
artikel 6. 

Artikel 6 

Otillräcklig bearbetning eller behandling 

1. Utan att det påverkar tillämpningen av punkt 2 ska föl
jande åtgärder anses utgöra otillräcklig bearbetning eller be
handling för att ge en produkt ursprungsstatus, oavsett om 
villkoren i artikel 5 är uppfyllda: 

a) Åtgärder för att bevara produkten i gott skick under trans
port och lagring. 

b) Ompackning, 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 färg- eller smakämnen till socker eller formning 
av sockerbitar; partiell eller fullständig malning av kristall
socker. 

h) Skalning eller urkärning av frukter, nötter eller grönsaker. 

i) Vässning, enklare slipning eller enklare tillskärning. 

j) Siktning, sållning, sortering, klassificering, indelning i kate
gorier eller hoppassning (inbegripet sammanföring av artik
lar i satser). 

k) Enklare förpackning i flaskor, burkar, säckar, fodral eller 
askar, uppsättning på kartor eller skivor samt alla övriga 
enklare förpackningsåtgärder.

SV 14.5.2011 Europeiska unionens officiella tidning L 127/1347

1635 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 31 schwedischer Vertragstext (Normativer Teil) 1349 von 1432

www.parlament.gv.at



l) Anbringande eller tryckande av varumärken, etiketter, logo
typer eller annan liknande särskiljande märkning på produk
ter eller på deras förpackningar. 

m) Enklare blandning av produkter, även av olika slag, bland
ning av socker med något annat material. 

n) Enklare sammansättning av delar av artiklar i avsikt att 
framställa en komplett artikel eller isärtagning av produkter 
i delar. 

o) Prövning eller kalibrering. 

p) En kombination av två eller flera av de åtgärder som anges i 
a–o. 

q) Slakt av djur. 

2. Alla åtgärder som har vidtagits i en part i fråga om en viss 
produkt ska beaktas tillsammans när det fastställs om den be
arbetning eller behandling som produkten har genomgått ska 
anses vara otillräcklig i den mening som avses i punkt 1. 

Artikel 7 

Bedömningsenhet 

1. Bedömningsenheten för tillämpningen av bestämmelserna 
i detta protokoll ska vara den produkt som anses som grun
denhet vid klassificeringen enligt HS nomenklatur. Av detta 
följer att 

a) när en produkt som består av en grupp eller en samman
sättning av artiklar klassificeras enligt ett enda nummer i HS, 
ska helheten utgöra bedömningsenheten, och 

b) när en sändning består av flera identiska produkter som 
klassificeras enligt samma nummer i HS, ska varje produkt 
beaktas för sig vid tillämpning av bestämmelserna i detta 
protokoll. 

2. Om förpackningen, enligt den allmänna tolkningsbestäm
melsen 5 i HS, klassificeras tillsammans med den produkt som 
den innehåller, ska den vid ursprungsbestämningen anses utgöra 
en helhet tillsammans med produkten, och förpackningen anses 
därför ha ursprungsstatus om produkten har det. 

Artikel 8 

Tillbehör, reservdelar och verktyg 

Tillbehör, reservdelar och verktyg som levereras tillsammans 
med en produkt ska tillsammans med den anses som en enhet 
när de utgör standardutrustning eller ingår i priset eller inte 
faktureras separat. 

Artikel 9 

Satser 

Satser, enligt den allmänna tolkningsbestämmelsen 3 i HS, ska 
anses som ursprungsprodukter när alla produkter som ingår i 
satsen är ursprungsprodukter och både satsen och produkterna 
uppfyller alla tillämpliga krav i detta protokoll. När en sats 
består av både ursprungsprodukter och icke-ursprungsprodukter 

ska 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 varor som kan ingå i tillverknings
processen men som inte ingår i och som inte är avsedda att 
ingå i den slutliga sammansättningen av produkten. 

Artikel 11 

Bokföringsmässig uppdelning av material 

1. Om identiska och sinsemellan utbytbara ursprungsmaterial 
respektive icke-ursprungsmaterial används vid tillverkningen av 
en produkt ska dessa material hållas fysiskt åtskilda under lag
ring, utifrån deras ursprung. 

2. Om det är förenat med avsevärda kostnader eller väsent
liga svårigheter att hålla separata lager av identiska och sinse
mellan utbytbara ursprungsmaterial respektive icke-ursprungs
material som används vid tillverkningen av en produkt, får till
verkaren använda metoden med s.k. bokföringsmässig uppdelning 
för att förvalta lagret. 

3. Denna metod ska dokumenteras och tillämpas i enlighet 
med de allmänna redovisningsprinciper som gäller i den part 
där produkten tillverkats. 

4. Om denna metod används måste det kunna tillses att inte 
fler produkter får ursprungsstatus under en viss referensperiod 
än vad som hade varit fallet om materialen hade hållits fysiskt 
åtskilda. 

5. En part får kräva att den metod för att förvalta lager som 
avses i den här artikeln bara får tillämpas efter förhandsgodkän
nande från tullmyndigheterna. Om så är fallet får tullmyndig
heterna bevilja detta tillstånd på de villkor som de anser lämp
liga och de ska övervaka hur tillståndet används och får när 
som helst återkalla det om tillståndsinnehavaren på något sätt 
missbrukar tillståndet eller inte uppfyller något av de andra 
villkor som anges i detta protokoll. 

AVDELNING III 

Territoriella villkor 

Artikel 12 

Territorialprincip 

1. De villkor för erhållande av ursprungsstatus som anges i 
avdelning II ska vara uppfyllda i en part utan avbrott, om inte 
annat följer av artikel 3 och punkt 3 i den här artikeln. 

2. Om ursprungsvaror som exporterats från en part till en 
icke-part återinförs ska de, om inte annat följer av artikel 3, inte 
anses ha ursprungsstatus, såvida det inte på ett sätt som till
fredsställer tullmyndigheterna kan visas 

a) att de återinförda varorna är samma varor som de som 
exporterades, och
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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 den icke-parten eller under exporten. 

3. Trots vad som sägs i punkterna 1 och 2 i denna artikel är 
parterna eniga om att vissa varor ska anses ha ursprungsstatus 
även om de har undergått bearbetning eller behandling utanför 
Korea, när det gäller material som exporteras från Korea och 
sedan återimporterats dit, förutsatt att bearbetningen och be
handlingen har gjorts inom de områden som fastställts av par
terna i enlighet med bilaga IV. 

Artikel 13 

Direkttransport 

1. Den förmånsbehandling som avses i detta avtal ska endast 
tillämpas på produkter som uppfyller villkoren i detta protokoll 
och som transporteras direkt mellan parterna. Produkter som 
utgör en enda sändning får emellertid transporteras genom an
dra territorier, i förekommande fall med omlastning eller till
fällig lagring inom dessa territorier, förutsatt att produkterna 
inte övergår till fri omsättning i transit- eller lagringslandet 
och inte blir föremål för andra åtgärder än lossning, omlastning 
eller åtgärder för att bevara dem i gott skick. 

2. För att styrka att villkoren i punkt 1 har uppfyllts ska, i 
enlighet med de förfaranden som gäller i den importerande 
parten, för tullmyndigheterna i importlandet uppvisas 

a) belägg för omständigheterna i samband med omlastning eller 
lagring av ursprungsprodukterna i tredjeländer, 

b) ett enda transportdokument som gäller transporten från den 
exporterande parten genom transitlandet, eller 

c) ett intyg som utfärdats av transitlandets tullmyndigheter och 
som innehåller 

i) en exakt beskrivning av produkterna, 

ii) datum för produkternas lossning och omlastning samt, i 
förekommande fall, namnen på de fartyg eller uppgift 
om de andra transportmedel som använts, och 

iii) uppgifter om under vilka förhållanden produkterna be
funnit sig i transitlandet. 

AVSNITT B 

URSPRUNGSFÖRFARANDEN 

AVDELNING IV 

Tullrestitution eller tullbefrielse 

Artikel 14 

Restitution av eller befrielse från tullar 

1. Fem år efter detta avtals ikraftträdande ska parterna, på en 
parts begäran, gemensamt se över sina system för tullrestitution 

och aktiv förädling. Ett år efter ikraftträdandet och därefter varje 
år ska parterna ömsesidigt utbyta tillgänglig uppgifter om hur 
deras system för tullrestitution och aktiv förädling fungerar, 
samt följande detaljerade statistik: 

1.1 Importstatistik på 8/10-siffrig nivå efter land med början ett 
år efter det att detta avtal träder i kraft ska lämnas för 
import av material enligt HS 2007-nummer 8407, 8408, 
8522, 8527, 8529, 8706, 8707 och 8708 samt export
statistik enligt nummer 8703, 8519, 8521 och 8525-8528. 
På begäran ska sådan statistik också tillhandahållas för an
dra material eller produkter. Man ska också regelbundet 
utbyta uppgifter om vilka åtgärder som vidtagits för att 
genomföra de begränsningar angående systemen för tull
restitution och aktiv förädling som införts mot bakgrund 
av punkt 3 i den här artikeln. 

2. När som helst efter det att ovannämnda översyn inletts 
kan en part begära ett samråd med den andra parten för att 
diskutera eventuella begränsningar angående systemen för tull
restitution och aktiv förädling när det gäller en särskild produkt, 
om det finns belägg för att försörjningsmönstren sedan detta 
avtals ikraftträdande har ändrats på ett sätt som kan ha negativa 
konsekvenser för konkurrenssituationen för inhemska pro
ducenter av likadana eller direkt konkurrerande produkter i 
den part som lade fram begäran. 

2.1 Ovannämnda villkor fastställs mot bakgrund av styrkande 
handlingar som den part som begärt samråden lägger fram 
och som visar att 

a) ökningen av den tullpliktiga importen till en part av 
material som används för att framställa en särskild pro
dukt, från länder med vilka inget gällande frihandelsavtal 
finns, är betydligt större än ökningen av exporten till 
den andra parten av den produkt som innehåller sådana 
material, såvida inte den part som mottagit begäran om 
samråd bl.a. fastställer att en sådan ökning av importen 
av material: 

i) huvudsakligen beror på att den inhemska konsum
tionen av den produkt som innehåller sådana mate
rial har ökat i parten, 

ii) är nödvändig på grund av användningen av impor
terat material i en annan produkt än den som om
fattas av punkt 2, 

iii) beror på att exporten till andra länder än den andra 
parten av den produkt som innehåller sådana mate
rial har ökat, eller 

iv) är begränsad till import av högteknologiska kom
ponenter eller komponenter med högt värde, som 
inte sänker priset på partens exportprodukt, och
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b) importen från parten till den andra parten av den pro
dukt som innehåller sådana material har ökat markant i 
absoluta tal eller i förhållande till den inhemska produk
tionen. Hänsyn ska också tas till relevanta handlingar 
när det gäller konsekvenserna på konkurrenskraften 
för den andra partens producenter av liknande eller 
direkt konkurrerande produkter ( 1 ). 

3. Om parterna är oense om huruvida villkoren i punkt 2 är 
uppfyllda ska frågan avgöras genom bindande skiljedom av en 
skiljenämnd som tillsatts i enlighet med artikel 14.5 (Tillsät
tande av skiljenämnden) i kapitel 14 (Tvistelösning) ( 2 ). Om 
nämnden beslutar att villkoren i punkt 2 är uppfyllda ska par
terna, om inte något annat överenskommits, normalt inom 90 
dagar och under alla omständigheter högst 150 dagar efter 
avgörandet, fastställa maxtullsatsen för tull på icke-ursprungs
material för den berörda produkten, som kan återbetalas till 
5 %. 

AVDELNING V 

Ursprungsintyg 

Artikel 15 

Allmänna villkor 

1. Produkter med ursprung i EU-parten ska vid import till 
Korea, och produkter med ursprung i Korea ska vid import till 
EU-parten, vara berättigade till förmånsbehandling i enlighet 
med detta avtal på grundval av en deklaration, nedan kallad 
ursprungsdeklaration, som exportören lämnar på en faktura, en 
följesedel eller någon annan kommersiell handling där de be
rörda produkterna beskrivs tillräckligt noggrant för att kunna 
identifieras. Ursprungsdeklarationens lydelse återges i bilaga III. 

2. Trots vad som sägs i punkt 1 ska ursprungsprodukter 
enligt detta protokoll i de fall som anges i artikel 21 omfattas 
av förmånsbehandling enligt detta avtal utan att någon av de 
handlingar som anges i punkt 1 behöver uppvisas. 

Artikel 16 

Villkor för upprättande av en ursprungsdeklaration 

1. En ursprungsdeklaration enligt artikel 15.1 i detta pro
tokoll får upprättas 

a) av en godkänd exportör enligt artikel 17, 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. Utan att det påverkar tillämpningen av punkt 3 får en 
ursprungsdeklaration upprättas om de berörda produkterna 
kan anses som produkter med ursprung i EU-parten eller Korea, 
och om de uppfyller övriga villkor i detta protokoll. 

3. En exportör som upprättar en ursprungsdeklaration ska 
vara beredd att när som helst, på begäran av tullmyndigheterna 
i den exporterande parten, uppvisa alla relevanta handlingar 
som styrker att de berörda produkterna har ursprungsstatus, 
inklusive förklaringar från leverantörer eller producenter i enlig
het med inhemsk lagstiftning, samt att övriga villkor i detta 
protokoll är uppfyllda. 

4. En ursprungsdeklaration ska upprättas av exportören ge
nom att texten enligt bilaga III maskinskrivs, stämplas eller 
trycks på fakturan, följesedeln eller någon annan kommersiell 
handling, med användning av en av de språkversioner som 
anges i den bilagan och enligt bestämmelserna i den expor
terande partens lagstiftning. Om deklarationen skrivs för hand, 
ska den skrivas med bläck och versaler. 

5. Ursprungsdeklarationer ska undertecknas för hand av ex
portören. Godkända exportörer enligt artikel 17 behöver dock 
inte underteckna sådana deklarationer, om de lämnar en skriftlig 
försäkran till tullmyndigheterna i den exporterande parten att de 
påtar sig fullt ansvar för varje ursprungsdeklaration där de iden
tifieras, som om den hade undertecknats av dem för hand. 

6. En ursprungsdeklaration får upprättas av exportören när 
de produkter som den avser exporteras, eller efter exporten om 
den uppvisas i den importerande parten senast två år, eller den 
tidsfrist som fastställs i den importerande partens lagstiftning, 
efter importen av de produkter som den avser. 

Artikel 17 

Godkänd exportör 

1. Tullmyndigheterna i den exporterande parten får ge en 
exportör (nedan kallad godkänd exportör) som exporterar produk
ter som omfattas av detta avtal tillstånd att upprätta ursprungs
deklarationer oberoende av de berörda produkternas värde, i 
enlighet med den exporterande partens lagar och andra författ
ningar. En exportör som ansöker om ett sådant tillstånd måste 
på ett sätt som tillfredsställer tullmyndigheterna lämna de ga
rantier som behövs för att kontrollera att produkterna har ur
sprungsstatus och att övriga villkor i detta protokoll är upp
fyllda. 

2. Tullmyndigheterna får bevilja tillstånd som godkänd ex
portör på de villkor som de anser lämpliga. 

3. Tullmyndigheterna ska tilldela den godkända exportören 
ett tillståndsnummer som ska anges i ursprungsdeklarationen.

SV L 127/1350 Europeiska unionens officiella tidning 14.5.2011 

( 1 ) Basåret för utvärdering av de statistiska uppgifterna enligt denna 
artikel är genomsnittet av de senaste tre åren omedelbart före detta 
avtals ikraftträdande, närmare bestämt räkenskapsåren från januari 
till december. De styrkande handlingarna kan baseras på en sam
manslagning av alla material som används som icke-ursprungsmate
rial för den berörda produkten eller en delmängd av sådana material. 
I det sistnämnda fallet tillämpas begränsningarna angående tullresti
tution och aktiv förädling endast på delmängden. 

( 2 ) För ökad tydlighet krävs inga ytterligare samråd än dem som avses i 
punkt 2, för vilka fristerna är desamma som i artikel 14.3.4, innan 
en part kan begära att en sådan nämnd inrättas. Nämndens tids
frister för att meddela sitt avgörande anges i artikel 14.7.2.
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4. Tullmyndigheterna ska övervaka hur den godkända expor
tören använder sitt tillstånd. 

5. Tullmyndigheterna får återkalla tillståndet när som helst. 
De ska göra det när den godkända exportören inte längre läm
nar de garantier som avses i punkt 1, inte längre uppfyller de 
villkor som avses i punkt 2 eller på annat sätt använder till
ståndet felaktigt. 

Artikel 18 

Ursprungsintygs giltighet 

1. Ett ursprungsintyg ska gälla i tolv månader räknat från 
datum för utfärdandet i den exporterande parten, och förmåns
behandling ska begäras hos tullmyndigheterna i den impor
terande parten inom den tiden. 

2. Ursprungsintyg som uppvisas för tullmyndigheterna i den 
importerande parten efter den sista dagen enligt punkt 1 får 
godtas för förmånsbehandling i enlighet med den importerande 
partens lagar och andra författningar, om underlåtenhet att upp
visa dessa handlingar senast den föreskrivna dagen beror på 
exceptionella omständigheter. 

3. I andra fall än dem som avses i punkt 2 när ursprung
sintyg uppvisas för sent, får tullmyndigheterna i den impor
terande parten godta ursprungsintygen i enlighet med parternas 
förfaranden, om produkterna har visats upp för dem före ovan
nämnda sista dag. 

Artikel 19 

Begäran om förmånsbehandling och uppvisande av 
ursprungsintyg 

Vid begäran om förmånsbehandling ska, om så krävs i den 
importerande partens lagar och andra författningar, ursprung
sintyg uppvisas för tullmyndigheterna i den importerande par
ten. Dessa myndigheter kan begära en översättning av ursprung
sintyget och kan också kräva att importdeklarationen åtföljs av 
en förklaring från importören om att produkterna uppfyller de 
villkor som gäller för tillämpning av detta avtal. 

Artikel 20 

Import i delleveranser 

Om isärtagna eller icke hopsatta produkter enligt den allmänna 
tolkningsbestämmelsen 2 a i HS vilka klassificeras enligt avdel
ningarna XVI och XVII eller numren 7308 och 9406 i HS, 
importeras i delleveranser på begäran av importören och på 
de villkor som fastställts av den importerande partens tullmyn
digheter, ska ett enda ursprungsintyg för dessa produkter upp
visas för tullmyndigheterna vid import av den första delleveran
sen. 

Artikel 21 

Undantag från krav på ursprungsintyg 

1. Produkter som sänds som småpaket mellan privatpersoner 
eller ingår i en resandes personliga bagage ska godtas som 

ursprungsprodukter utan att ett ursprungsintyg behöver upp
visas, om importen av sådana produkter inte är av kommersiell 
karaktär, om produkterna har förklarats uppfylla villkoren i 
detta protokoll och om det inte finns något tvivel om denna 
förklarings riktighet. I fråga om produkter som sänds med post 
kan denna förklaring göras på en posttulldeklaration eller på ett 
papper som bifogas det dokumentet. 

2. Import av tillfällig karaktär som uteslutande består av 
produkter för mottagarnas, de resandes eller deras familjers 
personliga bruk ska inte anses vara import av kommersiell ka
raktär, om det på grund av produkternas art och mängd är 
uppenbart att syftet inte är kommersiellt. 

3. Dessutom får dessa produkters sammanlagda värde inte 
överstiga 

a) vid import till EU-parten: 500 euro för småpaket eller 1 200 
euro för produkter som ingår i en resandes personliga ba
gage, 

b) vid import till Korea: 1 000 US-dollar både för småpaket 
och för produkter som ingår i resandes personliga bagage. 

4. För tillämpningen av punkt 3 i fall där produkter fakture
ras i en annan valuta än euro eller US-dollar, ska det fastställda 
belopp i parternas nationella valutor som motsvarar beloppen i 
euro eller US-dollar beräknas i enlighet med den importerande 
partens gällande växelkurs. 

Artikel 22 

Styrkande handlingar 

De handlingar som avses i artikel 16.3 och som används för att 
styrka att de produkter som omfattas av ursprungsintyg kan 
anses vara produkter med ursprung i EU-parten eller Korea 
och att de uppfyller övriga villkor i detta protokoll, kan t.ex. 
vara följande: 

a) Direkta bevis för de åtgärder som exportörerna, leverantö
rerna eller producenterna vidtagit för att framställa de be
rörda varorna, vilka framgår av exempelvis deras räkenskaper 
eller interna bokföring. 

b) Handlingar som styrker det använda materialets ursprungs
status och som utfärdats eller upprättats i en part, där dessa 
handlingar används i enlighet med inhemsk lagstiftning. 

c) Handlingar som styrker materialens bearbetning eller be
handling i en part och som utfärdats eller upprättats i en 
part, där dessa handlingar används i enlighet med inhemsk 
lagstiftning.
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d) Handlingar som styrker det använda materialets ursprungs
status och som utfärdats eller upprättats i en part i enlighet 
med detta protokoll. 

e) Lämpliga bevis för bearbetning eller behandling som har 
skett utanför parternas territorium genom tillämpning av 
artikel 12, vilka styrker att villkoren i den artikeln är upp
fyllda. 

Artikel 23 

Bevarande av ursprungsintyg och styrkande handlingar 

1. En exportör som upprättar en ursprungsdeklaration ska 
under fem år bevara en kopia av denna ursprungsdeklaration 
och de handlingar som avses i artikel 16.3. 

2. Importören ska spara alla handlingar som rör importen i 
enlighet med den importerande partens lagar och andra författ
ningar. 

3. Tullmyndigheterna i den importerande parten ska under 
fem år bevara de ursprungsdeklarationer som lämnats in hos 
dem. 

4. De handlingar som ska bevaras i enlighet med punkterna 
1–3 får omfatta elektroniska handlingar. 

Artikel 24 

Avvikelser och formella fel 

1. Om det konstateras att uppgifterna i ursprungsintyget en
dast obetydligt avviker från uppgifterna i de handlingar som 
uppvisats för tullmyndigheterna för genomförande av formali
teterna vid import av produkterna ska detta inte i sig medföra 
att ursprungsintyget blir ogiltigt, förutsatt att det vederbörligen 
fastställs att uppgifterna i intyget verkligen avser de uppvisade 
produkterna. 

2. Uppenbara formella fel, t.ex. skrivfel, i ett ursprungsintyg 
ska inte leda till att handlingen underkänns, om felen inte är av 
den arten att det uppstår tvivel om att uppgifterna i intyget är 
riktiga. 

Artikel 25 

Belopp i euro 

1. För tillämpning av bestämmelserna i artikel 16.1 b, i fall 
där produkter faktureras i en annan valuta än euro, fastställs 
motvärden av belopp uttryckta i euro i EU-ländernas nationella 
valutor årligen av EU-parten och lämnas in till Korea. 

2. En sändning ska omfattas av bestämmelserna i artikel 16.1 
b med utgångspunkt i den valuta i vilken fakturan upprättats 
och det belopp som fastställts av EU-parten. 

3. Beloppen i en viss nationell valuta i en av EU:s medlems
stater ska utgöra motvärdet i denna valuta till beloppen i euro 
den första arbetsdagen i oktober varje år. Europeiska kommis
sionen ska meddela Korea dessa belopp senast den 15 oktober, 
och de ska tillämpas från och med den 1 januari följande år. 

4. EU:s medlemsstater får avrunda, uppåt eller nedåt, det 
belopp som blir resultatet av omräkningen till deras nationella 
valuta av ett belopp i euro. Det avrundade beloppet får inte 
avvika med mer än 5 % från det belopp som omräkningen 
resulterar i. EU:s medlemsstater får bibehålla motvärdet i natio
nell valuta till ett belopp uttryckt i euro oförändrat om, vid 
tidpunkten för den årliga justering som avses i punkt 3, omräk
ningen 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 ska ses över av tullkommit
tén på begäran av en part. Vid denna översyn ska tullkommittén 
beakta det önskvärda i att bevara effekten av berörda belopps
gränser i reala tal. För detta ändamål får den besluta att ändra de 
i euro uttryckta beloppen. 

AVDELNING VI 

Bestämmelser om administrativt samarbete 

Artikel 26 

Utbyte av adresser 

Parternas tullmyndigheter ska genom Europeiska kommissionen 
förse varandra med adresserna till de tullmyndigheter som an
svarar för kontrollen av ursprungsintyg. 

Artikel 27 

Kontroll av ursprungsintyg 

1. För att säkerställa att detta protokoll tillämpas på ett rik
tigt sätt ska parterna genom tullmyndigheterna bistå varandra 
vid kontrollen av att ursprungsintygen är äkta och att uppgif
terna i dessa handlingar är riktiga. 

2. Efterkontroll av ursprungsintyg ska göras stickprovsvis el
ler när den importerande partens tullmyndigheter har rimliga 
tvivel beträffande handlingarnas äkthet, de berörda produkternas 
ursprungsstatus eller uppfyllandet av övriga villkor i detta pro
tokoll. 

3. Vid tillämpning av punkt 1 ska tullmyndigheterna i den 
importerande parten sända ursprungsintygen, eller kopior av 
dessa handlingar, till den exporterande partens tullmyndigheter 
och vid behov ange skälen för undersökningen. Till stöd för 
begäran om kontroll ska de tillhandahålla alla de erhållna hand
lingar och upplysningar som tyder på att uppgifterna i ur
sprungsintyget inte är riktiga.
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4. Kontrollen ska göras av den exporterande partens tull
myndigheter. För detta ändamål ska de ha rätt att begära alla 
slags underlag och att göra alla slags kontroller av exportörens 
räkenskaper eller varje annan kontroll som de anser lämplig. 

5. Om den importerande partens tullmyndigheter beslutar att 
tills vidare upphöra att bevilja förmånsbehandling för de be
rörda produkterna i avvaktan på resultatet av kontrollen, ska 
de erbjuda importören att produkterna frigörs, med förbehåll 
för de säkerhetsåtgärder som de finner nödvändiga. 

6. De tullmyndigheter som begärt kontrollen ska så snart 
som möjligt underrättas om resultaten av denna, inklusive slut
satser och fakta. Resultaten måste klart utvisa om dokumenten 
är äkta och om de berörda varorna kan anses vara produkter 
med ursprung i en part och om de uppfyller övriga villkor i 
detta protokoll. 

7. Om rimliga tvivel föreligger och inget svar erhålls inom 
tio månader från den dag då kontrollen begärdes, eller om 
svaret inte innehåller tillräckliga uppgifter för att handlingens 
äkthet eller produkternas verkliga ursprung ska kunna faststäl
las, ska de tullmyndigheter som begärt kontrollen vägra för
månsbehandling, utom under exceptionella omständigheter. 

8. Trots vad som sägs i artikel 2 i protokollet om ömsesidigt 
administrativt bistånd i tullfrågor kommer parterna att tillämpa 
artikel 7 i det protokollet vid gemensamma undersökningar 
angående ursprungsintyg. 

Artikel 28 

Tvistelösning 

1. Om det i samband med kontrollförfaranden enligt 
artikel 27 uppstår tvister som inte kan lösas mellan de tull
myndigheter som begärt en kontroll och de tullmyndigheter 
som ansvarar för att denna kontroll utförs, eller om frågor 
uppstår angående tolkningen av detta protokoll, ska tvisterna 
hänskjutas till tullkommittén. 

2. Alla tvister mellan importören och de behöriga tullmyn
digheterna i den importerande parten ska lösas enligt den par
tens lagstiftning. 

Artikel 29 

Sanktioner 

Den som i syfte att erhålla förmånsbehandling för produkter 
upprättar eller låter upprätta en handling som innehåller orik
tiga uppgifter ska bli föremål för sanktioner, i enlighet med 
parternas lagstiftning. 

Artikel 30 

Frizoner 

1. När handel sker med en produkt på grundval av ett ur
sprungsintyg och produkten i fråga under transporten befinner 
sig i en frizon på parternas territorium, ska parterna vidta nöd

vändiga åtgärder för att se till att produkten inte ersätts med 
andra varor och inte genomgår någon annan hantering än nor
mala åtgärder för att förhindra att den försämras. 

2. När produkter med ursprung i en av parterna importeras 
till en frizon på grundval av ett ursprungsintyg och där genom
går hantering eller behandling, ska, trots bestämmelserna i 
punkt 1, ett nytt ursprungsintyg utfärdas, om den genomförda 
hanteringen eller behandlingen är förenlig med bestämmelserna 
i detta protokoll. 

AVSNITT C 

CEUTA OCH MELILLA 

AVDELNING VII 

Ceuta och Melilla 

Artikel 31 

Tillämpning av protokollet 

1. Begreppet EU-parten omfattar inte Ceuta och Melilla. 

2. Produkter med ursprung i Korea ska när de importeras till 
Ceuta eller Melilla i alla avseenden åtnjuta samma tullbehandling 
som den som tillämpas på produkter med ursprung i Europe
iska unionens tullområde enligt protokoll 2 i akten för anslut
ning av Konungariket Spanien och Portugisiska republiken till 
Europeiska gemenskaperna. Korea ska på import av produkter 
som omfattas av detta avtal och som har ursprung i Ceuta och 
Melilla tillämpa samma tullbehandling som den som tillämpas 
på produkter som importeras från och har ursprung i EU-par
ten. 

3. Vid tillämpning av punkt 2 ska för produkter med ur
sprung i Ceuta och Melilla detta protokoll gälla i tillämpliga 
delar, om inte annat följer av de särskilda villkor som anges i 
artikel 32. 

Artikel 32 

Särskilda villkor 

1. Under förutsättning att produkterna har transporterats di
rekt i enlighet med artikel 13, ska följande gälla: 

a) Följande ska anses vara produkter med ursprung i Ceuta eller 
Melilla: 

i) Produkter som är helt framställda i Ceuta eller Melilla, 
eller 

ii) produkter som är framställda i Ceuta eller Melilla och vid 
vilkas tillverkning andra produkter än de som avses i a i 
har använts, förutsatt att dessa produkter 

A) har genomgått tillräcklig bearbetning eller behandling 
enligt artikel 5, eller 

B) har ursprung i en part och har genomgått bearbetning 
eller behandling som är mer omfattande än de åtgär
der som avses i artikel 6.
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b) Följande ska anses vara produkter med ursprung i Korea: 

i) Produkter som är helt framställda i Korea. 

ii) Produkter som är framställda i Korea och vid vilkas till
verkning andra produkter än de som avses i b i har 
använts, förutsatt att 

A) dessa produkter har genomgått tillräcklig bearbetning 
eller behandling enligt artikel 5, eller 

B) dessa produkter har ursprung i Ceuta, Melilla eller EU- 
parten och har genomgått bearbetning eller behand
ling som är mer omfattande än de åtgärder som avses 
i artikel 6. 

