Luokittelupäätöskokoelma, ryhmät 1-27
I JAKSO
ELÄVÄT ELÄIMET JA ELÄINTUOTTEET
1. Ryhmä

0106 90 00
Nivelmadot (Annelida Polychaeta), joista käytetään toisinaan nimitystä merimadot. Kyse on meren
rannikoilla elävistä eläimistä, joita käytetään muun muassa syötteinä kalastuksessa.
Perusteet
Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön sekä CN-koodien 0106,
0106 00 ja 0106 90 00 nimiketekstin mukaan.
Näitä eläimiä ei pidetä CN-koodien 0307 ja 0308 vedessä elävinä selkärangattomina.
Komission asetus (ETY) N:o 731/93, EYVL L 75, 30.3.1993, s. 7. Muutettu komission asetuksella (EY)
N:o 705/2005, EUVL L 118, 5.5.2005, s. 18. Muutettu komission täytäntöönpanoasetuksella (EU) N:o
441/2013, EUVL L 130, 15.5.2013, s. 1.
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2. Ryhmä

0202 00 00
Osittain tai kokonaan sulatettu kesyn nautaeläimen liha.
Komission asetus (ETY) N:o 523/70, EYVL L 167, 30.7.1970, s. 28. Muutettu komission asetuksella
(ETY) N:o 2723/90, EYVL L 261, 25.9.1990, s. 24.

0207 14 10, 0207 27 10, 0207 45 10, 0207 55 10, 0207 60 10
Siipikarjan liha, raaka, jäädytetty, siipikarjan luista arvokkaampien lihapalojen poistamisen jälkeen
kaapimalla tai muulla tavalla saadut (esimerkiksi määräkokoisia lihapaloja leikatessa), pienistä,
muodoltaan epäsäännöllisistä paloista koostuva, myös niihin kiinnittyneine jänteineen ja rasvoineen
sekä niitä yhdistävine kudoksineen, yksittäisen palan paino noin 5–40 g.
Komission asetus (ETY) N:o (1669/77) EYVL L 186, 26.7.1977, s. 23. Muutettu komission asetuksella
(ETY) N:o 2723/90, EYVL L 261, 25.9.1990, s. 24. Muutettu komission asetuksella (EY) N:o 705/2005,
EUVL L 118, 5.5.2005, s. 18. Muutettu komission täytäntöönpanoasetuksella (EU) N:o 441/2013, EUVL
L 130, 15.5.2013, s. 1.

0210 99/ 1.
Kananlihapalat, jotka on kyllästämällä tai ruiskuttamalla suolattu kauttaaltaan pöytäsuolalla. Palat on
jäädytetty kauttaaltaan, niiden suolapitoisuus on vähintään 1,2 mutta enintään 3 painoprosenttia ja ne
ovat ihmisravinnoksi soveltuvia.
Luokittelu perustuu 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön soveltamiseen.
Luokittelusuositus.

0210 99 49
Muut syötävät eläimenosat, kuivatut siankorvat, myös eläinten ravinnoksi käytettävät.
Perusteet
Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön, yhdistetyn nimikkeistön 5
ryhmän 1 huomautuksen a kohdan sekä CN-koodien 0210, 0210 99 ja 0210 99 49 nimiketekstien
mukaisesti.
Koska kuivatut siankorvat ovat muita syötäviä eläimenosia, ne on luokiteltava 2 ryhmään eikä niitä voida
luokitella 5 ryhmään, johon ei kuulu syötäviä tuotteita (ks. harmonoidun järjestelmän 5 ryhmän 1
huomautuksen a kohta).
Siankorvien kuivaaminen ei muuta alkuperäisen aineen olennaisia ominaisuuksia yhdistetyn
nimikkeistön 23 ryhmän 1 huomautuksessa esitetyn mukaisesti.
Siankorvien kuivaaminen ei muuta niiden soveltuvuutta ihmisravinnoksi (ks. harmonoidun järjestelmän
selitykset, 2 ryhmän yleisohjeiden kolmannen kohdan 1 kohta ja neljäs kohta).
Komission asetus (EY) N:o 1125/2006, EUVL L 200, 22.7.2006, s. 3.
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3. Ryhmä

0303 82/ 1.
Rauskun siivet (Raja-suvun), jotka saadaan rauskun oikeasta ja vasemmasta kyljestä. Nämä siivet,
jotka ovat tullille esitettäessä nahattomia ja jäädytettyjä, sisältävät säteittäisruston, jonka painon osuus
on 14 % lihan painon osuuden ollessa 86 %.
Luokittelu perustuu 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön soveltamiseen.

Luokittelusuositus.

0303 91/ 1.
Villakuoreen mäti ja maiti, joka on jäädytetty -18 °C:seen ja jonka suolapitoisuus on enintään 1
painoprosentti ja joka esitetään tullille 6-12 kg:n lohkareina. Tuote on tarkoitettu edelleen
valmistettavaksi ennen sen kuluttamista.
Luokittelu perustuu 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön soveltamiseen.
Luokittelusuositus.

0304 99 23
"Silli- tai silakkafileet", jotka koostuvat sillin tai silakan oikeasta ja vasemmasta sivusta, jotka ovat
kiinni toisissaan selkäpuolelta (pää, sisälmykset, evät (paitsi selkäevä) ja ruodot on poistettu).
Perusteet
Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön sekä CN-koodien 0304,
0304 99 ja 0304 99 23 nimiketekstin mukaan.
Tuotteen ei katsota olevan CN-koodiin 0304 19 tai 0304 29 kuuluva filee (ks. harmonoidun järjestelmän
selitykset, nimike 0304).
Komission asetus (ETY) N:o 3491/88, EYVL L 306, 11.11.1988. Muutettu komission asetuksella (EY)
N:o 936/1999, EYVL L 117, 5.5.1999, s. 9. Muutettu komission asetuksella (EY) N:o 705/2005, EUVL L
118, 5.5.2005, s. 18. Muutettu komission asetuksella (EY) N:o 1179/2009, EUVL L 317, 3.12.2009, s. 1.

0305 10 00
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Hain rustosta valmistettu jauhe jossa on:
–
–
–

kuiva-ainetta
tuhkaa
proteiinia

95 %
65 %
22 %

Perusteet
Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön sekä CN-koodien 0305 ja
0305 10 00 nimiketekstien mukaan.
Komission asetus (EY) N:o 1858/98, EYVL L 241, 29.8.1998, s. 18.

0305 20/ 1.
Rasvakalan mäti ja maiti, joka on suolavedessä ja jonka suolapitoisuus on 15–18 painoprosenttia ja
joka esitetään tullille 105 kilon tynnyreissä. Tuote on sen suuren suolapitoisuuden vuoksi tarkoitettu
edelleen valmistettavaksi ennen sen kuluttamista.
Luokittelu perustuu 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön soveltamiseen.
Luokittelusuositus.

0305 32 90
Suolatun seitin vasen tai oikea sivu, ilman päätä, selkäruotoa, eviä tai sisälmyksiä, jossa on jäljellä
nahka ja lihasten välissä olevat pienet ruodot (epipleuralis) mutta ei muita ruotoja, jota kutsutaan
"vakiofileeksi".
Perusteet
Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön sekä CN-koodien 0305,
0305 32 ja 0305 32 90 nimiketekstin mukaan.
Tuote on nimikkeistön selityksissä, CN-koodit 0305 31 00 – 0305 39 90 sekä 0304 61 00 – 0304 89
90 toinen kappale, tarkoitettu filee.
Komission asetus (ETY) N:o 3482/89, EYVL L 338, 22.11.1989, s. 9. Muutettu komission asetuksella
(EY) N:o 1179/2009, EUVL L 317, 3.12.2009, s. 1. Muutettu komission täytäntöönpanoasetuksella
(EU) N:o 441/2013, EUVL L 130, 15.5.2013, s. 1.

0306 12 90
Hummerin päät ja niiden alaosat (soubassements), jotka on saatu poistamalla selkäkilpi ja maksa,
kiehautetut tai vedessä keitetyt, jäädytetyt.
Tuotteita käytetään keittojen, kastikkeiden ja äyriäisvoin valmistuksessa.
Perusteet
Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön sekä CN-koodien 0306,
0306 12 ja 0306 12 90 nimiketekstin mukaan (ks. myös harmonoidun järjestelmän selitykset, 3. ryhmä,
yleisohjeet, ensimmäinen alakohta).
CN-koodi 0511 ei tule kysymykseen 5. ryhmän 1 a huomautuksen vuoksi.
Komission asetus N:o 3481/89, EYVL L 338, 22.11.1989, s. 7.
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0307 32/ 1.
Kiehautetut kuorelliset vihersimpukat (Perna canaliculus), jotka ovat kiinni kuoren puolikkaassa,
mutta joita ei ole keitetty. Tuote saadaan kiehauttamalla/kuumentamalla simpukka ruiskuttamalla
kuumaa vettä avoimeen kuoreen. Puolet kuoresta poistetaan ja yksittäinen simpukka pikajäädytetään
ja pakataan.
Pakkauksessa on teksti ”Keitettävä ennen käyttöä.”
Luokittelu perustuu 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön soveltamiseen.
Luokittelusuositus.

0307 99/ 1.
Pakastekuivattu seepia (Sepia officinalis) jauheena. Se on saatu tuoreesta seepiasta ja tarkoitettu
elintarvikevalmisteissa käytettäväksi.
Luokittelu perustuu 1 yleisen tulkintasäännön ja 6 yleisen tulkintasäännön soveltamiseen.
Luokittelusuositus.
0307 99 80
Tuote on ihmisravinnoksi soveltuva uudenseelanninvihersimpukoista (Perna canalicula)
valmistettu jauhe.
Se esitetään tullille säkeissä, joiden paino on 10–20 kilogrammaa.
Perusteet
Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön, 23 ryhmän 1
huomautuksen sekä CN-koodien 0307, 0307 99 ja 0307 99 80 nimiketekstin mukaisesti.
Tuote soveltuu ihmisravinnoksi. Sen vuoksi luokittelu nimikkeeseen 2301 ei tule kyseeseen (ks. myös
harmonoidun järjestelmän selitykset, nimike 2301, 1 kohta).
Tuote on säilyttänyt alkuperäisen aineen olennaiset ominaisuudet (simpukkajauhe). Sen vuoksi
luokittelu nimikkeeseen 2309 eläinten ruokintaan käytettäväksi valmisteeksi ei tule kyseeseen 23
ryhmän 1 huomautuksen perusteella.
Tuote on ominaisuuksiensa vuoksi luokiteltava nimikkeeseen 0307 muuksi, ihmisravinnoksi
soveltuvaksi nilviäisistä valmistetuksi jauhoksi tai jauheeksi.
Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 729/2013, EUVL L 203, 30.7.2013, s. 4.
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4. Ryhmä

0402 99
Maitotiiviste, johon on lisätty sokeria, nesteenä, koostumus: noin 51 % maitotiivistettä ja
49 % sakkaroosia.
Luokittelu perustuu 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön soveltamiseen.
Luokittelusuositus.

0403 10 11
Rasvattomasta
maitojauheesta
koostuva
maitotuote,
elävien
jogurttibakteerien
(Streptococcus thermophilus ja Lactobacillus bulgaricus) lukumäärä grammaa kohti 50–100 miljoonaa,
rasvapitoisuus enintään 3 painoprosenttia.
Perusteet
Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön sekä CN-koodien 0403,
0403 10 ja 0403 10 11 nimiketekstin mukaan. Tuote on ensisijaisesti CN-koodiin 0403 kuuluva
maitotuote, eikä CN-koodiin 3002 kuuluva mikrobiviljelmä.
Komission asetus (ETY) N:o 2275/88, EYVL L 200, 26.7.1988, s. 10.

0403 90 11
Maitojauhe (0,6 % maitorasvaa), jossa
(Streptococcus lactus) grammaa kohti.

on

2–27 miljoonaa

elävää

maitohappobakteeria

Perusteet
Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön sekä CN-koodien 0403,
0403 90 ja 0403 90 11 nimiketekstien mukaan.
Tätä tuotetta ei voida sen vähäisen mikro-organismipitoisuuden vuoksi pitää mikro-organismiviljelmänä.
Komission asetus (EY) N:o 1160/98, EYVL L 160, 4.6.1998, s. 21.

0403 90 13
Kuivamaidon makuinen vaaleankeltainen jauhe, jonka analyyttiset ominaisuudet ovat seuraavat
(painoprosentteina):
–
–
–
–
–
–

maitorasva
11,4
kuivattu vähärasvainen maitoaine 85,9
kosteus
2,7
proteiinit (N × 6,38)
30,6
laktoosi
42,9
fosfolipidit (P × 26)
17
(laskettuna rasva-aineiden osuudesta)

Tuote saatetaan markkinoille nimikkeellä maitorasvalla rikastettu makea kirnupiimäjauhe.
Perusteet
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Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön sekä CN-koodien 0403,
0403 90 ja 0403 90 13 nimiketekstin mukaan.
Tuotetta ei voida luokitella nimikkeisiin 0402 ja 0404, koska tuotteella on analyyttisten
ominaisuuksiensa (erityisesti fosfolipidipitoisuutensa) perusteella kirnupiimäjauheen luonne.
Komission asetus (ETY) N:o 1533/92, EYVL L 162, 16.6.1992, s. 5.

0403 90 13
Maidon laktoosin, kaseiinien, albumiinien ja globuliinien sekä maitorasvojen sekoitus, joka
sisältää itiöllisiä mikro-organismeja (Lactobacillus pentosus ja Streptococcus lactus), 50–
100 miljoonaa/g, jauheena, jossa on (painoprosenttia):
–
–
–
–
–
–

laktoosia
39
kaseiineja
22
maidon albumiinia/ globuliinia 4
tuhka
6
maitorasvoja
24
vettä
5

Perusteet
Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön sekä CN-koodien 0403,
0403 90 ja 0403 90 13 nimiketekstien mukaan.
Tätä tuotetta ei voida sen vähäisen mikro-organismipitoisuuden vuoksi pitää mikro-organismiviljelmänä.
Komission asetus (EY) N:o 1160/98, EYVL L 160, 4.6.1998, s. 21.
0403 90 13
Tuote, joka koostuu maitojauheesta, johon on lisätty maitohappokäytteitä (Streptococcus lactus ja
Lactobacillus) n. 150 miljoonaa/g ja maitohappobakteereja sisältävää kuollutta hiivaa
(Kluveromyces lactis ja Fragilis) ja jossa on (painoprosentteina):
–
–
–
–

proteiinia
kuiva-ainetta
maitorasvaa
ja
laktoosia

28
95–96
25
39.

Perusteet
Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön sekä CN-koodien 0403,
0403 90 ja 0403 90 13 nimiketekstien mukaan.
Tätä tuotetta ei voida sen vähäisen mikro-organismipitoisuuden vuoksi pitää mikro-organismiviljelmänä.
Komission asetus (EY) N:o 1160/98, EYVL L 160, 4.6.1998, s. 21.