2. Ceuta och Melilla ska anses som ett enda territorium. 

3. Exportören eller dennes befullmäktigade ombud ska ange 
”Korea” eller ”Ceuta och Melilla” på ursprungsdeklarationer. 

4. De spanska tullmyndigheterna ska ansvara för tillämp
ningen av detta protokoll i Ceuta och Melilla. 

AVSNITT D 

SLUTBESTÄMMELSER 

AVDELNING VIII 

Slutbestämmelser 

Artikel 33 

Ändringar av protokollet 

Handelskommittén får besluta att ändra bestämmelserna i detta 
protokoll. 

Artikel 34 

Övergångsbestämmelser för varor under transitering eller i 
lager 

Bestämmelserna i detta avtal får tillämpas på varor som upp
fyller bestämmelserna i detta protokoll och som på dagen för 
detta avtals ikraftträdande antingen befinner sig under transite
ring i parterna, i tillfällig lagring i tullager eller i frizoner, för
utsatt att ett ursprungsintyg, utfärdat i efterhand, inom tolv 
månader efter ovannämnda tidpunkt uppvisas för den impor
terande partens tullmyndigheter tillsammans med handlingar 
som visar att varorna har transporterats direkt i enlighet med 
bestämmelserna i artikel 13.
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BILAGA I 

INLEDANDE ANMÄRKNINGAR TILL FÖRTECKNINGEN I BILAGA II 

A n m ä r k n i n g 1 : 

I förteckningen anges de villkor som gäller för alla produkter för att de ska anses tillräckligt bearbetade eller behandlade i 
den mening som avses i artikel 5 i detta protokoll. 

A n m ä r k n i n g 2 : 

2.1 I förteckningens två första kolumner beskrivs den framställda produkten. Den första kolumnen innehåller de under
nummer, nummer eller kapitelnummer som används i Harmoniserade systemet och den andra kolumnen innehåller 
den varubeskrivning som används i detta system för undernumret, 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 undernumret eller numret som anges i 
kolumn 2. 

2.2 Om flera undernummer eller nummer är grupperade tillsammans i kolumn 1, eller ett kapitelnummer angetts och 
beskrivningen av produkterna i kolumn 2 därför gjorts i allmänna ordalag, gäller de motsvarande reglerna i kolumn 
3 eller 4 för alla produkter som enligt Harmoniserade systemet klassificeras enligt de olika undernumren eller 
numren i kapitlet eller enligt något av de undernummer eller nummer som är grupperade i kolumn 1. 

2.3 Om olika regler i förteckningen gäller för olika produkter inom samma undernummer eller nummer, innehåller varje 
strecksats beskrivningen av den del av undernumret eller 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 mellan 
den regel som anges i kolumn 3 och den som anges i kolumn 4. Om inte någon ursprungsregel anges i kolumn 4 
ska den regel som anges i kolumn 3 tillämpas. 

A n m ä r k n i n g 3 : 

3.1 Bestämmelserna i artikel 5 i detta protokoll om produkter som har erhållit ursprungsstatus och som används vid 
tillverkningen av andra produkter ska gälla, oavsett om denna status har erhållits i den fabrik där dessa produkter 
används eller i en annan fabrik hos en part. 

Exempel: 

En motor enligt nummer 8407, för vilken det i regeln föreskrivs att värdet av det icke-ursprungsmaterial som ingår 
inte får överstiga 50 % av priset fritt fabrik, är tillverkad av material enligt nummer 7201, 7202, 7203, 7204 eller 
7205 eller enligt undernummer ex722410. 

Om detta material har behandlats i EU-parten av ett göt med icke-ursprungsstatus, har det redan fått ursprungsstatus 
med stöd av regeln för undernummer ex722490 i förteckningen. Materialet 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 EU-parten. 
Värdet av götet med icke-ursprungsstatus ska därför inte räknas med när värdet av icke-ursprungsmaterial som 
använts läggs samman. 

3.2 I regeln i förteckningen anges den minsta bearbetning eller behandling som fordras, och ytterligare bearbetning eller 
behandling ger också ursprungsstatus. 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 nummer som helst”, material enligt vilket nummer som helst användas (även material med 
samma varubeskrivning och nummer som produkten), dock med förbehåll för alla särskilda begränsningar som också 
kan ingå i regeln. 

Uttrycket ”tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst, även annat material enligt nr… ” 
innebär däremot att material som klassificeras enligt vilket nummer som helst får användas, utom material med 
samma varubeskrivning som anges för produkten i kolumn 2.
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3.4 Om det i en regel i förteckningen anges att en produkt får tillverkas av mer än ett material, innebär detta att vilket 
eller vilka som helst av dessa material får användas. Det krävs inte att alla material används. 

Exempel: 

I regeln för vävnader enligt nummer 5208–5212 anges att naturfibrer får användas och att bl.a. kemiska material 
också får användas. Denna regel innebär inte att både naturfibrer och kemiska material måste användas. Det är 
möjligt att använda det ena eller 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 förteck
ningen, kan tillverkas av material av samma slag på ett tidigare tillverkningsstadium. 

Exempel: 

I fråga om ett klädesplagg enligt ex kapitel 62 tillverkat av bondad duk är det, om endast garn som utgör icke- 
ursprungsprodukt är tillåtet för detta slags plagg, inte möjligt att utgå från bondad duk – även om bondad duk 
normalt inte kan tillverkas av garn. I sådana fall skulle utgångsmaterialet normalt vara i stadiet före garnstadiet, dvs. 
fiberstadiet. 

3.6 Om två procentsatser anges i en regel i förteckningen som det högsta värdet för icke-ursprungsmaterial som kan 
användas, får dessa procentsatser inte läggas samman. Värdet av allt icke-ursprungsmaterial som används får med 
andra ord aldrig överstiga den högsta av de angivna procentsatserna. Dessutom får de enskilda procentsatserna för de 
specifika material som de är tillämpliga på inte överskridas. 

A n m ä r k n i n g 4 : 

4.1 Begreppet naturfibrer används i förteckningen för att ange andra fibrer än regenat- eller syntetfibrer. Det är begränsat 
till stadiet innan spinningen äger rum, inklusive avfall, och inbegriper, om inte annat anges, även sådana fibrer som 
har kardats, kammats eller behandlats på annat sätt, men inte spunnits. 

4.2 Begreppet naturfibrer inbegriper tagel enligt nummer 0503, natursilke enligt numren 5002 och 5003 samt ullfibrer 
och fina eller grova djurhår enligt numren 5101–5105, bomullsfibrer enligt numren 5201–5203 och andra vege
tabiliska fibrer enligt numren 5301–5305. 

4.3 Begreppen textilmassa, kemiska material och material för papperstillverkning används i förteckningen för att ange de 
material som inte klassificeras enligt kapitlen 50–63 och som kan användas för tillverkning av regenat-, syntet- eller 
pappersfibrer eller regenat-, syntet- eller pappersgarn. 

4.4 Begreppet konststapelfibrer används i förteckningen för att ange fiberkabel av syntetfilament eller av regenatfilament, 
stapelfibrer eller avfall enligt numren 5501–5507. 

A n m ä r k n i n g 5 : 

5.1 Om det i fråga om en viss produkt i förteckningen hänvisas till denna anmärkning, ska villkoren i kolumn 3 inte 
tillämpas på bastextilmaterial som används vid tillverkning av denna produkt och som sammanlagt utgör högst 10 % 
av den sammanlagda vikten av alla de bastextilmaterial som har använts (se 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.
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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. 

— Regenatkonststapelfibrer. 

— Garn av segmenterad polyuretan med mjuka segment av polyeter, även överspunnet. 

— Garn av segmenterad polyuretan med mjuka segment av polyester, även överspunnet. 

— Produkter enligt nummer 5605 (metalliserat garn) som innehåller remsor som utgörs av en kärna, bestående av 
antingen aluminiumfolie eller av plastfilm med eller utan överdrag av aluminiumpulver, med en bredd som inte 
överstiger 5 mm, och som är sammanfogad 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 användas, förutsatt att deras sammanlagda vikt utgör högst 10 % 
av garnets vikt. 

Exempel: 

En vävnad av ull enligt nummer 5112 tillverkad av garn av ull enligt nummer 5107 och syntetiskt garn av 
stapelfibrer enligt nummer 5509 är en blandväv. Syntetiskt garn som inte uppfyller ursprungsreglerna (enligt vilka 
det krävs tillverkning utgående från kemiska material eller textilmassa) eller garn av ull som inte uppfyller ursprungs
reglerna (enligt vilka det krävs tillverkning utgående från naturfibrer, inte kardade, kammade eller på annat sätt 
beredda för spinning) eller en kombination av båda, får användas, förutsatt att deras sammanlagda vikt utgör högst 
10 % av tygets vikt. 

Exempel: 

En tuftad dukvara av textilmaterial enligt nummer 5802 tillverkad av bomullsgarn enligt nummer 5205 och bomulls
väv enligt nummer 5210 är en blandprodukt endast om bomullsväven själv är en blandväv framställd av garn som 
klassificeras enligt två skilda nummer, eller om de använda bomullsgarnerna själva utgör blandningar. 

Exempel: 

Om den tuftade dukvaran av textilmaterial är tillverkad av bomullsgarn enligt nummer 5205 och syntetiska 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.
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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 som inte överstiger 5 mm, och som är sammanfogad mellan två 
plastfilmer med hjälp av genomskinligt eller färgat klister, är denna tolerans 30 % för sådana remsor. 

A n m ä r k n i n g 6 : 

6.1 I de fall en hänvisning till denna anmärkning har gjorts i förteckningen, får textilmaterial användas (med undantag av 
foder och mellanfoder) vilka inte uppfyller regeln i kolumn 3 i förteckningen för de berörda färdiga produkterna, 
förutsatt att de klassificeras enligt ett annat nummer än produktens och att deras värde inte överstiger 8 % av 
produktens pris fritt fabrik. 

6.2 Utan att det påverkar anmärkning 6.3 får material som inte klassificeras enligt kapitlen 50–63 användas fritt vid 
tillverkning av textilprodukter, oavsett om de innehåller textilmaterial. 

Exempel: 

Om det i en regel i förteckningen exempelvis anges att garn ska användas för en viss textilprodukt, t.ex. byxor, 
hindrar detta inte användning av metallföremål, t.ex. knappar, eftersom knappar inte klassificeras enligt kapitlen 
50–63. Av samma skäl får blixtlås användas, även om blixtlås normalt innehåller textilmaterial. 

6.3 I de fall en procentregel gäller, ska hänsyn tas till värdet av de material som inte klassificeras enligt kapitlen 50–63 
vid beräkningen av värdet av ingående icke-ursprungsmaterial.
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BILAGA II 

FÖRTECKNING ÖVER DEN BEHANDLING AV ICKE-URSPRUNGSMATERIAL SOM KRÄVS FÖR ATT DEN 
TILLVERKADE PRODUKTEN SKA FÅ URSPRUNGSSTATUS 

Alla produkter som anges i förteckningen behöver inte omfattas av avtalet. Det är därför nödvändigt att beakta avtalets 
övriga delar. 

HS-nr Varuslag Bearbetning eller behandling av icke-ursprungsmaterial som ger ursprungsstatus 

(1) (2) (3) eller (4) 

Kapitel 1 Levande djur Alla djur enligt kapitel 1 som använts 
ska vara helt framställda 

Kapitel 2 Kött och ätbara slaktbiprodukter Tillverkning vid vilken allt använt ma
terial enligt kapitlen 1 och 2 ska vara 
helt framställt 

Kapitel 3 Fisk samt kräftdjur, blötdjur och andra 
ryggradslösa vattendjur 

Tillverkning vid vilken allt använt ma
terial enligt kapitel 3 ska vara helt 
framställt 

ex kapitel 4 Mejeriprodukter; fågelägg; naturlig ho
nung; ätbara produkter av animaliskt 
ursprung, inte nämnda eller inbe
gripna någon annanstans; med undan
tag av följande: 

Tillverkning vid vilken allt använt ma
terial enligt kapitel 4 ska vara helt 
framställt 

0403 Kärnmjölk, filmjölk, gräddfil, yoghurt, 
kefir och annan fermenterad eller sy
rad mjölk och grädde, även koncent
rerade, försatta med socker eller annat 
sötningsmedel, smaksatta eller inne
hållande frukt, bär, nötter eller kakao 

Tillverkning vid vilken 

– allt använt material enligt kapitel 4 
ska vara helt framställt, 

– all använd frukt- och bärsaft (utom 
saft av ananas, lime eller grapefrukt) 
enligt nr 2009 redan har ursprungs
status, och 

– värdet av allt använt material enligt 
kapitel 17 inte överstiger 30 % av 
produktens pris fritt fabrik 

Kapitel 5 Produkter av animaliskt ursprung, inte 
nämnda eller inbegripna någon an
nanstans 

Tillverkning vid vilken allt använt ma
terial enligt kapitel 5 ska vara helt 
framställt 

Kapitel 6 Levande träd och andra växter; lökar, 
rötter o.d.; snittblommor och 
snittgrönt 

Tillverkning vid vilken 

– allt använt material enligt kapitel 6 
ska vara helt framställt, och 

– värdet av allt använt material inte 
överstiger 50 % av produktens pris 
fritt fabrik 

Kapitel 7 Grönsaker samt vissa ätbara rötter och 
stam- eller rotknölar 

Tillverkning vid vilken allt använt ma
terial enligt kapitel 7 ska vara helt 
framställt 

Kapitel 8 Ätbar frukt samt ätbara bär och nöt
ter; skal av citrusfrukter eller meloner 

Tillverkning vid vilken 

– all använd frukt och alla använda 
bär och nötter enligt kapitel 8 ska 
vara helt framställda, 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 un
dantag av följande: 

Tillverkning vid vilken allt använt ma
terial enligt kapitel 9 ska vara helt 
framställt
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(1) (2) (3) eller (4) 

0901 Kaffe, även rostat eller befriat från kof
fein; skal och hinnor av kaffe; kaffe
surrogat innehållande kaffe, oavsett 
mängden 

Tillverkning utgående från material 
enligt vilket nummer som helst 

ex 0902 Te, även aromatiserat; med undantag 
av följande: 

Tillverkning utgående från material 
enligt vilket nummer som helst 

0902 10 Grönt (ofermenterat) te, löst liggande i 
förpackningar innehållande högst 3 kg 

Tillverkning vid vilken allt använt ma
terial enligt kapitel 9 ska vara helt 
framställt 

0910 91 Kryddblandningar Tillverkning utgående från material 
enligt vilket nummer som helst 

Kapitel 10 Spannmål Tillverkning vid vilken allt använt ma
terial enligt kapitel 10 ska vara helt 
framställt 

ex kapitel 11 Produkter från kvarnindustrin; malt; 
stärkelse; inulin; vetegluten; med un
dantag av följande: 

Tillverkning vid vilken allt använt ma
terial enligt kapitlen 7, 8, 10, 11 och 
23 ska vara helt framställt 

1106 10 Mjöl och pulver av torkade baljväxt
frön enligt nr 0713 

Tillverkning utgående från material 
enligt vilket nummer som helst 

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 ma
terial enligt kapitel 12 ska vara helt 
framställt 

1301 Schellack o.d.; naturliga gummiarter, 
hartser, gummihartser och oleoresiner 
(t.ex. balsamer) 

Tillverkning vid vilken värdet av allt 
använt material enligt nr 1301 inte 
överstiger 50 % av produktens pris 
fritt fabrik 

1302 Växtsafter och växtextrakter; pekti
nämnen, pektinater och pektater; 
agar-agar samt annat växtslem och an
dra förtjockningsmedel, även modifie
rade, erhållna ur vegetabiliska produk
ter; med undantag för: 

Tillverkning vid vilken värdet av allt 
använt material inte överstiger 50 % 
av produktens pris fritt fabrik 

1302 19 Andra slag Tillverkning utgående från material 
enligt vilket nummer som helst, 
utom material enligt undernummer 
1211 20 

1302 31, 1302 32 och 
1302 39 

Växtslem och andra förtjocknings
medel, även modifierade, erhållna ur 
vegetabiliska produkter 

Tillverkning utgående från material 
enligt vilket nummer som helst 

Kapitel 14 Vegetabiliska flätningsmaterial; vegeta
biliska produkter, inte nämnda eller 
inbegripna någon annanstans 

Tillverkning vid vilken allt använt ma
terial enligt kapitel 14 ska vara helt 
framställt 

ex kapitel 15 Animaliska och vegetabiliska fetter 
och oljor samt spaltningsprodukter 
av sådana fetter och oljor; beredda ät
bara fetter; animaliska och vegetabi
liska vaxer; med undantag av följande: 

Tillverkning utgående från material 
enligt vilket nummer som helst, 
utom material enligt samma nummer 
som produkten 

1501 Ister, annat svinfett och fjäderfäfett, 
annat än sådant enligt nr 0209 och 
1503 

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. Ben enligt nr 0506 får 
dock inte användas 

1502 Fetter av nötkreatur, andra oxdjur, får 
eller getter, andra än sådana enligt nr 
1503 

Tillverkning vid vilken allt använt ma
terial enligt kapitel 2 och ben enligt nr 
0506 ska vara helt framställt
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1504 Fetter och oljor av fisk eller havsdägg
djur samt fraktioner av sådana fetter 
eller oljor, även raffinerade men inte 
kemiskt modifierade 

Tillverkning utgående från material 
enligt vilket nummer som helst 

1505 Ullfett och fettartade ämnen erhållna 
ur ullfett (inbegripet lanolin) 

Tillverkning utgående från material 
enligt vilket nummer som helst 

1506 Andra animaliska fetter och oljor samt 
fraktioner av sådana fetter eller oljor, 
även raffinerade men inte kemiskt 
modifierade: 

Tillverkning utgående från material 
enligt vilket nummer som helst 

1507–ex 1515 Vegetabiliska oljor och fraktioner av 
dessa oljor; med undantag av följande: 

Tillverkning utgående från material 
enligt vilket nummer som helst, 
utom material enligt samma nummer 
som produkten 

1509 och 1510 Olivolja och fraktioner av denna olja, 
andra oljor erhållna enbart ur oliver 
samt fraktioner av sådana oljor 

Tillverkning vid vilken allt använt ve
getabiliskt material ska vara helt fram
ställt 

151550 Sesamolja och fraktioner av denna olja Tillverkning utgående från material 
enligt vilket nummer som helst, 
utom material enligt kapitel 12 

1516 Animaliska och vegetabiliska fetter 
och oljor samt fraktioner av sådana 
fetter eller oljor, som helt eller delvis 
hydrerats, omförestrats (även internt) 
eller elaidiniserats, även raffinerade 
men inte vidare bearbetade 

Tillverkning vid vilken 

– allt använt material enligt kapitel 2 
ska vara helt framställt, och 

– allt använt vegetabiliskt material en
ligt kapitlen 7, 8, 10, 15 och 23 ska 
vara helt framställt. Material enligt 
nr 1507, 1508, 1511 och 1513 
får dock användas 

1517 Margarin; ätbara blandningar och be
redningar av animaliska eller vegetabi
liska fetter eller oljor eller av fraktio
ner 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 ska vara helt framställt, och 

– allt använt vegetabiliskt material en
ligt kapitlen 7, 8, 10, 15 och 23 ska 
vara helt framställt. Material enligt 
nr 1507, 1508, 1511 och 1513 
får dock användas 

Kapitel 16 Beredningar av kött, fisk, kräftdjur, 
blötdjur eller andra ryggradslösa vat
tendjur 

Tillverkning 

– utgående från djur enligt kapitel 1, 
och/eller 

– vid vilken allt använt material enligt 
kapitel 3 ska vara helt framställt 

ex kapitel 17 Socker och sockerkonfektyrer; med 
undantag av följande: 

Tillverkning utgående från material 
enligt vilket nummer som helst, 
utom material enligt samma nummer 
som produkten 

1701 91 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 sockerlös
ningar utan tillsats av aromämnen el
ler färgämnen; konstgjord honung, 
även blandad med naturlig honung; 
sockerkulör
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- Kemiskt ren maltos eller fruktos Tillverkning utgående från material 
enligt vilket nummer som helst, även 
annat material enligt nr 1702 

- Annat socker i fast form med tillsats 
av aromämnen eller färgämnen 

Tillverkning vid vilken värdet av allt 
använt material enligt kapitel 17 inte 
överstiger 30 % av produktens pris 
fritt fabrik 

- Andra Tillverkning vid vilken allt använt ma
terial redan har ursprungsstatus 

ex 1703 Melass erhållen vid utvinning eller raf
finering 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 

1704 Sockerkonfektyrer (inbegripet vit cho
klad), inte innehållande kakao 

Tillverkning 

– utgående från material enligt vilket 
nummer som helst, utom material 
enligt samma nummer som produk
ten, och 

– vid vilken värdet av allt använt ma
terial enligt kapitel 17 inte översti
ger 30 % av produktens pris fritt 
fabrik 

Kapitel 18 Kakao och kakaoberedningar Tillverkning 

– utgående från material enligt vilket 
nummer som helst, utom material 
enligt samma nummer som produk
ten, och 

– vid vilken värdet av allt använt ma
terial enligt kapitel 17 inte översti
ger 30 % av produktens pris fritt 
fabrik 

1901 Maltextrakt; livsmedelsberedningar av 
mjöl, krossgryn, stärkelse eller malt
extrakt, som inte innehåller kakao el
ler innehåller mindre än 40 viktpro
cent kakao beräknat på helt avfettad 
bas, inte nämnda eller inbegripna nå
gon annanstans; livsmedelsbered
ningar av varor enligt nr 0401–0404, 
som inte innehåller kakao eller inne
håller mindre än 5 viktprocent kakao 
beräknat på helt avfettad bas, inte 
nämnda eller inbegripna någon an
nanstans: 

Tillverkning 

– utgående från material enligt vilket 
nummer som helst, utom material 
enligt samma nummer som produk
ten, 

– vid vilken allt använt material enligt 
kapitel 4, nummer 1006 och kapitel 
11 ska vara helt framställt, och 

– vid vilken värdet av allt använt ma
terial enligt kapitel 17 inte översti
ger 30 % av produktens pris fritt 
fabrik 

ex 1902 Pastaprodukter, såsom spagetti, maka
roner, nudlar, lasagne, gnocchi, ravioli 
och cannelloni, även kokta, fyllda 
(med kött eller andra födoämnen) eller 
på annat sätt beredda; couscous, även 
beredd; med undantag av följande: 

Tillverkning vid vilken 

– all använd spannmål och material 
som utvunnits ur spannmål (utom 
durumvete och derivat därav) enligt 
kapitlen 10 och 11 ska vara helt 
framställda, och 

– allt använt material enligt kapitlen 2 
och 3 ska vara helt framställt om 
det motsvarar mer än 20 viktpro
cent av produkten 

ex 1902 19 Nudlar, torra, inte kokta eller fyllda, 
framställda av mjöl med undantag av 
semolina av durumvete 

Tillverkning utgående från material 
enligt vilket nummer som helst, 
utom material enligt samma nummer 
som produkten
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ex 1902 30 Ramen , snabbnudlar, tillagade ge
nom upphettning eller stekning, och 
förpackade med kryddblandningar, in
klusive stark paprika, salt, vitlökspul
ver och smakämnen 

Tillverkning utgående från material 
enligt vilket nummer som helst, 
utom material enligt samma nummer 
som produkten 

1903 Tapioka och tapiokaersättningar, 
framställda av stärkelse, i form av 
flingor, gryn o.d. 

Tillverkning utgående från material 
enligt vilket nummer 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 
nummer som helst, utom material 
enligt nr 1806, 

– vid vilken all använd spannmål och 
allt använt mjöl enligt kapitlen10 
och 11 (utom durumvete och majs 
av arten Zea indurata och derivat dä
rav) ska vara helt framställda, och 

– vid vilken värdet av allt använt ma
terial enligt kapitel 17 inte översti
ger 30 % av produktens pris fritt 
fabrik 

ex 1905 Bröd, kakor, kex och andra bakverk, 
även innehållande kakao; natt
vardsbröd, tomma oblatkapslar av så
dana slag som är lämpliga för farma
ceutiskt bruk, sigilloblater och lik
nande produkter, med undantag av: 

Tillverkning utgående från material 
enligt vilket nummer som helst, 
utom material enligt kapitel 11 

ex 1905 90 Bakverk tillverkade av ris Tillverkning utgående från material 
enligt vilket nummer som helst, 
utom material enligt samma nummer 
som produkten 

ex kapitel 20 Beredningar av grönsaker, frukt, bär, 
nötter eller andra växtdelar; med un
dantag av följande: 

Tillverkning vid vilken 

– alla använda frukter, bär, nötter eller 
grönsaker enligt kapitlen 7, 8 och 
12 ska vara helt framställda, och 

– värdet av allt använt material enligt 
kapitel 17 inte överstiger 30% av 
produktens pris fritt fabrik 

2006 Grönsaker, frukt, bär, nötter, fruktskal 
och andra växtdelar, konserverade 
med socker (avrunna, glaserade eller 
kanderade) 

Tillverkning vid vilken värdet av allt 
använt material enligt kapitel 17 inte 
överstiger 30 % av produktens pris 
fritt fabrik 

2007 Sylter, frukt- och bärgeléer, marme
lader, mos och pastor av frukt, bär 
eller nötter, erhållna genom kokning, 
med eller utan tillsats av socker eller 
annat sötningsmedel 

Tillverkning 

– utgående från material enligt vilket 
nummer som helst, utom material 
enligt samma nummer som produk
ten, och 

– vid vilken värdet av allt använt ma
terial enligt kapitel 17 inte översti
ger 30 % av produktens pris fritt 
fabrik
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2008 11 Frukt, bär, nötter och andra växtdelar, 
på annat sätt beredda eller konserve
rade, med eller utan tillsats av socker, 
annat sötningsmedel eller alkohol, inte 
nämnda eller inbegripna någon an
nanstans; jordnötter 

Tillverkning utgående från material 
enligt vilket nummer som helst, 
utom material enligt samma nummer 
som produkten 

2008 19 Frukt, bär, nötter och andra växtdelar, 
på annat sätt beredda eller konserve
rade, med eller utan tillsats av socker, 
annat sötningsmedel eller alkohol, inte 
nämnda eller inbegripna någon an
nanstans; andra nötter och frön, inbe
gripet blandningar 

Tillverkning vid vilken värdet av alla 
använda nötter och oljeväxtfrön enligt 
nr 0801, 0802 och 1202–1207, som 
redan utgör ursprungsvaror, överstiger 
60 % av produktens pris fritt fabrik 

2008 91, 2008 92 och 
2008 99 

Frukt, bär, nötter och andra växtdelar, 
på annat sätt beredda eller konserve
rade, med eller utan tillsats av socker, 
annat sötningsmedel eller alkohol, inte 
nämnda eller inbegripna någon an
nanstans; andra slag, inbegripet bland
ningar, andra än blandningar enligt 
undernummer 2008 19 

Tillverkning 

– utgående från material enligt vilket 
nummer som helst, utom material 
enligt samma nummer som produk
ten, och 

– vid vilken värdet av allt använt ma
terial enligt kapitel 17 inte översti
ger 30 % av produktens pris fritt 
fabrik 

2009 Frukt- och bärsaft (inbegripet druv
must) samt grönsakssaft, ojäst och 
utan tillsats av alkohol, även med till
sats av socker eller annat sötnings
medel 

Tillverkning 

– utgående från material enligt vilket 
nummer som helst, utom material 
enligt samma nummer som produk
ten, och 

– vid vilken värdet av allt använt ma
terial enligt kapitel 17 inte översti
ger 30 % av produktens pris fritt 
fabrik 

ex kapitel 21 Diverse ätbara beredningar; med un
dantag av följande: 

Tillverkning utgående från material 
enligt vilket nummer som helst, 
utom material enligt samma nummer 
som produkten 

ex 2103 Såser samt beredningar för tillredning 
av såser; blandningar för smaksätt
ningsändamål; med undantag av föl
jande: 

Tillverkning utgående från material 
enligt vilket nummer som helst, 
utom material enligt samma nummer 
som produkten. Senapspulver och be
redd senap får dock användas 

2103 30 Senapspulver och beredd senap Tillverkning utgående från material 
enligt vilket nummer som helst 

2103 90 Andra slag Tillverkning utgående från material 
enligt vilket nummer som helst 

2104 10 Soppor och buljonger samt bered
ningar för tillredning av soppor och 
buljonger 

Tillverkning utgående från material 
enligt vilket nummer som helst, 
utom beredda eller konserverade grön
saker enligt nr 2002–2005 

2105 Glassvaror, även innehållande kakao Tillverkning vid vilken 

– värdet av allt använt material enligt 
kapitel 4 inte överstiger 30 % av 
produktens pris fritt fabrik 

– värdet av allt använt material enligt 
kapitel 17 inte överstiger 30 % av 
produktens pris fritt fabrik 

2106 Livsmedelsberedningar, inte nämnda 
eller inbegripna någon annanstans 

Tillverkning 

– utgående material enligt vilket num
mer som helst, utom material enligt 
samma nummer som produkten,

SV L 127/1364 Europeiska unionens officiella tidning 14.5.2011

1635 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 31 schwedischer Vertragstext (Normativer Teil)1366 von 1432

www.parlament.gv.at



(1) (2) (3) eller (4) 

– vid vilken allt använt material enligt 
undernummer 1211 20 och 
1302 19 ska vara helt framställt 

– vid vilken värdet av allt använt ma
terial enligt kapitel 4 inte överstiger 
30 % av produktens pris fritt fabrik, 
och 

– vid vilken värdet av allt använt ma
terial enligt kapitel 17 inte översti
ger 30 % av produktens pris fritt 
fabrik 

ex kapitel 22 Drycker, sprit och ättika; med undan
tag av följande: 

Tillverkning 

– utgående från material enligt vilket 
nummer som helst, utom material 
enligt samma nummer som produk
ten, och 

– vid vilken alla använda druvor eller 
använt material som utvunnits ur 
druvor ska vara helt framställda 

2202 Vatten, inbegripet mineralvatten och 
kolsyrat vatten, med tillsats av socker 
eller annat sötningsmedel eller av aro
mämne, samt andra alkoholfria dryc
ker, med undantag av frukt- och bär
saft samt grönsakssaft enligt nr 2009 

Tillverkning 

– utgående från material enligt vilket 
nummer som helst, utom material 
enligt samma nummer som produk
ten, 

– vid vilken värdet av allt använt ma
terial enligt kapitel 17 inte översti
ger 30 % av produktens pris fritt 
fabrik, 

– vid vilken all använd frukt- och bär
saft (utom saft av ananas, lime och 
grapefrukt) enligt nummer 2009 re
dan har ursprungsstatus, och 

– vid vilken allt använt material enligt 
undernummer 1211 20 och 
1302 19 ska vara helt framställt 

2207 Odenaturerad etylalkohol med alko
holhalt av minst 80 volymprocent; 
etylalkohol och annan sprit, denatu
rerade, oavsett alkoholhalt 