0403 90 91
Koostumukseltaan paksuhko jogurtinmakuinen tuote, valmistettu käyneestä maidosta, johon on
lisätty aprikoosin hedelmälihaa, sokeria sekä stabilointi- ja sakeuttamisaineita (modifioitua tärkkelystä,
pektiiniä ja gelatiinia yhteensä alle 1,8 painoprosenttia) ja jonka rasvapitoisuus on enintään 3 prosenttia.
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Mikroskooppitutkimuksessa
havaitaan
streptococcus
thermophilusja
lacto-bacillus
bulgaricus -bakteereita noin suhteessa 1:1; ne ovat kuitenkin täysin inaktivoituneet tuotteen
ultralämpökäsittelyn yhteydessä.
Perusteet
Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön sekä CN-koodien 0403,
0403 90 ja 0403 90 91 nimiketekstien mukaan.
Vähäiset määrät stabilointi- ja sakeuttamisaineita eivät estä luokittelua nimikkeeseen 0403 (ks. myös
harmonoidun järjestelmän selitykset, 4 ryhmä, yleisohjeet I, toinen kohta).
Elävien käyteaineiden puuttumisen vuoksi tuotetta ei voida luokitella CN-koodiin 0403 10 (ks. myös
yhdistetyn nimikkeistön selitykset, alan nimikkeet 0403 10 11 – 0403 10 99).
Komission asetus (ETY) N:o 2291/93, EYVL L 206, 18.8.1993, s. 1. Muutettu komission asetuksella
(EY) N:o 1179/2009, EUVL L 317, 3.12.2009, s. 1.
0404 10 48
Modifioitu hera, jonka analyyttiset ominaisuudet ovat seuraavat:
–
–
–
–
–
–
–

kuiva-aine
laktoosi
maitohappo
raakaproteiini (N × 6,38)
rasva
tärkkelys
sakkaroosi, glukoosi, fruktoosi

13,3 %
5,3 %
7,6 %
0,6 %
havaittavissa
ei havaittavissa
ei havaittavissa.

Tuotetta käytetään etikan korvikkeena pääasiassa öljykastikkeiden, kastikkeiden, majoneesien jne.
valmistuksessa.
Perusteet
Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön, 4 ryhmän
1 alanimikehuomautuksen sekä CN-koodien 0404, 0404 10 ja 0404 10 48 nimiketekstin mukaan.
Komission asetus (ETY) N:o 3056/94, EYVL L 323, 16.12.1994, s. 10.

0404 10 48
Vähittäismyyntiä varten 125 millilitran pulloon pakattu nestemäinen naudan ternimaito, josta on
poistettu rasva ja kaseiini ja jossa on ravintoainemerkinnän mukaan 100 millilitrassa seuraava
ravintosisältö:
–
–
–

maidon valkuainen 2,5 – 5,5 g
hiilihydraatit
3,3 g
maidon rasva
< 0,5 g.

Tuote on kellanruskea, hiukan samea neste.
Sen immunoglobuliinipitoisuus on suurempi kuin luonnon heran tai maidon.
Merkinnän mukaan tuote on tarkoitettu ihmisravinnoksi, ja sitä on määrä ottaa kerran päivässä (1–2
ruokalusikallista) sellaisenaan tai kylmän hedelmämehun kanssa. Sen käyttöaluetta ei ole määritelty.
Perusteet
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Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön sekä CN-koodien 0404,
0404 10 and 0404 10 48 nimiketekstien mukaisesti.
Luokittelu nimikkeeseen 3001 tai 3004 ei tule kysymykseen, sillä tuotteella ei ole terapeuttista eikä
ennalta ehkäisevää vaikutusta.
Tuotteen valmistuksen tekniset vaiheet ja sen koostumus ovat samantapaisia kuin modifioidun heran.
Tuote on ominaisuuksiensa perusteella luokiteltava nimikkeeseen 0404.
Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 775/2011, EUVL L 201, 4.8.2011, s. 8.

0404 90/ 1.
Naudan ternimaito, joka on kerätty 24 tunnin kuluessa poikimisesta, jäädytettynä nesteenä.
Koostumus painoprosentteina:18 – 25 % kiinteitä aineita, 4 – 5 % rasvaa ja 10 – 15 % proteiinia, josta
noin 50 % on immunoglobuliineja (IgG). Tuote esitetään tullille irtotavarana eikä sitä ole valmistettu tai
muunnettu ennen maahantuontia.
Luokittelu perustuu 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön soveltamiseen.
Luokittelusuositus.

0404 90 21
Maidon aineosien sekoitus, johon on lisätty natirumkloridia ja natriumsitraattia (2 %) ja vitamiineja
(0,2 %) ja jossa on (painoprosentteina):
–
–
–
–
–

kuiva-ainetta
laktoosia
proteiinia
maitorasvaa
tuhkaa

95
56,5
28,8
1,1
8.

Perusteet
Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön sekä CN-koodien 0404,
0404 90 ja 0404 90 21 nimiketekstien mukaan.
Tätä tuotetta ei voida pitää mikro-organismien viljelyyn tarkoitettuna valmistettuna elatusaineena.
Komission asetus (EY) N:o 1160/98, EYVL L 160, 4.6.1998, s. 21.

0404 90 21
Maidon aineosien sekoitus, johon on lisätty natriumkloridia ja natriumsitraattia (4,5 %) ja vitamiineja
(0,2 %) ja jossa on (painoprosentteina):
–
–
–
–
–

kuiva-ainetta
laktoosia
proteiinia
voirasvaa
tuhkaa

96,2
59,7
23,3
0,9
11,5.

Perusteet
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Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön sekä CN-koodien 0404,
0404 90 ja 0404 90 21 nimiketekstien mukaan.
Tätä tuotetta ei voida pitää mikro-organismien viljelyyn tarkoitettuna valmistettuna elatusaineena.
Komission asetus (EY) N:o 1160/98, EYVL L 160, 4.6.1998, s. 21.

0404 90 21
Rasvaton maitojauhe, lisättyä laktoosia sisältävä, jonka koostumus on seuraava (painoprosentteina):
–
–
–

maitorasvaa
proteiinia
laktoosia

0,6
33,5
57

Perusteet
Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön määräysten, 4 ryhmän
1 huomautuksen ja CN-koodien 0404, 0404 90 ja 0404 90 21 nimiketekstien mukaisesti.
Laktoosia pidetään 4 ryhmässä maidon luonnollisena aineosana eikä sokerina tai muuna
makeutusaineena.
Vaikka tuote sisältää ainoastaan maidon luonnollisia aineosia, sitä ei voida luokitella CN-koodiin 0402,
koska tuotteen koostumus ei enää laktoosin lisäämisen jälkeen ole sama kuin luonnollisen
vähärasvaisen maitojauheen.
Komission asetus (EY) N:o 1887/2003, EUVL L 277, 28.10.2003, s. 11.
0404 90 21
Vähittäismyyntiä varten 64 gramman erissä jauheena muoviseen kierrekorkilla varustettuun
astiaan pakattu sumutuskuivattu vähärasvainen ternimaitojauhe, josta kaseiinia ei ole poistettu ja
jonka koostumus on seuraava (painoprosentteina):
–
–

maidon rasva 1,2
maidon valkuainen vähintään 50 ja tavallisesti 65,5.

Tuotteen kuiva-ainepitoisuus on 93,3 painoprosenttia.
Tuote on kermanvärinen jauhe, joka paakkuuntuu helposti ja jolla on maitomainen tuoksu.
Sen immunoglobuliinipitoisuus on suurempi kuin luonnon heran tai maidon.
Merkinnän mukaan tuote on tarkoitettu ihmisravinnoksi.
Perusteet
Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön sekä CN-koodien 0404,
0404 90 and 0404 90 21 nimiketekstien mukaisesti.
Luokittelu nimikkeeseen 3001 tai 3004 ei tule kysymykseen, sillä tuotteella ei ole terapeuttista eikä
ennalta ehkäisevää vaikutusta ihmiselle.
Luokittelu nimikkeeseen 0402 ei myöskään tule kysymykseen, sillä tuotteella ei ole luonnollisen
maitojauheen tavanomaista koostumusta.
Tuote on ominaisuuksiensa perusteella luokiteltava nimikkeeseen 0404.
Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 775/2011, EUVL L 201, 4.8.2011, s. 8.

0404 90 23
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Jauhe, jossa on täysmaitojauhetta 80 painoprosenttia ja laktoseerumia 20 painoprosenttia ja jonka
koostumus on seuraava (painoprosentteina):
–
–
–
–
–

vettä
maitoproteiinia
maitorasvaa
tuhkaa
laktoosia

5
21
24
6
44

Perusteet
Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön sekä CN-koodien 0404,
0404 90 ja 0404 90 23 nimiketekstien mukaan.
Komission asetus (EY) N:o 1264/98, EYVL L 175, 19.6.1998.
0404 90 83
Maidon, heran ja sokerin seoksesta kuivaamalla valmistettu tuote, joka muodostaa
vaaleanruskean jauheen, jossa on ruskeita kiteitä ja joka paakkuuntuu helposti, makea ja maitojauheen
ja poltetun sokerin makuinen, jonka koostumus on seuraava:
–
–
–
–
–
–
–

Kuiva-aine
97,2 painoprosenttia
Rasvapitoisuus yhteensä (maitorasva)23,5 painoprosenttia
Proteiinipitoisuus yhteensä(N × 6,38)20,4 painoprosenttia
Sakkaroosi
1,8 painoprosenttia
Laktoosi
44,6 painoprosenttia
Kaseiini (saostuminen juoksutettaessa)17,1 painoprosenttia
Makea hera (GMP)
havaittavissa

Valmistuksessa käytettävän korkean lämpötilan vuoksi sokerit ovat sulaneet ja proteiinit osittain
hajonneet.
Perusteet
Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön sekä CN-koodien 0404,
0404 90 ja 0404 90 83 nimiketekstien mukaan.
Proteiinien osittaisesta hajoamisesta ja sokerien sulamisesta huolimatta tuote ei ole menettänyt maidon
luontaisista aineosista koostuvan nimikkeeseen 0404 kuuluvan tuotteen luonnetta.
Komission asetus (ETY) N:o 2291/93, EYVL L 206, 18.8.1993, s. 1. Muutettu komission asetuksella
(EY) N:o 936/1999, EYVL L 117, 5.5.1999, s. 9.

0404 90 83
Jauhe, jossa on maitojauhetta 80 painoprosenttia ja muita aineosia 20 painoprosenttia (8 % laktoosia,
11,8 % maltodekstriiniä, jossa on pelkistävää sokeria dekstroosina ilmaistuna enemmän kuin 10 %
mutta vähemmän kuin 20 % kuivapainosta laskettuna, sekä kivennäisaineita, lesitiiniä ja vitamiineja) ja
jonka koostumus on seuraava (painoprosentteina):
–
–
–
–

laktoosia
maitorasvaa
maitoproteiinia
maltodekstriiniä

41
21
21
12

Perusteet
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Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön sekä CN-koodien 0404,
0404 90 ja 0404 90 83 nimiketekstien mukaan.
Komission asetus (EY) N:o 1264/98, EYVL L 175, 19.6.1998.

0405 20/ 1.
Voirasvasekoitus, joka on vesi-öljy-tyyppisen, levitettävän emulsion muodossa ja jota käytetään
elintarviketeollisuudessa.
Sekoitus
koostuu
voiöljystä
(68,75 painoprosenttia)
sokerista
(17 painoprosenttia), vedestä (13 painoprosenttia) ja kaseiinista 1,25 painoprosenttia.
Katso myös Luokittelusuositus 2106 90/ 18.
Luokittelusuositus.

0405 20/ 2.
Voirasvasekoitus, joka on vesi-öljy-tyyppisen emulsion
elintarviketeollisuudessa. Sekoituksessa on painoprosentteina:

muodossa

ja

jota

käytetään

rasvaa 70,4 (97,8 % kuiva-aineen painosta), proteiinia 1,06 (1,5 % kuiva-aineen painosta) ja
laktoosia 1,3.
Sekoituksen kosteusprosentti on 28,0 %. Tästä maitotuotelevitteestä käytetään joskus ilmaisua
"high fat cream cheese".
Luokittelu perustuu 1 yleisen tulkintasäännön (kappaleen 4 huomautuksen 2 b) ja 6 yleisen
tulkintasäännön soveltamiseen.
Luokittelusuositus.

0405 20/ 3.
Voirasvasekoitus, joka on vesi-öljy-tyyppisen emulsion
elintarviketeollisuudessa. Sekoituksessa on painoprosentteina:

muodossa

ja

jota

käytetään

rasvaa 72,5 (98,8 % kuiva-aineen painosta), proteiinia 0,996 (1,4 % kuiva-aineen painosta) ja
laktoosia 1,4.
Sekoituksen kosteusprosentti on 26,6 %. Tästä maitotuotelevitteestä käytetään joskus ilmaisua
"high fat cream cheese".
Luokittelu perustuu 1 yleisen tulkintasäännön (kappaleen 4 huomautuksen 2 b) ja 6 yleisen
tulkintasäännön soveltamiseen.
Luokittelusuositus.
0405 20 30
Levitettävä, vesi-öljy-tyyppiä oleva emulsio, joka sisältää maitorasvaa (61,2 painoprosenttia),
maitoproteiinia ja pieniä palasia valkosipulia, persiljaa ja muita yrttejä.
Perusteet
Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön määräysten, 4 ryhmän 2 b
huomautuksen sekä CN-koodien 0405, 0405 20 ja 0405 20 30 nimiketekstien mukaan.
Komission asetus (EY) N:o 286/97, EYVL L 48, 19.2.1997, s. 3.
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0405 20 30
Kellertävä emulsio, joka koostuu:
–
–
–
–
–
–

voista
suolasta
sokerista
perunatärkkelyksestä
persiljasta
muista makuaineista

(p-%)
77,5
7,7
3,1
4,65
6,2
0,85

Maitorasvapitoisuus on keskimäärin 60–62 painoprosenttia.
Perusteet
Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön, 4 ryhmän
2 b huomautuksen sekä CN-koodien 0405, 0405 20 ja 0405 20 30 nimiketekstien mukaan.
Komission asetus (EY) N:o 2510/97, EYVL L 345, 16.12.1997, s. 46.

0406 10/ 1.
Mozzarellajuusto, joka on leikattu pieniksi viipaleiksi, päällystetty mausteilla ja pakattu pepperonin
kanssa yhteen suljettuun muovipussiin, jonka nettopaino on 280 g ja jossa juusto ja pepperoni on
erotettu toisistaan vahapaperiliuskalla. Pussi sisältää tavanomaisen määrän yhden ns. extra large kokoisen pitsan päällystettä, jonka koostumus on: 76 % mozzarellajuustoa, 22 % pepperonia, noin 1 %
mausteita, canolaöljyä ja noin 1 % kalsiumsilikaattia.
Tullille esitettynä on yhdessä laatikossa 65 tällaista pussia ja ne on tarkoitettu ravintola-alan (pitseriat)
käyttöön.
Pepperoni, joka esitetään tullille juuston kanssa, luokitellaan erikseen nimikkeeseen 1601.
Luokittelu perustuu 1 yleisen tulkintasäännön ja 6 yleisen tulkintasäännön soveltamiseen.
Ks. myös luokittelusuositus 1601 00/ 1.
Luokittelusuositus.

0406 10/ 2.
Tuorejuusto, joka koostumus on seuraava: tiivistetty hapatettu kuorittu maito (80 %), hedelmävalmiste
(mansikka)
(10
%),
sokeri
(7.6
%),
muunnettu
tärkkelys,
mansikansiemenet,
mustaporkkanamehutiiviste, luontainen aromi, sakeuttamisaine, maidon kivennäisainetiiviste,
sitruunamehutiiviste ja happamuudensäätöaineet. Se sisältää myös maitohappobakteeriviljelmät
Lactobacillus bulgaricus ja Streptococcus thermophilus. Maitotuoteosuuden proteiinipitoisuus on 9.5
% (8.4 % koko tuotteessa). Valmistusmenetelmän aikana tuote on saanut lievän ”lämpöiskun” ja
maitorahkan erottajaa käytetään heran poistoon. Lisäksi käytetään tasoitusmenetelmää rakenteen
parantamiseksi. Tuote on pakattu vähittäismyyntiä varten muoviastiaan, jonka nettosisältö on 160 g ja
joka koostuu kahdesta kerroksesta – alempi kerros on hedelmävalmiste (mansikka) ja ylin kerros
valkoinen maitotuote.
Luokittelu perustuu 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön soveltamiseen.
Luokittelusuositus.