Tillverkning 

– utgående från material enligt vilket 
nummer som helst, utom material 
enligt nummer 2207 eller 2208, 
och 

– vid vilken alla använda druvor eller 
använt material som utvunnits ur 
druvor ska vara helt framställda 

2208 Odenaturerad etylalkohol med alko
holhalt av mindre än 80 volympro
cent; sprit, likör och andra spritdryc
ker 

Tillverkning 

– utgående från material enligt vilket 
nummer som helst, utom material 
enligt nummer 2207 eller 2208, 
och 

– vid vilken alla använda druvor eller 
använt material som utvunnits ur 
druvor ska vara helt framställda 

ex kapitel 23 Återstoder och avfall från livsmedels
industrin; beredda fodermedel; med 
undantag av följande: 

Tillverkning utgående från material 
enligt vilket nummer som helst, 
utom material enligt samma nummer 
som produkten
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ex 2301 Mjöl av val; mjöl och pelletar av fisk, 
kräftdjur, blötdjur eller andra rygg
radslösa vattendjur, olämpliga som 
livsmedel 

Tillverkning vid vilken allt använt ma
terial enligt kapitlen 2 och 3 ska vara 
helt framställt 

2303 10 Återstoder från stärkelseframställning 
och liknande återstoder 

Tillverkning vid vilken all använd majs 
ska vara helt framställd 

2306 90 Oljekakor och andra fasta återstoder 
från utvinning av vegetabiliska fetter 
eller oljor, andra än de som omfattas 
av nr 2304 eller 2305, även malda 
eller i form av pelletar; andra 

Tillverkning vid vilken alla använda 
oliver enligt kapitel 7 ska vara helt 
framställda 

2309 Beredningar av sådana slag som an
vänds vid utfodring av djur 

Tillverkning vid vilken 
allt använt material enligt kapitlen 2, 
3, 4, 10, 11, och 17 redan har ur
sprungsstatus 

ex kapitel 24 Tobak samt varor tillverkade av to
baksersättning; med undantag av föl
jande: 

Tillverkning vid vilken allt använt ma
terial enligt kapitel 24 ska vara helt 
framställt 

2402 Cigarrer, cigariller och cigaretter av to
bak eller tobaksersättning 

Tillverkning vid vilken minst 70 vikt
procent av den använda råtobaken el
ler det använda tobaksavfallet enligt nr 
2401 redan har ursprungsstatus 

2403 10 Röktobak Tillverkning vid vilken minst 70 vikt
procent av den använda råtobaken el
ler det använda tobaksavfallet enligt nr 
2401 redan har ursprungsstatus 

ex kapitel 25 Salt; svavel; jord och sten; gips, kalk 
och cement; med undantag av föl
jande: 

Tillverkning utgående från material 
enligt vilket nummer som helst, 
utom material enligt samma nummer 
som produkten 

2504 10 Naturlig grafit i pulver eller flingor Tillverkning utgående från material 
enligt vilket nummer som helst 

2515 12 Enkelt sönderdelade, genom sågning 
eller på annat sätt, till block eller plat
tor av kvadratisk eller rektangulär 
form 

Tillverkning utgående från material 
enligt vilket nummer som helst 

2516 12 Enkelt sönderdelade, genom sågning 
eller på annat sätt, till block eller plat
tor av kvadratisk eller rektangulär 
form 

Tillverkning utgående från material 
enligt vilket nummer som helst 

2518 20 Bränd eller sintrad dolomit Tillverkning utgående från material 
enligt vilket nummer som helst 

ex 2519 Krossat naturligt magnesiumkarbonat 
(magnesit) i hermetiskt förslutna be
hållare och magnesiumoxid, även rent, 
annat än smält magnesia eller 
dödbränd (sintrad) magnesia 

Tillverkning utgående från material 
enligt vilket nummer som helst, 
utom material enligt samma nummer 
som produkten. Naturligt magnesium
karbonat (magnesit) får dock användas 

ex 2520 20 Gips speciellt beredd för dentalbruk Tillverkning vid vilken värdet av allt 
använt material inte överstiger 50 % 
av produktens pris fritt fabrik 

2525 20 Glimmerpulver Malning av glimmer eller glimmer
avfall 

ex 2530 90 Jordpigment, bränt eller pulveriserat Bränning eller malning av jordpig
ment
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Kapitel 26 Malm, slagg och aska Tillverkning utgående från material 
enligt vilket nummer som helst, 
utom material enligt samma nummer 
som produkten 

Kapitel 27 Mineraliska bränslen, mineraloljor och 
destillationsprodukter av dessa; bitu
minösa ämnen; mineralvaxer 

Tillverkning utgående från material 
enligt vilket nummer som helst 

Kapitel 28 Oorganiska kemikalier; organiska och 
oorganiska föreningar av ädla metal
ler, av sällsynta jordartsmetaller, av ra
dioaktiva grundämnen och av isoto
per; 

Tillverkning utgående från material 
enligt vilket nummer som helst, 
utom material enligt samma nummer 
som produkten. Material enligt samma 
nummer som produkten får dock an
vändas, om dess totala värde inte 
överstiger 20 % av produktens pris 
fritt fabrik 

Tillverkning vid vilken värdet av allt 
använt material inte överstiger 50 % 
av produktens pris fritt fabrik 

ex kapitel 29 Organiska kemikalier; med undantag 
av följande: 

Tillverkning utgående från material 
enligt vilket nummer som helst, 
utom material enligt samma nummer 
som produkten. Material enligt samma 
nummer som produkten får dock an
vändas, om dess totala värde inte 
överstiger 20 % av produktens pris 
fritt fabrik 

Tillverkning vid vilken värdet av allt 
använt material inte överstiger 50 % 
av produktens pris fritt fabrik 

ex 2905 19 Metallalkoholater av alkoholer enligt 
detta nummer och av etanol 

Tillverkning utgående från material 
enligt vilket nummer som helst, även 
annat material enligt nr 2905. Metal
lalkoholater enligt detta nummer får 
dock användas endast om deras värde 
inte överstiger 20 % av produktens 
pris fritt fabrik 

Tillverkning vid vilken värdet av allt 
använt material inte överstiger 50 % 
av produktens pris fritt fabrik 

2915 Mättade acykliska monokarboxylsyror 
samt deras anhydrider, halogenider, 
peroxider och peroxisyror; halogen-, 
sulfo-, nitro- och nitrosoderivat av så
dana föreningar 

Tillverkning utgående från material 
enligt vilket nummer som helst. Vär
det av allt använt material enligt nr 
2915 och 2916 får dock inte över
stiga 20 % av produktens pris fritt fa
brik 

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 nummer som helst. Vär
det 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 50 % 
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 nummer 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 nummer som helst. Vär
det av allt använt material enligt nr 
2932 och 2933 får dock inte över
stiga 20 % av produktens pris fritt fa
brik 

Tillverkning vid vilken värdet av allt 
använt material inte överstiger 40 % 
av produktens pris fritt fabrik 

2934 Nukleinsyror och salter av nukleinsy
ror, även inte kemiskt definierade; an
dra heterocykliska föreningar 

Tillverkning utgående från material 
enligt vilket nummer som helst. Vär
det 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 kapitel 30 Farmaceutiska produkter; med undan
tag av följande: 

Tillverkning utgående från material 
enligt vilket nummer som helst, 
utom material enligt samma nummer 
som produkten. Material enligt samma 
nummer som produkten får dock an
vändas, om dess totala värde inte 
överstiger 20 % av produktens pris 
fritt fabrik
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(1) (2) (3) eller (4) 

3001 Körtlar och andra organ för organote
rapeutiskt bruk, torkade, även pulveri
serade; extrakter av körtlar eller andra 
organ eller av deras sekret, för orga
noterapeutiskt bruk; heparin och salter 
av heparin; andra ämnen och material 
från människor eller djur, beredda för 
terapeutiskt eller profylaktiskt bruk, 
inte nämnda eller inbegripna någon 
annanstans. 

Tillverkning utgående från material 
enligt vilket nummer som helst 

3002 Människoblod; djurblod berett för te
rapeutiskt, profylaktiskt eller diagnos
tiskt bruk; immunsera och andra frak
tioner av blod samt modifierade im
munologiska produkter, även erhållna 
genom biotekniska processer; vacci
ner, toxiner, kulturer av mikroorganis
mer (med undantag av jäst) och lik
nande produkter 

Tillverkning utgående från material 
enligt vilket nummer som helst 

3006 91 Artiklar, igenkännliga för att användas 
för stomier 

Tillverkning vid vilken värdet av allt 
använt material inte överstiger 50 % 
av produktens pris fritt fabrik 

ex kapitel 31 Gödselmedel; med undantag av föl
jande: 

Tillverkning utgående från material 
enligt vilket nummer som helst, 
utom material enligt samma nummer 
som produkten. Material enligt samma 
nummer som produkten får dock an
vändas, om 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 3105 Mineraliska eller kemiska gödselmedel 
som innehåller två eller tre av grun
dämnena kväve, fosfor och kalium; 
andra gödselmedel; varor enligt detta 
kapitel i tablettform eller liknande for
mer eller i förpackningar med en brut
tovikt av högst 10 kg; med undantag 
av följande: 
– Natriumnitrat 

– Kalciumcyanamid 

– Kaliumsulfat 

– Magnesium- och kaliumsulfat 

Tillverkning 

– utgående från material enligt vilket 
nummer som helst, utom material 
enligt samma nummer som produk
ten. Material enligt samma nummer 
som produkten får dock användas 
om dess värde inte överstiger 20 % 
av produktens pris fritt fabrik, och 

– vid vilken värdet av allt använt ma
terial 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; pig
ment och andra färgämnen; lacker 
och andra målningsfärger; kitt och an
dra tätnings- och utfyllningsmedel; 
bläck och tusch; med undantag av föl
jande: 

Tillverkning utgående från material 
enligt vilket nummer som helst, 
utom material enligt samma nummer 
som produkten. Material enligt samma 
nummer som produkten får dock an
vändas, om 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 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
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(1) (2) (3) eller (4) 

3204 Syntetiska organiska färgämnen, även 
kemiskt definierade; preparat enligt 
anmärkning 3 till detta kapitel på ba
sis av syntetiska organiska färgämnen; 
syntetiska organiska produkter av så
dant slag som används som optiska 
vitmedel eller som luminoforer, även 
kemiskt definierade 

Tillverkning utgående från material 
enligt vilket nummer som helst 

Tillverkning vid vilken värdet av allt 
använt material inte överstiger 40 % 
av produktens pris fritt fabrik 

3205 Substratpigment; preparat enligt an
märkning 3 till detta kapitel på basis 
av substratpigment ( 1 ) 

Tillverkning utgående från material 
enligt vilket nummer som helst, 
utom material enligt nr 3203, 3204 
och 3205. Material enligt nr 3205 
får dock användas, om dess totala 
värde inte överstiger 20 % av produk
tens pris fritt fabrik 

Tillverkning vid vilken värdet av allt 
använt material inte överstiger 40 % 
av produktens pris fritt fabrik 

3206 Andra färgämnen; preparat enligt an
märkning 3 till detta kapitel, som inte 
omfattas av nr 3203, 3204 eller 
3205; oorganiska produkter av sådana 
slag som används som luminoforer, 
även kemiskt definierade 

Tillverkning utgående från material 
enligt vilket nummer som helst 

Tillverkning vid vilken värdet av allt 
använt material inte överstiger 40 % 
av produktens pris fritt fabrik 

ex kapitel 33 Eteriska oljor och resinoider; parfyme
rings-, skönhets- och kroppsvårds
medel; med undantag av följande: 

Tillverkning utgående från material 
enligt vilket nummer som helst, 
utom material enligt samma nummer 
som produkten. Material enligt samma 
nummer som produkten får dock an
vändas, om 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 

3301 Eteriska oljor (även terpenfria), inbe
gripet ”concretes” och ”absolutes”; re
sinoider; extraherade oleoresiner; kon
centrat av eteriska oljor i fett, icke 
flyktig olja, vax e.d., erhållna genom 
så kallad enfleurage eller maceration; 
terpenhaltiga biprodukter erhållna vid 
avterpenisering av eteriska oljor; vat
ten från destillation av eteriska oljor 
och vattenlösningar av sådana oljor 

Tillverkning utgående från material 
enligt vilket nummer som helst, även 
material ur en annan ”grupp” ( 2 ) enligt 
detta nummer. Material enligt samma 
grupp får dock endast användas om 
dess 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 34 Tvål och såpa, organiska ytaktiva äm
nen, tvättmedel, smörjmedel, konst
gjorda vaxer, beredda vaxer, puts- 
och skurmedel, ljus och liknande ar
tiklar, modelleringspastor, s.k. dental
vax samt dentalpreparat på basis av 
gips; med undantag av följande: 

Tillverkning utgående från material 
enligt vilket nummer som helst, 
utom material enligt samma nummer 
som produkten. Material enligt samma 
nummer som produkten får dock an
vändas, om 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 3404 Konstgjorda vaxer och beredda vaxer 
baserade på paraffin, petroleumvax, 
vaxer erhållna ur bituminösa minera
ler, ”slack wax” eller ”scale wax” 

Tillverkning utgående från material 
enligt vilket nummer som helst, 
utom material enligt samma nummer 
som produkten. Material enligt samma 
nummer som produkten får dock an
vändas, om dess totala värde inte 
överstiger 50 % av produktens pris 
fritt fabrik

SV 14.5.2011 Europeiska unionens officiella tidning L 127/1369

1635 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 31 schwedischer Vertragstext (Normativer Teil) 1371 von 1432

www.parlament.gv.at



(1) (2) (3) eller (4) 

ex kapitel 35 Proteiner; modifierad stärkelse; lim 
och klister; enzymer; med undantag 
av följande: 

Tillverkning utgående från material 
enligt vilket nummer som helst, 
utom material enligt samma nummer 
som produkten. Material enligt samma 
nummer som produkten får dock an
vändas, om 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 

3505 Dextrin och annan modifierad stär
kelse (t.ex. förklistrad eller förestrad 
stärkelse); lim och klister på basis av 
stärkelse, dextrin eller annan modifie
rad stärkelse 

- Företrad eller förestrad stärkelse Tillverkning utgående från material 
enligt vilket nummer som helst, även 
annat material enligt nr 3505 

Tillverkning vid vilken värdet av allt 
använt material inte överstiger 40 % 
av produktens pris fritt fabrik 

- Andra slag Tillverkning utgående från material 
enligt vilket nummer som helst, 
utom material enligt nr 1108 

Tillverkning vid vilken värdet av allt 
använt material inte överstiger 40 % 
av produktens pris fritt fabrik 

ex 3507 Enzympreparat, inte nämnda eller in
begripna 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 nummer som helst, 
utom material enligt samma nummer 
som produkten. Material enligt samma 
nummer som produkten får dock an
vändas, om 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 37 Varor för foto- eller kinobruk; med 
undantag av följande: 

Tillverkning utgående från material 
enligt vilket nummer som helst, 
utom material enligt samma nummer 
som produkten. Material enligt samma 
nummer som produkten får dock an
vändas, om 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 

3701 Fotografiska plåtar och fotografisk 
bladfilm, strålningskänsliga, oexpone
rade, av annat material än papper, 
papp eller textilvara; bladfilm, strål
ningskänslig, oexponerad, avsedd för 
omedelbar bildframställning, även i 
form av filmpaket: 

- Färgfilm avsedd för omedelbar bild
framställning, i form av filmpaket 

Tillverkning utgående från material 
enligt vilket nummer som helst, 
utom material enligt nr 3701 och 
3702. Material enligt nr 3702 får 
dock användas, om 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 slag Tillverkning utgående från material 
enligt vilket nummer som helst, 
utom material enligt nr 3701 och 
3702. Material enligt nr 3701 och 
3702 får dock användas om dess to
tala 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
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3702 Fotografisk film i rullar, strålnings
känslig, oexponerad, av annat material 
än papper, papp eller textilvara; film i 
rullar, strålningskänslig, oexponerad, 
avsedd för omedelbar bildframställ
ning 

Tillverkning utgående från material 
enligt vilket nummer som helst, 
utom material enligt nr 3701 eller 
3702 

Tillverkning vid vilken värdet av allt 
använt material inte överstiger 40 % 
av produktens pris fritt fabrik 

3704 Fotografiska plåtar, fotografisk film, 
fotografiskt papper, fotografisk papp 
och fotografisk textilvara, exponerade 
men inte framkallade 

Tillverkning vid vilken allt använt ma
terial klassificeras enligt ett annat 
nummer än 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 un
dantag av följande: 

Tillverkning utgående från material 
enligt vilket nummer som helst, 
utom material enligt samma nummer 
som produkten. Material enligt samma 
nummer som produkten får dock an
vändas, om 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 3803 00 Raffinerad tallolja (tallsyra) Raffinering av rå tallolja Tillverkning vid vilken värdet av allt 
använt material inte överstiger 40 % 
av produktens pris fritt fabrik 

ex 3805 10 Sulfatterpentin, renad Rening genom destillation eller raffi
nering av rå sulfatterpentin 

Tillverkning vid vilken värdet av allt 
använt material inte överstiger 40 % 
av produktens pris fritt fabrik 

3806 30 Estrar bildade av hartssyror och glyce
rol eller annan polyol 

Tillverkning utgående från hartssyror Tillverkning vid vilken värdet av allt 
använt material inte överstiger 40 % 
av produktens pris fritt fabrik 

3808 Insekts-, svamp- och ogräsbekämp
ningsmedel, groningshindrande medel, 
tillväxtreglerande medel för växter, 
desinfektionsmedel, bekämpnings
medel mot gnagare och liknande pro
dukter, föreliggande i former eller för
packningar för försäljning i detaljhan
deln eller som preparat eller utfor
made artiklar (t.ex. band, vekar och 
ljus, preparerade med svavel, samt 
flugpapper) 

Tillverkning utgående från material 
enligt vilket nummer som helst, 
utom material enligt samma nummer 
som produkten. Material enligt samma 
nummer som produkten får dock an
vändas, om dess totala värde inte 
överstiger 20 % av produktens pris 
fritt fabrik 

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 bet
medel), av sådana slag som används 
inom textil-, pappers- eller läderindu
strin eller inom liknande industrier, 
inte nämnda eller inbegripna någon 
annanstans 

Tillverkning utgående från material 
enligt vilket nummer som helst, 
utom material enligt samma nummer 
som produkten. Material enligt samma 
nummer som produkten får dock an
vändas, om dess totala värde inte 
överstiger 20 % av produktens pris 
fritt fabrik 

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, be
stående av metall och andra ämnen; 
preparat av sådana slag som används 
för fyllning eller beläggning av svets
elektroder eller svetstråd 

Tillverkning utgående från material 
enligt vilket nummer som helst, 
utom material enligt samma nummer 
som produkten. Material enligt samma 
nummer som produkten får dock an
vändas, om dess totala värde inte 
överstiger 20 % av produktens pris 
fritt fabrik 

Tillverkning vid vilken värdet av allt 
använt material inte överstiger 50 % 
av produktens pris fritt fabrik
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3811 Preparat för motverkande av knack
ning, oxidation, korrosion eller harts
bildning, viskositetsförbättrande pre
parat och andra beredda tillsatsmedel 
för mineraloljor (inbegripet bensin) el
ler för andra vätskor som används för 
samma ändamål som mineraloljor 

Tillverkning utgående från material 
enligt vilket nummer som helst, 
utom material enligt samma nummer 
som produkten. Material enligt samma 
nummer som produkten får dock an
vändas, om dess totala värde inte 
överstiger 20 % av produktens pris 
fritt fabrik 

Tillverkning vid vilken värdet av allt 
använt material inte överstiger 50 % 
av produktens pris fritt fabrik 

3812 Beredda vulkningsacceleratorer; sam
mansatta mjukningsmedel för gummi 
eller plast, inte nämnda eller inbe
gripna någon annanstans; antioxidan
ter och andra sammansatta stabilise
ringsmedel för gummi eller plast 

Tillverkning utgående från material 
enligt vilket nummer som helst, 
utom material enligt samma nummer 
som produkten. Material enligt samma 
nummer som produkten får dock an
vändas, om dess totala värde inte 
överstiger 20 % av produktens pris 
fritt fabrik 

Tillverkning vid vilken värdet av allt 
använt material inte överstiger 50 % 
av produktens pris fritt fabrik 

3813 Preparat och laddningar till brands
läckningsapparater; brandsläcknings
bomber 

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 in
begripna någon annanstans; beredda 
färg- och lackborttagningsmedel 

Tillverkning utgående från material 
enligt vilket nummer som helst, 
utom material enligt samma nummer 
som produkten. Material enligt samma 
nummer som produkten får dock an
vändas, om dess totala värde inte 
överstiger 20 % av produktens pris 
fritt fabrik 

Tillverkning vid vilken värdet av allt 
använt material inte överstiger 50 % 
av produktens pris fritt fabrik 

3818 Kemiska grundämnen, dopade för an
vändning inom elektroniken, i form 
av skivor, plattor eller liknande for
mer; kemiska föreningar, dopade för 
användning 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 kraft- 
överföring, inte innehållande, eller in
nehållande mindre än 70 viktprocent, 
oljor erhållna ur petroleum eller ur 
bituminösa mineral 

Tillverkning vid vilken värdet av allt 
använt material inte överstiger 50 % 
av produktens pris fritt fabrik 

3820 Frysskyddsmedel och beredda flytande 
avisningsmedel 

Tillverkning vid vilken värdet av allt 
använt material inte överstiger 50 % 
av produktens pris fritt fabrik 

Ex 3821 00 Beredda närsubstrat för bevarande av 
mikroorganismer (inbegripet virus och 
likartade organismer) eller av växtcel
ler, mänskliga celler eller djurceller 

Tillverkning vid vilken värdet av allt 
använt material inte överstiger 50 % 
av produktens pris fritt fabrik 

3822 Reagens för diagnostiskt bruk eller la
boratoriebruk på underlag samt be
redda reagens för diagnostiskt bruk 
eller laboratoriebruk, även utan under
lag, andra än sådana som omfattas av 
nr 3002 eller 3006; certifierade refe
rensmaterial 

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
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3823 11–3823 19 - Tekniska enbasiska fettsyror; sura ol
jor från raffinering 

Tillverkning utgående från material 
enligt vilket nummer som helst, 
utom material enligt samma nummer 
som produkten 

382370 - Tekniska fettalkoholer Tillverkning utgående från material 
enligt vilket nummer som helst, även 
annat material enligt nr 3823 

3824 Beredda bindemedel för gjutformar el
ler gjutkärnor; kemiska produkter 
samt preparat från kemiska eller närs
tående industrier (inbegripet sådana 
som består av blandningar av natur
produkter), inte nämnda eller inbe
gripna någon annanstans 

Tillverkning utgående från material 
enligt vilket nummer som helst, 
utom material enligt samma nummer 
som produkten. Material enligt samma 
nummer som produkten får dock an
vändas, om dess totala värde inte 
överstiger 20 % av produktens pris 
fritt fabrik 

Tillverkning vid vilken värdet av allt 
använt material inte överstiger 50 % 
av produktens pris fritt fabrik 

3901–3921 Plaster i obearbetad form, avklipp och 
annat avfall av plast samt plastskrot; 
halvfabrikat av plast och andra plast
varor 

Tillverkning utgående från material 
enligt vilket nummer som helst, 
utom material enligt samma nummer 
som produkten 

Tillverkning vid vilken värdet av allt 
använt material inte överstiger 25% av 
produktens pris fritt fabrik 

3907 30 och 3907 40 Epoxihartser; polykarbonater Tillverkning utgående från material 
enligt vilket nummer som helst 

3907 20 och 3907 91 Andra polyetrar; andra polyestrar Tillverkning utgående från material 
enligt vilket nummer som helst 

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 undan
tag av följande: 

Tillverkning utgående från material 
enligt vilket nummer som helst, 
utom material enligt samma nummer 
som produkten 

4005 Ovulkat gummi med inblandning av 
tillsatsämnen, 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; mas
sivdäck, slitbanor samt fälgband, av 
gummi 

Ex 4012 11, ex 4012 12, 
ex 4012 13 och 
ex 4012 19 

- Regummerade däck (även massiv
däck och s.k. slanglösa däck) av 
gummi: 

Regummering av begagnade däck 

- Andra slag Tillverkning utgående från material 
enligt vilket nummer som helst, 
utom material enligt nr 4011 eller 
4012 

ex 4017 Varor av hårdgummi Tillverkning utgående från hårdgummi 

ex kapitel 41 Oberedda hudar och skinn (andra än 
pälsskinn) samt läder; med undantag 
av följande: 

Tillverkning utgående från material 
enligt vilket nummer som helst, 
utom material enligt samma nummer 
som produkten 

4102 21 och 4102 29 Oberedda skinn av får eller lamm, av
hårade 

Borttagning av ull från skinn av får 
eller lamm, med ullbeklädnad 
eller 
Tillverkning utgående från material 
enligt vilket nummer som helst, 
utom material enligt samma nummer 
som produkten
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(1) (2) (3) eller (4) 

4104–4106 Hudar och skinn, garvade eller som 
crust, utan kvarsittande ull eller hår, 
även spaltade, men inte vidare beredda 

Garvning av förgarvat läder, 
eller 
Tillverkning utgående från material 
enligt vilket nummer som helst, 
utom material enligt samma nummer 
som produkten 

Kapitel 42 Lädervaror; sadelmakeriarbeten; rese
effekter, handväskor och liknande ar
tiklar; varor av tarmar 

Tillverkning utgående från material 
enligt vilket nummer som helst, 
utom material enligt samma nummer 
som produkten 

ex kapitel 43 Pälsskinn och konstgjord päls; varor 
av dessa material; med undantag av 
följande: 

Tillverkning utgående från material 
enligt vilket nummer som helst, 
utom material enligt samma nummer 
som produkten 

ex 4302 30 Garvade eller på annat sätt beredda 
pälsskinn, hopfogade 

- Tavlor, kors och liknande former Blekning eller färgning, förutom till
skärning och hopfogning av garvade 
eller på annat sätt beredda pälsskinn, 
icke hopfogade 

- Andra Tillverkning utgående från garvade el
ler på annat sätt beredda pälsskinn, 
icke hopfogade 

4303 Kläder och tillbehör till kläder samt 
andra varor av pälsskinn 

Tillverkning utgående från garvade el
ler på annat sätt beredda pälsskinn 
enligt nr 4302, icke hopfogade 

ex kapitel 44 Trä och varor av trä; träkol; med un
dantag av följande: 

Tillverkning utgående från material 
enligt vilket nummer som helst, 
utom material enligt samma nummer 
som produkten 

4403 Virke, obearbetat, barkat, befriat från 
splintved eller bilat eller grovt sågat på 
två eller fyra sidor 

Tillverkning utgående från material 
enligt vilket nummer som helst 

ex 4407 Virke, sågat eller kluvet i längdrikt
ningen eller skuret eller svarvat till ski
vor, med en tjocklek av mer än 6 mm, 
hyvlat, slipat eller längdskarvat 

Hyvling, slipning eller längdskarvning 

ex 4408 Skivor för fanering (inbegripet sådana 
som erhållits genom skärning av lami
nerat virke), skivor för plywood, med 
en tjocklek av högst 6 mm, skuret, 
och annat virke, sågat i längdrikt
ningen eller skuret eller svarvat till ski
vor, med en tjocklek av högst 6 mm, 
hyvlat, slipat eller längdskarvat 

Skarvning, hyvling, slipning eller 
längdskarvning 

4409 Virke (inbegripet icke sammansatt par
kettstav), likformigt bearbetat utefter 
hela längden (spontat, falsat, fasat, för
sett med pärlstav, profilerat, bearbetat 
till rund form e.d.) på kanter, ändar 
eller sidor, även hyvlat, slipat eller 
längdskarvat: 

Tillverkning utgående från material 
enligt vilket nummer som helst
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(1) (2) (3) eller (4) 

ex 4410– ex 4413 Profilerade lister, inbegripet profilerade 
socklar och andra profilerade skivor 

Profilering 

ex 4415 10 Packlådor, förpackningsaskar, häckar, 
tunnor och liknande förpackningar, 
av trä 

Tillverkning utgående från brädor eller 
skivor i icke avpassade dimensioner 

ex 4416 00 Fat, tunnor, kar, baljor och andra 
tunnbinderiarbeten samt delar till så
dana arbeten, av trä 

Tillverkning utgående från kluven 
tunnstav, inte vidare bearbetad än så
gad på de två huvudsidorna 

ex 4418 - Byggnadssnickerier och timmer
mansarbeten av trä 

Tillverkning utgående från material 
enligt vilket nummer som helst, 
utom material enligt samma nummer 
som produkten. Cellplattor och vissa 
takspån (”shingles” och ”shakes”) får 
dock användas 

- Profilerat virke Profilering 

ex 4421 90 Ämnen till tändstickor; träpligg till 
skodon 

Tillverkning utgående från virke enligt 
vilket nummer som helst, utom trät
råd enligt nr 4409 

ex kapitel 45 Kork och varor av kork; med undan
tag av följande: 

Tillverkning utgående från material 
enligt vilket nummer som helst, 
utom material enligt samma 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 nummer som helst, 
utom material enligt samma nummer 
som produkten 

Kapitel 47 Massa av ved eller andra fibrösa cellu
losahaltiga material; papper eller papp 
för återvinning (avfall och förbrukade 
varor); 

Tillverkning utgående från material 
enligt vilket nummer som helst, 
utom material enligt samma nummer 
som produkten 

ex kapitel 48 Papper och papp; varor av pappers
massa, papper eller papp; med undan
tag av följande: 

Tillverkning utgående från material 
enligt vilket nummer som helst, 
utom material enligt samma nummer 
som produkten 

4816 Karbonpapper, självkopierande papper 
och annat kopierings- eller övertrycks
papper (med undantag av papper en
ligt nr 4809), pappersstenciler och 
offsetplåtar av papper, även förpac
kade 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 sortiment av brevpapper, pappers
kuvert e.d. 

Tillverkning 

– utgående från material enligt vilket 
nummer som helst, utom material 
enligt samma nummer som produk
ten, och 

– vid vilken värdet av allt använt ma
terial inte överstiger 50 % av pro
duktens pris fritt fabrik 

4818 10 Toalettpapper Tillverkning utgående från material för 
papperstillverkning enligt kapitel 47 

ex 4820 10 Brevpapper i block Tillverkning vid vilken värdet av allt 
använt material inte överstiger 50 % 
av produktens pris fritt fabrik
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(1) (2) (3) eller (4) 

ex kapitel 49 Tryckta böcker, tidningar, bilder och 
andra produkter från den grafiska in
dustrin; handskrifter, maskinskrivna 
texter samt ritningar; med undantag 
av följande: 

Tillverkning utgående från material 
enligt vilket nummer som helst, 
utom material enligt samma nummer 
som produkten 

4909 Brevkort och vykort, med bildtryck 
eller annat tryck; tryckta kort med 
personliga hälsningar, meddelanden 
eller tillkännagivanden, även med bild
tryck, med eller utan kuvert eller ut
styrsel 

Tillverkning utgående från material 
enligt vilket nummer som helst, 
utom material enligt nr 4909 eller 
4911 

ex kapitel 50 Natursilke; med undantag av följande: Tillverkning utgående från material 
enligt vilket nummer som helst, 
utom material enligt samma nummer 
som produkten 

ex 5003 Avfall av natursilke (inbegripet silkes
kokonger, inte lämpliga för av
haspling, garnavfall samt rivet avfall 
och riven lump), kardat eller kammat 

Kardning eller kamning av avfall av 
natursilke 

5004–ex 5006 Garn av natursilke och garn spunnet 
av avfall av natursilke 

Tillverkning utgående från ( 3 ) 

– råsilke eller avfall av natursilke, kar
dat, kammat eller på annat sätt be
rett för spinning, 

– andra naturfibrer, inte kardade, kam
made eller på annat sätt beredda för 
spinning, 

– kemiska material eller textilmassa, 
eller 

– material för papperstillverkning 

5007 Vävnader av natursilke eller av avfall 
av natursilke: 

- I förening med gummitråd Tillverkning utgående från enkelt 
garn ( 3 ) 

- Andra Tillverkning utgående från ( 3 ): 
– garn av kokosfibrer, 
– naturfibrer, 
– konststapelfibrer, inte kardade, kam

made eller på annat sätt beredda för 
spinning, 

– kemiska material eller textilmassa, 
eller 

– papper 
eller 
tryckning samt minst två förberedande 
eller avslutande behandlingar (t.ex. 
kokning, blekning, mercerisering, vär
mefixering, uppruggning, kaland
rering, krympfribehandling, apprete
ring, dekatering, impregnering, stopp
ning eller noppning), om 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 utgående från material 
enligt vilket nummer som helst, 
utom material enligt samma nummer 
som produkten
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(1) (2) (3) eller (4) 

5106–5110 Garn av ull eller fina eller grova djur
hår eller av tagel 

Tillverkning utgående från ( 3 ) 

– råsilke eller avfall av natursilke, kar
dat, kammat eller på annat sätt be
rett för spinning, 

– naturfibrer, inte kardade, kammade 
eller på annat sätt beredda för spin
ning, 

– kemiska material eller textilmassa, 
eller 

– material för papperstillverkning 

5111–5113 Vävnader av ull eller fina eller grova 
djurhår eller av tagel: 

- I förening med gummitråd Tillverkning utgående från enkelt 
garn ( 3 ) 

- Andra Tillverkning utgående från ( 3 ): 
– garn av kokosfibrer, 
– naturfibrer, 
– konststapelfibrer, inte kardade, kam

made eller på annat sätt beredda för 
spinning, 

– kemiska material eller textilmassa, 
eller 

– papper 
eller 
tryckning samt minst två förberedande 
eller avslutande behandlingar (t.ex. 
kokning, blekning, mercerisering, vär
mefixering, uppruggning, kaland
rering, krympfribehandling, apprete
ring, dekatering, impregnering, stopp
ning eller noppning), om 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 nummer som helst, 
utom material enligt samma nummer 
som produkten 

5204–5207 Garn och tråd av bomull Tillverkning utgående från ( 3 ) 

– råsilke eller avfall av natursilke, kar
dat, kammat eller på annat sätt be
rett för spinning, 

– naturfibrer, inte kardade, kammade 
eller på annat sätt beredda för spin
ning, 

– kemiska material eller textilmassa, 
eller 

– material för papperstillverkning 

5208–5212 Vävnader av bomull: 

- I förening med gummitråd Tillverkning utgående från enkelt 
garn ( 3 ) 

- Andra Tillverkning utgående från ( 3 ): 
– garn av kokosfibrer, 
– naturfibrer, 
– konststapelfibrer, inte kardade, kam

made eller på annat sätt beredda för 
spinning, 

– kemiska material eller textilmassa, 
eller 

– papper
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(1) (2) (3) eller (4) 

eller 
tryckning samt minst två förberedande 
eller avslutande behandlingar (t.ex. 
kokning, blekning, mercerisering, vär
mefixering, uppruggning, kaland
rering, krympfribehandling, apprete
ring, dekatering, impregnering, stopp
ning eller noppning), om värdet av 
den använda otryckta textilvävnaden 
inte överstiger 47,5 % av produktens 
pris fritt fabrik 

ex kapitel 53 Andra vegetabiliska textilfibrer; pap
persgarn och vävnader av pappers
garn; med undantag av följande: 

Tillverkning utgående från material 
enligt vilket nummer som helst, 
utom material enligt samma nummer 
som produkten 

5306–5308 Garn av andra vegetabiliska textil
fibrer; pappersgarn 

Tillverkning utgående från ( 3 ) 

– råsilke eller avfall av natursilke, kar
dat, kammat eller på annat sätt be
rett för spinning, 

– naturfibrer, inte kardade, kammade 
eller på annat sätt beredda för spin
ning, 

– kemiska material eller textilmassa, 
eller 

– material för papperstillverkning 

5309–5311 Vävnader av andra vegetabiliska textil
fibrer; vävnader av pappersgarn: 

- I förening med gummitråd Tillverkning utgående från enkelt 
garn ( 3 ) 

- Andra Tillverkning utgående från ( 3 ) 

– garn av kokosfibrer, 
– garn av jutefibrer, 
– naturfibrer, 
– konststapelfibrer, inte kardade, kam

made eller på annat sätt beredda för 
spinning, 

– kemiska material eller textilmassa, 
eller 

– papper 
eller 
tryckning samt minst två förberedande 
eller avslutande behandlingar (t.ex. 
kokning, blekning, mercerisering, vär
mefixering, uppruggning, kaland
rering, krympfribehandling, apprete
ring, dekatering, impregnering, stopp
ning eller noppning), om värdet av 
den använda otryckta textilvävnaden 
inte överstiger 47,5 % av produktens 
pris fritt fabrik
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(1) (2) (3) eller (4) 

5401–5406 Garn, monofilamentgarn och sytråd 
av konstfilament 

Tillverkning utgående från ( 3 ) 

– råsilke eller avfall av natursilke, kar
dat, kammat eller på annat sätt be
rett för spinning, 

– naturfibrer, inte kardade, kammade 
eller på annat sätt beredda för spin
ning, 

– kemiska material eller textilmassa, 
eller 

– material för papperstillverkning 

5407 och 5408 Vävnader av garn av konstfilament: 

- I förening med gummitråd Tillverkning utgående från enkelt 
garn ( 3 ) 

- Andra Tillverkning utgående från ( 3 ): 
– garn av kokosfibrer, 
– naturfibrer, 
– konststapelfibrer, inte kardade, kam

made eller på annat sätt beredda för 
spinning, 

– kemiska material eller textilmassa, 
eller 

– papper 
eller 
tryckning samt minst två förberedande 
eller avslutande behandlingar (t.ex. 
kokning, blekning, mercerisering, vär
mefixering, uppruggning, kaland
rering, krympfribehandling, apprete
ring, dekatering, impregnering, stopp
ning eller noppning), om värdet av 
den använda otryckta textilvävnaden 
inte överstiger 47,5 % av produktens 
pris fritt fabrik 

5501–5507 Konststapelfibrer Tillverkning utgående från kemiska 
material eller textilmassa 

5508–5511 Garn och sytråd av konststapelfibrer Tillverkning utgående från ( 3 ) 

– råsilke eller avfall av natursilke, kar
dat, kammat eller på annat sätt be
rett för spinning, 

– naturfibrer, inte kardade, kammade 
eller på annat sätt beredda för spin
ning, 

– kemiska material eller textilmassa, 
eller 

– material för papperstillverkning 

5512–5516 Vävnader av konststapelfibrer 

- I förening med gummitråd Tillverkning utgående från enkelt 
garn ( 3 ) 

- Andra Tillverkning utgående från ( 3 ) 

– garn av kokosfibrer, 
– naturfibrer, 
– konststapelfibrer, inte kardade, kam

made eller på annat sätt beredda för 
spinning,
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(1) (2) (3) eller (4) 

– kemiska material eller textilmassa, 
eller 

– papper 
eller 
tryckning samt minst två förberedande 
eller avslutande behandlingar (t.ex. 
kokning, blekning, mercerisering, vär
mefixering, uppruggning, kaland
rering, krympfribehandling, apprete
ring, dekatering, impregnering, stopp
ning eller noppning), om värdet av 
den använda otryckta textilvävnaden 
inte överstiger 47,5 % av produktens 
pris fritt fabrik 

ex kapitel 56 Vadd, filt och bondad duk; specialgar
ner; surrningsgarn och tågvirke samt 
varor av sådana produkter; med un
dantag av följande: 

Tillverkning utgående från ( 3 ) 

– garn av kokosfibrer, 
– naturfibrer, 
– kemiska material eller textilmassa, 

eller 

– material för papperstillverkning 

5602 Filt, även impregnerad, överdragen, 
belagd eller laminerad: 

- Nålfilt Tillverkning utgående från ( 3 ) 

– naturfibrer, eller 

– kemiskt material eller textilmassa 
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, 

om varje enskilt filament eller varje 
enskild fiber har en längdvikt av 
mindre än 9 decitex och om värdet 
av detta material inte överstiger 40 % 
av produktens pris fritt fabrik 

- Andra slag Tillverkning utgående från ( 3 ) 

– naturfibrer, 
– konststapelfibrer av kasein, eller 

– kemiska material eller textilmassa 

5604 Tråd och rep av gummi, textilöver
dragna; textilgarn samt remsor o.d. 
enligt nr 5404 eller 5405, impregne
rade, överdragna eller belagda med 
gummi eller plast eller försedda med 
hölje av gummi eller plast: 

5604 10 - Tråd och rep av gummi, textilöver
dragna 

Tillverkning utgående från tråd eller 
rep av gummi, inte textilöverdragna
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(1) (2) (3) eller (4) 

5604 90 - Andra slag Tillverkning utgående från ( 3 ) 

– naturfibrer, inte kardade, kammade 
eller på annat sätt beredda för spin
ning, 

– kemiska material eller textilmassa, 
eller 

– material för papperstillverkning 

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 pul
ver eller överdragna med metall 

Tillverkning utgående från ( 3 ) 

– naturfibrer, 
– konststapelfibrer, inte kardade, kam

made eller på annat sätt beredda för 
spinning, 

– kemiska material eller textilmassa, 
eller 

– material för papperstillverkning 

5606 Överspunnet garn samt remsor o.d. 
enligt nr 5404 eller 5405, överspunna 
(dock inte garn enligt nr 5605 och 
överspunnet tagelgarn); sniljgarn (in
begripet sniljgarn framställt av tex
tilflock); chainettegarn 

Tillverkning utgående från ( 3 ) 

– naturfibrer, 
– konststapelfibrer, inte kardade, kam

made eller på annat sätt beredda för 
spinning, 

– kemiska material eller textilmassa, 
eller 

– material för papperstillverkning 

Kapitel 57 Mattor och annan golvbeläggning av 
textilmaterial: 

- Av nålfilt Tillverkning utgående från ( 3 ) 

– naturfibrer, eller 

– kemiska material eller textilmassa 
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, 

om varje enskilt filament eller varje 
enskild fiber har en längdvikt av 
mindre än 9 decitex och om värdet 
av detta material inte överstiger 40 % 
av produktens pris fritt fabrik 
Vävnader av jute får användas som 
underlag 

- Av annan filt Tillverkning utgående från ( 3 ) 

– naturfibrer, inte kardade, kammade 
eller på annat sätt beredda för spin
ning, eller 

– kemiska material eller textilmassa 

- Andra slag Tillverkning utgående från ( 3 ) 

– garn av kokos- eller jutefibrer, 
– garn av syntet- eller regenatfilament, 
– naturfibrer, eller
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(1) (2) (3) eller (4) 

– konststapelfibrer, inte kardade, kam
made eller på annat sätt beredda för 
spinning 

Vävnader av jute får användas som 
underlag 

ex kapitel 58 Speciella vävnader; tuftade dukvaror 
av textilmaterial; spetsar; tapisserier; 
snörmakeriarbeten; broderier; med un
dantag av följande: 

- I förening med gummitråd Tillverkning utgående från enkelt 
garn ( 3 ) 

- Andra Tillverkning utgående från ( 3 ): 
– naturfibrer, 
– konststapelfibrer, inte kardade, kam

made eller på annat sätt beredda för 
spinning, eller 

– kemiska material eller textilmassa 
eller 
tryckning samt minst två förberedande 
eller avslutande behandlingar (t.ex. 
kokning, blekning, mercerisering, vär
mefixering, uppruggning, kaland
rering, krympfribehandling, apprete
ring, dekatering, impregnering, stopp
ning eller noppning), om värdet av 
den otryckta textilvävnaden inte över
stiger 47,5 % av produktens pris fritt 
fabrik 

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

Tillverkning utgående från material 
enligt vilket nummer som helst, 
utom material enligt samma nummer 
som produkten 

5810 Broderier som längdvara, remsor eller 
i form av motiv 

Tillverkning 

– utgående från material enligt vilket 
nummer som helst, utom material 
enligt samma nummer som produk
ten, och 

– vid vilken värdet av allt använt ma
terial inte överstiger 50 % av pro
duktens pris fritt fabrik 

5901 Textilvävnader överdragna med 
gummi arabicum e.d. eller med stär
kelseprodukter, av sådana slag som 
används till bokpärmar o.d.; kalkerväv; 
preparerad målarduk; kanfas och lik
nande styva textilvävnader 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 

- Annan Tillverkning utgående från kemiska 
material eller textilmassa
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(1) (2) (3) eller (4) 

5903 Textilvävnader, impregnerade, över
dragna, 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. 
kokning, blekning, mercerisering, vär
mefixering, uppruggning, kaland
rering, krympfribehandling, apprete
ring, dekatering, impregnering, stopp
ning eller noppning), om värdet av 
den otryckta textilvävnaden inte över
stiger 47,5 % av produktens pris fritt 
fabrik 

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

Tillverkning utgående från garn ( 3 ) 

5905 Textiltapeter: 

- Impregnerade, överdragna, belagda 
eller laminerade med gummi, plast 
eller annat material 

Tillverkning utgående från garn 

- Andra Tillverkning utgående från ( 3 ): 
– garn av kokosfibrer, 
– naturfibrer, 
– konststapelfibrer, inte kardade, kam

made eller på annat sätt beredda för 
spinning, eller 

– kemiska material eller textilmassa 
eller 
tryckning samt minst två förberedande 
eller avslutande behandlingar (t.ex. 
kokning, blekning, mercerisering, vär
mefixering, uppruggning, kaland
rering, krympfribehandling, apprete
ring, dekatering, impregnering, stopp
ning eller noppning), om värdet av 
den använda otryckta textilvävnaden 
inte överstiger 47,5 % av produktens 
pris fritt fabrik 

5906 Gummibehandlade textilvävnader, an
dra än vävnader enligt nr 5902: 

- Dukvaror av trikå Tillverkning utgående från ( 3 ) 

– naturfibrer, 
– konststapelfibrer, inte kardade, kam

made eller på annat sätt beredda för 
spinning, eller 

– kemiska material eller textilmassa 

- Andra vävnader gjorda av garn av 
syntetfilament, innehållande mer än 
90 viktprocent textilmaterial 

Tillverkning utgående från kemiska 
material 

- Andra Tillverkning utgående från garn
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(1) (2) (3) eller (4) 

5907 Textilvävnader med annan impregne
ring, annat överdrag eller annan be
läggning; målade teaterkulisser, ateljé
fonder o.d., av textilvävnad 

Tillverkning utgående från garn 
eller 
tryckning samt minst två förberedande 
eller avslutande behandlingar (t.ex. 
kokning, blekning, mercerisering, vär
mefixering, uppruggning, kaland
rering, krympfribehandling, apprete
ring, dekatering, impregnering, stopp
ning eller noppning), om värdet av 
den otryckta textilvävnaden inte över
stiger 47,5 % av produktens pris fritt 
fabrik 

5908 Vekar av vävt, flätat eller stickat tex
tilmaterial, för lampor, kaminer, tän
dare, ljus e.d.; glödstrumpor och 
rundstickad glödstrumpsväv, även im
pregnerade: 

- Glödstrumpor, impregnerade Tillverkning utgående från rundstickad 
glödstrumpsväv 

- Andra slag Tillverkning utgående från material 
enligt vilket nummer som helst, 
utom material enligt samma 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 lik
nande avfall) enligt nr 6310 

- 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 ( 3 ) 

– garn av kokosfibrer, 
– följande material: 

– – garn av polytetrafluoreten ( 4 ) 

– – flertrådigt garn av polyamid, 
överdraget, impregnerat eller be
lagt med fenoplaster, 

– – garn av aromatiska polyamider 
framställda genom polykonden
sation av metafenylendiamin 
och isoftalsyra, 

– – monofilament av polytetrafluore
ten ( 4 ), 

– – garn av syntetiska textilfibrer av 
polyparafenylentereftalamid, 

– – garn av glasfibrer, överdraget 
med fenoplaster och omspunnet 
med akrylgarn ( 4 ), 

– – monofilament av sampolyester, 
av en polyester och ett tereftalsy
raharts och 1,4- cyklohexan-die
tanol och isoftalsyra, 

– – naturfibrer,
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(1) (2) (3) eller (4) 

– – konststapelfibrer, inte kardade, 
kammade eller på annat sätt be
redda för spinning, eller 

– – kemiska material eller textilmassa 

- Andra slag Tillverkning utgående från ( 3 ) 

– garn av kokosfibrer, 
– naturfibrer, 
– konststapelfibrer, inte kardade, kam

made eller på annat sätt beredda för 
spinning, eller 

– kemiska material eller textilmassa 

Kapitel 60 Dukvaror av trikå Tillverkning utgående från ( 3 ) 

– naturfibrer, 
– konststapelfibrer, inte kardade, kam

made eller på annat sätt beredda för 
spinning, eller 

– kemiska material eller textilmassa 

Kapitel 61 Kläder och tillbehör till kläder, av trikå Spinning av naturfiber och/eller konst
stapelfibrer, eller extrudering av garn 
av syntet- eller regenatfilament, i sam
band med stickning (produkter direkt 
stickade till passform) ( 5 ) 
eller 
Stickning och konfektionering inbegri
pet skärning (genom hopfogning av 
två eller flera stycken av trikå, som 
antingen tillskurits eller formats direkt 
vid framställningen) ( 5 ) ( 6 ) 

ex kapitel 62 Kläder och tillbehör till kläder, av an
nan textilvara än trikå; med undantag 
av följande: 

Vävning i samband med konfektion 
(inbegripet skärning) ( 5 ) ( 6 ) 
eller 
Broderi i samband med konfektion 
(inbegripet skärning) under förutsätt
ning att värdet av den obroderade 
vävnaden inte överstiger 40 % av pro
duktens pris fritt fabrik ( 6 ) 
eller 
Beläggning i samband med konfektion 
(inbegripet skärning) under förutsätt
ning att värdet av väven, inte belagd, 
inte överstiger 40 % av produktens 
pris fritt fabrik ( 6 ) 
eller 
Konfektionering följd av tryckning 
samt minst två förberedande eller 
avslutande behandlingar (t.ex. tvätt
ning, blekning, mercerisering, värme
fixering, uppruggning, kalandrering,
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(1) (2) (3) eller (4) 

krympfribehandling, appretering, de
katering, impregnering, stoppning el
ler noppning), om värdet av den an
vända otryckta textilvävnaden inte 
överstiger 47,5 % av produktens pris 
fritt fabrik ( 3 ) ( 6 ) 

ex 6217 Andra konfektionerade tillbehör till 
kläder; delar till kläder eller till till
behör till kläder, andra än sådana en
ligt nr 6212: 

Tillskurna mellanlägg till kragar och 
manschetter 

Tillverkning 

– utgående från material enligt vilket 
nummer som helst, utom material 
enligt samma nummer som produk
ten, och 

– vid vilken värdet av allt använt ma
terial inte överstiger 40 % av pro
duktens pris fritt fabrik 

ex kapitel 63 Andra konfektionerade textilvaror; 
handarbetssatser; begagnade kläder 
och andra begagnade textilvaror; 
lump; med undantag av följande: 

Tillverkning utgående från material 
enligt vilket nummer som helst, 
utom material enligt samma nummer 
som produkten 

6301–6304 Res- och sängfiltar, sänglinne etc.; gar
diner etc.; andra inredningsartiklar: 

- Av filt eller av bondad duk Tillverkning utgående från ( 3 ) 

– naturfibrer, eller 

– kemiska material eller textilmassa 

- Andra: 

– – Broderade Tillverkning utgående från oblekt en
kelt garn ( 6 ) ( 7 ) 
eller 
Tillverkning utgående från obroderad 
vävnad (annan än trikå), vars värde 
inte överstiger 40 % av produktens 
pris fritt fabrik 

– – Andra Tillverkning utgående från oblekt en
kelt garn ( 6 ) ( 7 ) 

6305 Säckar och påsar av sådana slag som 
används för förpackning av varor 

Tillverkning utgående från ( 3 ) 

– naturfibrer, 
– konststapelfibrer, inte kardade, kam

made eller på annat sätt beredda för 
spinning, eller 

– kemiska material eller textilmassa 

6306 Presenningar och markiser; tält; segel 
till båtar, segelbrädor eller fordon; 
campingartiklar: 

- Av bondad duk Tillverkning utgående från ( 3 ) ( 6 ) 

– naturfibrer, eller 

– kemiska material eller textilmassa 

- Andra Tillverkning utgående från oblekt en
kelt garn ( 3 ) ( 6 )

SV L 127/1386 Europeiska unionens officiella tidning 14.5.2011

1635 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 31 schwedischer Vertragstext (Normativer Teil)1388 von 1432

www.parlament.gv.at



(1) (2) (3) eller (4) 

6307 Andra konfektionerade artiklar, inbe
gripet 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, av
sedda för tillverkning av mattor, tapis
serier, broderade borddukar eller ser
vetter eller liknande artiklar av textil
material, i detaljhandelsförpackningar 

Varje artikel i satsen måste uppfylla de 
ursprungsvillkor som skulle gälla för 
den om den inte ingick i satsen. 
Icke-ursprungsvaror får dock ingå 
om deras sammanlagda värde inte 
överstiger 15 % av satsens pris fritt 
fabrik 

ex kapitel 64 Skodon, damasker o.d.; delar till så
dana artiklar; med undantag av föl
jande: 

Tillverkning utgående från material 
enligt vilket nummer som helst, 
utom sammansatta skodelar bestående 
av överdelar som fastsatts vid bindsu
lor eller vid andra underdelar enligt nr 
6406 

Tillverkning vid vilken värdet av allt 
använt material inte överstiger 50 % 
av produktens pris fritt fabrik 

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 nummer som helst, 
utom material enligt samma nummer 
som produkten 

ex kapitel 65 Huvudbonader och delar till huvud
bonader; med undantag av följande: 

Tillverkning utgående från material 
enligt vilket nummer som helst, 
utom material enligt samma nummer 
som produkten 

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

Tillverkning utgående från garn eller 
textilfibrer ( 6 ) 

ex kapitel 66 Paraplyer, parasoller, promenadkäppar, 
sittkäppar, piskor och ridspön samt 
delar till sådana artiklar; med undan
tag av följande: 

Tillverkning utgående från material 
enligt vilket nummer som helst, 
utom material enligt samma nummer 
som produkten 

6601 Paraplyer och parasoller (inbegripet 
käpparaplyer, trädgårdsparasoller och 
liknande parasoller) 

Tillverkning vid vilken värdet av allt 
använt material inte överstiger 50 % 
av produktens pris fritt fabrik 

Kapitel 67 Bearbetade fjädrar och dun samt varor 
tillverkade av fjädrar eller dun; konst
gjorda blommor; varor av människo
hår 

Tillverkning utgående från material 
enligt vilket nummer som helst, 
utom material enligt samma nummer 
som produkten 

ex kapitel 68 Varor av sten, gips, cement, asbest, 
glimmer eller liknande material; med 
undantag av följande: 

Tillverkning utgående från material 
enligt vilket nummer som helst, 
utom material enligt samma nummer 
som produkten 

ex 6803 00 Varor av skiffer eller agglomererad 
skiffer 

Tillverkning utgående från bearbetad 
skiffer 

ex 6812 Varor av asbest; blandningar på basis 
av asbest eller på basis av asbest och 
magnesiumkarbonat 

Tillverkning utgående från material 
enligt vilket nummer som helst
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(1) (2) (3) eller (4) 

ex 6814 Varor av glimmer, inbegripet agg
lomererad eller rekonstruerad glim
mer, på underlag av papper, papp eller 
annat material 

Tillverkning utgående från bearbetad 
glimmer (även agglomererad eller re
konstruerad glimmer) 

Kapitel 69 Keramiska produkter Tillverkning utgående från material 
enligt vilket nummer som helst, 
utom material enligt samma nummer 
som produkten 

ex kapitel 70 Glas och glasvaror; med undantag av 
följande: 

Tillverkning utgående från material 
enligt vilket nummer som helst, 
utom material enligt samma nummer 
som produkten 

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

- Glasplattor (substrat), täckta med ett 
dielektriskt metallskikt, utgörande 
halvledare enligt SEMII:s standard ( 8 ) 

Tillverkning utgående från icke-täckta 
glasplattor (substrat) enligt nr 7006 

- Annat Tillverkning utgående från material 
enligt nr 7001 

7007 Säkerhetsglas bestående av härdat eller 
laminerat glas 

Tillverkning utgående från material 
enligt nr 7001 

7008 Flerväggiga isolerrutor av glas Tillverkning utgående från material 
enligt nr 7001 

7009 Speglar av glas, inbegripet backspeg
lar, 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 trans
port eller förpackning av varor; kon
serveringsburkar av glas; proppar, lock 
och andra tillslutningsanordningar av 
glas 

Tillverkning utgående från material 
enligt vilket nummer som helst, 
utom material enligt samma nummer 
som produkten 
eller 
slipning av glasvaror, om värdet av 
sådan vara i oslipat skick inte översti
ger 50 % av produktens pris fritt fa
brik 

7013 Glasvaror av sådana slag som används 
som bords-, köks-, toalett- eller kon
torsartiklar, för prydnadsändamål 
inomhus eller för liknande ändamål 
(andra än sådana som omfattas av nr 
7010 eller 7018) 

Tillverkning utgående från material 
enligt vilket nummer som helst, 
utom material enligt samma nummer 
som produkten 
eller 
slipning av glasvaror, om värdet av 
sådan vara i oslipat skick inte översti
ger 50 % av produktens pris fritt fa
brik, 
eller 
dekorering för hand (utom serigrafiskt 
tryck) av munblåsta glasvaror, om vär
det av den munblåsta glasvaran inte 
överstiger 50 % av produktens pris 
fritt fabrik 

ex 7019 Varor (andra än garn) av glasfibrer Tillverkning utgående från 

– förgarn (slivers), roving och andra 
fiberknippen eller garn, ofärgat, 
även huggna, eller 

– glasull

SV L 127/1388 Europeiska unionens officiella tidning 14.5.2011

1635 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 31 schwedischer Vertragstext (Normativer Teil)1390 von 1432

www.parlament.gv.at



(1) (2) (3) eller (4) 

ex kapitel 71 Naturpärlor och odlade pärlor, ädels
tenar och halvädelstenar, ädla metaller 
och metaller med plätering av ädel 
metall samt varor av sådana produk
ter; oäkta smycken; mynt; med undan
tag av följande: 

Tillverkning utgående från material 
enligt vilket nummer som helst, 
utom material enligt samma nummer 
som produkten 

7101 Naturpärlor och odlade pärlor, även 
bearbetade eller sorterade men inte 
uppträdda, monterade eller infattade; 
naturpärlor eller odlade pärlor, tempo
rärt uppträdda för att underlätta trans
porten 

Tillverkning utgående från material 
enligt vilket nummer som helst, 
utom material enligt samma nummer 
som produkten 

Tillverkning vid vilken värdet av allt 
använt material inte överstiger 50 % 
av produktens pris fritt fabrik 

7102, 7103 och 7104 Diamanter, andra ädelstenar och hal
vädelstenar (naturliga, syntetiska eller 
rekonstruerade) 

Tillverkning utgående från obearbe
tade ädelstenar eller halvädelstenar 
eller 
Tillverkning utgående från material 
enligt vilket nummer som helst, 
utom material enligt samma nummer 
som produkten 

7106, 7108 och 7110 Ädla metaller: 

- Obearbetade Tillverkning utgående från material 
som inte klassificeras enligt nr 7106, 
7108 eller 7110, 
eller 
elektrolytisk, termisk eller kemisk se
parering 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 obearbe
tade ädla metaller 

7107, 7109 och 7111 Metall med plätering av ädel metall, 
obearbetade eller i form av halvfab
rikat 

Tillverkning utgående från material 
enligt vilket nummer som helst 

7116 Varor bestående av naturpärlor eller 
odlade pärlor eller av ädelstenar eller 
halvädelstenar (naturliga, syntetiska el
ler rekonstruerade) 

Tillverkning vid vilken värdet av allt 
använt material inte överstiger 50 % 
av produktens pris fritt fabrik 

7117 Oäkta smycken Tillverkning utgående från material 
enligt vilket nummer som helst, 
utom material enligt samma nummer 
som produkten 
eller 

tillverkning utgående från delar av oä
del metall, som inte har överdrag av 
eller är belagda med ädla metaller, om 
värdet av allt använt material inte 
överstiger 50 % av produktens pris 
fritt fabrik 

ex kapitel 72 Järn och stål; med undantag av föl
jande: 

Tillverkning utgående från material 
enligt vilket nummer som helst, 
utom material enligt samma nummer 
som produkten 

7207 Halvfärdiga produkter av järn eller 
olegerat stål 

Tillverkning utgående från material 
enligt nr 7201, 7202, 7203, 7204, 
7205 eller 7206
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7208–7216 Valsade platta produkter, stång och 
profiler, av järn eller olegerat stål 

Tillverkning utgående från göt, andra 
obearbetade former eller halvfärdigt 
material enligt nr 7206 eller 7207 

7217 Tråd av järn eller olegerat stål Tillverkning utgående från halvfärdigt 
material enligt nr 7207 

7218 91 och 7218 99 Halvfärdiga produkter: Tillverkning utgående från material 
enligt nr 7201, 7202, 7203, 7204, 
7205 eller 7218 10 

7219–7222 Valsade platta produkter, stång och 
profiler, av rostfritt stål 

Tillverkning utgående från göt, andra 
obearbetade former eller halvfärdigt 
material enligt nr 7218 

7223 Tråd av rostfritt stål Tillverkning utgående från halvfärdigt 
material enligt nr 7218 

7224 90 Halvfärdiga produkter: Tillverkning utgående från material 
enligt nr 7201, 7202, 7203, 7204, 
7205 eller 7224 10 

7225–7228 Valsade platta produkter, varmvalsad 
stång i oregelbundet upprullade ringar; 
profiler av annat legerat stål; ihåligt 
borrstål av legerat eller olegerat stål 

Tillverkning utgående från göt, andra 
obearbetade former eller halvfärdig a 
produkter enligt nr 7206, 7207, 7218 
eller 7224 

7229 Tråd av annat legerat stål Tillverkning utgående från halvfärdigt 
material enligt nr 7224 

ex kapitel 73 Varor av järn eller stål; med undantag 
av följande: 

Tillverkning utgående från material 
enligt vilket nummer som helst, 
utom material enligt samma nummer 
som produkten 

7301 10 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, 
rälskarvjärn, rälstolar, rälstolskilar, un
derläggsplattor, klämplattor, spårhål
lare, 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 

7307 21–7307 29 Rördelar av rostfritt stål Svarvning, borrning, brotschning, 
gängning, gradning och sandblästring 
av smidda ämnen, vars totala värde 
inte överstiger 35 % av produktens 
pris fritt fabrik 

7308 Konstruktioner (med undantag av 
monterade eller monteringsfärdiga 
byggnader enligt nr 9406) och delar 
till konstruktioner (t.ex. broar, brosek
tioner, slussportar, torn, fackverksmas
ter, tak, fackverk till tak, dörrar, föns
ter, dörr- och fönsterkarmar, dörrt
rösklar, fönsterluckor, räcken och pe
lare), av järn eller stål; plåt, stång, pro
filer, rör o.d. av järn eller stål, bearbe
tade för användning i konstruktioner 

Tillverkning utgående från material 
enligt vilket nummer som helst, 
utom material enligt samma nummer 
som produkten. Profiler framställda 
genom svetsning enligt nr 7301 får 
dock inte användas
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7315 20 Snökedjor o.d. Tillverkning vid vilken värdet av allt 
använt material enligt nr 7315 inte 
överstiger 50 % av produktens pris 
fritt fabrik 

ex kapitel 74 Koppar och varor av koppar; med un
dantag av följande: 

Tillverkning utgående från material 
enligt vilket nummer som helst, 
utom material enligt samma nummer 
som produkten. 