0406 10 20
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Kappale, joka koostuu juustolta tuoksuvista epäsäännöllisistä kellertävistä/harmaista rakeista,
jäädytetty, ja joka sisältää (painoprosentteina):
–
–
–
–
–
–
–

kuiva-ainetta
maitorasvaa
proteiinia
heraproteiinia
laktoosia
tuhkaa
natriumkloridia

60
28
27
3,5
1,0
3,3
0,7

Perusteet
Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön sekä CN-koodien 0406,
0406 10 ja 0406 10 20 nimiketekstien mukaan.
Vähäisen laktoosi- ja heraproteiinipitoisuutensa vuoksi tuotetta on pidettävä juustoaineena.
Komission asetus (EY) N:o 1264/98, EYVL L 175, 19.6.1998.
0406 10 20
Palana oleva ”pasta filata” -tyyppinen juusto, joka on valmistettu lisäämällä renniiniä ja termofiilisiä
bakteereja (esim. Streptococcus thermophilus) maitoon. Hera poistetaan juoksettumisen jälkeen.
Tämän jälkeen juustomassa lämmitetään noin 80 °C:een. Juustomassa vaivataan ja venytetään
kuitumaisen rakenteen aikaansaamiseksi. Tämän jälkeen tuote paloitellaan osiin (1–3 kg) ja suolataan.
Valmistuksen jälkeen juusto kääritään kypsytyskalvoon, ja sitä varastoidaan 1–2 viikkoa alhaisessa
lämpötilassa (2–4 °C).
Juuston koostumus on painoprosentteina
kuiva-aine
kokonaisrasvapitoisuus
kuiva-aineen rasvapitoisuus
rasvattoman aineen vesipitoisuus

54,2
23,3
43,0
59,7

Juuston maku on mieto, voinen ja hieman suolainen. Sitä käytetään muun muassa pizzajuustona.
Perusteet
Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön määräysten ja
CN-nimikkeiden 0406, 0406 10 ja 0406 10 20 nimiketekstien mukaisesti.
Tuotteella on objektiivisesti todettavissa olevat tuorejuuston ominaisuudet, erityisesti koostumuksen,
ulkonäön ja maun osalta, ja se on valmis syötäväksi pian valmistuksen jälkeen (nimikettä 0406 koskevat
harmonoidun järjestelmän selitykset, ensimmäinen kappale, tuote 1).
Tästä syystä sitä ei voida luokitella alanimikkeeseen 0406 90, jossa tarkoitetaan ”muita juustoja” kuin
sitä edeltävissä alanimikkeissä mainittuja.
Komission asetus (EY) N:o 904/2007, EUVL L 196, 28.7.2007, s. 37.

0406 10 20
Tuote, joka koostuu seuraavista (painoprosentteina):
juustoaine
32,4
kuorittu maito
32,9
kerma (33,5 % rasvaa)
12,4
sokeri
4,5
hedelmävalmiste, heratuote, stabilointiaine, hapakkeet
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Rasvapitoisuus on 4,3 painoprosenttia.
Tuote on väriltään vaaleanpunertava ja näyttää tuorejuustolta. Siinä näkyy hedelmävalmisteen palasia.
Tuote on 150 g:n pakkauksissa.
Perusteet
Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön määräysten ja
CN-nimikkeiden 0406, 0406 10 ja 0406 10 20 nimiketekstien mukaisesti.
Tuote sisältää yli 70 painoprosenttia maitotuotteita, joista juustoaine antaa sille sen olennaisen
luonteen. Tuotteessa säilyy sen vuoksi tuorejuuston ja juustoaineen luonne.
Tämän vuoksi tuote on luokiteltava nimikkeeseen 0406.
Komission asetus (EY) N:o 725/2008, EUVL L 198, 26.7.2008, s. 32.
0406 10 20
Tuote, joka koostuu seuraavista (painoprosentteina):
juustoaine
kuoritusta maidosta valmistettu jogurtti
hedelmävalmiste
fruktoosisiirappi
valkuaiskonsentraatti
sideaine
kerma

41,7
29,7
20
5
2
0,9
0,7

Rasvapitoisuus on 0,4 painoprosenttia.
Tuotteessa on kaksi kerrosta: päällä juustoaineen sisältävä valkoinen kerros ja tämän alla hedelmävalmistekerros. Päällä oleva kerros näyttää tuorejuustolta.
Tuote on 125 g:n pakkauksissa.
Perusteet
Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön määräysten ja
CN-nimikkeiden 0406, 0406 10 ja 0406 10 20 nimiketekstien mukaisesti.
Tuote sisältää yli 70 painoprosenttia maitotuotteita, joista juustoaine antaa sille sen olennaisen
luonteen. Tuotteessa säilyy sen vuoksi tuorejuuston ja juustoaineen luonne.
Tämän vuoksi tuote on luokiteltava nimikkeeseen 0406.
Komission asetus (EY) N:o 725/2008, EUVL L 198, 26.7.2008, s. 32.

0406 20 90
Juustoraaste, suuren kosteuspitoisuutensa
tyhjiöpakkauksessa) johdosta agglomeroitunut.

ja

kuljetus-

tai

pakkausolosuhteista

(osittain

Perusteet
Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön sekä CN-koodien 0406,
0406 20 ja 0406 20 90 nimiketekstien mukaan.
Komission asetus (ETY) N:o 316/91, EYVL L 37, 9.2.1991, s. 1.

0406 20 90
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Emmentaljuusto, joka koostuu epäsäännöllisen muotoisista palasista, joiden leveys on noin 3 mm,
paksuus pienempi kuin 1 mm ja pituus vaihtelee, yleensä suurempi kuin 10 mm.
Perusteet
Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön sekä CN-koodien 0406,
0406 20 ja 0406 20 90 nimiketekstin mukaan.
Ottaen huomioon juuston palasten muodon tuotetta on pidettävä juustoraasteena.
Komission asetus (ETY) N:o 719/93, EYVL L 74, 27.3.1993, s. 47.
0406 30/ 1.
Sulatejuusto, joka on tehty kuumentamalla jauhetun juuston, voin, herajauheen, natriumfosfaatin ja
veden sekoitus ja muotoilemalla tuote lopuksi 2 kilon kimpaleiksi.
Luokittelusuositus.

0406 90/ 1.
Kahdesta pyöreästä miedosta pehmeäksi kypsytetystä Camembert-juustosta (läpimitta 7 cm ja
korkeus 2 cm) koostuva tuote, johon juustot on leivitetty korppujauhoilla ja esipaistettu öljyssä, minkä
jälkeen kumpikin juusto on kääritty valkoiseen poimutettuun paperiin, pakattu yhdessä ilmatiiviisti
muovikalvoon
ja
yhdistetty
samaan
pakkaukseen
kahden
karpalohilloa
sisältävän
kerta-annospakkauksen kanssa.
Luokittelusuositus.

0406 90 21
Kypsytetty (noin 4 viikkoa), vaaleankeltainen, reiätön cheddar-typpinen juusto, jolla on seuraavat
analyyttiset ominaisuudet (painoprosentteina):
–
–
–
–

kuiva-aine
kuiva-aineen rasvapitoisuus
proteiineja koko aineesta
rasvattoman aineen vesipitoisuus

63
51,2
24
54,6

Perusteet
Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön sekä CN-koodien 0406,
0406 90 ja 0406 90 21 nimiketekstien mukaan.
Tuote, jolla on cheddar-juuston ominaisuudet luokitellaan kypsytysajan pituudesta riippumatta
CN-nimikkeeseen 0406 90 21.
Komission asetus (EY) N:o 710/2000, EYVL L 84, 5.4.2000, s. 8.
0410 00 00
Raaka mehiläiskittivaha (propolis), joka esitetään tullille irtotavarana epäsäännöllisen
muotoisina ruskeina kappaleina. Tuote koostuu pääosin seuraavista aineosista (painoprosentteina):
–
–
–
–

kasvihartsit ja –palsamit 55
vahat
30
haihtuvat öljyt
8–10
siitepöly
5

Mehiläiset keräävät nämä aineet, ja ne muuntuvat mehiläisten syljen entsyymien vaikutuksesta.

04-11

Tuotetta käytetään farmaseuttisten tuotteiden ja lisäravinteiden valmistukseen.
Perusteet
Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön sekä CN-koodien 0410 ja
0410 00 00 nimiketekstien mukaisesti.
Tavaraa ei voida luokitella 13 ryhmään, koska se sisältää eläinten toiminnasta saatavia ainesosia.
Ominaisuuksiensa perusteella tuote on sen vuoksi luokiteltava nimikkeeseen 0410 muualle
kuulumattomana eläinperäisenä syötävänä tuotteena.
Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 874/2011, EUVL L 227, 2.9.2011, s. 7
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5. Ryhmä

0511 99 85
Kuivatut muut eläimenosat, siankorvat, ihmisravinnoksi soveltumattomat.
Perusteet
Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön, yhdistetyn nimikkeistön 2
ryhmän 1 huomautuksen a kohdan sekä CN-koodien 0511, 0511 99 ja 0511 99 85 nimiketekstien
mukaisesti.
Koska kuivatut siankorvat ovat syötäväksi kelpaamattomia muita eläimenosia, ne on luokiteltava
5 ryhmään eikä niitä voida luokitella 2 ryhmään, johon ei kuulu ihmisravinnoksi soveltumattomia
tuotteita (ks. yhdistetyn nimikkeistön 2 ryhmän 1 huomautuksen a kohta).
Siankorvien kuivaaminen ei muuta alkuperäisen aineen olennaisia ominaisuuksia yhdistetyn
nimikkeistön 23 ryhmän 1 huomautuksessa esitetyn mukaisesti.
Komission asetus (EY) N:o 1125/2006, EUVL L 200, 22.7.2006, s. 3. Muutettu komission asetuksella
(EY) N:o 1179/2009, EUVL L 317, 3.12.2009, s. 1.
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II JAKSO
KASVITUOTTEET
6. Ryhmä

0604 99
Seppele, joka on halkaisijaltaan noin 20 cm, koostuen pääasiallisesti kasvituotteista (erityisesti
apilasta, kanelipuusta, pyökinpähkinästä, männyn ja lehtikuusen kävyistä, kullatuista tai
kultaamattomista ja kuivatuista lehdistä) sekä vähäisestä määrästä keinotekoisia aineksia (esim.
tekokukat tekstiiliaineesta, metalliset terälehtijäljitelmät); kaikki nämä ainekset on koottu yhteen
rautalangoilla, joiden päät on kierretty renkaanmuotoiseen tukeen.
Katso myös luokittelusuositukset 6702 90/ 1. ja 6702 90/ 2.
Luokittelusuositus.
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7. Ryhmä

0703 20 00
Valkosipulin (Allium sativum) kokonaiset sipulit, joiden lämpötila on 0 °C:n ja – 5 °C:n välillä,
mutta jotka eivät ole kauttaaltaan jäätyneitä.
Perusteet
Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön sekä CN-koodien 0703 ja
0703 20 00 nimiketekstien mukaisesti.
Tuotetta ei voida luokitella nimikkeeseen 0710, koska se ei ole ”jäädytetty” 7 ryhmässä tarkoitetussa
merkityksessä (ks. myös harmonoidun järjestelmän selityksissä annettujen, 7 ryhmää koskevien
yleisohjeiden kolmas kappale).
Sen vuoksi tuote luokitellaan jäähdytettynä valkosipulina nimikkeeseen 0703.
Komission asetus (EY) N:o 902/2007, EUVL L 196, 28.7.2007, s. 33.

0711 51 00
Sienet (Agaricus-suvun lajit), väliaikaisesti säilöttyinä nesteessä sisältäen
–
–
–

etikkahappoa
sulfiittia
suolaa

0,1 p-%
270 ppm
19 p-%

Perusteet
Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön sekä CN-koodien 0711,
0711 90 ja 0711 51 00 nimiketekstien mukaan.
Suuren suola- ja sulfiittipitoisuutensa vuoksi tuote on sellaisenaan soveltumaton välittömään
kulutukseen.
Komission asetus (EY) N:o 1196/97, EYVL L 170, 28.6.1997, sivu 13. Muutettu komission asetuksella
(EY) N:o 705/2005, EUVL L 118, 5.5.2005, s. 18.
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8. Ryhmä

0811 10 90
Jäädytettyjen hedelmien sekoitus, jossa on (painoprosenttia)
mansikkaa 55
banaania 20
ananasta 15
mustikkaa 10.
Tuote on pusseihin pakattuja jäädytettyjen hedelmien paloja, jotka ovat valmiita soseutettaviksi
sekoittimessa.
Perusteet
Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1 yleisen tulkintasäännön, 3 yleisen tulkintasäännön b
alakohdan ja 6 yleisen tulkintasäännön sekä CN-koodien 0811, 0811 10 ja 0811 10 90 nimiketekstien
mukaisesti.
Tuote on eri jäädytettyjen hedelmien sekoitus. Mansikat antavat tuotteelle sen olennaisen luonteen,
koska niiden osuus tuotteesta on suurin.
Sen vuoksi tuote on luokiteltava CN-koodiin 0811 10 90 mansikoiksi.
Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 765/2014, EUVL L 209, 16.7.2014, s. 7.

0813 20
Kuivatut luumut, jotka on osittain uudelleen kostutettu enintään 35 painoprosentin
kosteuspitoisuuteen ja joihin on lisätty sorbiinihappoa stabilointiaineeksi; luumuista on poistettu kivet ja
ne on pakattu ilmatiiviisiin pakkauksiin. Luumut on välittömään kulutukseen sopivia sellaisenaan.
Luokittelusuositus.
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9. Ryhmä

0902 20/ 1.
Kuivatut teen kukat, jotka ovat peräisin Thea-sukuisen kasvin nupuista, myös farmaseuttiseen
käyttöön tarkoitetut.
Luokittelu perustuu 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön soveltamiseen.
Luokittelusuositus.

0902 30/ 1.
Musta tee, joka on pakattu läpinäkyvään muovipussiin (100 g), joka puolestaan on pakattu
keraamiseen astiaan, joka on ruskeanvärisen samovaarin (korkeus noin 19 cm) muotoinen ja koristeltu
maalatulla kukkakuvioinnilla ja jossa on irrotettava kansi. Samovaari, jolla ei ole käyttöarvoa ja joka on
luonteeltaan pelkästään koriste-esine, luokitellaan erikseen alanimikkeeseen 6913 90.
Luokittelu perustuu 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön soveltamiseen.
Katso myös luokittelusuositus 6913 90/ 1.

Luokittelusuositus.

0905 10 00
Paloiksi viipaloidut vaniljatangot, jotka tuoksuvat kevyesti vaniljalta ja alkoholilta ja joiden
keskimääräinen vanilliinipitoisuus on 0,14 painoprosenttia, sokeripitoisuus 0,6 painoprosenttia ja
todellinen alkoholipitoisuus 8,6 prosenttia mas.
Tuotetta, josta vanilliini on uutettu alkoholilla, käytetään elintarviketeollisuudessa, esimerkiksi
jäätelöiden valmistuksessa.
Perusteet
Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön
CN-koodin 0905 10 00 nimiketekstin mukaan.

1

ja

6

yleisen

tulkintasäännön

sekä

Komission asetus (EY) N:o 214/96, EYVL L 28, 6.2.1996, s. 7. Muutettu komission
täytäntöönpanoasetuksella (EU) N:o 441/2013, EUVL L 130, 15.5.2013, s. 1.
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10. Ryhmä

1001 99 00
Kankaasta valmistettu vyön muotoinen tuote, joka sisältää tavallisen vehnän jyviä ja jota
käytetään mikroaaltouunissa lämmittämisen jälkeen alaselän kipujen lievittämiseen.
Perusteet
Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1 yleisen tulkintasäännön, 3 yleisen tulkintasäännön
b alakohdan ja 6 yleisen tulkintasäännön sekä CN-koodien 1001 ja 1001 99 00 nimiketekstien
mukaisesti.
Vyön sisältämää tavallista vehnää käytetään varastoituneen lämmön siirtämiseen, ja se antaa tuotteelle
nimikkeen 1001 viljan olennaisen luonteen.
Tuotteella ei ole 30 ryhmään kuuluvilta tuotteilta edellytettävää terapeuttista tai ennalta ehkäisevää
vaikutusta.
Komission asetus (EY) N:o 323/2008, EUVL L 98, 10.4.2008, s. 3. Muutettu komission täytäntöönpanoasetuksella (EU) N:o 441/2013, EUVL L 130, 15.5.2013, s. 1.