7403 21, 7403 22 och 
7403 29 

Kopparlegeringar Tillverkning utgående från material 
enligt vilket nummer som helst 

7407 Stång och profiler av koppar Tillverkning 

– utgående från material enligt vilket 
nummer som helst, utom material 
enligt samma nummer som produk
ten, och 

– vid vilken ärdet av allt använt mate
rial inte överstiger 50 % av produk
tens pris fritt fabrik 

7408 Tråd av koppar Tillverkning 

– utgående från material enligt vilket 
nummer som helst, utom material 
enligt samma nummer som produk
ten, och 

– vid vilken värdet av allt använt ma
terial inte överstiger 50 % av pro
duktens pris fritt fabrik 

7409 Plåt och band av koppar, med en 
tjocklek av mer än 0,15 mm 

Tillverkning 

– utgående från material enligt vilket 
nummer som helst, utom material 
enligt samma nummer som produk
ten, och 

– vid vilken värdet av allt använt ma
terial inte överstiger 50 % av pro
duktens pris fritt fabrik 

7410 Folier av koppar (även tryckta eller på 
baksidan förstärkta med papper, papp, 
plast eller liknande material) med en 
tjocklek (förstärkningsmaterial inte in
räknat) av högst 0,15 mm 

Tillverkning 

– utgående från material enligt vilket 
nummer som helst, utom material 
enligt samma nummer som produk
ten, och 

– vid vilken värdet av allt använt ma
terial inte överstiger 50 % av pro
duktens pris fritt fabrik 

7411 Rör av koppar Tillverkning 

– utgående från material enligt vilket 
nummer som helst, utom material 
enligt samma nummer som produk
ten, och 

– vid vilken värdet av allt använt ma
terial inte överstiger 50 % av pro
duktens pris fritt fabrik 

Kapitel 75 Nickel och varor av nickel Tillverkning utgående från material 
enligt vilket nummer som helst, 
utom material enligt samma nummer 
som produkten 

ex kapitel 76 Aluminium och varor av aluminium; 
med undantag av följande: 

Tillverkning utgående från material 
enligt vilket nummer som helst, 
utom material enligt samma nummer 
som produkten
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7601 Aluminium i obearbetad form Tillverkning utgående från material 
enligt vilket nummer som helst, 
utom material enligt samma nummer 
som produkten 
eller 
tillverkning genom termisk eller elekt
rolytisk behandling av olegerat alumi
nium eller av avfall eller skrot av alu
minium 

7604 Stång och profiler av aluminium Tillverkning 

– utgående från material enligt vilket 
nummer som helst, utom material 
enligt samma nummer som produk
ten, och 

– vid vilken värdet av allt använt ma
terial inte överstiger 50 % av pro
duktens pris fritt fabrik 

7605 Tråd av aluminium Tillverkning 

– utgående från material enligt vilket 
nummer som helst, utom material 
enligt samma nummer som produk
ten, och 

– vid vilken värdet av allt använt ma
terial inte överstiger 50 % av pro
duktens pris fritt fabrik 

7606 Plåt och band av aluminium, med en 
tjocklek av mer än 0,2 mm 

Tillverkning 

– utgående från material enligt vilket 
nummer som helst, utom material 
enligt samma nummer som produk
ten, och 

– vid vilken värdet av allt använt ma
terial inte överstiger 50 % av pro
duktens pris fritt fabrik 

7607 Folier av aluminium (även tryckta eller 
på baksidan förstärkta med papper, 
papp, plast eller liknande material) 
med en tjocklek (förstärkningsmaterial 
inte inräknat) av högst 0,2 mm 

Tillverkning utgående från material 
enligt vilket nummer som helst, 
utom material enligt samma nummer 
som produkten och enligt nr 7606 

7608 Rör av aluminium Tillverkning 

– utgående från material enligt vilket 
nummer som helst, utom material 
enligt samma nummer som produk
ten, och 

– vid vilken värdet av allt använt ma
terial inte överstiger 50 % av pro
duktens pris fritt fabrik 

7609 Rördelar (t.ex. kopplingar, knärör och 
muffar) av aluminium 

Tillverkning 

– utgående från material enligt vilket 
nummer som helst, utom material 
enligt samma nummer som produk
ten, och 

– vid vilken värdet av allt använt ma
terial inte överstiger 50 % av pro
duktens pris fritt fabrik 

7616 99 Andra varor av aluminium Tillverkning utgående från material 
enligt vilket nummer som helst 

Kapitel 77 Reserverat för eventuell framtida an
vändning i Harmoniserade systemet
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ex kapitel 78 Bly och varor av bly; med undantag 
av följande: 

Tillverkning utgående från material 
enligt vilket nummer som helst, 
utom material enligt samma nummer 
som produkten 

7801 Bly i obearbetad form Tillverkning utgående från material 
enligt vilket nummer som helst, 
utom material enligt samma nummer 
som produkten. Avfall och skrot en
ligt nr 7802 får dock inte användas 

ex kapitel 79 Zink och varor av zink; med undantag 
av följande: 

Tillverkning utgående från material 
enligt vilket nummer som helst, 
utom material enligt samma nummer 
som produkten. 

7901 Zink i obearbetad form Tillverkning utgående från material 
enligt vilket nummer som helst, 
utom material enligt samma nummer 
som produkten. Avfall och skrot en
ligt nr 7902 får dock inte användas 

Kapitel 80 Tenn och varor av tenn Tillverkning utgående från material 
enligt vilket nummer som helst, 
utom material enligt samma nummer 
som produkten 

Kapitel 81 Andra oädla metaller; kermeter; varor 
av dessa material 

Tillverkning utgående från material 
enligt vilket nummer som helst 

ex kapitel 82 Verktyg, redskap, knivar, skedar och 
gafflar av oädel metall; delar av oädel 
metall till sådana artiklar; med undan
tag av följande: 

Tillverkning utgående från material 
enligt vilket nummer som helst, 
utom material enligt samma nummer 
som produkten 

8206 Satser av handverktyg enligt två eller 
flera av nr 8202–8205, i detaljhan
delsförpackningar 

Tillverkning vid vilken allt använt ma
terial klassificeras enligt ett annat 
nummer än nr 8202–8205. Verktyg 
enligt nr 8202–8205 får dock ingå i 
satsen, om deras totala värde inte 
överstiger 15 % av satsens pris fritt 
fabrik 

8207 13–8207 30 Verktyg för berg- eller jordborrning; 
dragskivor och matriser för dragning 
eller strängpressning av metall: verk
tyg för pressning eller stansning 

Tillverkning 

– utgående från material enligt vilket 
nummer som helst, utom material 
enligt samma nummer som produk
ten, och 

– vid vilken värdet av allt använt ma
terial inte överstiger 40 % av pro
duktens pris fritt fabrik 

8207 40–8207 90 Verktyg för gängning; verktyg för 
borrning, andra än för berg- eller jord
borrning; verktyg för arborrning o.d. 
eller driftning; verktyg för fräsning; 
verktyg för svarvning; andra utbytbara 
verktyg 

Tillverkning utgående från material 
enligt vilket nummer som helst, 
utom material enligt samma nummer 
som produkten 

8208 Knivar och skärstål för maskiner eller 
mekaniska apparater 

Tillverkning utgående från material 
enligt vilket nummer som helst, 
utom material enligt samma nummer 
som produkten 

8211 10–8211 93 och 
8211 95 

Knivar med skärande egg, även tandad 
(inbegripet trädgårdsknivar), andra än 
knivar enligt nr 8208 

Tillverkning utgående från material 
enligt vilket nummer som helst, 
utom material enligt samma nummer 
som produkten. Knivblad och kniv
skaft av oädel metall får dock använ
das
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8214 Andra skär- och klippverktyg (t.ex. 
hårklippningsmaskiner, huggknivar 
och hackknivar för slakterier och char
kuterier eller för hushållsbruk, pap
persknivar); artiklar och satser av ar
tiklar för manikyr eller pedikyr (inbe
gripet nagelfilar) 

Tillverkning utgående från material 
enligt vilket nummer som helst, 
utom material enligt samma nummer 
som produkten. Handtag och skaft av 
oädel metall får dock användas 

8215 Skedar, gafflar, slevar, tårtspadar, fisk
knivar, smörknivar, sockertänger och 
liknande köks- och bordsartiklar 

Tillverkning utgående från material 
enligt vilket nummer som helst, 
utom material enligt samma 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 nummer som helst, 
utom material enligt samma nummer 
som produkten 

8302 41 Andra beslag och liknande artiklar, 
lämpliga för byggnader 

Tillverkning utgående från material 
enligt vilket nummer som helst, 
utom material enligt samma nummer 
som produkten. Annat material enligt 
nr 8302 får dock användas, om dess 
totala värde inte överstiger 20 % av 
produktens pris fritt fabrik 

8302 60 Automatiska dörrstängare Tillverkning utgående från material 
enligt vilket nummer som helst, 
utom material enligt samma nummer 
som produkten. Annat material enligt 
nr 8302 får dock användas, om dess 
totala värde inte överstiger 20 % av 
produktens pris fritt fabrik 

8306 21–8306 29 Statyetter och andra prydnadsföremål 
av oädel metall 

Tillverkning utgående från material 
enligt vilket nummer som helst, 
utom material enligt samma nummer 
som produkten. Annat material enligt 
nr 8306 får dock användas, om dess 
totala värde inte överstiger 30 % av 
produktens pris fritt fabrik 

ex kapitel 84 Kärnreaktorer, ångpannor, maskiner 
och apparater och mekaniska redskap; 
delar till sådana varor; med undantag 
av följande: 

Tillverkning utgående från material 
enligt vilket nummer som helst, 
utom material enligt samma nummer 
som produkten 

Tillverkning vid vilken värdet av allt 
använt material inte överstiger 50 % 
av produktens pris fritt fabrik 

8401 Kärnreaktorer; obestrålade bränsleele
ment för kärnreaktorer; maskiner och 
apparater för isotopseparation 

Tillverkning utgående från material 
enligt vilket nummer som helst, 
utom material enligt samma nummer 
som produkten 

Tillverkning vid vilken värdet av allt 
använt material inte överstiger 45 % 
av produktens pris fritt fabrik 

8404 Hjälpapparater för användning tillsam
mans med ånggeneratorer eller värme
pannor enligt nr 8402 eller 8403; 
kondensorer för ångmaskiner 

Tillverkning utgående från material 
enligt vilket nummer som helst, 
utom material enligt samma nummer 
som produkten 

Tillverkning vid vilken värdet av allt 
använt material inte överstiger 45 % 
av produktens pris fritt fabrik 

8407 Förbränningskolvmotorer med gnist
tändning och med fram- och återgå
ende eller roterande kolvar 

Tillverkning vid vilken värdet av allt 
använt material inte överstiger 50 % 
av produktens pris fritt fabrik 

8408 Förbränningskolvmotorer med kom
pressionständning (diesel- eller semi
dieselmotorer) 

Tillverkning vid vilken värdet av allt 
använt material inte överstiger 50 % 
av produktens pris fritt fabrik
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8423 Vågar (med undantag av vågar käns
liga för 0,05 g eller mindre), inbegri
pet räkne- och kontrollvågar; vikter av 
alla slag för vågar 

Tillverkning utgående från material 
enligt vilket nummer som helst, 
utom material enligt samma nummer 
som produkten 

Tillverkning vid vilken värdet av allt 
använt material inte överstiger 45 % 
av produktens pris fritt fabrik 

8425 Taljor och lyftblock; vinschar och 
gångspel; domkrafter 

Tillverkning utgående från material 
enligt vilket nummer som helst, 
utom material enligt samma nummer 
som produkten 

Tillverkning vid vilken värdet av allt 
använt material inte överstiger 45 % 
av produktens pris fritt fabrik 

8426 Lyftkranar, inbegripet kabelkranar och 
mobila portallyftare; grensletruckar 
och krantruckar 

Tillverkning utgående från material 
enligt vilket nummer som helst, 
utom material enligt samma nummer 
som produkten 

Tillverkning vid vilken värdet av allt 
använt material inte överstiger 45 % 
av produktens pris fritt fabrik 

8427 Gaffeltruckar; andra truckar samt icke 
självgående vagnar, med lyft- eller an
nan hanteringsutrutsning 

Tillverkning vid vilken värdet av allt 
använt material inte överstiger 50 % 
av produktens pris fritt fabrik 

8428 Andra maskiner och apparater för 
lyftning eller annan hantering, last
ning, lossning eller transport (t.ex. his
sar, rulltrappor, transportörer och lin
banor) 

Tillverkning utgående från material 
enligt vilket nummer som helst, 
utom material enligt samma nummer 
som produkten 

Tillverkning vid vilken värdet av allt 
använt material inte överstiger 45 % 
av produktens pris fritt fabrik 

8429 Självgående bladschaktmaskiner, väg
hyvlar, skrapor, grävmaskiner, lastare, 
stampmaskiner och vägvältar: 

Tillverkning utgående från material 
enligt vilket nummer som helst, 
utom material enligt samma nummer 
som produkten 

Tillverkning vid vilken värdet av allt 
använt material inte överstiger 45 % 
av produktens pris fritt fabrik 

8430 Andra maskiner och apparater för 
grävning, hyvling, planering, stamp
ning, tillpackning, schaktning, borr
ning eller brytning av jord, sten, mi
neral eller malm; pålningsmaskiner 
och påluppdragsmaskiner; snöplogar 
och snöslungor 

Tillverkning utgående från material 
enligt vilket nummer som helst, 
utom material enligt samma nummer 
som produkten 

Tillverkning vid vilken värdet av allt 
använt material inte överstiger 45 % 
av produktens pris fritt fabrik 

8432 Maskiner och redskap för lantbruk, 
trädgårdsskötsel eller skogsbruk, av
sedda för jordens beredning eller od
ling; vältar för gräsmattor eller idrotts
platser 

Tillverkning utgående från material 
enligt vilket nummer som helst, 
utom material enligt samma nummer 
som produkten 

Tillverkning vid vilken värdet av allt 
använt material inte överstiger 45 % 
av produktens pris fritt fabrik 

8433 Maskiner och redskap för skörd eller 
tröskning, inbegripet halm- eller fo
derpressar; gräsklippningsmaskiner 
och slåttermaskiner; maskiner för ren
göring eller sortering av ägg, frukt el
ler andra jordbruksprodukter, andra 
än maskiner enligt nr 8437 

Tillverkning utgående från material 
enligt vilket nummer som helst, 
utom material enligt samma nummer 
som produkten 

Tillverkning vid vilken värdet av allt 
använt material inte överstiger 45 % 
av produktens pris fritt fabrik 

8434 Mjölkningsmaskiner samt maskiner 
och apparater för mejerihanteringen 

Tillverkning utgående från material 
enligt vilket nummer som helst, 
utom material enligt samma nummer 
som produkten 

Tillverkning vid vilken värdet av allt 
använt material inte överstiger 45 % 
av produktens pris fritt fabrik 

8443 Tryckpressar som används för tryck
ning med tryckplåtar, tryckcylindrar 
och andra tryckformar enligt nr 8442; 
andra skrivare, kopieringsapparater 
och telefaxapparater, även kombine
rade; delar och tillbehör 

Tillverkning vid vilken värdet av allt 
använt material inte överstiger 45 % 
av produktens pris fritt fabrik
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8444 Maskiner för sprutning, sträckning, 
texturering eller nedskärning av konst
fibermaterial 

Tillverkning utgående från material 
enligt vilket nummer som helst, 
utom material enligt samma nummer 
som produkten 

Tillverkning vid vilken värdet av allt 
använt material inte överstiger 45 % 
av produktens pris fritt fabrik 

8445 Maskiner för beredning av textilfibrer; 
maskiner för spinning, tvinning eller 
snodd av textilgarn samt andra maski
ner för framställning av textilgarn; 
maskiner för spolning (inbegripet 
väftspolmaskiner), rullning eller 
haspling av textilgarn samt maskiner 
för beredning av textilgarn för an
vändning i maskiner enligt nr 8446 
eller 8447 

Tillverkning utgående från material 
enligt vilket nummer som helst, 
utom material enligt samma nummer 
som produkten 

Tillverkning vid vilken värdet av allt 
använt material inte överstiger 45 % 
av produktens pris fritt fabrik 

8446 Vävstolar Tillverkning utgående från material 
enligt vilket nummer som helst, 
utom material enligt samma nummer 
som produkten 

Tillverkning vid vilken värdet av allt 
använt material inte överstiger 45 % 
av produktens pris fritt fabrik 

8447 Trikåmaskiner, maskbondningsmaski
ner, maskiner för tillverkning av över
spunnet garn, tyll, spetsar, broderier, 
snörmakeriarbeten, flätor eller nät
knytningar samt maskiner för tuftning 

Tillverkning utgående från material 
enligt vilket nummer som helst, 
utom material enligt samma nummer 
som produkten 

Tillverkning vid vilken värdet av allt 
använt material inte överstiger 45 % 
av produktens pris fritt fabrik 

8456 Verktygsmaskiner för avverkande be
arbetning av alla slags material med 
laser eller annan ljus- eller fotonstråle, 
ultraljud, elektroerosion, elektrok
emisk process, elektronstråle, jonstråle 
eller plasmaljusbåge 

Tillverkning utgående från material 
enligt vilket nummer som helst, 
utom material enligt samma nummer 
som produkten 

Tillverkning vid vilken värdet av allt 
använt material inte överstiger 45 % 
av produktens pris fritt fabrik 

8457 Fleroperationsmaskiner, enstations
maskiner med mer än en bearbet
ningsenhet samt transfermaskiner, för 
metallbearbetning 

Tillverkning utgående från material 
enligt vilket nummer som helst, 
utom material enligt samma nummer 
som produkten 

Tillverkning vid vilken värdet av allt 
använt material inte överstiger 45 % 
av produktens pris fritt fabrik 

8458 Svarvar (inbegripet fleroperationssvar
var) för avlägsnande av metall 

Tillverkning utgående från material 
enligt vilket nummer som helst, 
utom material enligt samma nummer 
som produkten 

Tillverkning vid vilken värdet av allt 
använt material inte överstiger 45 % 
av produktens pris fritt fabrik 

8459 Verktygsmaskiner (inbegripet borr-, 
fräs- och gängenheter) för borrning, 
arborrning, fräsning eller gängskärning 
i metall, andra än svarvar (inbegripet 
fleroperationssvarvar) enligt nr 8458 

Tillverkning utgående från material 
enligt vilket nummer som helst, 
utom material enligt samma nummer 
som produkten 

Tillverkning vid vilken värdet av allt 
använt material inte överstiger 45 % 
av produktens pris fritt fabrik 

8460 Verktygsmaskiner för gradning, skärp
ning, slipning, hening, läppning, pole
ring eller annan ytbehandling av 
metall eller kermet med hjälp av 

Tillverkning utgående från material 
enligt vilket nummer som helst, 
utom material enligt samma nummer 
som produkten 

Tillverkning vid vilken värdet av allt 
använt material inte överstiger 45 % 
av produktens pris fritt fabrik
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slipstenar, slipmedel eller polerdon, 
andra än kuggskärnings- och kuggslip
maskiner enligt nr 8461 

8461 Verktygsmaskiner för hyvling, stick
ning, driftning, kuggskärning, kuggs
lipning, sågning eller kapning samt 
andra verktygsmaskiner för avver
kande bearbetning av metall eller an
nan kermet, inte nämnda eller inbe
gripna någon annanstans 

Tillverkning utgående från material 
enligt vilket nummer som helst, 
utom material enligt samma nummer 
som produkten 

Tillverkning vid vilken värdet av allt 
använt material inte överstiger 45 % 
av produktens pris fritt fabrik 

8462 Verktygsmaskiner (inbegripet pressar) 
för bearbetning av metall genom 
smidning; verktygsmaskiner (inbegri
pet pressar) för bearbetning av metall 
genom bockning, falsning, riktning, 
klippning eller stansning; pressar för 
bearbetning av metall eller metallkar
bider, inte nämnda ovan 

Tillverkning utgående från material 
enligt vilket nummer som helst, 
utom material enligt samma nummer 
som produkten 

Tillverkning vid vilken värdet av allt 
använt material inte överstiger 45 % 
av produktens pris fritt fabrik 

8463 Andra verktygsmaskiner för icke av
verkande bearbetning av metall eller 
annan kermet 

Tillverkning utgående från material 
enligt vilket nummer som helst, 
utom material enligt samma nummer 
som produkten 

Tillverkning vid vilken värdet av allt 
använt material inte överstiger 45 % 
av produktens pris fritt fabrik 

8464 Verktygsmaskiner för bearbetning av 
sten, keramiska produkter, betong, as
bestcement eller liknande mineraliska 
material eller för bearbetning av glas i 
kallt tillstånd 

Tillverkning utgående från material 
enligt vilket nummer som helst, 
utom material enligt samma nummer 
som produkten 

Tillverkning vid vilken värdet av allt 
använt material inte överstiger 45 % 
av produktens pris fritt fabrik 

8465 Verktygsmaskiner (inbegripet maski
ner för spikning, klamring, limning 
eller annan sammansättning) för bear
betning av trä, kork, ben, hårdgummi, 
hårdplast eller liknande hårda material 

Tillverkning utgående från material 
enligt vilket nummer som helst, 
utom material enligt samma nummer 
som produkten 

Tillverkning vid vilken värdet av allt 
använt material inte överstiger 45 % 
av produktens pris fritt fabrik 

8466 Delar och tillbehör som är lämpliga 
att användas uteslutande eller huvud
sakligen till maskiner enligt nr 
8456–8465, inbegripet hållare för ar
betsstycken eller verktyg, självöpp
nande gänghuvuden, delningsdockor 
och annan speciell utrustning för 
verktygsmaskiner; verktygshållare till 
alla slags handverktyg 

Tillverkning utgående från material 
enligt vilket nummer som helst, 
utom material enligt samma nummer 
som produkten 

Tillverkning vid vilken värdet av allt 
använt material inte överstiger 45 % 
av produktens pris fritt fabrik 

8467 Handverktyg, pneumatiska, hydrau
liska eller med inbyggd elektrisk eller 
icke elektrisk motor 

Tillverkning utgående från material 
enligt vilket nummer som helst, 
utom material enligt samma nummer 
som produkten 

Tillverkning vid vilken värdet av allt 
använt material inte överstiger 45 % 
av produktens pris fritt fabrik 

8469 Skrivmaskiner, andra än skrivare enligt 
nr 8443; ordbehandlingsmaskiner 

Tillverkning utgående från material 
enligt vilket nummer som helst, 
utom material enligt samma nummer 
som produkten 

Tillverkning vid vilken värdet av allt 
använt material inte överstiger 45 % 
av produktens pris fritt fabrik
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8470 Räknemaskiner och maskiner i fickfor
mat, med räknefunktion, för upptag
ning, återgivning och avläsning av 
data; bokföringsmaskiner, franko
stämplingsmaskiner, biljettmaskiner 
och liknande maskiner och apparater, 
med inbyggt räkneverk; kassakontroll
apparater 

Tillverkning utgående från material 
enligt vilket nummer som helst, 
utom material enligt samma nummer 
som produkten 

Tillverkning vid vilken värdet av allt 
använt material inte överstiger 45 % 
av produktens pris fritt fabrik 

8471 Maskiner för automatisk databehand
ling och enheter till sådana maskiner; 
magnetiska och optiska läsare, maski
ner för överföring av data till databä
rare i kodad form samt maskiner för 
bearbetning av sådana data, inte 
nämnda eller inbegripna någon an
nanstans 

Tillverkning utgående från material 
enligt vilket nummer som helst, 
utom material enligt samma nummer 
som produkten 

Tillverkning vid vilken värdet av allt 
använt material inte överstiger 45 % 
av produktens pris fritt fabrik 

8474 Maskiner och apparater för sortering, 
siktning, avskiljning, tvättning, kross
ning, malning, blandning eller knåd
ning av jord, sten, malm eller andra 
mineraliska ämnen i fast form (inbe
gripet pulver- eller pastaform); maski
ner och apparater för agglomerering, 
formning eller gjutning av fasta mine
raliska bränslen, keramiska massor, 
icke hårdnad betong, gips eller andra 
mineraliska produkter i pulver- eller 
pastaform; maskiner för tillverkning 
av gjutformar av sand 

Tillverkning utgående från material 
enligt vilket nummer som helst, 
utom material enligt samma nummer 
som produkten 

Tillverkning vid vilken värdet av allt 
använt material inte överstiger 45 % 
av produktens pris fritt fabrik 

8480 Formflaskor för metallgjuterier; bot
tenplattor till gjutformar; gjutmodeller; 
gjutformar och andra formar för me
tall (andra än götkokiller), metallkarbi
der, glas, mineraliska ämnen, gummi 
eller plast 

Tillverkning utgående från material 
enligt vilket nummer som helst, 
utom material enligt samma nummer 
som produkten 

Tillverkning vid vilken värdet av allt 
använt material inte överstiger 45 % 
av produktens pris fritt fabrik 

ex kapitel 85 Elektriska maskiner och apparater, 
elektrisk materiel samt delar till så
dana varor; apparater för inspelning 
eller återgivning av ljud, apparater 
för inspelning eller återgivning av bil
der och ljud för television samt delar 
och tillbehör till sådana apparater; 
med undantag av följande: 

Tillverkning utgående från material 
enligt vilket nummer som helst, 
utom material enligt samma nummer 
som produkten 

Tillverkning vid vilken värdet av allt 
använt material inte överstiger 45 % 
av produktens pris fritt fabrik 

8504 Elektriska transformatorer, statiska 
omformare (t.ex. likriktare) och induk
tansspolar 

Tillverkning vid vilken värdet av allt 
använt material inte överstiger 45 % 
av produktens pris fritt fabrik 

8505 Elektromagneter; permanentmagneter 
samt varor avsedda att tjänstgöra 
som permanentmagneter efter magne
tisering; magnetchuckar och andra 
elektromagnetiska eller permanent
magnetiska uppspänningsanordningar; 
elektromagnetiska kopplingar och 
bromsar; elektromagnetiska lyftdon 

Tillverkning utgående från material 
enligt vilket nummer som helst, 
utom material enligt samma nummer 
som produkten 

Tillverkning vid vilken värdet av allt 
använt material inte överstiger 50 % 
av produktens pris fritt fabrik 

8508 Dammsugare Tillverkning utgående från material 
enligt vilket nummer som helst, 
utom material enligt samma nummer 
som produkten 

Tillverkning vid vilken värdet av allt 
använt material inte överstiger 50 % 
av produktens pris fritt fabrik 

8509 Elektromekaniska hushållsapparater 
med inbyggd elektrisk motor, andra 
än dammsugare enligt nr 8508 

Tillverkning utgående från material 
enligt vilket nummer som helst, 
utom material enligt samma nummer 
som produkten 

Tillverkning vid vilken värdet av allt 
använt material inte överstiger 50 % 
av produktens pris fritt fabrik
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8511 Elektrisk tändnings- och startutrust
ning av sådana slag som används till 
förbränningsmotorer med gnist- eller 
kompressionständning; generatorer 
(för likström eller växelström) och 
bakströmsreläer av sådana slag som 
används tillsammans med förbrän
ningsmotorer 

Tillverkning utgående från material 
enligt vilket nummer som helst, 
utom material enligt samma nummer 
som produkten 

Tillverkning vid vilken värdet av allt 
använt material inte överstiger 50 % 
av produktens pris fritt fabrik 

8512 Elektrisk belysnings- och signalutrust
ning (med undantag av varor enligt nr 
8539), elektriska vindrutetorkare samt 
elektriska avfrostnings- och avim
ningsanordningar, av sådana slag 
som används till cyklar eller motorfor
don 

Tillverkning utgående från material 
enligt vilket nummer som helst, 
utom material enligt samma nummer 
som produkten 

Tillverkning vid vilken värdet av allt 
använt material inte överstiger 50 % 
av produktens pris fritt fabrik 

8514 Elektriska ugnar för industri- eller la
boratoriebruk (inbegripet sådana som 
arbetar med induktion eller dielektrisk 
förlust); annan industri- eller laborato
rieutrustning, för värmebehandling av 
material, medelst induktion eller die
lektrisk förlust 

Tillverkning utgående från material 
enligt vilket nummer som helst, 
utom material enligt samma nummer 
som produkten 

Tillverkning vid vilken värdet av allt 
använt material inte överstiger 50 % 
av produktens pris fritt fabrik 

8515 Maskiner och apparater för lödning 
eller svetsning, elektriska (inbegripet 
sådana som arbetar med elektriskt 
uppvärmd gas) eller arbetande med 
laser eller annan ljus- eller fotonstråle, 
ultraljud, elektronstråle, magnetpuls 
eller plasmaljusbåge, inbegripet sådana 
som också kan användas för skärning; 
elektriska maskiner och apparater för 
varmsprutning av metall eller kerme
ter 

Tillverkning utgående från material 
enligt vilket nummer som helst, 
utom material enligt samma nummer 
som produkten 

Tillverkning vid vilken värdet av allt 
använt material inte överstiger 50 % 
av produktens pris fritt fabrik 

8516 Elektriska genomströmnings- eller för
rådsvarmvattenberedare och doppvär
mare; elektriska apparater för rums
uppvärmning eller för uppvärmning 
av marken; elektriska värmeapparater 
för hårbehandling eller för torkning 
av händerna; Elektriska stryk- och 
pressjärn; andra elektriska värmeappa
rater av sådana slag som används för 
hushållsbruk; elektriska värmemot
stånd, andra än sådana enligt nr 8545 

Tillverkning utgående från material 
enligt vilket nummer som helst, 
utom material enligt samma nummer 
som produkten 

Tillverkning vid vilken värdet av allt 
använt material inte överstiger 50 % 
av produktens pris fritt fabrik 

8519 Apparater för ljudinspelning eller lju
dåtergivning 

Tillverkning vid vilken värdet av allt 
använt material inte överstiger 50 % 
av produktens pris fritt fabrik 

8521 Apparater för inspelning eller återgiv
ning av videosignaler, även med in
byggd videotuner 

Tillverkning vid vilken värdet av allt 
använt material inte överstiger 45 % 
av produktens pris fritt fabrik 

8523 Skivor, band, icke-flyktiga halvledar
minnen, smartkort och andra medier 
för inspelning av ljud eller av andra 
fenomen, även inspelade, inbegripet 
matriser och förlagor (masters) för 
framställning av skivor med undantag 
av produkter enligt kapitel 37 

Tillverkning vid vilken värdet av allt 
använt material inte överstiger 50 % 
av produktens pris fritt fabrik
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8525 Apparater för sändning av rundradio 
eller television, även med inbyggd ut
rustning för mottagning, ljudinspel
ning eller ljudåtergivning; televisions
kameror, digitala kameror och video
kameror 

Tillverkning vid vilken värdet av allt 
använt material inte överstiger 50 % 
av produktens pris fritt fabrik 

8526 Radarapparater, apparater för radio
navigering samt apparater för radio
manövrering eller radiostyrning 

Tillverkning vid vilken värdet av allt 
använt material inte överstiger 50 % 
av produktens pris fritt fabrik 

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

Tillverkning vid vilken värdet av allt 
använt material inte överstiger 45 % 
av produktens pris fritt fabrik 

8528 Monitorer och projektorer utan in
byggd televisionsmottagare; televi
sionsmottagare, även med inbyggd 
rundradiomottagare eller inbyggd ut
rustning för inspelning eller återgiv
ning av ljud eller videosignaler 

Tillverkning vid vilken värdet av allt 
använt material inte överstiger 45 % 
av produktens pris fritt fabrik 

8529 Delar som är lämpliga att användas 
uteslutande eller huvudsakligen till ap
parater enligt nr 8525–8528 

Tillverkning vid vilken värdet av allt 
använt material inte överstiger 50 % 
av produktens pris fritt fabrik 

8530 Elektrisk signalerings-, säkerhets- eller 
trafikövervakningsutrustning för järn
vägar, spårvägar, landsvägar, gator, 
floder, kanaler, parkeringsplatser, 
hamnanläggningar eller flygfält (andra 
än sådana enligt nr 8608) 

Tillverkning utgående från material 
enligt vilket nummer som helst, 
utom material enligt samma nummer 
som produkten 

Tillverkning vid vilken värdet av allt 
använt material inte överstiger 50 % 
av produktens pris fritt fabrik 

8531 Elektriska signalapparater, akustiska el
ler visuella (t.ex. ringklockor, sirener, 
signaltablåer samt tjuvlarms- och 
brandlarmsapparater), andra än appa
rater enligt nr 8512 eller 8530 

Tillverkning utgående från material 
enligt vilket nummer som helst, 
utom material enligt samma nummer 
som produkten 

Tillverkning vid vilken värdet av allt 
använt material inte överstiger 50 % 
av produktens pris fritt fabrik 

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 (t.ex. 
strömställare, reläer, smältsäkringar, 
stötvågsfilter, stickproppar, uttag, 
lamphållare och andra kopplings
anordningar samt kopplingsdosor), 
för en driftspänning av högst 1 000 V; 
kopplingsdon för optiska fibrer eller 
för knippen eller kablar av optiska 
fibrer 

Tillverkning utgående från material 
enligt vilket nummer som helst, 
utom material enligt samma nummer 
som produkten 

Tillverkning vid vilken värdet av allt 
använt material inte överstiger 50 % 
av produktens pris fritt fabrik 

8538 Delar som är lämpliga att användas 
uteslutande eller huvudsakligen till ap
parater eller andra artiklar enligt nr 
8535, 8536 eller 8537 

Tillverkning utgående från material 
enligt vilket nummer som helst, 
utom material enligt samma nummer 
som produkten 

Tillverkning vid vilken värdet av allt 
använt material inte överstiger 50 % 
av produktens pris fritt fabrik
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8539 Elektriska glödlampor och gasurladd
ningslampor, inbegripet s.k. sealed 
beam lamp units, samt lampor för ult
raviolett eller infrarött ljus; båglampor 

Tillverkning utgående från material 
enligt vilket nummer som helst, 
utom material enligt samma nummer 
som produkten 

Tillverkning vid vilken värdet av allt 
använt material inte överstiger 50 % 
av produktens pris fritt fabrik 

8540 Elektronrör (glödkatodrör, kall
katodrör och fotokatodrör) 

Tillverkning vid vilken värdet av allt 
använt material inte överstiger 45 % 
av produktens pris fritt fabrik 

8542 31–8542 33 och 
8542 39 

Integrerade monolitkretsar Tillverkning utgående från material 
enligt vilket nummer som helst, 
utom material enligt samma nummer 
som produkten 
eller 
diffusion, vars integrerade kretsar 
framställs på ett halvledarsubstrat ge
nom selektiv tillsats av lämpliga do
pämnen, även om montering eller 
provning äger rum i en icke-part 

Tillverkning vid vilken värdet av allt 
använt material inte överstiger 45 % 
av produktens pris fritt fabrik 

8544 Isolerad (inbegripet lackerad eller ano
doxiderad) tråd och kabel (inbegripet 
koaxialkabel) och andra isolerade 
elektriska ledare, även försedda med 
kopplingsanordningar; optiska fiber
kablar, i vilka varje enskild fiber är 
försedd med eget hölje, även i för
ening med elektriska ledare eller för
sedda med kopplingsanordningar 

Tillverkning vid vilken värdet av allt 
använt material inte överstiger 50 % 
av produktens pris fritt fabrik 

8545 Kolelektroder, kolborstar, lampkol, kol 
för galvaniska element och andra ar
tiklar av grafit eller annat kol, även i 
förening med metall, av sådana slag 
som används för elektriskt ändamål 

Tillverkning utgående från material 
enligt vilket nummer som helst, 
utom material enligt samma nummer 
som produkten 

Tillverkning vid vilken värdet av allt 
använt material inte överstiger 50 % 
av produktens pris fritt fabrik 

8546 Elektriska isolatorer, oavsett material Tillverkning vid vilken värdet av allt 
använt material inte överstiger 45 % 
av produktens pris fritt fabrik 

8547 Isolerdetaljer (med undantag av isola
torer enligt nr 8546) för elektriska 
maskiner eller apparater eller för an
nat elektriskt ändamål, utgörande de
taljer helt av isolermaterial bortsett 
från mindre metalldelar (t.ex. gängade 
hylsor) som ingjutits eller inpressats i 
massan i samband med tillverkningen 
och som är avsedda uteslutande för 
sammanfogning; elektriska isolerrör 
samt förbindningsdetaljer till sådana, 
av oädel metall, invändigt belagda 
med isolermaterial 

Tillverkning vid vilken värdet av allt 
använt material inte överstiger 45 % 
av produktens pris fritt fabrik 

8548 Avfall och skrot av galvaniska ele
ment, batterier och elektriska ackumu
latorer; förbrukade galvaniska element, 
förbrukade batterier och förbrukade 
elektriska ackumulatorer; elektriska 
delar till maskiner och apparater, inte 
nämnda eller inbegripna någon an
nanstans i detta kapitel 

Tillverkning vid vilken värdet av allt 
använt material inte överstiger 45 % 
av produktens pris fritt fabrik
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ex kapitel 86 Lok och annan rullande järnvägs- och 
spårvägsmateriel samt delar till sådan 
materiel; stationär järnvägs- och spår
vägsmateriel samt delar till sådan ma
teriel; mekanisk (inbegripet elektrome
kanisk) trafiksignaleringsutrustning av 
alla slag; med undantag av följande: 

Tillverkning vid vilken värdet av allt 
använt material inte överstiger 40 % 
av produktens pris fritt fabrik 

8601 10 Lok drivna med kraft från en yttre 
elektrisk kraftkälla 

Tillverkning utgående från material 
enligt vilket nummer som helst, 
utom material enligt samma nummer 
som produkten 

8603 10 Självgående vagnar för järnvägar eller 
spårvägar, andra än sådana som om
fattas av nr 8604, drivna med kraft 
från en yttre elektrisk kraftkälla 

Tillverkning utgående från material 
enligt vilket nummer som helst, 
utom material enligt samma nummer 
som produkten 

8608 Stationär järnvägs- och spårvägsmate
riel; mekanisk (inbegripet elektrome
kanisk) signalerings-, säkerhets- och 
trafikövervakningsutrustning för järn
vägar, spårvägar, landsvägar, gator, 
inre vattenvägar, parkeringsplatser, 
hamnanläggningar eller flygfält; delar 
till sådan materiel och utrustning 

Tillverkning 

– utgående från material enligt vilket 
nummer som helst, utom material 
enligt samma nummer som produk
ten, och 

– vid vilken värdet av allt använt ma
terial 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 

8701–8707 och 8712 Fordon, andra än rullande järnvägs- 
eller spårvägsmateriel; underreden för
sedda med motor, till motorfordon 
enligt nr 8701–8705; tvåhjuliga cyk
lar 

Tillverkning vid vilken värdet av allt 
använt material inte överstiger 45 % 
av produktens pris fritt fabrik 

8708–8711 och 
8713–8716 

Delar och tillbehör till fordon enligt 
nr 8701–8705 och 8711–8713; Mo
torcyklar; Truckar och delar till så
dana; vagnar; barnvagnar och delar 
till barnvagnar; Släpfordon och på
hängsvagnar samt delar till sådana 

Tillverkning utgående från material 
enligt vilket nummer som helst, 
utom samma nummer som produkten 

Tillverkning vid vilken värdet av allt 
använt material inte överstiger 50 % 
av produktens pris fritt fabrik 

ex kapitel 88 Luftfartyg och rymdfarkoster samt de
lar till sådana; med undantag av föl
jande: 

Tillverkning utgående från material 
enligt vilket nummer som helst, 
utom material enligt samma nummer 
som produkten 

Tillverkning vid vilken värdet av allt 
använt material inte överstiger 40 % 
av produktens pris fritt fabrik 

ex 8804 00 S.k. rotochutes Tillverkning utgående från material 
enligt vilket nummer som helst, även 
annat material enligt nr 8804 

Tillverkning vid vilken värdet av allt 
använt material inte överstiger 40 % 
av produktens pris fritt fabrik 

8805 Startanordningar för luftfartyg; in
bromsningsanordningar av sådana 
slag som används på hangarfartyg 
samt liknande utrustning; markträ
ningsapparater för flygutbildning; de
lar till varor enligt detta nummer 

Tillverkning utgående från material 
enligt vilket nummer som helst, 
utom material enligt samma nummer 
som produkten 

Tillverkning vid vilken värdet av allt 
använt material inte överstiger 30 % 
av produktens pris fritt fabrik 

Kapitel 89 Fartyg, båtar samt andra flytande ma
teriel 

Tillverkning utgående från material 
enligt vilket nummer som helst, 
utom material enligt samma 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 apparater för mätning eller kont
roll, medicinska och kirurgiska instru
ment och apparater; delar och till
behör till sådana artiklar; med undan
tag av följande: 

Tillverkning utgående från material 
enligt vilket nummer som helst, 
utom material enligt samma nummer 
som produkten 

Tillverkning vid vilken värdet av allt 
använt material inte överstiger 45 % 
av produktens pris fritt fabrik
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(1) (2) (3) eller (4) 

9001 Optiska fibrer och optiska fiberknip
pen; optiska fiberkablar, andra än så
dana enligt nr 8544; skivor och plat
tor av polariserande material; linser 
(inbegripet kontaktlinser), prismor, 
speglar och andra optiska element, 
oavsett material, omonterade, andra 
än sådana element av glas som inte 
är optiskt bearbetade 

Tillverkning utgående från material 
enligt vilket nummer som helst, 
utom material enligt samma nummer 
som produkten 

Tillverkning vid vilken värdet av allt 
använt material inte överstiger 50 % 
av produktens pris fritt fabrik 

9002 Linser, prismor, speglar och andra op
tiska 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 45 % 
av produktens pris fritt fabrik 

9012 Mikroskop, andra än optiska mikro
skop; diffraktionskameror 

Tillverkning utgående från material 
enligt vilket nummer som helst, 
utom material enligt samma nummer 
som produkten 

Tillverkning vid vilken värdet av allt 
använt material inte överstiger 50 % 
av produktens pris fritt fabrik 

9013 Anordningar med flytande kristaller, 
inte utgörande artiklar som är mera 
specifikt beskrivna i andra nummer; 
lasrar, andra än laserdioder; andra op
tiska apparater och instrument samt 
andra optiska artiklar, inte nämnda el
ler inbegripna någon annanstans i 
detta kapitel 

Tillverkning utgående från material 
enligt vilket nummer som helst, 
utom material enligt samma nummer 
som produkten 

Tillverkning vid vilken värdet av allt 
använt material inte överstiger 50 % 
av produktens pris fritt fabrik 

9020 Andra andningsapparater, inbegripet 
gasmasker men inte sådana enkla 
skyddsmasker som varken har meka
niska delar eller utbytbart filter 

Tillverkning utgående från material 
enligt vilket nummer som helst, 
utom material enligt samma nummer 
som produkten 

Tillverkning vid vilken värdet av allt 
använt material inte överstiger 50 % 
av produktens pris fritt fabrik 

9022 Apparater baserade på utnyttjandet av 
röntgen-, alfa-, beta- eller gammastrå
lar, även för annat än medicinskt, kir
urgiskt, dentalt eller veterinärt bruk, 
inbegripet radiografi- och radioterapi
apparater, röntgenrör och andra rönt
gengeneratorer, högspänningsgenera
torer, manöverpaneler och manöver
pulpeter, skärmar samt bord, stolar 
o.d. för röntgenundersökning eller 
röntgenbehandling 

Tillverkning utgående från material 
enligt vilket nummer som helst, 
utom material enligt samma nummer 
som produkten 

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; instrument och 
apparater för mätning eller kontroll 
av viskositet, porositet, dilatation, yts
pänning e.d.; instrument och appara
ter för mätning eller kontroll av vär
memängd, ljudnivå eller ljusintensitet 
(inbegripet exponeringsmätare); mik
rotomer 

Tillverkning utgående från material 
enligt vilket nummer som helst, 
utom material enligt samma nummer 
som produkten 

Tillverkning vid vilken värdet av allt 
använt material inte överstiger 50 % 
av produktens pris fritt fabrik 

9030 Oscilloskop, spektrumanalysapparater 
samt andra instrument och apparater 
för mätning eller kontroll av elektriska 
storheter, med undantag av mätare en
ligt nr 9028; instrument och appara
ter för mätning eller påvisande av alfa- 
, beta-, gamma- eller röntgenstrålning, 
kosmisk strålning eller annan jonise
rande strålning 

Tillverkning utgående från material 
enligt vilket nummer som helst, 
utom material enligt samma nummer 
som produkten 

Tillverkning vid vilken värdet av allt 
använt material inte överstiger 50 % 
av produktens pris fritt fabrik
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(1) (2) (3) eller (4) 

9031 Instrument, apparater och maskiner 
för mätning eller kontroll, inte 
nämnda eller inbegripna någon an
nanstans i detta kapitel; profilprojek
torer 

Tillverkning utgående från material 
enligt vilket nummer som helst, 
utom material enligt samma nummer 
som produkten 

Tillverkning vid vilken värdet av allt 
använt material inte överstiger 50 % 
av produktens pris fritt fabrik 

9032 Instrument och apparater för auto
matisk reglering 

Tillverkning utgående från material 
enligt vilket nummer som helst, 
utom material enligt samma nummer 
som produkten 

Tillverkning vid vilken värdet av allt 
använt material inte överstiger 50 % 
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 sam
mansatta 

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 

9110 Kompletta urverk, inte sammansatta 
eller delvis sammansatta (urverkssat
ser); ofullständiga urverk, samman
satta; råurverk 

Tillverkning vid vilken 

– värdet av allt använt material inte 
överstiger 40 % av produktens pris 
fritt fabrik, och 

– inom ovannämnda gräns, värdet av 
använt material som klassificeras en
ligt 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 samt delar till sådana Tillverkning 

– utgående från material enligt vilket 
nummer som helst, utom material 
enligt samma nummer som produk
ten, och 

– vid vilken värdet av allt använt ma
terial 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 så
dana 

Tillverkning 

– utgående från material enligt vilket 
nummer som helst, utom material 
enligt samma nummer som produk
ten, och 

– vid vilken värdet av allt använt ma
terial 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
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(1) (2) (3) eller (4) 

9113 Urarmband och delar till urarmband: 

Ex 9113 10 och 9113 20 - Av metall med plätering av ädel me
tall eller av oädel metall, även för
gyllda eller försilvrade 

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 

ex kapitel 94 Möbler; sängkläder, madrasser, resår
bottnar till sängar, kuddar och lik
nande stoppade inredningsartiklar; be
lysningsarmatur och andra belysnings
artiklar, inte nämnda eller inbegripna 
någon annanstans; ljusskyltar, 
namnplåtar med belysning, o.d.; mon
terade eller monteringsfärdiga bygg
nader; med undantag av följande: 

Tillverkning utgående från material 
enligt vilket nummer som helst, 
utom material enligt samma nummer 
som produkten 

Tillverkning vid vilken värdet av allt 
använt material inte överstiger 40 % 
av produktens pris fritt fabrik 

9405 Belysningsarmatur och andra belys
ningsartiklar (inbegripet strålkastare) 
samt delar till sådana artiklar, inte 
nämnda eller inbegripna någon an
nanstans; ljusskyltar, namnplåtar med 
belysning, o.d. med fast, varaktigt 
monterad ljuskälla samt delar till så
dana artiklar, inte nämnda eller inbe
gripna någon annanstans 

Tillverkning vid vilken värdet av allt 
använt material inte överstiger 50 % 
av produktens pris fritt fabrik 

9406 Monterade eller monteringsfärdiga 
byggnader 

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 
följande: 

Tillverkning utgående från material 
enligt vilket nummer som helst, 
utom material enligt samma nummer 
som produkten 

ex 9503 Andra leksaker; skalenliga modeller 
och liknande modeller för förströelse, 
mekaniska eller icke mekaniska; pussel 
av alla slag 

Tillverkning 

– utgående från material enligt vilket 
nummer som helst, utom material 
enligt samma nummer som produk
ten, och 

– vid vilken värdet av allt använt ma
terial inte överstiger 50 % av pro
duktens pris fritt fabrik
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(1) (2) (3) eller (4) 

9506 31 och 9506 39 Golfklubbor och annan golfutrustning Tillverkning utgående från material 
enligt vilket nummer som helst, 
utom material enligt samma nummer 
som produkten. Grovt tillformade äm
nen till golfklubbhuvuden får dock an
vändas 

ex kapitel 96 Diverse artiklar; med undantag av föl
jande: 

Tillverkning utgående från material 
enligt vilket nummer som helst, 
utom material enligt samma nummer 
som produkten 

9601 och 9602 Elfenben, ben, sköldpadd, horn, korall, 
pärlemor och andra animaliska snid
ningsmaterial, samt varor av dessa 
material (inbegripet varor erhållna ge
nomgjutning) 
Vegetabiliska eller mineraliska snid
ningsmaterial, bearbetade, samt varor 
av dessa material; varor gjutna eller 
genom snidning eller på annat sätt 
formade av vax, stearin, naturliga 
gummiarter eller naturliga hartser eller 
av modelleringspastor samt andra 
gjutna eller genom snidning eller på 
annat sätt formade varor, inte nämnda 
eller inbegripna någon annanstans; be
arbetat icke härdat gelatin (med un
dantag av gelatin enligt nr 3503) 
samt varor av icke härdat gelatin 

Tillverkning utgående från material 
enligt vilket nummer som helst 

Ex 9603 10 Kvastar, borstar och penslar (med un
dantag av viskor och liknande endast 
hopbundna artiklar samt penslar av 
mård- eller ekorrhår), mekaniska matt
sopare utan motor; målningsdynor 
och målningsrullar; avtorkare o.d. av 
gummi eller annat mjukt material 
samt moppar 

Tillverkning vid vilken värdet av allt 
använt material inte överstiger 50 % 
av produktens pris fritt fabrik 

9605 Reseetuier med artiklar för toalettän
damål, för sömnad eller för rengöring 
av skor eller kläder 

Varje artikel i satsen måste uppfylla de 
ursprungsvillkor som skulle gälla för 
den om den inte ingick i satsen. 
Icke-ursprungsvaror får dock ingå 
om deras sammanlagda värde inte 
överstiger 15 % av satsens pris fritt 
fabrik 

9606 Knappar samt knappformar och andra 
delar till knappar; knappämnen 

Tillverkning 

– utgående från material enligt vilket 
nummer som helst, utom material 
enligt samma nummer som produk
ten, och 

– vid vilken värdet av allt använt ma
terial inte överstiger 50 % av pro
duktens pris fritt fabrik 

9608 Kulpennor; pennor med filtspets eller 
annan porös spets; reservoarpennor 
och liknande pennor; pennor för du
plicering; stiftpennor; pennskaft, penn
förlängare o.d.; delar (inbegripet hylsor 
och hållare) till artiklar enligt detta 
nummer, andra än sådana som omfat
tas av nr 9609 

Tillverkning utgående från material 
enligt vilket nummer som helst, 
utom material enligt samma nummer 
som produkten. Skrivpennor (stålpen
nor o.d.) och spetsar till sådana pen
nor enligt samma nummer får dock 
användas.
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(1) (2) (3) eller (4) 

9612 Färgband för skrivmaskiner och lik
nande färgband, indränkta med färg 
eller på annat sätt preparerade för att 
kunna ge ett avtryck, även på spolar 
eller i patroner; färgdynor (även så
dana som inte är indränkta med färg), 
med eller utan ask 

Tillverkning 

– utgående från material enligt vilket 
nummer som helst, utom material 
enligt samma nummer som produk
ten, och 

– vid vilken värdet av allt använt ma
terial inte överstiger 50 % av pro
duktens pris fritt fabrik 

9613 20 Ficktändare för gas, påfyllningsbara Tillverkning vid vilken värdet av allt 
använt material enligt nr 9613 inte 
överstiger 30 % av produktens pris 
fritt fabrik 

ex 9614 Rökpipor (inbegripet piphuvuden) Tillverkning utgående från grovt till
formade ämnen 

Kapitel 97 Konstverk, föremål för samlingar samt 
antikviteter 

Tillverkning utgående från material 
enligt vilket nummer som helst, 
utom material enligt samma nummer 
som produkten 

( 1 ) I anmärkning 3 till kapitel 32 anges att det gäller preparat på basis av färgämnen av sådana slag som används för att färga alla slags material eller för att ingå som 
beståndsdelar vid tillverkning av färgberedningar, om de inte är klassificerade enligt ett annat HS-nummer i kapitel 32. 

( 2 ) Med ”grupp” avses en del av varubeskrivningen för ett HS-nummer som är skild från resten genom ett semikolon. 
( 3 ) För särskilda villkor rörande produkter gjorda av en blandning av textilmaterial, se inledande anmärkning 5. 
( 4 ) Användningen av detta material är begränsad till tillverkning av vävnader av sådana slag som används i pappersmaskiner. 
( 5 ) Se inledande anmärkning 5. 
( 6 ) Se inledande anmärkning 6. 
( 7 ) 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. 
( 8 ) SEMII – Semiconductor Equipment and Materials Institute Incorporated.
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BILAGA II(a) 

TILLÄGG TILL FÖRTECKNINGEN ÖVER DEN BEARBETNING ELLER BEHANDLING AV ICKE- 
URSPRUNGSMATERIAL SOM KRÄVS FÖR ATT DEN TILLVERKADE PRODUKTEN SKA FÅ 

URSPRUNGSSTATUS 

Gemensamma bestämmelser 

1. Nedanstående produkter kan, om det gäller produkter med ursprung i Korea, även omfattas av följande regler i stället 
för reglerna i bilaga II, dock inom en årlig kvot. 

2. Ett ursprungsintyg som utfärdats enligt denna bilaga ska innehålla följande förklaring på engelska: ”Derogation – Annex 
II(a) of Protocol … ”. 

3. Produkter kan importeras till EU-parten enligt dessa undantag om det läggs fram en deklaration, undertecknad av den 
godkända exportören, av vilken det framgår att de berörda produkterna uppfyller villkoren för undantaget. 

4. Om ett ursprungsintyg utfärdas enligt undantaget för surimiberedningar (ex160420), ska ursprungsintyget åtföljas av 
handlingar som styrker att minst 40 viktprocent av produkten utgörs av fisk och att Alaska pollock (Theragra chalco
gramma) har använts som huvudsaklig ingrediens i surimin ( 1 ). 

5. Om ett ursprungsintyg utfärdas för färgade vävnader (540822 och 540832) ska ursprungsintyget åtföljas av hand
lingar som styrker att de ofärgade vävnader som använts inte utgör mer än 50 % av produktens pris fritt fabrik. 

6. I EU-parten ska alla mängder som anges i denna bilaga förvaltas av Europeiska kommissionen, som ska vidta alla 
administrativa åtgärder den anser nödvändiga för en effektiv förvaltning samtidigt som hänsyn tas till den gällande 
lagstiftningen i EU. 

7. De kvoter som anges i nedanstående tabell ska förvaltas av Europeiska kommissionen enligt principen ”först till kvarn”. 
De mängder som exporteras från Korea till EU-parten enligt dessa undantag beräknas mot bakgrund av importen till 
EU-parten. 

HS-nr Beskrivning av produkten 
Bearbetning eller behandling av icke- 

ursprungsmaterial som ger ur
sprungsstatus 

Årlig kvotFör export från Korea till 
EU 

(1) (2) (3) (4) 

ex1604 20 Surimiberedningar som består 
av minst 40 viktprocent fisk 
och vars huvudsakliga ingredi
ens är Alaska pollock (Theragra 
chalcogramma) ( 1 ) 

Tillverkning utgående från ma
terial enligt kapitel 3 

Årlig kvot för år 1: 2 000 met
riska ton 

Årlig kvot för år 2: 2 500 met
riska ton 

Årlig kvot för år 3 och följande: 
3 500 metriska ton 

ex1905 90 Kex Tillverkning utgående från ma
terial enligt vilket nummer som 
helst, utom material enligt 
samma nummer som produk
ten 

Årlig kvot på 270 metriska ton 

2402 20 Cigaretter innehållande tobak Tillverkning utgående från ma
terial enligt vilket nummer som 
helst, utom material enligt 
samma nummer som produk
ten 

Årlig kvot på 250 metriska ton 

5204 Sytråd av bomull, även i detalj
handelsuppläggningar 

Tillverkning utgående från 
konststapelfibrer, inte kardade, 
kammade eller på annat sätt 
beredda för spinning 

Årlig kvot på 86 metriska ton
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(1) (2) (3) (4) 

5205 Garn av bomull (annat än syt
råd), innehållande minst 
85 viktprocent bomull, inte i 
detaljhandelsuppläggningar 

Tillverkning utgående från 
konststapelfibrer, inte kardade, 
kammade eller på annat sätt 
beredda för spinning 

Årlig kvot på 2 310 metriska 
ton 

5206 Garn av bomull (annat än syt
råd), innehållande mindre än 
85 viktprocent bomull, inte i 
detaljhandelsuppläggningar 

Tillverkning utgående från 
konststapelfibrer, inte kardade, 
kammade eller på annat sätt 
beredda för spinning 

Årlig kvot på 377 metriska ton 

5207 Garn av bomull (annat än syt
råd), i detaljhandelsupplägg
ningar 

Tillverkning utgående från 
konststapelfibrer, inte kardade, 
kammade eller på annat sätt 
beredda för spinning 

Årlig kvot på 92 metriska ton 

5408 Vävnader av garn av syntet- el
ler regenatfilament 

Tillverkning utgående från garn 
av syntet- eller regenatfilament 
eller 
färgning samt minst två för
beredande eller avslutande be
handlingar (t.ex. kokning, blek
ning, mercerisering, värmefix
ering, uppruggning, kaland
rering, krympfribehandling, ap
pretering, dekatering, impreg
nering, stoppning eller nopp
ning), om värdet av den ofär
gade textilvävnaden inte över
stiger 50 % av produktens pris 
fritt fabrik 

Årlig kvot på 17 805 290 kva
dratmeterekvivalenter 

5508 Sytråd av konststapelfiber, även 
i detaljhandelsuppläggningar 

Tillverkning utgående från 
konststapelfibrer, inte kardade, 
kammade eller på annat sätt 
beredda för spinning 

Årlig kvot på 286 metriska ton 

5509 Garn (annat än sytråd) av syn
tetstapelfibrer, inte i detaljhan
delsuppläggningar 

Tillverkning utgående från 
konststapelfibrer, inte kardade, 
kammade eller på annat sätt 
beredda för spinning 

Årlig kvot på 3 437 metriska 
ton 

5510 Garn (annat än sytråd) av rege
natstapelfibrer, inte i detaljhan
delsuppläggningar 

Tillverkning utgående från 
konststapelfibrer, inte kardade, 
kammade eller på annat sätt 
beredda för spinning 

Årlig kvot på 1 718 metriska 
ton 

5511 Garn (annat än sytråd) av 
konststapelfibrer, inte i detalj
handelsuppläggningar 

Tillverkning utgående från 
konststapelfibrer, inte kardade, 
kammade eller på annat sätt 
beredda för spinning 

Årlig kvot på 203 metriska ton 

( 1 ) Se särskilt punkt 4 i de gemensamma bestämmelserna.
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BILAGA III 

URSPRUNGSDEKLARATION 

Ursprungsdeklarationen, vars text återges nedan, ska upprättas i enlighet med fotnoterna. Fotnoterna behöver dock inte 
återges. 