1006 30 92, 1006 30 94, 1006 30 96, 1006 30 98
Infrapunamenetelmällä kypsennetty kokonaan hiottu riisi. Kyse on riisistä, joka on lämpökäsitelty
infrapunasäteillä, jotka eivät aiheuta tärkkelyksen hyytymistä.
Perusteet
Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön sekä CN-koodien 1006,
1006 30, 1006 30 92, 1006 30 94, 1006 30 96 ja 1006 30 98 nimiketekstin mukaan.
Tuotteen lämpökäsittely on niin vähäinen, ettei se muuta riisinjyvän rakennetta. Tätä tuotetta ei voida
pitää 10. ryhmän 1 b huomautuksessa tarkoitettuna "muulla tavalla valmistettuna" riisinä eikä
19. ryhmän 4 huomautuksessa tarkoitettuna "muulla tavalla valmistettuna" riisinä. (Ks. myös yhdistetyn
nimikkeistön selitykset, 10. ryhmä, yleisohjeet, toinen kappale, sekä harmonoidun järjestelmän
selitykset, nimike 1006, viimeinen kappale.)
Komission asetus (ETY) N:o 1395/93, EYVL L 137, 8.6.1993, s. 7.
1008 50/ 1.
Kvinoa, jota tavallisesti käytetään ihmisravinnoksi ja josta saponiinikerros on korjuun jälkeen
poistettu. Saponiinikerros, jota ei näe paljaalla silmällä, on poistettu pesemällä, mekaanisella
käsittelyllä tai niiden yhdistelmällä.
Luokittelu perustuu 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön soveltamiseen.
Luokittelusuositus.

1008 90 00
Zizania aquatica -lajin ("villi riisi") jyvät, ei kuitenkaan kuoritut, männynneulasen muotoiset, väriltään
ruskeat.
Perusteet
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Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön sekä CN-koodien 1008 ja
1008 90 00 nimiketekstin mukaan. Tuotteesta on poistettu vihreä ulkokuori, mutta ei mustaa
siemenkalvoa. Sen vuoksi tuotetta ei voida luokitella CN-koodiin 1104 29 17 kuuluvaksi esikuorituksi
viljanjyväksi.
Komission asetus (ETY) N:o 2275/88, EYVL L 200, 26.7.1988, s. 10. Muutettu komission asetuksella
(EY) N:o 1179/2009, EUVL L 317, 3.12.2009, s. 1. Muutettu komission täytäntöönpanoasetuksella (EU)
N:o 441/2013, EUVL L 130, 15.5.2013, s. 1.
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11. Ryhmä

1101 00 11 tai 1101 00 15
Kuivapuhallusmenetelmää käyttäen hienoista vehnäjauhoista erottamalla saatu tuote, jonka
analyyttiset ominaisuudet ovat seuraavat (kuiva-aineen painosta laskettuna):
–
–
–

tärkkelyspitoisuus: 83 prosenttia Ewersin modifioidun polarimetrisen menetelmän mukaan
tuhkapitoisuus:
0,4 prosenttia
proteiinipitoisuus: noin 4,5 prosenttia.

Perusteet
Luokittelu määräytyy 1 ja 6 yleissäännön, 11. ryhmän 2 huomautuksen sekä CN-koodin 1101 00 11 ja
1101 00 15 nimiketekstin mukaan. Tällä tuotteella on hienojen vehnäjauhojen tunnuspiirteet. Vaikka
siihen on lisätty tärkkelystä ja sen proteiinipitoisuus on alentunut, se ei täytä tarvittavia analyyttisiä
ehtoja, jotta se voitaisiin luokitella CN-koodiin 1108 11 kuuluvaksi vehnätärkkelykseksi.
Komission asetus (ETY) N:o 2275/88, EYVL L 200, 26.7.1988, s. 10. Muutettu komission asetuksella
(EY) N:o 936/1999, EYVL L 117, 5.5.1999, s. 9.

1101 00 15
Moniviljaleivän valmistamiseen tarkoitettu jauhosekoitus, jossa on (painoprosentteina):
–
–
–
–
–
–
–

tavallisesta vehnästä valmistettuja jauhoja
ruisjauhoja
kaurajauhoja
riisijauhoja
ohrajauhoja
jauhettuja viljanalkioita
vehnägluteenia

78,5
7
4
4
2
1
3,5

Perusteet
Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1, 3 b
CN-koodien 1101 00 ja 1101 00 15 nimiketekstien mukaan.

ja

6

yleisen

tulkintasäännön

sekä

Komission asetus (EY) N:o 169/99, EYVL L 19, 26.1.1999, s. 6.

1101 00 15
Leipäjauho, jossa on (painoprosentteina):
–
–
–

tavallisesta vehnästä valmistettuja jauhoja99,85
suolaa
0,15
hyvin pieniä määriä amylaasia ja antioksidanttia (E 300)

Perusteet
Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön sekä CN-koodien 1101 00
ja 1101 00 15 nimiketekstien mukaan.
Komission asetus (EY) N:o 169/99, EYVL L 19, 26.1.1999, s. 6.
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1101 00 90
Ruisleivän valmistamiseen tarkoitettu jauhosekoitus, jossa on (painoprosentteina):
–
–
–

ruisjauhoja
vehnäjauhoja
vehnägluteenia

50
48,6
1,4

Perusteet
Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön sekä CN-koodien 1101 00
ja 1101 00 90 nimiketekstien mukaan.
Komission asetus (EY) N:o 169/99, EYVL L 19, 26.1.1999, s. 6.

1104 29 17
Spelttivehnä (Triticum spelta L.), josta on poistettu akanat (mutta ei siemenkalvoa).
Perusteet
Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön, 10 ryhmän
1 b huomautuksen sekä CN-koodien 1104, 1104 29 ja 1104 29 17 nimiketekstien mukaan.
Akanoiden poistamisen vuoksi tuotetta ei voida luokitella 10 ryhmään, vaikka siemenkalvo ei vahingoitu.
Komission asetus (EY) N:o 2510/97, EYVL L 345, 16.12.1997, s. 45. Oikaistu: EYVL L 100, 1.4.1998,
s. 72. Muutettu komission täytäntöönpanoasetuksella (EU) N:o 441/2013, EUVL L 130, 15.5.2013, s.
1.

1108 11 00
Hienon valkoisen jauheen muodossa olevat tuotteet, joiden koostumus on:
natiivista vehnätärkkelyksestä ja vähäisistä määristä asetyloitua vehnätärkkelystä koostuva seos, jolla
on seuraavat ominaisuudet:
–
–

tärkkelyspitoisuus (Ewersin menetelmän mukaan määriteltynä): vähintään 95 prosenttia
kuiva-aineen painosta,
asetyylipitoisuus (entsymaattisen menetelmän mukaan määriteltynä): alle 0,5 prosenttia
kuiva-aineen painosta.

Perusteet
Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön sekä CN-koodien 1108 ja
1108 11 00 nimiketekstin mukaan.
Ominaisuuksiensa (varsinkin alhaisen asetyylipitoisuuden) perusteella, tuotteiden katsotaan olevan
CN-koodiin 1108 11 00 kuuluvia tärkkelyksiä, eikä CN-koodiin 3505 10 50 kuuluvia esteröityjä
tärkkelyksiä.
Komission asetus (ETY) N:o 28/90, EYVL L 3, 6.1.1990, s. 9.
1108 12 00
Hienon valkoisen jauheen muodossa olevat tuotteet, joiden koostumus on:
natiivista maissitärkkelyksestä ja vähäisistä määristä asetyloitua maissitärkkelystä koostuva seos, jolla
on seuraavat ominaisuudet:
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–
–

tärkkelyspitoisuus (Ewersin menetelmän mukaan määriteltynä): vähintään 95 prosenttia
kuiva-aineen painosta,
asetyylipitoisuus (entsymaattisen menetelmän mukaan määriteltynä): alle 0,5 prosenttia
kuiva-aineen painosta.

Perusteet
Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön sekä CN-koodien 1108 ja
1108 12 00 nimiketekstin mukaan.
Ominaisuuksiensa (varsinkin alhaisen asetyylipitoisuuden) perusteella, tuotteiden katsotaan olevan
CN-koodiin 1108 12 00 kuuluvia tärkkelyksiä, eikä CN-koodiin 3505 10 50 kuuluvia esteröityjä
tärkkelyksiä.
Komission asetus (ETY) N:o 28/90, EYVL L 3, 6.1.1990, s. 9.

1108 13 00
Hienon valkoisen jauheen muodossa olevat tuotteet, joiden koostumus on:
natiivista perunatärkkelyksestä ja vähäisistä määristä asetyloitua perunatärkkelystä koostuva seos,
jolla on seuraavat ominaisuudet:
–
–

tärkkelyspitoisuus (Ewersin menetelmän mukaan määriteltynä): vähintään 95 prosenttia
kuiva-aineen painosta,
asetyylipitoisuus (entsymaattisen menetelmän mukaan määriteltynä): alle 0,5 prosenttia
kuiva-aineen painosta.

Perusteet
Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön sekä CN-koodien 1108 ja
1108 13 00 nimiketekstin mukaan.
Ominaisuuksiensa (varsinkin alhaisen asetyylipitoisuuden) perusteella, tuotteiden katsotaan olevan
CN-koodiin 1108 13 00 kuuluvia tärkkelyksiä, eikä CN-koodiin 3505 10 50 kuuluvia esteröityjä
tärkkelyksiä.
Komission asetus (ETY) N:o 28/90, EYVL L 3, 6.1.1990, s. 9.
1108 14 00
Hienon valkoisen jauheen muodossa olevat tuotteet, joiden koostumus on:
natiivista maniokkitärkkelyksestä ja vähäisistä määristä asetyloitua maniokki-tärkkelystä koostuva
seos, jolla on seuraavat ominaisuudet:
–
–

tärkkelyspitoisuus (Ewersin menetelmän mukaan määriteltynä): vähintään 95 prosenttia
kuiva-aineen painosta,
asetyylipitoisuus (entsymaattisen menetelmän mukaan määriteltynä): alle 0,5 prosenttia
kuiva-aineen painosta.

Perusteet
Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön sekä CN-koodien 1108 ja
1108 14 00 nimiketekstin mukaan.
Ominaisuuksiensa (varsinkin alhaisen asetyylipitoisuuden) perusteella, tuotteiden katsotaan olevan
CN-koodiin 1108 14 00 kuuluvia tärkkelyksiä, eikä CN-koodiin 3505 10 50 kuuluvia esteröityjä
tärkkelyksiä.
Komission asetus (ETY) N:o 28/90, EYVL L 3, 6.1.1990, s. 9.
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12. Ryhmä
1202 42/ 1.
Kuivakaltatut maapähkinät – kuoritut maapähkinät, jotka on lämpökäsitelty kuoren rikkomiseksi ja
irrottamiseksi. Jäähdytyksen jälkeen siemenet kuljetetaan harjojen tai uurretun kumihihnan kautta
kuorien hankaamiseksi pois. Maapähkinöiden kosteuspitoisuus on vähintään 4 painoprosenttia, ja
niissä on katalaasi- ja peroksidaasientsyymiaktiivisuutta.
Luokittelu perustuu 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön soveltamiseen.
Luokittelusuositus.
1202 42 00
Kuoritut valkoiset maapähkinät (kaltatut maapähkinät).
Maapähkinät, joiden ulkokuori on poistettu, kaltataan neljän lämpöalueen kaasu-uunissa, jossa
pähkinänsydämet höyrytetään sumuttamalla niihin 88–93 °C:n vesihöyryä, minkä jälkeen ne kulkevat
kahden viilennysalueen läpi.
Pähkinänsydämien lämpötilan vähittäinen nousu laajentaa niitä, minkä seurauksena punainen
kuorikerros irtoaa. Kuori poistetaan sen jälkeen mekaanisesti.
Maapähkinät, joille ei ole tehty muuta käsittelyä kuin kuorenpoisto, esitetään tullille irtotavarana tai noin
1 000 kg:n suursäkeissä.
Perusteet
Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön ja CN-koodien 1202 ja
1202 42 00 nimiketekstien mukaisesti.
Maapähkinöiden kalttausta on pidettävä lämpökäsittelynä, jonka pääasiallisena tarkoituksena on
poistaa pähkinänsydämistä punainen kuorikerros niiden käytön helpottamiseksi. Käsittely ei muuta
maapähkinöiden luonnetta luonnontuotteena eikä tee niitä yleiskäyttöisyyden asemesta erityisen
sopiviksi johonkin tiettyyn käyttöön (ks. myös harmonoidun järjestelmän selitykset, 12 ryhmä,
yleisohjeita, toinen kappale).
Tuote on siksi luokiteltava nimikkeeseen 1202.
Komission asetus (EY) N:o 446/2009, EUVL L 132, 29.5.2009, s. 3. Muutettu komission
täytäntöönpanoasetuksella (EU) N:o 441/2013, EUVL L 130, 15.5.2013, s. 1.
1209 91/ 1.
Siemenet kylvämistä varten, erotettu Capsicum-suvun hedelmästä, puhdistetut ja Thiram siententorjunta-aineella käsitellyt.
Luokittelu perustuu 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön soveltamiseen.
Luokittelusuositus.

1212 99/ 1.
Kuorimattomat, paahtamattomat ja suolaamattomat kurpitsan siemenet (Cucurbita pepo L.), jotka
ovat menettäneet itämiskykynsä ja jotka ovat ihmisravinnoksi soveltuvia.
Luokittelu perustuu 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön soveltamiseen.
Luokittelusuositus.
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1212 99/ 2.
Konjac tuber (Amorphophallus konjac), joka on pääasiassa glukomannaanista (87.5 %)
koostuvana jauheena. Loput (12.5 %) tuotteesta sisältää kosteutta ja tuhkaa. Se saadaan
erotusmenetelmällä käyttäen vettä tai mietoa alkoholiliuosta joidenkin epäpuhtauksien poistamista
varten.
Luokittelu perustuu 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön soveltamiseen.
Luokittelusuositus.
1212 99 95
Tuote koostuu rooibos-kasvin (Aspalathus linearis), joka tunnetaan
”punapensas”, leikatuista, käyneistä ja kuivatuista lehdistä ja oksankärjistä.

myös

nimellä

Vihreät lehdet ja oksankärjet poimitaan ja leikataan 2–5 mm pituisiksi paloiksi. Tämän jälkeen ne
hierretään, annetaan käydä ja kuivataan.
Tuotetta käytetään pääasiassa uutejuomien valmistamiseen.
Perusteet
Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön määräysten ja CN-koodien
1212, 1212 99 ja 1212 99 95 nimiketekstien mukaisesti.
Tuotetta ei voida luokitella nimikkeeseen 1211, koska sitä ei käytetä pääasiassa tämän nimikkeen
nimiketekstissä mainittuihin tarkoituksiin (”… jollaisia käytetään pääasiallisesti hajusteisiin,
farmaseuttisiin tuotteisiin, hyönteisten ja sienitautien torjunta-aineisiin tai niiden kaltaisiin tuotteisiin…”).
Tämän vuoksi tuote on luokiteltava nimikkeeseen 1212 muuna kasvituotteena, jollaista käytetään
pääasiallisesti ihmisravinnoksi, ja muualle kuulumattomana kasvituotteena.
Komission asetus (EY) N:o 901/2007, EUVL L 196, 28.7.2007, s. 31. Muutettu komission
täytäntöönpanoasetuksella (EU) N:o 441/2013, EUVL L 130, 15.5.2013, s. 1.