Bulgariska 

Износителят на продуктите, обхванати от този документ (митническо разрешение № … ( 1 )) декларира, че освен където ясно 
е отбелязано друго, тези продукти са с … преференциален произход ( 2 ). 

Spanska 

El exportador de los productos incluidos en el presente documento (autorización aduanera n o … ( 1 )) declara que, salvo 
indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial … ( 2 ). 

Tjeckiska 

Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (číslo povolení … ( 1 )) prohlašuje, že kromě zřetelně označených, mají 
tyto výrobky preferenční původ v … ( 2 ). 

Danska 

Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument, (toldmyndighedernes tilladelse nr. … ( 1 )), erklærer, at 
varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i … ( 2 ). 

Tyska 

Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. … ( 1 )) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, 
erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anderes angegeben, präferenzbegünstigte … ( 2 ) Ursprungswaren sind. 

Estniska 

Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (tolli kinnitus nr. … ( 1 )) deklareerib, et need tooted on … ( 2 ) 
sooduspäritoluga, välja arvatud juhul kui on selgelt näidatud teisiti. 

Grekiska 

Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο (άδεια τελωνείου υπ'αριθ. … ( 1 )) δηλώνει ότι, εκτός εάν 
δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμησιακής καταγωγής … ( 2 ). 

Engelska 

The exporter of the products covered by this document (customs authorisation No … ( 1 )) declares that, except where 
otherwise clearly indicated, these products are of … ( 2 ) preferential origin. 

Franska 

L'exportateur des produits couverts par le présent document (autorisation douanière n o … ( 1 )) déclare que, sauf indication 
claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle … ( 2 ). 

Italienska 

L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n. … ( 1 )) dichiara che, salvo 
indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale … ( 2 ). 

Lettiska 

To produktu eksportētājs, kuri ietverti šajā dokumentā (muitas atļauja Nr. … ( 1 )), deklarē, ka, izņemot tur, kur ir citādi 
skaidri noteikts, šiem produktiem ir preferenciāla izcelsme … ( 2 ). 

Litauiska 

Šiame dokumente išvardytų prekių eksportuotojas (muitinės liudijimo Nr … ( 1 )) deklaruoja, kad, jeigu kitaip nenurodyta, 
tai yra … ( 2 ) preferencinės kilmės prekės. 

Ungerska 

A jelen okmányban szereplő áruk exportőre (vámfelhatalmazási szám: … ( 1 )) kijelentem, hogy eltérő egyértelmű jelzés 
hiányában az áruk preferenciális … ( 2 ) származásúak. 

Maltesiska 

L-esportatur tal-prodotti koperti b’dan id-dokument (awtorizzazzjoni tad-dwana nru. … ( 1 )) jiddikjara li, ħlief fejn indikat 
b’mod ċar li mhux hekk, dawn il-prodotti huma ta’ oriġini preferenzjali … ( 2 ).
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Nederländska 

De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr. … ( 1 )), verklaart dat, 
behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële … oorsprong zijn ( 2 ). 

Polska 

Eksporter produktów objętych tym dokumentem (upoważnienie władz celnych nr … ( 1 )) deklaruje, że z wyjątkiem gdzie 
jest to wyraźnie określone, produkty te mają … ( 2 ) preferencyjne pochodzenie. 

Portugisiska 

O abaixo-assinado, exportador dos produtos abrangidos pelo presente documento (autorização aduaneira n o … ( 1 )), 
declara que, salvo indicação expressa em contrário, estes produtos são de origem preferencial … ( 2 ). 

Rumänska 

Exportatorul produselor ce fac obiectul acestui document (autorizația vamală nr. … ( 1 )) declară că, exceptând cazul în care 
în mod expres este indicat altfel, aceste produse sunt de origine preferențială … ( 2 ). 

Slovenska 

Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom (pooblastilo carinskih organov št … ( 1 )) izjavlja, da, razen če ni drugače jasno 
navedeno, ima to blago preferencialno … ( 2 ) poreklo. 

Slovakiska 

Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente (číslo povolenia … ( 1 )) vyhlasuje, že okrem zreteľne označených, majú 
tieto výrobky preferenčný pôvod v … ( 2 ). 

Finska 

Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupa n:o … ( 1 )) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole 
selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja … alkuperätuotteita ( 2 ). 

Svenska 

Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr. … ( 1 )) försäkrar att dessa varor, 
om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande … ursprung ( 2 ). 

Koreanska 

................................................................................................................................................................................................................................( 3 ) 

(Plats och datum) 

................................................................................................................................................................................................................................( 4 ) 

(Exportörens underskrift, namnet på den person som undertecknar deklarationen ska även anges i tryckbokstäver) 

Anmärkningar 

( 1 ) Om ursprungsdeklarationen upprättas av en godkänd exportör måste den godkände exportörens tillståndsnummer anges i detta 
utrymme. Om ursprungsdeklarationen inte upprättas av en godkänd exportör, ska texten inom parentes utelämnas eller utrymmet 
lämnas tomt. 

( 2 ) Produkternas ursprung ska anges. Om ursprungsdeklarationen helt eller delvis hänför sig till produkter med ursprung i Ceuta och 
Melilla, måste exportören klart ange dem i det dokument på vilket deklarationen upprättas med hjälp av symbolen ”CM”. 

( 3 ) Dessa uppgifter kan utelämnas om upplysningen finns i själva dokumentet. 

( 4 ) I de fall då exportören inte är skyldig att underteckna behöver inte heller namnet på den person som undertecknar deklarationen anges.
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BILAGA IV 

KOMMITTÉN FÖR ZONER FÖR PASSIV FÖRÄDLING PÅ KOREAHALVÖN 

1. Med hänsyn till Republiken Koreas konstitutionella mandat och säkerhetsintressen och båda parternas åtagande för att 
främja fred och välstånd på Koreahalvön samt vikten av internt ekonomiskt samarbete i Korea för att nå detta mål, 
inrättas en kommitté för zoner för passiv förädling på Koreahalvön i enlighet med artikel 15.2.1 (Specialiserade 
kommittéer). Kommittén ska se över huruvida villkoren på Koreahalvön lämpar sig för ytterligare ekonomisk utveck
ling genom inrättande och utvecklande av zoner för passiv förädling. 

2. Kommittén ska bestå av företrädare för parterna. Kommittén ska sammanträda på den första årsdagen av detta avtals 
ikraftträdande och därefter minst en gång om året, eller när som helst efter gemensam överenskommelse. 

3. Kommittén ska kartlägga geografiska områden som kan komma att betraktas som zoner för passiv förädling. Kom
mittén ska fastställa huruvida dessa zoner för passiv förädling uppfyller de krav som kommittén fastställt. Kommittén 
ska också fastställa ett tröskelvärde för hur stor del av värdet av insatsvaran för ursprungsslutprodukten som kan 
tillföras inom det geografiska området för zonen för passiv förädling.
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Gemensam förklaring om Furstendömet Andorra 

1. Produkter med ursprung i Furstendömet Andorra som omfattas av kapitlen 25–97 i HS ska av Korea 
godtas som produkter med ursprung i EU-parten i den mening som avses i detta avtal. 

2. Protokollet om definition av begreppet ”ursprungsprodukter” och om metoder för administrativt sam
arbete ska tillämpas med nödvändiga ändringar för att fastställa de ovannämnda produkternas ursprungs
status. 

Gemensam Förklaring om Republiken San Marino 

1. Produkter med ursprung i Republiken San Marino ska av Korea godtas som produkter med ursprung i 
EU-parten i den mening som avses i detta avtal. 

2. Protokollet om definition av begreppet ”ursprungsprodukter” och om metoder för administrativt sam
arbete ska tillämpas med nödvändiga ändringar för att fastställa de ovannämnda produkternas ursprungs
status. 

Gemensam förklaring om översynen av ursprungsreglerna i protokollet om definition av begreppet 
”ursprungsprodukter” och om metoder för administrativt samarbete 

1. Parterna är eniga om att se över ursprungsreglerna i protokollen om definition av begreppet ”ursprungs
produkter” och om metoder för administrativt samarbete samt att diskutera nödvändiga ändringar om 
någon av parterna begär det. Parterna ska vid diskussionerna om ändringarna av protokollet om defi
nition av begreppet ”ursprungsprodukter” och om metoder för administrativt samarbete beakta utveck
lingen av teknik, produktionsprocesser, prisfluktuationer och alla andra faktorer som skulle kunna 
motivera ändringarna av ursprungsreglerna. 

2. Bilaga II till protokollet om definition av begreppet ”ursprungsprodukter” och om metoder för admi
nistrativt samarbete kommer att anpassas i enlighet med de löpande ändringarna i HS. 

Gemensam förklaring om de förklarande anmärkningarna 

Parterna är eniga om att det är nödvändigt att utarbeta förklarande anmärkningar till detta protokoll. 
Anmärkningarna ska tillämpas av de avtalsslutande parterna enligt deras egna interna förfaranden.
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FÖRKLARANDE ANMÄRKNINGAR 

1. Beträffande artikel 1 ska tillverkning omfatta skörd, fällfångst, produktion, uppfödning och isärtagning. 

2. I artikel 1g ska med fastställbara avses ”fastställda i enlighet med avtalet om tullvärdeberäkning”. 

3. Beträffande artikel 5.1 b kan värdet av icke-ursprungsmaterial uppnås genom att man från produktens 
pris fritt fabrik drar ifrån värdet av ursprungsmaterialet, inklusive egenproducerat ursprungsmaterial 
som använts vid framställningen av icke-ursprungsmaterialet. 

4. Värdet av det egenproducerade ursprungsmaterialet omfattar alla kostnader som uppstår vid produk
tionen av materialet och ett belopp för vinst som motsvarar vinsten vid normal handel. 

5. I artikel 6 avses med enklare verksamhet, verksamhet som varken kräver specialkunskaper eller maskiner, 
apparater eller utrustning som framställts eller installerats särskilt för att utföra verksamheten. Enklare 
blandning omfattar dock inte kemisk reaktion. Med kemisk reaktion avses en process (inklusive en 
biokemisk process) som ger upphov till en molekyl med en ny struktur genom att bindningar i 
molekylen bryts och att nya bindningar inom molekylen skapas, eller genom att atomernas placering 
i molekylen ändras. 

6. I artikel 10 omfattar neutrala element t.ex. följande: 

a) Energi och bränsle. 

b) Anläggningar och utrustning. 

c) Maskiner och verktyg. 

d) Varor som inte ingår i och som inte är avsedda att ingå i den slutliga sammansättningen av 
produkten. 

7. I artikel 11 avses med identiska och sinsemellan utbytbara material, material av samma art och av 
samma handelskvalitet, med samma tekniska och fysiska egenskaper, som inte kan åtskiljas från 
varandra vad gäller ursprung när de väl ingår i den färdiga produkten. 

8. Beträffande artikel 11 kommer särskild period att fastställas i enlighet med varje parts relevanta natio
nella lagar och andra författningar. 

9. Endast av följande särskilda anledningar får förmånsbehandling nekas utan kontroll av ursprungsintyget, 
eftersom detta kan anses vara icke tillämpligt när 

a) kraven om direkt transport i artikel 13 inte är uppfyllda, 

b) ursprungsintyget visas upp i efterhand för varor som ursprungligen importerats på ett bedrägligt sätt, 

c) ursprungsintyget har utfärdats av en exportör från ett land som inte är part i detta avtal, 

d) importören inte lämnar in ett ursprungsintyg till tullmyndigheterna i den importerande parten inom 
den tidsfrist som fastställs i den importerande partens lagstiftning. 

10. Beträffande den gemensamma förklaringen om Furstendömet Andorra är tullmyndigheterna i Furs
tendömet Andorra ansvariga för tillämpningen av den gemensamma förklaringen i Furstendömet 
Andorra. 

11. Beträffande den gemensamma förklaringen om Republiken San Marino är tullmyndigheterna i Repu
bliken San Marino ansvariga för tillämpningen av den gemensamma förklaringen i Republiken San 
Marino.
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PROTOKOLL 

om ömsesidigt administrativt bistånd i tullfrågor 

Artikel 1 

Definitioner 

I detta protokoll avses med 

a) tullagstiftning: alla lagar och författningar som gäller på par
ternas territorier och som reglerar import, export och tran
sitering av varor och hänförande av varor till alla andra slags 
tullordningar eller tullförfaranden, inbegripet åtgärder avse
ende förbud, begränsning och kontroll, 

b) begärande myndighet: behörig administrativ myndighet som 
för detta ändamål utsetts av en part och som gör en fram
ställan om bistånd på grundval av detta protokoll, 

c) anmodad myndighet: behörig administrativ myndighet som 
för detta ändamål utsetts av en part och som tar emot en 
framställan om bistånd på grundval av detta protokoll, 

d) personuppgifter: alla uppgifter avseende en identifierad eller 
identifierbar enskild individ, 

e) överträdelse av tullagstiftningen: alla kränkningar eller försök 
till kränkningar av tullagstiftningen. 

Artikel 2 

Tillämpningsområde 

1. Parterna ska inom ramen för sina befogenheter bistå va
randra på det sätt och på de villkor som fastställs i detta pro
tokoll för att säkerställa att tullagstiftningen tillämpas på ett 
korrekt sätt, särskilt genom att förhindra, upptäcka och under
söka transaktioner som strider mot denna lagstiftning. 

2. Bistånd i tullfrågor i enlighet med detta protokoll ska vara 
tillämpligt på varje administrativ myndighet hos parterna som 
är behörig att tillämpa detta protokoll. Biståndet ska inte på
verka bestämmelserna om ömsesidigt bistånd i brottmål. Det 
ska inte heller tillämpas på information som erhållits med 
stöd av befogenheter som utövats på framställan av en rättslig 
myndighet, utom när överlämnandet av sådan information har 
godkänts av samma rättsliga myndighet. 

3. Bistånd vid uppbörd av tullar, skatter eller böter ska inte 
omfattas av detta protokoll. 

Artikel 3 

Bistånd efter framställan 

1. På framställan av den begärande myndigheten ska den 
anmodade myndigheten lämna alla relevanta upplysningar 
som kan göra det möjligt för den begärande myndigheten att 
tillämpa tullagstiftningen på ett korrekt sätt, inbegripet upplys
ningar om konstaterade eller planerade transaktioner som stri
der mot eller som skulle kunna strida mot tullagstiftningen. 

2. På framställan av den begärande myndigheten ska den 
anmodade myndigheten informera den begärande myndigheten 
om huruvida 

a) de varor som exporterats från den ena partens territorium på 
ett korrekt sätt har importerats till den andra partens terri
torium och, vid behov, ange vilket tullförfarande som har 
tillämpats på varorna, 

b) de varor som importerats till den ena partens territorium på 
ett korrekt sätt har exporterats från den andra partens terri
torium och, i förekommande fall, ange vilket tullförfarande 
som har tillämpats på varorna. 

3. På framställan av den begärande myndigheten ska den 
anmodade myndigheten inom ramen för sina lagar och andra 
författningar vidta de åtgärder som är nödvändiga för att se till 
att särskild övervakning sker av 

a) fysiska eller juridiska personer som skäligen kan antas vara 
eller ha varit inblandade i transaktioner som strider mot 
tullagstiftningen, 

b) platser där lager av varor har inrättats eller skulle kunna 
inrättas på ett sådant sätt att det skäligen kan antas att dessa 
varor är avsedda för transaktioner som strider mot tullags
tiftningen, 

c) varor som är under transport eller som skulle kunna trans
porteras på ett sådant sätt att det skäligen kan antas att de är 
avsedda för transaktioner som strider mot tullagstiftningen, 
och 

d) transportmedel som används eller kan komma att användas 
på ett sådant sätt att det skäligen kan antas att de är avsedda 
för transaktioner som strider mot tullagstiftningen. 

Artikel 4 

Spontant bistånd 

Parterna ska, på eget initiativ och i enlighet med sina lagar och 
andra författningar, bistå varandra om de anser det nödvändigt 
för en korrekt tillämpning av tullagstiftningen, särskilt genom 
att tillhandahålla sådan information som de får om 

a) verksamhet som är eller förefaller vara transaktioner som 
strider mot tullagstiftningen och som kan vara av intresse 
för den andra parten, 

b) nya medel eller metoder som används för att utföra trans
aktioner som strider mot tullagstiftningen, 

c) varor som enligt vad som är känt är föremål för transaktio
ner som strider mot tullagstiftningen, 

d) fysiska eller juridiska personer som skäligen kan antas vara 
eller ha varit inblandade i transaktioner som strider mot 
tullagstiftningen, 

e) transportmedel som skäligen kan antas ha använts, användas 
eller komma att användas i transaktioner som strider mot 
tullagstiftningen.
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Artikel 5 

Överlämnande av handlingar, meddelande av beslut 

På framställan av den begärande myndigheten ska den anmo
dade myndigheten, i enlighet med de lagar och andra författ
ningar som är tillämpliga på den senare, vidta alla nödvändiga 
åtgärder för att 

a) överlämna alla handlingar, eller 

b) meddela alla beslut, 

som härrör från den begärande myndigheten och som faller 
inom detta protokolls tillämpningsområde och är ställda till 
en mottagare som är bosatt eller etablerad inom den anmodade 
myndighetens territorium. 

En framställan om överlämnande av handlingar eller om med
delande av beslut ska göras skriftligen på ett av den anmodade 
myndighetens officiella språk eller på ett språk som kan godtas 
av denna myndighet. 

Artikel 6 

Biståndsframställningarnas form och innehåll 

1. Framställningar om bistånd enligt detta protokoll ska gö
ras skriftligen. De ska åtföljas av de handlingar som behövs för 
att framställningarna ska kunna bifallas. I brådskande fall kan 
muntliga framställningar godtas, men de måste i så fall omgå
ende bekräftas skriftligen. 

2. Framställningar i enlighet med punkt 1 ska innehålla föl
jande information: 

a) Begärande myndighet. 

b) Den åtgärd som begärs. 

c) Syftet med och skälet till framställan. 

d) De lagar och andra författningar samt andra rättsliga bestäm
melser som berörs. 

e) Så exakta och fullständiga upplysningar som möjligt om de 
fysiska eller juridiska personer som är föremål för undersök
ningarna. 

f) En sammanfattning av relevanta fakta och av de undersök
ningar som redan har gjorts. 

3. Framställningarna ska vara avfattade på ett av den anmo
dade myndighetens officiella språk eller på ett språk som kan 
godtas av denna myndighet. 

4. Om en framställan inte uppfyller dessa formella krav, får 
rättelse eller komplettering av den begäras och under tiden får 
försiktighetsåtgärder vidtas. 

Artikel 7 

Handläggning av en framställan om bistånd 

1. För att bifalla en framställan om bistånd ska den anmo
dade myndigheten inom ramen för sin behörighet och sina 
tillgängliga resurser förfara på samma sätt som om den hand
lade för egen räkning eller på framställan av andra myndigheter 
hos samma part, och lämna den information som den redan 
förfogar över och utföra eller låta utföra lämpliga undersök

ningar. Denna bestämmelse ska även gälla varje annan myndig
het till vilken den anmodade myndigheten har lämnat en fram
ställan när den senare inte kan handla på egen hand. 

2. Framställningar om bistånd ska handläggas i enlighet med 
den anmodade partens lagar och andra författningar. 

3. En parts bemyndigade tjänstemän får, med den andra 
partens samtycke och på de villkor som denna ställer, infinna 
sig hos den anmodade myndigheten eller hos varje annan myn
dighet som berörs i enlighet med punkt 1 för att från dessa 
erhålla sådan information om verksamhet, som är eller som 
skulle kunna vara transaktioner som strider mot tullagstift
ningen, och som den begärande myndigheten behöver för till
lämpningen av detta protokoll. 

4. En parts bemyndigade tjänstemän får, med den andra 
partens samtycke och på de villkor som denna ställer, närvara 
vid undersökningar som genomförs inom den senare partens 
territorium. 

Artikel 8 

Form för meddelande av information 

1. Den anmodade myndigheten ska skriftligen till den begä
rande myndigheten översända resultatet av gjorda undersök
ningar tillsammans med relevanta handlingar, bestyrkta kopior 
eller annat material. 

2. Denna information kan lämnas i datoriserad form. 

3. Originalhandlingar ska överlämnas endast efter särskild 
begäran, när bestyrkta kopior skulle vara otillräckliga. Dessa 
originalhandlingar ska återlämnas så snart som möjligt. 

Artikel 9 

Undantag från skyldigheten att lämna bistånd 

1. Bistånd får vägras eller underkastas vissa villkor eller krav i 
de fall då en part anser att bistånd enligt detta protokoll 

a) sannolikt skulle kränka suveräniteten för en medlemsstat i 
Europeiska unionen eller för Korea som har ombetts att 
lämna bistånd enligt detta protokoll, eller 

b) sannolikt skulle skada allmän ordning, säkerhet eller andra 
väsentliga intressen, särskilt i de fall som avses i artikel 10.2, 
eller 

c) skulle medföra att en industri- eller affärshemlighet röjdes 
eller en tystnadsplikt bröts. 

2. Biståndet får uppskjutas av den anmodade myndigheten 
om det skulle påverka en pågående undersökning, rättslig åtgärd 
eller annat förfarande. I sådana fall ska den anmodade myndig
heten samråda med den begärande myndigheten för att fastställa 
om bistånd kan ges på de villkor som den anmodade myndig
heten eventuellt ställer. 

3. Om den begärande myndigheten söker sådant bistånd 
som den själv inte skulle ha kunnat tillhandahålla om den 
hade fått en sådan framställan, ska den ange detta i sin fram
ställan. Det ankommer då på den anmodade myndigheten att 
avgöra hur den ska förhålla sig till en sådan framställan.
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4. I de fall som avses i punkterna 1 och 2 ska den begärande 
myndigheten snarast underrättas om den anmodade myndighe
tens beslut och skälen för detta. 

Artikel 10 

Informationsutbyte och konfidentialitet 

1. All information som överlämnas i enlighet med detta pro
tokoll, oavsett i vilken form, ska behandlas som konfidentiell 
eller begränsad, beroende på de tillämpliga bestämmelserna hos 
respektive part. Informationen ska omfattas av bestämmelserna 
om konfidentialitet och åtnjuta det skydd som gäller liknande 
information enligt tillämplig lagstiftning hos den part som mot
tar informationen och enligt motsvarande bestämmelser som 
gäller för Europeiska unionens myndigheter. 

2. Personuppgifter får endast utbytas under förutsättning att 
den part som mottar uppgifterna åtar sig att tillämpa en skydds
nivå som minst motsvarar den som i det särskilda fallet till
lämpas av den part som lämnar uppgifterna. 

3. Att i rättsliga eller administrativa förfaranden som inletts i 
fråga om transaktioner som strider mot tullagstiftningen an
vända information som har erhållits i enlighet med detta pro
tokoll ska anses förenligt med syftet med detta protokoll. Par
terna får därför i uppteckningar av bevismaterial, rapporter och 
vittnesmål samt i mål inför domstol som bevis använda den 
information de har erhållit och de handlingar de har tagit del av 
i enlighet med bestämmelserna i detta protokoll. Den behöriga 
myndighet som har lämnat denna information eller gett tillgång 
till dessa handlingar ska underrättas om en sådan användning. 

4. Den information som erhållits får endast användas för de 
syften som anges i detta protokoll. Om någon av parterna 
önskar använda denna information för andra syften, ska den 
parten inhämta ett skriftligt förhandsmedgivande från den myn
dighet som tillhandahöll informationen. En sådan användning 
ska då omfattas av de eventuella restriktioner som den myndig
heten har fastställt. 

Artikel 11 

Experter och vittnen 

En tjänsteman vid en anmodad myndighet får bemyndigas att 
inom ramen för detta bemyndigande inställa sig som expert 
eller vittne vid rättsliga eller administrativa förfaranden rörande 
frågor som omfattas av detta protokoll och framlägga det ma
terial, de handlingar eller bestyrkta kopior därav som kan 
komma att behövas för förfarandena. I en framställan om in
ställelse ska det anges inför vilken rättslig eller administrativ 
myndighet som denna tjänsteman ska inställa sig samt om vilka 
frågor och i vilken egenskap tjänstemannen ska höras. 

Artikel 12 

Kostnader för bistånd 

Parterna ska gentemot varandra avstå från alla krav på ersätt
ning för kostnader som är en följd av tillämpningen av detta 

protokoll, förutom när det gäller kostnader för experter och 
vittnen samt för tolkar och översättare som inte är offentligt 
anställda. 

Artikel 13 

Genomförande 

1. Koreas tullmyndigheter, å ena sidan, och behöriga enheter 
vid Europeiska kommissionen och i förekommande fall Europe
iska unionens medlemsstaters tullmyndigheter, å andra sidan, 
ska ansvara för genomförandet av detta protokoll. De ska be
sluta om alla praktiska åtgärder och arrangemang som är nöd
vändiga för tillämpningen och därvid beakta gällande bestäm
melser, särskilt bestämmelserna om uppgiftsskydd. De får till de 
behöriga organen föreslå ändringar som de anser bör göras i 
detta protokoll. 

2. Parterna ska samråda med varandra och hålla varandra 
underrättade om de närmare föreskrifter för genomförandet 
som antas i enlighet med bestämmelserna i detta protokoll. 

Artikel 14 

Andra avtal 

1. Med beaktande av Europeiska unionens och Europeiska 
unionens medlemsstaters respektive befogenheter ska bestäm
melserna i detta protokoll 

a) inte inverka på parternas förpliktelser enligt andra interna
tionella avtal eller konventioner, 

b) anses komplettera de avtal om ömsesidigt bistånd som har 
slutits eller kommer att slutas mellan enskilda medlemsstater 
i Europeiska unionen och Korea, och 

c) inte inverka på Europeiska unionens bestämmelser om ut
växling mellan de behöriga avdelningarna i Europeiska kom
missionen och tullmyndigheterna i Europeiska unionens 
medlemsstater av information som erhållits inom ramen 
för detta protokoll och som kan vara av intresse för Euro
peiska unionen. 

2. Utan hinder av vad som sägs i punkt 1, ska bestämmel
serna i detta protokoll ha företräde framför bestämmelser i 
bilaterala avtal om ömsesidigt bistånd som har slutits eller kom
mer att slutas mellan enskilda medlemsstater i Europeiska unio
nen och Korea, i den utsträckning som dessa senare bestämmel
ser är oförenliga med detta protokoll. 

3. När det gäller frågor om detta protokolls tillämplighet ska 
parterna samråda med varandra för att lösa dessa frågor inom 
ramen för den tullkommitté som inrättas enligt artikel 6.16 
(Tullkommittén) i detta avtal.
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PROTOKOLL 

om kulturellt samarbete 

Parterna 

som, efter att ha ratificerat Unesco-konventionen om skydd för och främjande av mångfalden av kulturyttringar, som antogs i 
Paris den 20 oktober 2005 (UNESCO-konventionen) och trädde i kraft den 18 mars 2007 enligt förfarandet i 
artikel 15.10.3 (Ikraftträdande), avser att på ett effektivt sätt tillämpa Unesco-konventionen och samarbeta inom ramen 
för tillämpningen av den, med utgångspunkt i konventionens principer och genom utarbetande av insatser i enlighet med 
dess bestämmelser. 

som erkänner kulturnäringarnas betydelse och kulturella varor och tjänsters mångfasetterade karaktär som aktiviteter med 
ett kulturellt, ekonomiskt och socialt värde, 

som erkänner att den process som stöds genom avtalet utgör en del av en samlad strategi som syftar till att främja rättvis 
tillväxt och stärka det ekonomiska, handelsmässiga och kulturella samarbetet mellan parterna, 

som erinrar om att målen med detta protokoll kompletteras och stöds av befintliga och framtida politiska instrument som 
förvaltas inom ramen för andra överenskommelser, i syfte att 

a) stärka förmågan och självständigheten hos parternas kulturnäringar, 

b) främja lokalt och regionalt kulturellt innehåll, 

c) erkänna att skydd och främjande av kulturell mångfald är ett villkor för en framgångsrik dialog mellan kulturer, och 

d) erkänna, skydda och främja kulturarvet samt främja erkännandet av det från lokalbefolkningarnas sida och dess värde 
som ett sätt att uttrycka kulturella identiteter. 

som betonar vikten av att underlätta kulturellt samarbete mellan parterna och för detta ändamål i varje enskilt fall ta 
hänsyn till bland annat kulturnäringarnas utvecklingsgrad, de kulturella utbytenas nivå och strukturella obalans samt 
förekomsten av förmånsordningar för främjande av lokalt och regionalt kulturellt innehåll, 

har enats om följande. 

Artikel 1 

Tillämpningsområde, mål och definitioner 

1. Utan att det påverkar övriga bestämmelser i detta avtal, 
upprättas i detta protokoll en ram inom vilken parterna ska 
samarbeta i syfte att underlätta utbyten av kulturella aktiviteter, 
varor och tjänster, även inom den audiovisuella sektorn. 

2. Att audiovisuella tjänster inte omfattas av kapitel sju (Han
del med tjänster, etablering och elektronisk handel) påverkar 
inte parternas rättigheter och skyldigheter enligt detta protokoll. 
När det gäller frågor som rör tillämpningen av detta protokoll, 
ska parterna tillgripa de förfaranden som anges i artiklarna 3 
och 3a. 

3. Parterna ska bevara och utveckla sin förmåga att utarbeta 
och genomföra sin kulturpolitik i syfte att skydda och främja 
kulturell mångfald, och samtidigt sträva efter samarbete med 
varandra för att uppnå målet att förbättra villkoren för utbyte 
av kulturella aktiviteter, varor och tjänster och avhjälpa den 
strukturella obalans och de asymmetriska mönster som kan 
finnas i dessa utbyten. 

4. I detta protokoll ska begreppen 

kulturell mångfald, kulturellt innehåll, kulturyttringar, kulturella 
aktiviteter, varor och tjänster samt kulturnäringar ha samma 
betydelse som de begrepp som definieras och används i 
Unesco-konventionen, och 

konstnärer och andra yrkesverksamma och utövare inom kul
turen betyda fysiska personer som utövar kulturella aktiviteter, 
framställer kulturella varor eller deltar i det direkta tillhandahål
landet av kulturella tjänster. 

AVSNITT A 

ÖVERGRIPANDE BESTÄMMELSER 

Artikel 2 

Kulturella utbyten och kulturell dialog 

1. Parterna ska sträva efter att främja sin förmåga att fast
ställa och utveckla sin kulturpolitik, utveckla sina kulturnäringar 
och förbättra möjligheterna till utbyte mellan parterna av kul
turella varor och tjänster, t.ex. genom att parterna ska vara 
berättigade att beviljas förmåner inom system för främjande 
av lokalt och regionalt kulturellt innehåll. 

2. Parterna ska samarbeta för att främja utvecklingen av en 
gemensam uppfattning och ett förbättrat utbyte av information 
om kulturella och audiovisuella frågor genom dialog och god 
praxis när det gäller skyddet av immateriella rättigheter. Denna 
dialog ska äga rum inom ramen för kommittén för kulturellt 
samarbete samt i andra relevanta forum när så är lämpligt. 