1212 99 95
Jauheena oleva tuote, joka koostuu ceyloninmoringan (Moringa oleifera) kuivatuista lehdistä.
Tuotetta käytetään ruokien (kuten keittojen, kastikkeiden, salaattien, pizzojen, lihojen tai mausteiden)
ainesosana, erikseen teen valmistamiseen tai lisäravinteena.
Perusteet
Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön sekä CN-koodien 1212,
1212 99 ja 1212 99 95 nimiketekstien mukaisesti.
Kasvin luonteen vuoksi tätä tuotetta ei ole yksinomaan tarkoitettu kulutettavaksi suoraan kasviksena,
vaan sen käyttö on moninaisempaa ja monipuolisempaa: sitä käytetään eri ruokien ainesosana,
erikseen teen valmistamiseen tai lisäravinteena.
Sen vuoksi ceyloninmoringaa (Moringa oleifera) ei voida luokitella nimikkeen 0712 kasvikseksi.
Luokittelu nimikkeeseen 1211 ei tule kyseeseen, sillä vaikka tuotteella on myönteisiä vaikutuksia
ihmisten terveyteen, sillä ei ole kyseisessä nimiketekstissä tarkoitettua käyttötarkoitusta eli sitä ei
käytetä pääasiallisesti ”hajusteisiin, farmaseuttisiin tuotteisiin, hyönteisten ja sienitautien torjuntaaineisiin tai niiden kaltaisiin tuotteisiin”.
Tuotteen ominaisuuksien ja piirteiden vuoksi se on luokiteltava CN-koodiin 1212 99 95.
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Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2016/996, L 164, 22.6.2016, s. 1-3
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13. Ryhmä

1302 39 00
Tuote, jonka koostumus on seuraava:
–
–
–

kalsiumkarragenaatti
dekstroosi
sakkaroosi

62,1 %
32,9 %
5%

Komission asetus (ETY) N:o 2748/79, EYVL L 311, 7.12.1979, s. 20. Muutettu komission asetuksella
(ETY) N:o 2723/90, EYVL L 261, 25.9.1990, s. 24.
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14. Ryhmä

1404 90 00
Tuote, joka esitetään tullille rullina (18 mm × 200 mm), vähittäismyyntimuodossa 10 rullaa
sisältävissä rasioissa. Kukin rulla painaa 28 g ja sisältää seuraavat osat (painoprosenttia):
–
–

kuivattuja pujon (Artemisia vulgaris) lehtiä 95
muita kuivattuja yrttejä (kuten salviaa)
5

Tuotetta käytetään potilaiden hoitoon: rullat sytytetään ja niitä pidetään potilaan ihon lähellä tietyissä
akupunktiopisteissä. Rullia poltetaan syvälle menevän lämmön aikaansaamiseksi.
Perusteet
Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön määräysten, 30 ryhmän 1
lisähuomautuksen ja CN-koodien 1404 ja 1404 90 00 nimiketekstien mukaisesti.
Tuote koostuu erilaisista kasveista. Tästä syystä sen luokittelu nimikkeen 1211 kasveiksi ja kasvin
osiksi ei tule kyseeseen (ks. myös harmonoidun järjestelmän selitykset, nimike 1211).
Tuotetta ei ole tarkoitettu ihmisravinnoksi. Tästä syystä sen luokittelu nimikkeeseen 2106 ei tule
kyseeseen.
Tuote ei täytä 30 ryhmän 1 lisähuomautuksen vaatimuksia. Tästä syystä sen luokittelu nimikkeen 3004
yrttilääkevalmisteeksi tai homeopaattiseksi lääkevalmisteeksi ei tule kyseeseen.
Tuotetta ei käytetä hajuste-, kosmeettisena tai toalettivalmisteena. Tästä syystä sen luokittelu
nimikkeeseen 3307 ei tule kyseeseen.
Sen vuoksi tuote on luokiteltava CN-koodiin 1404 90 00 muualle kuulumattomaksi kasvituotteeksi.
Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 327/2013, EUVL L 102, 11.4.2013, s. 8.
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III JAKSO
ELÄIN- JA KASVIRASVAT JA -ÖLJYT SEKÄ NIIDEN PILKKOUTUMISTUOTTEET;
VALMISTETUT RAVINTORASVAT;
ELÄIN- JA KASVIVAHAT
15. Ryhmä

1511 90/ 1.
Raaka palmusteariini, joka koostuu pääasiassa triglyserideistä ja jossa on vähemmän kuin 5
painoprosenttia vapaita rasvahappoja ja vähemmän kuin 0,25 painoprosenttia kosteutta ja
epäpuhtauksia. Se on yleensä tullille esitettäessä puolikovaa huoneenlämpöisenä, ja se on raa’an
palmuöljyn yksi- tai monivaiheisella erottelulla (fraktiointi) saatu vaikeasti sulava jae (fraktio).
Luokittelu perustuu 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön soveltamiseen.
Luokittelusuositus.

1511 90/ 2.
Jalostettu, valkaistu ja raikastettu (RBD, refined bleached deodorized) palmusteariini, joka
koostuu pääasiassa triglyserideistä ja jossa on vähemmän kuin 0,2 painoprosenttia vapaita
rasvahappoja ja vähemmän kuin 0,15 painoprosenttia kosteutta ja epäpuhtauksia. Se on
vaaleankellertävä kiinteä jae (fraktio), jonka sulamispiste on 33–39 °C ja joka on saatu erottamalla
(fraktiointi) palmuöljy valvotussa lämpötilassa kiteyttämisen jälkeen. Tuotetta käytetään ruokaöljynä,
margariinin lisärasvana sekä makeisten ja leipomotuotteiden valmistuksessa.
Luokittelu perustuu 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön soveltamiseen.
Luokittelusuositus.

1515 90/ 1.
Arakidonihappo (ARA) –öljy, joka on huonelämpöisenä keltaista tai keltaoranssia nestettä ja jota
saadaan sienen (Mortierella Alpina) käymisessä glukoosin kaltaisista raaka-aineista. Öljyn
glyseridiprofiili on seuraava: 95 - 98 % triglyseridiä ja 2 - 5 % diglyseridejä ja monoglyseridejä. Tuotteen
pääasiallisten rasvahappojen profiili koostuu monityydyttämättömistä rasvahapoista kuten 40 - 45 %
arakidonihaposta
ja
0 - 15 % linolihaposta. Öljyä voidaan käyttää elintarvikkeiden, rehun, lääkkeiden tai kosmetiikan
ainesosana.
Luokittelu perustuu 1, 4 ja 6 yleisen tulkintasäännön soveltamiseen.
Luokittelusuositus.
1516 10/ 1.
Tuote, joka koostuu 90-prosenttisesti hyvin väkevien omega-3-rasvahappojen EPA:n
(eikosapentaanihappo) ja DHA:n (dokosaheksaanihappo) uudelleenesteröidyistä
triglyserideistä, jotka on valmistettu raa’asta anjovisöljystä. Loput 10 % tuotteesta koostuu
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pääasiassa mono- ja diglyserideistä. Tuote sisältää EPAa (400 mg/g) and DHA:ta (300 mg/g).
Tuotteeseen on lisätty E-vitamiinia (tokoferoli) antioksidantiksi.
Raaka anjovisöljy on käynyt läpi seuraavat valmistusvaiheet: neutralointi, etyyliesteröiminen, tislaus,
suodatus, valkaisu, uudelleenesteröinti ja hajun poistaminen.
Tuote esitetään tullille tynnyreissä ja sitä käytetään lisäravinteiden valmistuksessa.
Luokittelu perustuu 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön soveltamiseen.
Ks. myös luokittelusuositus 2106 90/ 37.
Luokittelusuositus.

1517 90/ 1.
Helokkiöljy, johon on lisätty E-vitamiinia ja maitorasvaa, annosteltu gelatiini/glyserolikapseleihin ja
pakattu vähittäismyyntiä varten kuplapakkauksiin, käytetään täydentämään ruokavaliota öljyssä olevien
eteeristen rasvahappojen avulla (erityisesti gammalinoleenihapon avulla).
Luokittelusuositus.
HUOM. Tätä luokittelusuositusta ei sovelleta Euroopan Unionissa.

1517 90/ 2.
Rasvasekoitus, jossa on 80–90 % keitettyä sianrasvaa (laardia) ja 10–20 % naudan talia;
ihmisravinnoksi soveltuva.
Luokittelu perustuu 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön soveltamiseen.
Luokittelusuositus.

1517 90/ 3.
Valmiste, joka koostuu niukasti erukahappoa sisältävästä rapsiöljystä (Canola-öljy), johon on
lisätty kuivattua chilipippuria (kaksi palkoa) ja mustapippureita (noin 10 tilavuusprosenttia).
Valmiste on pakattu noin 250 ml vetävään lasipulloon.
Luokittelu perustuu 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön soveltamiseen.
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Luokittelusuositus
1517 90 99
Tuote, joka koostuu seuraavista aineosista (painoprosentteina):
- kalaöljy 99,7307
- tokoferolit 0,1885
- auringonkukkaöljy 0,0808.
Kyseinen kalaöljy on valmistettu seuraavista kalaheimoista: Engraulidae, Osmeridae, Carangidae,
Clupeidae, Salmonidae ja Scombridae. Se ei ole kalanmaksaöljyä.
Tokoferoleja lisätään kalaöljyyn tarkoituksellisesti rasvan hapettumisen estämiseksi. Auringonkukkaöljy
toimii kantoaineena ja tokoferolien täyteaineena ennen kuin ne sekoitetaan kalaöljyyn.
Auringonkukkaöljyllä varmistetaan lisäksi se, että tokoferolit liukenevat hyvin kalaöljyyn sekoittamisen
aikana.
Tuote esitetään tullille irtotavarana käytettäväksi pehmeiden gelatiinikapseleiden tuotantoon.
Perusteet
Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön sekä CN-koodien 1517,
1517 90 ja 1517 90 99 nimiketekstien mukaisesti.
Tuotetta ei voida luokitella nimikkeeseen 1504 kalaöljyksi, koska se on sekoitettu auringonkukkaöljyn
kanssa, sillä eläin- ja kasviöljyjen seokset eivät kuulu kyseiseen nimikkeeseen.
Syötävät seokset, jotka on valmistettu eläin- ja kasviöljyistä, on luokiteltava nimikkeeseen 1517
(ks. myös harmonoidun järjestelmän selitykset, nimike 1517, ensimmäinen kappale, 3 kohta).
Sen vuoksi tuote on luokiteltava CN-koodiin 1517 90 99 syötäväksi eläin- ja kasviöljyjen seokseksi.
Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2018/1864, EUVL L 304, 29.11.2018, s. 3-5.

1518 00 99
Rypsiöljyn (97 %) ja rypsiöljyn metyyyliesterien (3 %) sekoitus.
Perusteet
Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön sekä CN-koodien 1518,
1518 00 ja 1518 00 99 nimiketekstien mukaan.
Komission asetus (EY) N:o 1858/98, EYVL L 241, 29.8.98, s. 17.
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IV JAKSO
ELINTARVIKETEOLLISUUDEN TUOTTEET;
JUOMAT, ETYYLIALKOHOLI (ETANOLI) JA ETIKKA;
TUPAKKA JA VALMISTETUT TUPAKANKORVIKKEET
16. Ryhmä

1601 00/ 1.
Pepperoni, joka on pakattu mozzarellajuuston kanssa yhteen suljettuun muovipussiin, jonka
nettopaino on 280 g ja jossa pepperoni ja juusto on erotettu toisistaan vahapaperiliuskalla. Pussi
sisältää tavanomaisen määrän yhden ns. extra large -kokoisen pitsan päällystettä, jonka koostumus
on: 76 % pieniksi viipaleiksi leikattua ja mausteilla päällystettyä mozzarellajuustoa, 22 % pepperonia,
noin 1 % mausteita, canolaöljyä ja noin 1 % kalsiumsilikaattia.
Tullille esitettynä on yhdessä laatikossa 65 tällaista pussia ja ne on tarkoitettu ravintola-alan (pitseriat)
käyttöön.
Mozzarellajuusto, joka esitetään tullille pepperonin kanssa, luokitellaan erikseen nimikkeeseen 0406
10.
Luokittelu perustuu 1 yleisen tulkintasäännön soveltamiseen.
Ks. myös luokittelusuositus 0406 10/1.

Luokittelusuositus.

1602 20 90
Keitetty lihavalmiste, jonka koostumus on seuraava (painoprosentteina ilmaistuna):
Maksaa:

5
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Pilkottua sianlihaa:
Kaulalihaa:
Munuaisia:
Keuhkoja:
Pernaa:
Kamaraa:
Rasvaa, jossa on kamaraa:
Muita aineksia:
Vettä:

5
2
6
13
7
20
20
2
10

Valmiste on säilykepurkeissa.
Perusteet
Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön, 16 ryhmän
2 huomautuksen sekä CN-koodien 1602, 1602 20 ja 1602 20 90 nimiketekstien mukaisesti.
Maksapitoisuus on riittävä antamaan tuotteelle maksavalmisteen olennaisen luonteen
(ks. alanimikkeitä 1602 20 10, 1602 20 90 koskevat yhdistetyn nimikkeistön selittävät huomautukset).
Komission asetus (EY) N:o 1989/2004, EUVL L 344, 20.11.2004, s. 5. Muutettu komission asetuksella
(EY) N:o 1179/2009, EUVL L 317, 3.12.2009, s. 1.
1602 32 30
Jäädytetty elintarvikevalmiste, joka on pienen, taikinan sisään käärityn lihanpyörykän muodossa.
Taikinakuori on pohjapuolelta auki ja yläpuolelta työntyy ulos katkaravun osa. Taikinakuoren sisällä
oleva sekoitus koostuu kypsennetystä kananlihasta, sipulinpalasista ja mausteista sekä katkaravun
loppuosasta. Tuotteen koostumus painoprosentteina:
–
–
–
–

kananlihaa
katkarapua
sipulia
taikinaa

48,2
13,3
9,7
28,8

Tuote on valmista syötäväksi rasvassa tai öljyssä kypsentämisen jälkeen.
Perusteet
Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön, 16 ryhmän
2 huomautuksen, 19 ryhmän 1 a huomautuksen sekä CN-koodien 1602, 1602 32 ja 1602 32 30
nimiketekstien mukaan.
Tuote on nimikettä 1602 koskevien HS-selitysten toisen kappaleen kolmannen kohdan mukaisesti
ohuella taikinakuorella peitetty lihavalmiste.
Komission asetus (EY) N:o 2376/1999, EYVL L 287, 10.11.1999, s. 4.

1602 32 30
Raa'at kanan rintafileet jäädytettyinä lohkareina vedestä, siipikarjan ruhoista, kasviksista ja
liemijauheesta valmistetussa liemessä. Lohkareet painavat noin 15 kiloa ja sisältävät suurin piirtein
saman määrän filettä ja lientä.
Perusteet
Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön sekä CN-koodien 1602,
1602 32 ja 1602 32 30 nimiketekstin mukaan.
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Liemen vuoksi fileitä ei voida luokitella 2. ryhmään (ks. harmonoidun järjestelmän selitykset, 2. ryhmä,
kohta "tämän ryhmän sekä 16. ryhmän lihan ja muiden eläimenosien erottaminen toisistaan",
ensimmäinen kappale).
Kyseessä eivät ole CN-koodissa 2104 10 00 tarkoitetut valmisteet keittoja tai liemiä varten tai keitot ja
liemet (ks. harmonoidun järjestelmän huomautukset, nimike 21.04, A kohta, ensimmäinen kappale).
Komission asetus (ETY) N:o 314/90, EYVL L 35, 7.2.1990, s. 9. Muutettu komission asetuksella (EY)
N:o 705/2005, EUVL L 118, 5.5.2005, s. 18. Muutettu komission asetuksella (EY) N:o 1179/2009, EUVL
L 317, 3.12.2009, s. 1.

1602 41 – 1602 49
Säilötty kinkku: kinkkua (tai muuta sianlihaa) johon on ruiskutettu natriumnitriittiä tai marinadi
(sisältäen vettä, suolaa, sokeria, C-vitamiinia, natriumpolyfosfaattia, kaliumnitraattia ja natriumnitriittiä),
tyhjöpakattu hermeettisesti suljettuihin tölkkeihin ja käsitelty noin 70 °C lämpötilassa; saattaa sisältää
pienen määrän lisättyä gelatiinia.
Luokittelusuositus.
1602 49 19
Kypsennetystä sianlihasta saatu punaruskeana massana oleva lihavalmiste, joka koostuu alle
6 cm suuruisista lihapaloista, rasvapaloista ja gelatiinista. Lihapitoisuus (rasva mukaan luettuna),
määritettynä asetuksessa (ETY) N:o 226/89 esitetyllä menetelmällä, on yli 80 prosenttia. Lihakudoksen
koon ja ominaisuuksien perusteella paloja ei voida tunnistaa kesyn sian kinkusta, reidestä, selästä tai
lavasta peräisin oleviksi. Valmiste on pakattu metallirasioihin, joiden nettopaino on pienempi kuin
500 grammaa.
Perusteet
Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön, 16. ryhmän
2 lisähuomautuksen sekä CN-koodien 1602, 1602 49 ja 1602 49 19 nimiketekstin mukaan.
Komission asetus (ETY) N:o 1533/92, EYVL L 162, 16.6.1992, s. 5.

1602 50/ 1.
Mikrovalmiit voileivät ranskalaisten perunoiden kanssa. Voileivät koostuvat hampurilaisesta
(sämpylä mukana), juustohampurilaisesta (sämpylä mukana) tai paahtopaistivoileivästä (sämpylä
mukana), joissa kussakin on enemmän kuin 20 painoprosenttia lihaa ja jotka on pakattu
vähittäismyyntiä varten ranskalaisten perunoiden kanssa.
Luokittelu perustuu 3 yleisen tulkintasäännön b alakohdan soveltamiseen.

Luokittelusuositus.
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1602 50/ 2.
Valmistettu chilimuhennos, jonka koostumus on seuraava: 70 % naudanlihaa, 7 % makeaa ja mietoa
paprikaa, 7 % sipulia, 5,3 % rypsiöljyä, 3,5 % sokeria, 3,2 % mausteita (mausteyrttejä), 2,1 %
kasvitärkkelystä, 0,7 % tummaa suklaata, 0,5 % suolaa, 0,3 % kaakaota ja 0,4 % muita aineita. Tuote
on jäädytetty ja pakattu muovipussiin vähittäismyyntiä varten.
Luokittelu perustuu 1 (16 ryhmän 2 huomautus) ja 6 yleisen tulkintasäännön soveltamiseen.
Luokittelusuositus.

1604 14 16
Nahattomat tonnikalan palat, jäädytetyt (tuna loins), nahan poiston helpottamiseksi sekä höyryssä
että vedessä esikypsennetyt, joiden proteiinit ovat osittain hyytyneet
Komission asetus (ETY) N:o 3534/87, EYVL L 336, 26.11.1987, s. 14. Muutettu komission asetuksella
(ETY) N:o 2723/90, EYVL L 261, 25.9.1990, s. 24. Muutettu komission asetuksella (EY) N:o 936/1999,
EYVL L 117, 5.5.1999, s. 9.
1604 19 97
Tuote, joka sisältää (paino-prosentteina)
–
–
–

Mullus-suvun raakaa kalaa (paloina)
raakoja katkarapuja
raakoja kasviksia

64
10
26

ja joka esitetään tullille puutikussa.
Perusteet
Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön, 16 ryhmän 2
huomautuksen sekä CN-koodien 1604, 1604 19 ja 1604 19 97 sanamuodon mukaisesti.
Kasvisten lisäämistä puutikussa olevaan (raakaan) kalanlihaan / (raakoihin) katkarapuihin pidetään
valmistuksena. Sen vuoksi luokittelu 3 ryhmään ei tule kyseeseen, sillä tuote on valmistettu muulla kuin
kyseisen ryhmän määräyksissä mainitulla tavalla (ks. harmonoidun järjestelmän selitykset, 3 ryhmä,
yleisohjeet, viides kappale).
Tuote on sen vuoksi luokiteltava nimikkeeseen 1604 CN-koodin 1604 19 97 kalavalmisteena.
Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 756/2011, EUVL L 199, 2.8.2011, s. 35. Muutettu komission
täytäntöönpanoasetuksella (EU) N:o 441/2013, EUVL L 130, 15.5.2013, s. 1.
1605 54 00
Eri äyriäisten ja nilviäisten lihasta (painoprosentteina ilmaistuna) koostuva tuote:
— raa'at kalmarin ja seepian lonkerot 25
— raa'at kalmari- ja seepiasuikaleet 20
— raa'at kalmarirenkaat 20
— keitetyt nuoret mattosimpukat 20
— esikeitetyt katkaravut 15
Tuote esitetään tullille jäädytettynä (– 20 °C:n lämpötilassa) 1 kg:n pusseissa (nettopaino 800 g).
Perusteet
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Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön, 16 ryhmän 2
huomautuksen sekä CN-koodien 1605 ja 1605 54 00 nimiketekstien mukaisesti.
Tuote koostuu ”merenelävistä” (eri äyriäisten ja nilviäisten lihasta), joista osa on raakoja tai esikeitettyjä
(nimike 0307) ja osa on keitettyjä (nimike 1605). Tällainen tuote katsotaan valmisteeksi ottaen
huomioon, että keittäminen estää tuotteen luokituksen 3 ryhmään, kun tuote on, vaikka vain osittain
käsitelty menetelmällä, josta ei ole säädetty kyseisessä ryhmässä (ks. myös harmonoidun järjestelmän
selitykset, 3 ryhmä, yleisohjeita, viides kohta).
Koska seepiaa ja kalmaria on painon osalta eniten, tuote luokitellaan 16 ryhmän 2 huomautuksen
mukaisesti valmisteen suurinta osaa vastaavaan 16 ryhmän CN-koodiin.
Tavara on sen vuoksi luokiteltava CN-koodiin 1605 54 00 valmistetuksi tai säilötyksi kalmariksi ja
seepiaksi.
Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 2455/2015, EUVL L 339, 24.12.2015, s. 40.
1605 56 00
Kokonaiset simpukat (Meretrix meretrix, Meretrix lyrata) kuorineen, lämpökäsitellyt ja sen
jälkeen jäädytetyt, tiiviisti pakatuissa verkkopusseissa, esitetään tullille 10 kg:n pakkauksissa.
Lämpökäsittelyssä simpukat upotetaan veteen, jonka lämpötila on 98–100 °C, vähintään 7 minuutin
ajaksi. Upottamisen aikana simpukoiden sisälämpötila nousee vähintään 90 °C:seen 90 sekunnin
ajaksi.
Tuote ei sovellu välittömään kulutukseen.
Perusteet
Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön ja CN-koodien 1605 ja 1605
56 00 nimiketekstien mukaisesti.
Pelkkä kiehauttaminen (esikeittäminen), joka on vain kevyt lämpökäsittely, johon ei sisälly varsinaista
keittämistä, ei estä tavaran luokittelua 3 ryhmään (ks. myös yhdistetyn nimikkeistön selittävät
huomautukset, 3 ryhmä, yleisohjeet, 2 kohta). Simpukoita, joille on tehty lämpökäsittely, jonka aikana
simpukoiden sisälämpötila nousee vähintään 90 °C:seen 90 sekunnin ajaksi, ei kuitenkaan voida katsoa
esikeitetyiksi vaan keitetyiksi simpukoiksi.
Tavara on sen vuoksi luokiteltava CN-koodiin 1605 56 00 valmistetuiksi simpukoiksi.
Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1721/2015, EUVL L 252, 29.9.2015, s. 3.
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17. Ryhmä

1701 91/ 1.
Sokerinpalat, jotka sisältävät vähintään 99,7 % sakkaroosia ruokosokerista ja pienen määrän poltettua
sokeria (joka myös on saatu ruokosokerista), joka on lisätty väriä antamaan.
Luokittelu perustuu 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön soveltamiseen.
Luokittelusuositus.

1701 91 00
Tuote, jossa on (painoprosentteina ilmaistuna)
valkoista sokeria
lakritsiuutetta

97
3

Tuote on kidesokerin muodossa ja pakattu vähittäismyyntiä varten.
Perusteet
Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön sekä CN-koodien 1701,
1701 91 ja 1701 91 00 nimiketekstien mukaisesti.
Tuote on luokiteltava CN-alanimikkeeseen 1701 91 00 sokeriksi, johon on lisätty makuaineita
(harmonoidun järjestelmän 17 ryhmää koskevien selitysten yleisohjeissa oleva ensimmäinen kohta,
toinen virke, ja nimikettä 1701 koskevien selitysten viides kohta).
Pieni määrä lakritsiuutetta ei muuta tuotteen ominaisuuksia yhdistetyn nimikkeistön 17 ryhmään
kuuluvana sokerina.
Komission asetus (EY) N:o 227/2006, EUVL L 39, 10.2.2006, s. 3.

1701 99 90
Tuote, jossa on (painoprosentteina ilmaistuna)
sakkaroosia
sitruunahappoa

99,05
0,95

Perusteet
Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön sekä CN-koodien 1701,
1701 99 ja 1701 99 90 nimiketekstien mukaisesti.
Tuotetta ei voida pitää yhdistetyn nimikkeistön 17 ryhmän 1 lisähuomautuksessa tarkoitettuna
raakasokerina.
Tuote on luokiteltava muuksi sokeriksi CN-alanimikkeeseen 1701 99 90.
Komission asetus (EY) N:o 227/2006, EUVL L 39, 10.2.2006, s. 3.
1701 99 90
Tuote, jossa on (painoprosentteina ilmaistuna)
sakkaroosia
sitruunahappoa

99,5
0,5
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Perusteet
Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön sekä CN-koodien 1701,
1701 99 ja 1701 99 90 nimiketekstien mukaisesti.
Tuotetta ei voida pitää yhdistetyn nimikkeistön 17 ryhmän 3 lisähuomautuksessa tarkoitettuna
valkoisena sokerina.
Tuote on luokiteltava muuksi sokeriksi CN-alanimikkeeseen 1701 99 90.
Komission asetus (EY) N:o 227/2006, EUVL L 39, 10.2.2006, s. 3.

1701 99 90
Tuote, jossa on (painoprosentteina ilmaistuna)
sakkaroosia
sitruunahappoa
askorbiinihappoa

99,5
0,4
0,1

Perusteet
Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön sekä CN-koodien 1701,
1701 99 ja 1701 99 90 nimiketekstien mukaisesti.
Tuotetta ei voida pitää yhdistetyn nimikkeistön 17 ryhmän 3 lisähuomautuksessa tarkoitettuna
valkoisena sokerina.
Tuote on luokiteltava muuksi sokeriksi CN-alanimikkeeseen 1701 99 90.
Komission asetus (EY) N:o 227/2006, EUVL L 39, 10.2.2006, s. 3.

1701 99 90
Tuote, jossa on (painoprosentteina ilmaistuna)
sakkaroosia
sitruunahappoa
askorbiinihappoa

99,7
0,2
0,1

Perusteet
Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön sekä CN-koodien 1701,
1701 99 ja 1701 99 90 nimiketekstien mukaisesti.
Tuotetta ei voida pitää yhdistetyn nimikkeistön 17 ryhmän 3 lisähuomautuksessa tarkoitettuna
valkoisena sokerina.
Tuote on luokiteltava muuksi sokeriksi CN-alanimikkeeseen 1701 99 90.
Komission asetus (EY) N:o 227/2006, EUVL L 39, 10.2.2006, s. 3.
1701 99 90
Tuote, jossa on (painoprosentteina ilmaistuna)
sakkaroosia
kaakaovoita

97,5
2,5

Tuote koostuu valkoisesta, makeasta ja kiteisestä jauheesta, joka muistuttaa kaupallista valkoista
sokeria.

17-2

Perusteet
Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön sekä CN-koodien 1701,
1701 99 ja 1701 99 90 nimiketekstien mukaisesti.
Tuotetta ei voida pitää yhdistetyn nimikkeistön 17 ryhmän 1 lisähuomautuksessa tarkoitettuna
raakasokerina.
Tuote on luokiteltava muuksi sokeriksi CN-alanimikkeeseen 1701 99 90, koska kaakaovoipitoisuus ei
riitä muuttamaan sen sokeriominaisuuksia.
Komission asetus (EY) N:o 227/2006, EUVL L 39, 10.2.2006, s. 3.

1701 99 90
Tuote, jossa on (painoprosentteina ilmaistuna)
sakkaroosia
natriumkloridia

97,7
2,3

Tuote on valkoista, kiteistä, makeaa ja hieman suolaista jauhetta.
Se koostuu pääasiassa sakkaroosikiteistä. Kuutionmuotoisia natriumkloridikiteitä näkyy hyvin
harvakseltaan.
Perusteet
Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön sekä CN-koodien 1701,
1701 99 ja 1701 99 90 nimiketekstien mukaisesti.
Tuote on sakkaroosikiteiden ja natriumkloridin sekoitus. Sitä ei voida pitää yhdistetyn nimikkeistön
17 ryhmän 1 lisähuomautuksessa tarkoitettuna raakasokerina.
Tuote on luokiteltava muuksi sokeriksi CN-alanimikkeeseen 1701 99 90. Tuotteen pieni
natriumkloridimäärä (2,3 painoprosenttia) ei muuta sen ominaisuuksia yhdistetyn nimikkeistön
17 ryhmään kuuluvana sokerina.
Komission asetus (EY) N:o 227/2006, EUVL L 39, 10.2.2006, s. 3.

1701 99 90
Tuote, jossa on (painoprosentteina ilmaistuna)
sakkaroosia
laktoosia

95
5

Perusteet
Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön sekä CN-koodien 1701,
1701 99 ja 1701 99 90 nimiketekstien mukaisesti.
Tuote on luokiteltava muuksi sokeriksi CN-alanimikkeeseen 1701 99 90, koska tuotteen
laktoosipitoisuus ei muuta sen ominaisuuksia yhdistetyn nimikkeistön 17 ryhmään kuuluvana sokerina.
Komission asetus (EY) N:o 227/2006, EUVL L 39, 10.2.2006, s. 3.

1702 90
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"Hienolaatuinen melassi", joka on valmistettu hydrolysoimalla ja haihduttamalla raakaa
ruokosokerimehua ja jota käytetään pääasiallisesti mikro-organismiviljelmien elatusaineena
antibioottien ja etyylialkoholin valmistuksessa.
Luokittelusuositus.

1702 90 95
Siirappi, jolla on seuraavat analyyttiset tunnusluvut (painoprosentteina):
–
–
–
–
–

laktuloosi
laktoosi
galaktoosi
tagatoosi
fruktoosi

51,3
5,3
7,2
1,6
0,1

Siirappi sisältää vain laktuloosisynteesin sivutuotteita ja erittäin pienen määrän säilöntäainetta.
Perusteet
Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön määräysten sekä
CN-koodien 1702, 1702 90 ja 1702 90 95 nimiketekstien mukaisesti.
Katso myös harmonoidun järjestelmän selitykset, nimike 17.02, B kohta.
Komission asetus (EY) N:o 2694/95, EYVL L 280, 23.11.1995, s. 13. Muutettu komission asetuksella
(EY) N:o 1179/2009, EUVL L 317, 3.12.2009, s. 1.