Artikel 3 

Kommittén för kulturellt samarbete 

1. En kommitté för kulturellt samarbete ska inrättas senast 
sex månader efter det att detta protokoll börjar tillämpas. Kom
mittén för kulturellt samarbete ska bestå av högre tjänstemän 
från båda parters myndigheter, vilka ska ha sakkunskap och 
erfarenhet när det gäller kulturella frågor och kulturell praxis.
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2. Kommittén för kulturellt samarbete ska sammanträda 
inom ett år från det att detta protokoll börjar tillämpas och 
därefter vid behov och minst en gång per år i syfte att övervaka 
genomförandet av detta protokoll. 

3. Utan hinder av de institutionella bestämmelserna i kapitel 
femton (Institutionella bestämmelser, allmänna bestämmelser 
och slutbestämmelser), ska handelskommittén inte ha någon 
behörighet rörande detta protokoll och kommittén för kulturellt 
samarbete ska utöva alla de funktioner som handelskommittén 
har rörande detta protokoll i de fall funktionerna är relevanta 
för genomförandet av detta protokoll. 

4. Parterna ska inom sina respektive förvaltningar utse ett 
kontor som ska fungera som inhemsk kontaktpunkt för den 
andra parten för genomförandet av detta protokoll. 

5. Parterna ska inrätta en inhemsk rådgivande grupp (eller 
grupper) för kulturellt samarbete, som ska bestå av kulturella 
och audiovisuella företrädare som är aktiva på de områden som 
omfattas av detta protokoll och som ska rådfrågas om spörsmål 
som rör genomförandet av detta protokoll. 

6. En part kan i kommittén för kulturellt samarbete begära 
samråd med den andra parten om alla frågor av ömsesidigt 
intresse som kan uppkomma vid tillämpningen av detta pro
tokoll. Kommittén för kulturellt samarbete ska skyndsamt sam
mankallas och göra alla ansträngningar för att nå en ömsesidigt 
tillfredsställande lösning på frågan. Kommittén för kulturellt 
samarbete får då rådfråga en av parternas eller båda parternas 
inhemska rådgivande grupp (eller grupper) och vardera parten 
får rådfråga sin egen rådgivande grupp (eller grupper). 

Artikel 3a 

Tvistelösning 

Om den fråga som det hänvisas till i artikel 3.6 i detta protokoll 
inte fått en tillfredställande lösning genom det samrådsför
farande som anges där, ska, om parterna inte kommer överens 
om något annat, kapitel fjorton (Tvistelösning) tillämpas på 
detta protokoll efter följande ändringar: 

a) Alla hänvisningar till handelskommittén i kapitel fjorton 
(Tvistelösning) ska tolkas som hänvisningar till kommittén 
för kulturellt samarbete. 

b) Vid tillämpning av artikel 14.5 (Tillsättande av skiljenämn
den) ska parterna sträva efter att nå enighet om skiljemän 
som har tillräckliga kunskaper och erfarenhet när det gäller 
de frågor som behandlas i detta protokoll. Om parterna inte 
kan enas om nämndens sammansättning, ska den tillsättning 
igenom lottdragning som föreskrivs i artikel 14.5.3 äga rum 
med utgångspunkt i den förteckning som upprättats enligt 
stycke c och inte enligt den förteckning som upprättats en
ligt artikel 14.18 (Förteckning över skiljemän). 

c) Kommittén för kulturellt samarbete ska genast efter sin till
sättning upprätta en förteckning över 15 personer som är 
villiga att fungera som skiljemän och har möjlighet till det. 
Vardera part ska utse fem personer till skiljemän. Parterna 
ska också enas om fem personer som inte är medborgare i 
någon av parterna och som ska fungera som ordförande för 
skiljenämnden. Kommittén för kulturellt samarbete ska se till 
att det alltid finns 15 personer i förteckningen. Skiljemännen 
ska ha kunskaper och erfarenhet när det gäller de frågor som 
behandlas i detta protokoll. De ska vara oberoende, uppträda 
i egenskap av enskilda individer och inte ta emot instruktio
ner från någon organisation eller regering när det gäller 
frågor som rör tvisten och de ska iaktta de principer som 
anges i bilaga 14-C (Uppförandekod för ledamöter av skilje
nämnder och för medlare). 

d) Vid urvalet av de skyldigheter som kan upphävas enligt 
artikel 14.11.2 (Provisorisk kompensation om skiljenämn
dens avgörande inte följs) i en tvist som uppstår vid till
lämpningen av detta protokoll, får den klagande parten 
bara upphäva de skyldigheter som följer av detta protokoll. 

e) Utan hinder av vad som sägs i artikel 14.11.2, får den 
klagande parten vid urvalet av de skyldigheter som kan upp
hävas i andra tvister än de som uppstår vid tillämpningen av 
detta protokoll, inte upphäva de skyldigheter som följer av 
detta protokoll. 

Artikel 4 

Konstnärer och andra yrkesverksamma och utövare inom 
kulturen 

1. Parterna ska sträva efter att, i enlighet med sina respektive 
lagstiftningar, underlätta inresa och tillfällig vistelse i sina terri
torier för konstnärer och andra yrkesverksamma och utövare 
inom kulturen från den andra parten, vilka inte kan utnyttja 
de åtaganden som gjorts på grundval av kapitel sju (Handel med 
tjänster, etablering och elektronisk handel) och som är antingen 

a) konstnärer, skådespelare, tekniker och andra yrkesverk
samma och utövare inom kulturen från den andra parten, 
vilka är inblandade i inspelning av kinematografisk film eller 
televisionsprogram, eller 

b) konstnärer och andra yrkesverksamma och utövare inom 
kulturen, t.ex. bildkonstnärer, formgivande konstnärer och 
utövande konstnärer samt instruktörer, kompositörer, förfat
tare, leverantörer av underhållningstjänster och andra lik
nande yrkesverksamma och utövare från den andra parten, 
vilka är inblandade i kulturella aktiviteter, t.ex. inspelning av 
musik, eller deltar aktivt i kulturella evenemang såsom bok
mässor, festivaler och andra aktiviteter,
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under förutsättning att de inte ägnar sig åt att sälja sina tjänster 
till allmänheten eller tillhandahålla sina tjänster själva, inte för 
egen räkning tar emot någon ersättning från en källa i den part 
där de vistas tillfälligt och inte tillhandahåller en tjänst inom 
ramen för ett kontrakt som ingåtts mellan en juridisk person 
som inte har någon kommersiell närvaro i den part där en 
konstnär eller annan yrkesverksam eller utövare inom kulturen 
vistas tillfälligt och en konsument i denna part. 

2. När sådan inresa och tillfällig vistelse på parternas territo
rier enligt punkt 1 är tillåten, ska den uppgå till högst 90 dagar 
under en tolvmånadersperiod. 

3. Parterna ska, i enlighet med sina respektive lagstiftningar, 
sträva efter att underlätta utbildning av och ökade kontakter 
mellan konstnärer och andra yrkesverksamma och utövare 
inom kulturen, såsom 

a) teaterproducenter, sånggrupper samt musikkårs- och orkes
termedlemmar, 

b) författare, kompositörer, skulptörer, underhållare och andra 
enskilda artister 

c) artister och andra yrkesverksamma och utövare inom kul
turen som ägnar sig åt direkt tillhandahållande av cirkus
tjänster, nöjesparkstjänster och liknande nöjestjänster, 

d) artister och andra yrkesverksamma och utövare inom kul
turen som ägnar sig åt direkt tillhandahållande av sällskaps
dans- och diskotekstjänster samt dansinstruktörer. 

AVSNITT B 

OMRÅDESSPECIFIKA BESTÄMMELSER 

UNDERAVSNITT A 

Bestämmelser rörande audiovisuella verk 

Artikel 5 

Audiovisuella samproduktioner 

1. I detta protokoll avses med samproduktion ett audiovisu
ellt verk som producerats av producenter från både Korea och 
EU-parten och som producenterna har investerat i enligt be
stämmelserna i detta protokoll ( 1 ). 

2. Parterna ska uppmuntra till förhandlingar om nya sam
produktionsavtal och genomförandet av befintliga samproduk
tionsavtal mellan en eller flera av Europeiska unionens med
lemsstater och Korea. Parterna bekräftar att Europeiska unionens 
medlemsstater och Korea kan bevilja ekonomiska bidrag till 
samproducerade audiovisuella verk enligt de relevanta befintliga 
eller framtida bilaterala avtal om samproduktion som en eller 
flera av Europeiska unionens medlemsstater och Korea är parter 
i. 

3. Parterna ska, i enlighet med sina respektive lagstiftningar, 
underlätta samproduktioner mellan producenter från EU-parten 
och Korea, och bland annat göra samproduktioner berättigade 
att beviljas förmåner inom system för främjande av lokalt och 
regionalt kulturellt innehåll. 

4. Samproducerade audiovisuella verk ska vara berättigade att 
beviljas förmåner inom EU-partens system för främjande av det 
lokala och regionala kulturella innehåll som avses i punkt 3 
genom klassificering som europeiska verk enligt artikel 1 n i i 
direktiv 89/552/EEG, i dess lydelse enligt direktiv 2007/65/EG 
eller senare ändringar, vid tillämpning av kraven när det gäller 
främjande av audiovisuella verk enligt artiklarna 4.1 och 3i.1 i 
direktiv 89/552/EEG, i dess lydelse enligt direktiv 2007/65/EG 
eller senare ändringar ( 2 ). 

5. Samproducerade audiovisuella verk ska vara berättigade att 
beviljas förmåner inom Koreas system för främjande av det 
lokala och regionala kulturella innehåll som avses i punkt 3 
genom klassificering som koreanska verk enligt artikel 40 i 
Promotion of Motion Pictures and Video Products Act (nr 9676 
av den 21 maj 2009) eller senare ändringar, och i artikel 71 
i Broadcasting Act (nr 9280 av den 31 december 2008) eller 
senare ändringar samt Notice on Programming Ratio (Korea Com
munications Commission Notice No. 2008-135 av den 
31 december 2008) eller senare ändringar ( 3 ). 

6. Samproduktioner ska på följande villkor vara berättigade 
att beviljas förmåner inom de respektive systemen för det lokala 
och regionala kulturella innehåll som avses i punkterna 4 och 5: 

a) De samproducerade audiovisuella verken ska framställas av 
företag som, direkt eller genom majoritetsinnehav, ägs och 
fortsätter att ägas av en av Europeiska unionens medlems
stater eller Korea och/eller av medborgare i en av Europeiska 
unionens medlemsstater respektive medborgare i Korea. 

b) De samproducerande företagens styrelseledamöter eller direk
törer ska vara medborgare i en av Europeiska unionens med
lemsstater respektive Korea och kunna bevisa sin hemvist. 

c) Två medlemsstater i Europeiska unionen måste delta i fram
ställandet av varje samproducerat audiovisuellt verk, utom 
när det gäller animerad film. När det gäller animerad film, 
måste tre medlemsstater i Europeiska unionen delta. Pro
ducenten eller producenterna i varje medlemsstat i Europe
iska unionen måste bidra ekonomisk med minst 10 %.

SV L 127/1420 Europeiska unionens officiella tidning 14.5.2011 

( 1 ) När det gäller Korea finns det ett erkännandeförfarande för sampro
duktioner, som handhas av Korean Communications Commission for 
broadcasting programmes och Korean Film Council for films. Detta er
kännandeförfarande är begränsat till en teknisk kontroll vars syfte är 
att se till att samproduktionen uppfyller kriterierna i punkt 6. Er
kännande kommer att ges till alla samproduktioner som uppfyller 
dessa kriterier. 

( 2 ) Ändring av lagstiftningen ska inte påverka tillämpningen av 
punkt 10. 

( 3 ) Ibid.
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d) De ekonomiska bidragen till ett samproducerat audiovisuellt 
verk, utom när det gäller animerad film, från producenterna 
från EU-parten (tillsammans) och från producenterna från 
Korea (tillsammans) får inte understiga 30 % av den sam
manlagda produktionskostnaden för det audiovisuella verket. 
När det gäller animerad film, får bidragen inte understiga 
35 % av den sammanlagda produktionskostnaden. 

e) Bidraget från vardera partens producenter (tillsammans) ska 
inbegripa faktiska tekniska och konstnärliga bidrag och det 
ska råda balans mellan de två parternas bidrag. I sampro
ducerade audiovisuella verk, utom när det gäller animerad 
film, får det tekniska och konstnärliga bidraget från vardera 
partens producenter (tillsammans) inte avvika med mer än 
20 procentenheter från deras ekonomiska bidrag och får 
under inga omständigheter utgöra mer än 70 % av det sam
manlagda bidraget. I animerade filmer får det tekniska och 
konstnärliga bidraget från vardera partens producenter (till
sammans) inte avvika med mer än 10 procentenheter från 
deras ekonomiska bidrag och får under inga omständigheter 
utgöra mer än 65 % av det sammanlagda bidraget. 

f) Producenter från tredjeländer som har ratificerat Unesco- 
konventionen accepteras, där så är möjligt, som deltagare 
upp till 20 % av de totala produktionskostnaderna och/eller 
det tekniska och konstnärliga bidraget till det audiovisuella 
verket. 

7. När det gäller att göra samproduktioner berättigade att 
beviljas förmåner inom de respektive system för främjande av 
lokalt och regionalt kulturellt innehåll som avses i punkterna 4 
och 5, bekräftar parterna på nytt att de garanterar att för
månerna är ömsesidiga och att de samproduktioner som upp
fyller kriterierna i punkt 6 beviljas status som europeiska/kore
anska verk enligt punkterna 4 och 5 utan några ytterligare 
villkor än de som anges i punkt 6. 

8. a) Samproduktioner ska vara berättigade att beviljas för
måner inom de respektive systemen för främjande av 
det lokala och regionala kulturella innehåll som avses i 
punkterna 4 och 5 under en period om tre år efter det 
att detta protokoll börjat tillämpas. Sex månader innan 
denna period löper ut ska kommittén för kulturellt 
samarbete på inrådan av de inhemska rådgivande 
grupperna göra en samordning av resultaten av ge
nomförandet av rätten att beviljas förmåner för att 
bedöma om dessa lett till ökad kulturell mångfald 
och ömsesidigt fördelaktigt samarbete om sampro
ducerade verk. 

b) Rätten att beviljas förmåner kommer att förlängas för 
en period om tre år och ska därefter automatiskt för
längas för ytterligare perioder av samma längd, såvida 
inte en part avslutar denna rätt genom en skriftlig 
uppsägning minst tre månader före utgången av den 
ursprungliga perioden eller en efterföljande period. Sex 
månader innan en förlängd period löper ut ska kom
mittén för kulturellt samarbete göra en bedömning på 
liknande villkor som dem som anges under a ovan. 

c) Om parterna inte kommer överens om något annat, 
ska ett avslutande av rätten att beviljas förmåner inte 
hindra samproduktioner från att beviljas förmåner 
inom de respektive system för främjande av lokalt 
och regionalt kulturellt innehåll som avses i punkterna 
4 och 5, enligt villkoren i punkt 6, om den första 
sändningen eller visningen av samproduktionerna på 
de respektive territorierna sker innan den aktuella pe
rioden löper ut. 

9. Under hela den period som samproduktioner är berätti
gade att beviljas förmåner inom de system för främjande av 
lokalt och regionalt kulturellt innehåll som avses i punkterna 
4 och 5, ska parterna, bland annat genom de inhemska rådgi
vande grupperna, regelbundet övervaka genomförandet av 
punkt 6 och rapportera eventuella problem som kan uppstå i 
detta avseende till kommittén för kulturellt samarbete. Kommit
tén för kulturellt samarbete får på begäran av en av parterna se 
över rätten för samproduktioner att beviljas förmåner inom de 
system för främjande av lokalt och regionalt kulturellt innehåll 
som avses i punkterna 4 och 5, och/eller enligt villkoren i 
punkt 6. 

10. Efter att ha anmält detta minst två månader i förväg, får 
en part tillfälligt upphäva rätten att beviljas förmåner inom sina 
system för främjande av lokalt och regionalt kulturellt innehåll 
enligt punkterna 4 och 5, om rättigheterna för samproducerade 
verk enligt dessa punkter påverkas negativt till följd av den 
andra partens ändring av den relevanta lagstiftning som avses 
i dessa punkter. Innan ett sådant tillfälligt upphävande görs ska 
den anmälande parten tillsammans med den andra parten i 
kommittén för kulturellt samarbete diskutera och granska lags
tiftningsändringarnas karaktär och vilka följder de får. 

Artikel 6 

Annat samarbete på det audiovisuella området 

1. Parterna ska sträva efter att främja den andra partens 
audiovisuella verk genom anordnandet av festivaler, seminarier 
och liknande aktiviteter. 

2. Parterna ska, utöver den dialog det hänvisas till i 
artikel 2.2 i detta protokoll, underlätta samarbetet när det gäller 
radio- och televisionssändningar i syfte att främja kulturellt ut
byte genom att till exempel 

a) främja utbyte mellan behöriga myndigheter av information 
och synpunkter på sändningspolitik och regelverk, 

b) uppmuntra till samarbete och utbyte mellan företag i radio- 
och televisionsbranschen, 

c) uppmuntra till utbyte av audiovisuella verk, och 

d) uppmuntra till att vara närvarande vid och delta i interna
tionella radio- och televisionssändningar som anordnas på 
den andra partens territorium.

SV 14.5.2011 Europeiska unionens officiella tidning L 127/1421
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3. Parterna ska sträva efter att underlätta användandet av 
internationella och regionala standarder i syfte att säkerställa 
audiovisuell tekniks kompatibilitet och interoperabilitet, och dä
rigenom stärka kulturella utbyten. De ska samarbeta för att 
uppnå detta mål. 

4. Parterna ska sträva efter att underlätta uthyrning och leas
ning av nödvändig teknisk materiel och utrustning, t.ex. radio- 
och televisionsutrustning, musikinstrument och studioinspel
ningsutrustning, för att skapa och spela in audiovisuella verk. 

5. Parterna ska sträva efter att underlätta digitaliseringen av 
audiovisuella arkiv. 

Artikel 7 

Tillfällig import av materiel och utrustning för inspelning 
av audiovisuella verk 

1. Vardera parten ska på lämpligt sätt uppmuntra använd
ningen av sitt territorium som en plats för inspelning av kine
matografiska filmer och televisionsprogram. 

2. Utan hinder av bestämmelserna om varuhandel i detta 
avtal ska parterna, i enlighet med sina respektive lagstiftningar, 
överväga och tillåta tillfällig import, från en parts territorium till 
den andra partens territorium, av den tekniska materiel och 
utrustning som krävs för att yrkesverksamma och utövare 
inom kulturen ska kunna spela in kinematografiska filmer och 
televisionsprogram. 

UNDERAVSNITT B 

Främjande av andra kulturella sektorer än den audiovisuella 
sektorn 

Artikel 8 

Artistisk verksamhet 

1. Parterna ska i enlighet med sina respektive lagstiftningar 
och genom lämpliga program underlätta ökade kontakter mel
lan utövare av artistisk verksamhet inom områden som utbytes
verksamhet och vidareutbildning, bland annat deltagande i prov 
för artistiska uppdrag (auditions), utveckling av nätverk och 
främjande av arbete i nätverk. 

2. Parterna ska uppmuntra till samproduktioner inom artis
tisk verksamhet mellan producenter från en eller flera av Euro
peiska unionens medlemsstater och Korea. 

3. Parterna ska uppmuntra utarbetandet av internationella 
standarder för teaterteknik och användning av symboler för 
teaterscener, t.ex. genom lämpliga standardiseringsorgan. De 
ska underlätta samarbetet för att uppnå detta mål. 

Artikel 9 

Publikationer 

Parterna ska i enlighet med sina respektive lagstiftningar och 
genom lämpliga program underlätta utbyte av och spridning av 
publikationer från den andra parten inom områden som 

a) anordnandet av mässor, seminarier, litterära evenemang och 
andra liknande evenemang som rör publikationer, inbegripet 
mobila strukturer för offentlig läsning, 

b) underlättandet av samutgivning och översättningar, samt 

c) underlättandet av utbytesverksamhet och vidareutbildning 
för bibliotekarier, författare, översättare, bokhandlare och 
förläggare. 

Article 10 

Skydd av kulturarvsplatser och historiska monument 

Parterna ska i enlighet med sina respektive lagstiftningar, utan 
att det påverkar tillämpningen av de förebehåll som finns i 
deras åtaganden i andra bestämmelser i detta avtal och inom 
ramen för lämpliga program, uppmuntra till utbyte av sakkun
skap och bästa praxis i fråga om skydd av kulturarvsplatser och 
historiska monument, med beaktande av Unesco:s uppdrag när 
det gäller världsarven, inbegripet genom att underlätta utbyte av 
sakkunniga, samarbeta om vidareutbildning, öka lokalbefolk
ningens medvetenhet och ge råd om skydd av historiska mo
nument och skyddade platser samt om lagstiftning och genom
förande av åtgärder när det gäller dessa platser, särskilt integre
ringen av dem i det lokala samhället.

SV L 127/1422 Europeiska unionens officiella tidning 14.5.2011
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ÖVERENSKOMMELSE OM GRÄNSÖVERSKRIDANDE TILLHANDAHÅLLANDE AV FÖRSÄKRINGSTJÄNSTER 
I ENLIGHET MED FÖRTECKNINGARNA ÖVER ÅTAGANDEN I BILAGA 7-A (FÖRTECKNING ÖVER 

ÅTAGANDEN) 

Överenskommelse om gränsöverskridande tillhandahållande av försäkringstjänster i enlighet med förteck
ningarna över åtaganden i bilaga 7-A (Förteckning över åtaganden), särskilt försäkring av risker som rör 

a) sjöfart, kommersiell luftfart samt rymdfart och frakt (inklusive satelliter) när en sådan försäkring täcker 
något eller allt av följande: godset som transporteras, fordonet som transporterar godset och varje 
skadeståndsskyldighet som följer därav, och 

b) gods i internationell transittrafik. 

Parterna bekräftar att om en av Europeiska unionens medlemsstater begär att tjänsterna ska tillhandahållas 
av leverantörer som är etablerade i Europeiska unionen, får en koreansk leverantör av finansiella tjänster 
tillhandahålla sådana tjänster genom sin etablering i en annan medlemsstat i Europeiska unionen, utan att 
vara etablerad i den EU-medlemsstat där tjänsten tillhandahålls. Det ska vidare klargöras att tillhandahål
landet även omfattar produktion, distribution, marknadsföring, försäljning och leverans av de finansiella 
tjänsterna. 

Samråden ska fortsätta mellan Europeiska kommissionen och de medlemsstater i Europeiska unionen som 
har kvar ett sådant krav på etablering i en av Europeiska unionens medlemsstater så att man kan göra 
framsteg när det gäller att underlätta tillhandahållandet av dessa tjänster på deras territorier. EU-parten 
välkomnar Koreas förslag att samråd ska hållas i framtiden i syfte att nå en överenskommelse om detta. 

Denna överenskommelse ska utgöra en integrerad del av detta avtal.

SV 14.5.2011 Europeiska unionens officiella tidning L 127/1423
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ÖVERENSKOMMELSE OM DEN KOREANSKA PLANEN FÖR REFORM AV POSTSEKTORN ( 1 ) 

I samband med förhandlingarna om detta avtal förklarade den koreanska delegationen för Europeiska 
unionens delegation vad den koreanska regeringen har för avsikter när det gäller planen för reform av 
postsektorn. 

I detta sammanhang har Korea bett Europeiska unionens delegation att uppmärksamma följande aspekter på 
planen för reform av postsektorn: 

Korea har för avsikt att gradvis utvidga undantagen i den koreanska postmyndighetens monopol för att öka 
utrymmet för de privata leveranstjänster som tillåts. Detta kommer att göras genom ändringar av Postal 
Service Act och därtill hörande lagar och föreskrifter. 

a) Efter antagandet av dessa ändringar kommer räckvidden för den koreanska postmyndighetens brevpost
monopol att bli tydligare genom en omdefiniering av dess koncept och undantagen från brevpostmo
nopolet kommer att utökas på grundval av objektiva standarder som vikt, pris eller en kombination av 
båda. 

b) När arten och omfattningen av sådana ändringar ska fastställas, kommer Korea att ta hänsyn till olika 
faktorer, bland annat inhemska marknadsförhållanden, andra länders erfarenheter av postliberalisering 
och behovet av att tillhandahålla samhällsomfattande tjänster. Korea planerar att genomföra dessa änd
ringar inom de närmaste tre åren räknat från den dag detta avtal undertecknades. 

När dessa reformerade kriterier tillämpas, kommer Korea att tillhandahålla icke-diskriminerande möjligheter 
åt leverantörer av post- och budtjänster i Korea. 

Korea kommer också att ändra artikel 3 i Enforcement Decree of the Postal Services Act och därmed utvidga 
undantagen från den koreanska postmyndighetens monopol till att omfatta alla budtjänster som rör in
ternationella dokument från den dag då detta avtal träder i kraft. Det bör påpekas att internationella och 
inhemska budtjänster för alla typer av dokument inte omfattas av posttjänstmonopolen i Europeiska 
unionens medlemsstater.

SV L 127/1424 Europeiska unionens officiella tidning 14.5.2011 

( 1 ) Denna överenskommelse är inte bindande och omfattas inte av bestämmelserna i kapitel fjorton (Tvistelösning).
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ÖVERENSKOMMELSE OM SÄRSKILDA ÅTAGANDEN NÄR DET GÄLLER TELEKOMMUNIKA- 
TIONSTJÄNSTER 

Följande överenskommelse uppnåddes mellan Koreas och Europeiska unionens delegationer under förhand
lingarna rörande särskilda åtaganden när det gäller telekommunikationstjänster: 

Om en part ställer upp villkor för beviljandet av tillstånd att tillhandahålla offentliga telekommunikations
tjänster till en person i parten, i vilken en person från den andra parten har kapitalintressen, med utgångs
punkt i att tillhandahållandet av sådana tjänster ligger i det allmännas intresse, ska parten se till att den i) 
baserar ett sådant resultat och förfarandena för att komma fram till ett sådant resultat på objektiva och 
tydliga kriterier ii) anlägger synsättet att beviljandet av tillstånd till en person i parten, i vilken en person 
från den andra parten har kapitalintressen, ligger i det allmännas intresse och iii) använder förfaranden som 
är förenliga med artikel 7.22 (Öppenhet och konfidentiella uppgifter), artikel 7.23 (Nationella regleringar) 
och artikel 7.36 (Lösning av tvister på telekommunikationsområdet). 

Denna överenskommelse ska utgöra en integrerad del av detta avtal.

SV 14.5.2011 Europeiska unionens officiella tidning L 127/1425

1635 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 31 schwedischer Vertragstext (Normativer Teil) 1427 von 1432

www.parlament.gv.at



ÖVERENSKOMMELSE OM FÖRESKRIFTER FÖR ZONINDELNING, STADSPLANERING OCH MILJÖSKYDD 

Under förhandlingarna om kapitel sju (Handel med tjänster, etablering och elektronisk handel) i detta avtal, 
diskuterade parterna de bestämmelser för zonindelning, stadsplanering och miljöskydd som är tillämpliga i 
Korea och i Europeiska unionen vid undertecknandet av detta avtal. 

Parterna delar åsikten att i den mån bestämmelserna, bland annat bestämmelser om zonindelning, stads
planering och miljöskydd, är icke-diskriminerande och icke-kvantitiva åtgärder som påverkar etablering, ska 
de inte omfattas av planen. 

Utifrån denna gemensamma uppfattning, bekräftar parterna att särskilda åtgärder som Korea vidtar enligt 
följande rättsakter inte ska omfattas av planen: 

— Seoul Metropolitan Area Readjustment Planning Act 

— Industrial Cluster Development and Factory Establishment Act 

— Special Act on the Improvement of Air Environment in the Seoul Metropolitan Area 

Parterna bekräftar sina rättigheter att införa nya bestämmelser om zonindelning, stadsplanering och miljös
kydd. 

Denna överenskommelse ska utgöra en integrerad del av detta avtal.

SV L 127/1426 Europeiska unionens officiella tidning 14.5.2011
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PRENUMERATIONSPRISER 2011 (exkl. moms, inkl. frakt och porto) 

Europeiska unionens officiella tidning, L- och C-serierna, 
endast pappersversion 

22 officiella EU-språk 1 100 euro per år 

Europeiska unionens officiella tidning, L- och C-serierna, 
pappersversion + årsutgåva på dvd 

22 officiella EU-språk 1 200 euro per år 

Europeiska unionens officiella tidning, L-serien, 
endast pappersversion 

22 officiella EU-språk 770 euro per år 

Europeiska unionens officiella tidning, L- och C-serierna, 
månatlig (kumulativ) utgåva på dvd 

22 officiella EU-språk 400 euro per år 

Tillägg till Europeiska unionens officiella tidning (S-serien), 
meddelanden och offentliga kontrakt, dvd, 1 nummer per vecka 

flerspråkig: 
23 officiella EU-språk 

300 euro per år 

Europeiska unionens officiella tidning, C-serien – allmänna 
uttagningsprov 

Antal språk beroende på 
uttagningsprov 

50 euro per år 

Europeiska unionens officiella tidning (EUT) ges ut på EU:s officiella språk, och det går att prenumerera på den i 
22 olika språkversioner. Den består av två serier: L (lagstiftning) och C (meddelanden och upplysningar). 
Varje språkversion kräver en separat prenumeration. 
Enligt rådets förordning (EG) nr 920/2005 som offentliggjordes i EUT L 156 av den 18 juni 2005 är Europeiska 
unionens institutioner under en övergångsperiod inte skyldiga att avfatta och offentliggöra alla rättsakter på iriska. 
Den iriska utgåvan av EUT säljs därför separat. 
En prenumeration på tillägget till EUT (S-serien: meddelanden och offentliga kontrakt) omfattar en flerspråkig 
dvd med alla de 23 officiella språkversionerna. 
Prenumeranter på EUT kan på begäran få de olika bilagorna till tidningen. När en bilaga ges ut meddelas 
prenumeranterna detta genom ett ”meddelande till läsarna” i Europeiska unionens officiella tidning. 

Försäljning och prenumeration 

Prenumerationer på olika tidskrifter, såsom Europeiska unionens officiella tidning, kan beställas från någon av våra 
kommersiella distributörer. En lista över dessa finns på följande Internetadress: 
http://publications.europa.eu/others/agents/index_sv.htm 

Via EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu) har du kostnadsfritt direkt tillgång till Europeiska 
unionens lagstiftning. På webbplatsen kan du söka i Europeiska unionens officiella tidning samt 

i fördrag, lagstiftning, rättspraxis och förberedande rättsakter. 

Mer information om Europeiska unionen finns på http://europa.eu 
SV
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