1702 90 95
Inverttisokerisiirappi, joka sisältää (painoprosentteina):
–
–
–

sokeria (sakkaroosina ilmaistuna)
vettä
31
propeeniglykolia
2,5

66,5

Tuotetta käytetään muun muassa tupakkateollisuudessa kosteuttavana aineena. Se esitetään tullille
irtotavarana.
Perusteet
Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön ja CN-koodien 1702,
1702 90 ja 1702 90 95 nimiketekstien mukaisesti.
Propeeniglykolin lisääminen mainittuna määränä ei muuta tuotteen luonnetta siinä määrin, että tuotetta
olisi pidettävä nimikkeeseen 3824 kuuluvana kemiallisena tuotteena.
Tuote on ominaisuuksiltaan nimikkeeseen 1702 kuuluva sokerisiirappi.
Komission asetus (EY) N:o 447/2009, EUVL L 132, 29.5.2009, s. 5.

1702 90 95
Inverttisokerisiirappi, väritön, kirkas, makeutettu ilman tunnistettavan hedelmän makua, jonka
analyyttiset ominaisuudet ovat seuraavat:
–
–
–

uute ref. 20 °C
sakkaroosi
glukoosi (dekstroosi)

67,0 painoprosenttia
ei havaittavissa
48,0 prosenttia kuivapainosta
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–
–
–

fruktoosi
tuhka
titrattavia happoja (pH 7,0) viinihappona ilmaistuna

48,8 prosenttia kuivapainosta
alle 0,01 painoprosenttia
0,11 painoprosenttia

Tuote saatetaan markkinoille nimikkeellä puhdistettu rypälemehutiiviste.
Perusteet
Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön sekä CN-koodien 1702,
1702 90 ja 1702 90 95 nimiketekstin mukaan.
Koska lähes kaikki aineosat sokereita lukuun ottamatta ovat hävinneet, tuote on menettänyt CN-koodin
2009 69 rypälemehutiivisteen luonteen.
Komission asetus (ETY) N:o 3513/92, EYVL L 355, 5.12.1992, s. 12. Muutettu komission asetuksella
(EY) N:o 936/1999, EYVL L 117, 5.5.1999, s. 9. Muutettu komission asetuksella (EY) N:o 1179/2009,
EUVL L 317, 3.12.2009, s. 1.

1704 90/ 1.
Ginseng-tabletit, suorakulmaisten makeisten muodossa (sivun pituus noin 22 mm, paksuus
noin 7 mm), jotka sisältävät standardoitua tiivistettyä ginsenguutetta (noin 50 mg tablettia kohden),
ruokosokeria (47 % painosta), kasviöljyä, gelatiinia, emulgointiainetta (arabikumia), sitruunahappoa,
askorbiinihappoa, haihtuvaa appelsiiniöljyä ja väriainetta.
Katso myös luokittelusuositukset 2106 90/ 7. ja 2205 10/ 2.
Luokittelusuositus.

1704 90/ 2.
Sokerivalmisteet, jotka esitetään tullattavaksi settinä, joka koostuu kahdesta pienestä
valmistepakkauksesta ja uudelleenkäytettävästä muovisesta annostelijasta, jotka vähittäismyyntiä
varten on pakattu polyetyleenipussiin.
Luokittelusuositus.

1704 90/ 3.
Kurkkupastillit ja yskänkaramellit, jotka koostuvat pääasiallisesti sokerista ja makuaineista, esim.
mentolista, eukalyptuksesta tai piparminttuöljystä. Nämä pastillit ja karamellit eivät sisällä muita
aktiivisia ainesosia.
Luokittelusuositus.

1704 90/ 4.
Sokerivalmiste (makeinen), joka sisältää sokeria, glukoosia, voita, kasvirasvaa, maitojauhetta,
suolaa, soijalesitiiniä, mallasuutetta ja makuaineita. Valmistajan tuotteeseen sisältyväksi ilmoittamaa
vähäistä kaakaojauhemäärää ei pystytty todentamaan analyysillä.
Luokittelusuositus.

1704 90/ 5.
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Sokerivalmiste (makeinen), joka sisältää sokeria, glukoosia, sitruunahappoa, pektiiniä, omenan
hedelmälihaa, tiivistettyä kaakaomakuainetta ja muita makuaineita. Valmistajan tuotteeseen
sisältyväksi ilmoittamaa vähäistä kaakaojauhemäärää ei pystytty todentamaan analyysillä.
Luokittelusuositus.

1704 90/ 6.
Sokerivalmiste (makeinen), joka sisältää sokeria, glukoosia, maitohappoa, mentholia ja
piparminttuöljyä. Valmistajan tuotteeseen sisältyväksi ilmoittamaa vähäistä kaakaojauhemäärää ei
pystytty todentamaan analyysillä.
Luokittelusuositus.

1704 90/ 7.
Sokerivalmiste (makeinen), joka sisältää sokeria, glukoosia ja makuaineita. Valmistajan tuotteeseen
sisältyväksi ilmoittamaa vähäistä kaakaojauhemäärää ei pystytty todentamaan analyysillä.
Luokittelusuositus.

1704 90/ 8.
Sokerivalmiste (makeinen), joka sisältää sokeria, glukoosia, maitohappoa ja makuaineita.
Valmistajan tuotteeseen sisältyväksi ilmoittamaa vähäistä kaakaojauhemäärää ei pystytty todentamaan
analyysillä.
Luokittelusuositus.

1704 90/ 9.
”Halva” seesamivälipala, joka on tahnana oleva sokerivalmiste, pakattu vähittäismyyntiä varten ja saatu
sekoittamalla yhteen jauhettuja seesaminsiemeniä (52 %) ja luonnonhunajaa (48 %).
Luokittelu perustuu 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön soveltamiseen.
Luokittelusuositus.
1704 90/ 10.
Tabletit yskään ja kurkkutabletit, jotka koostuvat pääasiallisesti seuraavista aineista: sokereita (43,5
%), lakritsiuutetta (13,5 %), muita elintarvikkeita kuten esim. tärkkelystä ja selluloosaa (17,6 %),
kivennäisaineita kuten esim. kalsiumkarbonaattia ja talkkia (10,4 %) ja makuaineita (esim. mentolia,
piparminttuöljyä, anisöljyä, eukalyptusöljyä, kreosoottia ja paprikaa).
Tuote on pakattu vähittäismyyntipakkauksiin.
Luokittelu perustuu 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön soveltamiseen.
Luokittelusuositus.
1704 90/ 11.
Yskän lievitykseen tarkoitetut tabletit, joiden pääasiallinen koostumus on seuraava: sokerit (noin
1,9 g/tabletti), glykyrritsauute (lakritsijuuriuute) (35 mg/ tabletti), muut ravintoaineet (esim. tärkkelys ja
gelatiini) ja makuaineet (esim. mentoli, piparminttuöljy, anisöljy, eukalyptusöljy, vuorimäntyöljy
[pumilioöljy] ja paprika).
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Tuote on pakattu vähittäismyyntipakkauksiin.
Luokittelu perustuu 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön soveltamiseen.
Luokittelusuositus.

1704 90 55
Pastillit yskään ja kurkun ärsytykseen, joiden koostumus on seuraava (painoprosentteina):
–
–
–
–
–
–
–

sakkaroosi, glukoosi ja karamelliväri
kamferi
0,007
mentoli
0,207
eukalyptoli
0,069
tolubalsami
0,003
tymoli
0,069
bentsyylialkoholi
0,138

99,500

Komission asetus (ETY) N:o 717/85, EYVL L 78, 21.3.1985, s. 13. Muutettu komission asetuksella
(ETY) N:o 2723/90, EYVL L 261, 25.9.1990, s. 24.

1704 90 99
Kahdesta ontosta, puolipallon muotoisesta, yhteen liitetystä vohvelista tehty tuote, jonka
kaakaota sisältämättömässä maitokermatäytteessä on manteli. Tuote on peitetty valkoisella
kuorrutuksella, joka on sokeri-, kasvirasva-, rasvaton maito- ja kookosmaitopohjainen valmiste ja jonka
päällä on kookoshiutaleita.
Tuote on läpimitaltaan noin 2,5 cm suuruisen pallon muotoinen. Paistettu vohveli, joka ei näy
ulkopuolelle, on noin 2 mm paksu.
Perusteet
Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1 yleisen tulkintasäännön, 3 yleisen tulkintasäännön
b alakohdan ja 6 yleisen tulkintasäännön määräysten sekä CN-koodien 1704, 1704 90 ja 1704 90 99
nimiketekstien mukaisesti.
Vaikka tuotteen valmistamisessa käytetään pallon muotoista vohvelia, se on luonteeltaan nimikkeeseen
1704 kuuluva sokerivalmiste, eikä se pysy koossa pelkästään vohvelin ansiosta.
Vohvelit voidaan luokitella nimikkeeseen 1905 vain jos ne ovat luonteeltaan leipomatuotteita.
Nimikkeessä 1905 ei ole rajoitusta leivosten täytteiden enimmäismäärille. Tuotteen olennainen luonne
ei kuitenkaan johdu vohvelista, joka antaa sille ainoastaan muodon ja erottaa täytteen kuorrutuksesta.
Tämän vuoksi tuotetta ei voida luokitella nimikkeeseen 1905.
Komission asetus (EY) 1049/2006, EUVL L 188, 11.7.2006, s. 5.
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18. Ryhmä

1806 10 90
Elintarvikevalmiste, joka koostuu kaakaojauheesta ja sokerista ja jossa on (painoprosentteina
ilmaistuna):
sokeria
99,5–99,7
kaakaojauhetta, joka laskettu sen jälkeen kun rasva on
kokonaan poistettu
0,2–0,4
Tuote on ruskehtavina kiteinä. Sitä käytetään ja myydään sokerina.
Perusteet
Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön, 18 ryhmän
2 huomautuksen sekä CN-koodien 1806, 1806 10 ja 1806 10 90 nimiketekstien mukaisesti.
Tuotetta ei voida luokitella 17 ryhmään, koska kaakaojauhopitoisuus voidaan havaita kemiallisessa
analyysissa.
Tuote on kaakaota sisältävä elintarvikevalmiste (18 ryhmän 2 huomautus).
Komission asetus (EY) 242/2006, EUVL L 40, 11.2.2006, s. 7.

1806 31, 1806 32
Sokerimakeiset, kaakaota sisältävät, sekoitettuna eri suhteissa kaakaota sisältämättömiin makeisiin,
pakattuina rasioihin sekoituksina myytäväksi.
Luokittelusuositus.

1806 90/ 1.
Suklaapäällysteinen kupolinmuotoinen tuote, halkaisija noin 3,5 cm, joka koostuu ohuesta vohvelista
(noin 1–2 mm paksusta) ja jonka täytteessä on pieniä kuivattuja mansikkahiutaleita, kokonaisuus on
päällystetty maitosuklaalla.
Luokittelusuositus.
1806 90/ 2.
Suklaapohjainen yhdistelmätuote, joka koostuu kananmunan muotoisesta kuoresta, jonka
ulkokerros on suklaata ja sisäkerros sokeria, maitotuotteita ja kasvirasvoja. Tuote sisältää
muovikotelon, jonka sisällä on yllätyslelu (esim. koottava muovihelikopteri).
Luokittelu perustuu 3 yleisen tulkintasäännön b alakohdan soveltamiseen.
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Luokittelusuositus.

1806 90/ 3.
Suklaamakeiset (maitosuklaata sokerikuoressa), jotka on pakattu kahteen pussiin, joista
kummankin nettopaino on 45 g ja jotka esitetään tullille muovisessa säiliössä, kokoonpantuna tavarana
vähittäismyyntiä varten. Säiliössä on kansi, johon on kiinnitetty uudelleen käytettävissä oleva
annostelija. Annostelija, joka on makeisalalla käytettävän hahmon muotoinen, on tarkoitettu
täytettäväksi makeisilla, joita annostellaan puristamalla hahmon kättä.
tulkintasäännön soveltamiseen.
Katso myös luokittelusuositukset 1806 90/ 4 ja 9503 00/ 10.

Luokittelusuositus.

1806 90/ 4.
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Suklaamakeiset, jotka sisältävät maitosuklaalla (48 %) ja sokerilla päällystettyjä maapähkinöitä (23 %)
ja jotka esitetään tullille pahvirasiassa, jonka nettopaino on 140 g. Muovisen kannen päällä on
makeisalalla käytettävä leluhahmo, joka on kiinnitetty jouseen. Lelu voidaan irrottaa jousesta.
Luokittelu perustuu 1 yleisen tulkintasäännön, 5 yleisen tulkintasäännön b kohdan ja 6 yleisen
tulkintasäännön soveltamiseen.
Katso myös luokittelusuositukset 1806 90/ 3 ja 9503 00/ 10.

Luokittelusuositus.

1806 90 11
Pallon muotoinen arabikumilla päällystetty elintarvikevalmiste, joka voidaan syödä yhtenä
suupalana ja jossa on pääasiassa maitosuklaata sokeria, rommia, raastettua kookosta, kaakaotahnaa
ja kaakaovoita.
Perusteet
Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön, 18 ryhmän
2 lisähuomautuksen sekä CN-koodien 1806, 1806 90 ja 1806 90 11 nimiketekstien mukaan.
Komission asetus (EY) N:o 1264/98, EYVL L 175, 19.6.1998.
1806 90 19
Kahdesta ontosta, puolipallon muotoisesta, yhteen liitetystä vohvelista tehty tuote, jonka
kaakaota sisältävässä kermanougat- ja pähkinätäytteessä on hasselpähkinä ja jonka päällä on
kuorrutus suklaasta ja rouhituista hasselpähkinöistä.
Tuote on läpimitaltaan noin 3 cm suuruisen pallon muotoinen. Paistettu vohveli, joka ei näy ulkopuolelle,
on noin 2 mm paksu.
Perusteet
Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1 yleisen tulkintasäännön, 3 yleisen tulkintasäännön
b alakohdan ja 6 yleisen tulkintasäännön sekä 17 ryhmän 1 huomautuksen a alakohdan, 18 ryhmän
2 huomautuksen ja CN-koodien 1806, 1806 90 ja 1806 90 19 nimiketekstien mukaisesti.
Tuote on luonteeltaan nimikkeeseen 1806 kuuluva täytetty suklaa (yhdistetyn nimikkeistön
nimikkeitä 1806 90 11 ja 1806 90 19 koskevat selittävät huomautukset). Vaikka tuote valmistetaan
pallonmuotoisesta paistetusta vohvelista, joka täytetään ja kuorrutetaan, tuotteen muoto, koko ja
tuotteen ominaisuuksien pysyvyys eivät riipu ainoastaan vohvelista.
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Vohvelit voidaan luokitella ainoastaan nimikkeeseen 1905, kun ne ovat luonteeltaan leipomatuotteita.
Nimikkeeseen 1905 ei sisälly leivosten täytteiden enimmäismääriä. Tuotteen olennainen luonne ei
kuitenkaan johdu vohvelista, joka antaa sille ainoastaan muodon ja erottaa täytteen kuorrutuksesta.
Tämän vuoksi tuotetta ei voida luokitella nimikkeeseen 1905.
Komission asetus (EY) 1049/2006, EUVL L 188, 11.7.2006, s. 5.
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19. Ryhmä
1901 10/ 1.
Vieroitusvalmiste/äidinmaidonkorvike
jauheena,
joka
koostuu
seuraavista
aineista:
kivennäisaineista puhdistettu herajauhe, rasvaton maitojauhe, kasviöljyjen seos, laktoosi, galaktooligosakkaridisiirappi, heraproteiinitiiviste, kalaöljy, vitamiinit, kivennäisaineet ja elintarvikelisäaineet.
Tuote on vähittäismyynti-pakkauksessa, jonka nettopaino on 700 g. Tuotetta markkinoidaan kuuden
kuukauden ikäisten ja sitä vanhempien vauvojen sekä pienten lasten kulutettavaksi veteen
sekoittamisen jälkeen.
Luokittelu perustuu 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön soveltamiseen.
Luokittelusuositus.

1901 10/ 2.
Vieroitusvalmiste/äidinmaidonkorvike jauheena, joka koostuu seuraavista aineista: rasvaton
maitojauhe, maltodekstriini, maitorasva, galakto-oligosakkaridijauhe, sakkaroosi, kivennäisaineista
puhdistettu herajauhe, maissiöljy, heraproteiinitiiviste, kalaöljy, vitamiinit, kivennäisaineet ja
elintarvikelisäaineet. Tuote on vähittäismyyntipakkauksessa, jonka nettopaino on 900 g. Tuotetta
markkinoidaan 1−3 -vuotiaiden lasten kulutettavaksi veteen sekoittamisen jälkeen, mutta se soveltuu
myös kuuden kuukauden ikäisille ja sitä vanhemmille vauvoille.
Luokittelu perustuu 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön soveltamiseen.
Luokittelusuositus.

1901 20/ 1.
Kypsentämätön pizza, joka koostuu pizzapohjasta (taikina) ja täytteestä; nettopaino 580 g, pakattu
vähittäismyyntiä varten. Ainekset: vehnäjauho, vesi, juusto, kasvirasvajuusto, sienet, naudanliha
(4,7 painoprosenttia), sipuli, tomaattipyree, kasviöljy (oliivi-), hiiva, suola, sokeri, nostatusaine,
mallasuute, osittain hydroitu kasviöljy, modifioitu tärkkelys, valkosipuli ja mausteet. Pizza on ennen sen
syömistä kypsennettävä 15–20 min. (esikuumennetussa uunissa) tai 20–25 min. (kylmässä uunissa).
Luokittelu perustuu 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön soveltamiseen.
Luokittelusuositus.

1901 20 00
Kypsentämätön taikina, valmiiksi sekoitettu, syväjäädytetty, pääasiallisesti vehnäjauhoista, joihin
on lisätty margariinia, rasvasta, vedestä, hiivasta ja kananmunista valmistettu sekä marsipaanista,
sokerista, maissitärkkelyksestä, vedestä ja margariinista koostuvalla massalla täytetty. Määrätyssä
muodossa oleva tuote on sulatettuna paistovalmis.
Perusteet
Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön sekä CN-koodien 1901 ja
1901 20 00 nimiketekstin mukaan (ks. myös yhdistetyn nimikkeistön selitykset, CN-koodit 1901 20 00
ja 1905).
Komission asetus (ETY) N:o 440/91, EYVL L 52, 27.2.1991, s. 7.
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1901 20 00
Leivän tekoon tarkoitettu jauhopohjainen valmiste, jossa on (painoprosentteina)
–
–
–
–

tavallisesta vehnästä valmistettuja jauhoja
88
ruisjauhoja
10
kuivattua ruishapatetta
1
leivontahiivaa, emulgointiainetta
1
ja hyvin pieniä määriä amylaasia ja antioksidanttia (E 300).

Perusteet
Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön sekä CN-koodien 1901 ja
1901 20 00 nimiketekstien mukaan.
Lisätty leivontahiiva ja ruishapate antavat tuotteelle nimikkeen 1905 leipomatuotteiden valmistamiseen
käytettävän sekoituksen luonteen eikä se 11. ryhmän ryhmähuomautuksen 1 b nojalla voi kuulua 11.
ryhmään.
Komission asetus (EY) N:o 169/99, EYVL L 19, 26.1.1999, s. 6.

1901 90/ 1.
Valmiste, joka sisältää perunatärkkelystä (88,5 %), maltodekstriiniä (8,5 %), mononatriumglutamaattia
(2 %) ja suolaa ja jota käytetään elintarviketuotteiden valmistukseen.
Luokittelu perustuu 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön soveltamiseen.
Luokittelusuositus.

1901 90/ 2.
Kermavaahto aerosolipurkissa, tuoksuu ja maistuu vaniljalta, sisältää lehmänmaidosta saatua kermaa,
inverttisokerisiirappia, maitotiivistettä, glukoosia, luonnollista aromiainetta (vanilja) ja stabilointiainetta
(E 407).
Luokittelu perustuu 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön soveltamiseen.
Luokittelusuositus.

1901 90/ 3.
Juuston korvikkeena kulutettavaksi tarkoitettu valmiste, joka koostuu rasvattomasta maidosta
(81,8 %, kasviöljyistä (15,65 %) ja pienistä määristä suolaa maito(hera)proteiinia, juoksetetta,
hapateviljelmää, väriainetta ja D-vitamiinia. Valmiste saadaan seuraavasti: rasvatonta maitoa ja
kasviöljyjä sekoitetaan yhteen ja käsitellään sen jälkeen bakteeriviljelmällä ja entsyymeillä, saostetaan,
erotetaan kaseiini, kuumennetaan, puristetaan, muotoillaan, leikataan, suolataan ja kypsennetään
lopuksi 7-10 viikkoa. Valmisteesta käytetään toisinaan nimeä ”keinotekoinen juusto”.
Luokittelu perustuu 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön soveltamiseen.
Luokittelusuositus.

1901 90 91
Tuote, jonka koostumus on seuraava (painoprosenttia):
–

jogurttia (maitorasvapitoisuus 0,1 painoprosenttia) 76
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–
–

maustettua aloe vera -valmistetta
sokeria

22
2

Tuote on väriltään vihertävän valkoinen. Se on sakeudeltaan tavanomaisen jogurtin kaltainen. Siinä
näkyy aloe vera -valmisteen osia.
Tuote on 150 g:n pakkauksissa.
Perusteet
Luokitus määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön sekä CN-koodien 1901,
1901 90 ja 1901 90 91 nimiketekstien mukaisesti.
Aloe vera ei ole 8 ryhmään kuuluva hedelmä, vaan 6 ryhmään kuuluva kasvi. Sen vuoksi tuote ei vastaa
nimikkeen 0403 nimiketekstiä.
Meijerituotteisiin perustuvat elintarvikevalmisteet eivät kuulu 4 ryhmään (ks. Harmonoidun järjestelmän
4 ryhmää koskevien selitysten yleisohjeiden I kohdan viimeisen kohdan a alakohta).
Tuote kuuluu nimikkeeseen 1901, koska siinä on maidon luonnollisten aineosien lisäksi sellaisia
aineksia, joita ei sallita nimikkeisiin 0401 – 0404 kuuluvissa tuotteissa (ks. Harmonoidun järjestelmän
nimikettä 1901 koskevien selitysten III kohdan ensimmäinen kohta).
Komission asetus (EY) N:o 161/2007, EUVL L 51, 20.2.2007, s. 5.

1901 90 91
Tuote, joka koostuu hieman liimamaisista ja tahmeista, läpikuultavista valkoisista osista, joiden
pituus on noin 1 cm ja halkaisija noin 3 mm. Tuote on suolavedessä, se on hyytelömäistä ja
muistuttaa ulkonäöltään lasinuudeleita. Se on pakattu vähittäismyyntiä varten 250 gramman
pakkauksiin (valutettu nettopaino 160 grammaa).
Tuote valmistetaan sekoittamalla konjak- mukulajauhoa (Amorphophallus konjac) veteen, jossa on
kalsiumhydroksidia (painoprosenttisuhteet seoksessa: konjak-mukulajauhoa 3–7, vettä 93–97).
Seosta keitetään ja saatu geeli puristetaan muotin läpi, mikä antaa tuotteelle sen lopullisen muodon.
Perusteet
Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön, 19 ryhmän 2
huomautuksen sekä CN-koodien 1901, 1901 90 ja 1901 90 91 nimiketekstin mukaisesti.
Nimikkeen 1901 elintarvikevalmisteet tehdään hienoista tai karkeista jauhoista, rouheista,
tärkkelyksestä tai mallasuutteesta. Ilmaisuilla ”hienot jauhot” ja ”karkeat jauhot” tarkoitetaan mihin
tahansa ryhmään kuuluvia kasviperäisiä jauhoja ja jauheita, muita kuin kuivatuista kasviksista (nimike
0712) tai kuivatusta palkoviljasta (nimike 1106) valmistettuja jauhoja tai jauheita (ks. 19 ryhmän 2
huomautus). Konjak-mukulat (kokonaisina, rouheena tai jauheena) luokitellaan nimikkeeseen 1212 (ks.
myös yhdistetyn nimikkeistön selittävät huomautukset, nimike 1212).
Vaikka tuote on hyytelömäistä, se ei ole nimikkeen 1302 kasviaineista saatu kasvilima tai
paksunnosaine. Tuote on sen vuoksi luokiteltava CN-koodiin 1901 90 91.
Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 973/2014, EUVL L 274, 16.9.2014, s. 4. Oikaisu komission
täytäntöönpanoasetukseen (EU) N:o 973/2014, EUVL L 43, 18.2.2015, s. 33.

1901 90 99
Jauheen muodossa oleva tuote, 30 prosenttia natriumkaseinaattia, 69 prosenttia kuorittua maitoa ja
1 prosentin hydrolysoitua kasvisöljyä sisältävä, jonka analyyttiset tiedot ovat seuraavat
(painoprosentteina):
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–
–
–
–
–
–

proteiinit
laktoosi
tuhka
maitorasva
hydrolysoitu kasvisöljy
kosteuspitoisuus

50,5
34,6
7,4
1,5
1,0
5

Perusteet
Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön sekä CN-koodien 1901,
1901 90 ja 1901 90 99 nimiketekstin mukaan.
Tuotteeseen sisältyvän hydrolysoidun kasvisöljyn ja natriumkaseinaatin vuoksi sitä ei voida luokitella 4.
ryhmään.
Komission asetus (ETY) N:o 440/91, EYVL L 52, 27.2.1991, s. 7. Muutettu komission asetuksella (EY)
N:o 936/1999, EYVL L 117, 5.5.1999, s. 9.

1902.20/ 1.
Valmiste, joka koostuu katkaravuilla täytetyistä makaronivalmisteista (”won ton”) ja tiivistetystä
keitosta. Valmiste on jäädytetty ja pakattu muovikulhoon vähittäismyyntiä varten. Valmisteeseen
lisätään vesi ja se lämmitetään mikroaaltouunissa, minkä jälkeen se on valmista nautittavaksi.
Luokittelu perustuu 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön soveltamiseen.

Luokittelusuositus.

1902.20/2.
Sarja, joka koostuu katkaravuilla täytetyistä makaronivalmisteista (”won ton”) ja pussillisesta
keittojauhetta. Sarja on jäädytetty ja pakattu kartonkiseen astiaan vähittäismyyntiä varten. Keittojauhe
sekoitetaan veteen ja ”wontonit” kypsennetään keitossa, minkä jälkeen tuote on valmista nautittavaksi.
Luokittelu perustuu 1, 2b, 3b ja 6 yleisen tulkintasäännön soveltamiseen.
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Luokittelusuositus.

1902 30/ 1.
Valmiste, jonka sisällön nähtävissä olevat palat ovat painosta 22,9 % lihapyöryköitä, 20,5 %
makaronivalmistetta ja 1,28 % kasviksia. Lihapyörykät sisältävät 63,8 % lihaa, jolloin koko valmisteen
lihapitoisuus on 14,6 %. Valmiste on pakattu vähittäismyyntiä varten lasiastiaan, tavaran nettopaino on
190 g, ja valmiste on tarkoitettu pikkulasten (yhden vuoden ikäisestä alkaen) kulutettavaksi sen jälkeen
kun se on lämmitetty ennen tarjoilua.
Luokittelu perustuu 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön soveltamiseen.

Luokittelusuositus.

1902 30 10
Tuote, jossa on kuivatuista esikeitetyistä nuudeleista muodostuva kappale (noin 65 g),
mausteita sisältävä pussi (noin 3,4 g), ruokaöljyä sisältävä pussi (noin 2 g) ja kuivattuja
kasviksia sisältävä pussi (noin 0,8 g).
Tuote esitetään tullille sarjana (yhteen pakattuna), joka on pakattu vähittäismyyntiä varten
nuudeliaterian valmistamiseksi.
Pakkaukseen painettujen ohjeiden mukaan tuotteeseen on lisättävää kiehuvaa vettä ennen sen
syömistä.
Perusteet
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Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1 yleisen tulkintasäännön, 3 yleisen tulkintasäännön b
alakohdan ja 6 yleisen tulkintasäännön sekä CN-koodien 1902, 1902 30 ja 1902 30 10 nimiketekstien
mukaisesti.
Tuote on 3 yleisen tulkintasäännön b alakohdan mukainen vähittäismyyntiä varten pakattu sarja.
Nuudelit antavat tuotteelle sen olennaisen luonteen, koska niiden osuus tuotteesta on suurin. Sen
vuoksi luokittelu nimikkeen 2104 keitoksi tai liemeksi tai niitä varten tarkoitetuksi valmisteeksi ei tule
kyseeseen
Näin ollen tuote on luokiteltava nimikkeeseen 1902 makaronivalmisteeksi, joka voi olla kypsennetty,
täytetty tai muulla tavalla valmistettu.
Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 767/2014, EUVL L 209, 16.7.2014, s. 12.
1904 10/ 1.
Rapeat pikkupurtavat ns. ”naksut” pursotettuina kierteinä. Tuote koostuu pääasiassa
maissirouheesta, johon on lisätty auringonkukkaöljyä ja juustojauhetta. Juustojauhe sisältää myös
piimäjauhetta, väriainetta (paprikauutetta) ja suolaa.
Maissirouhe, joka kosteuspitoisuus on alun perin 12–13 %, on kostutettu edelleen lisäämällä 2-6 %
vettä, jotta pursottimessa saadaan paineessa ja korkeassa lämpötilassa tarvittava mahdollisimman
hyvä kitka. Pursottamisen jälkeen maissikierteet on kuivattu ja sen jälkeen tuotteeseen on lisätty
juustojauhe ja auringonkukkaöljy mausterummussa.
Luokittelu perustuu 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön soveltamiseen.

Luokittelusuositus.
1904 10 10
Tuote, joka esitetään tullille pieninä, juustolla maustettuina, kaaren muotoisina paloina ja jonka
aineosina ovat maissijauho, kasviöljy, juustojauhe (hiivauute, väriaineet), maitojauhe, suola, tärkkelys
ja dekstroosi.
Tuote valmistetaan kuivatusta, murskatusta maissista (karkeasta maissijauhosta), joka kostutetaan
vedellä (6–9 prosenttia). Vesi lisätään prosessiaineeksi. Seos syötetään suuressa paineessa ja
korkeassa kuumuudessa puristuskoneeseen. Ilmanpaineen kohdatessaan tahna laajenee.
Puristusprosessi tapahtuu 150 °C:ssa. Puristamisen jälkeen tuote kuivataan ja sitä paahdetaan hieman
120–130 °C:ssa sähkökuivurissa. Tämän jälkeen tuote syötetään päällystysrumpuun, jossa se
päällystetään öljyn ja kuivatavaroiden seoksella.
Tuote on pakattu vähittäismyyntiä varten nettopainoltaan 34–450 gramman pakkauksiin.
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Perusteet
Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön määräysten ja CN- koodien
1904, 1904 10 ja 1904 10 10 nimiketekstien mukaisesti.
Koska tuote on tehty paineen ja kuumentamisen avulla puristetusta maissitahnasta, sen katsotaan
olevan tehty paisuttamalla. Sen vuoksi sen katsotaan olevan alanimikkeessä 1904 10 tarkoitettu viljasta
ja viljatuotteista paisuttamalla tai paahtamalla tehty elintarvikevalmiste (ks. myös harmonoidun
järjestelmän selitykset, nimike 1904, A kohta).
Luokittelu nimikkeeseen 1905 ei tule kyseeseen, sillä tuotetta ei ole tehty taikinasta eikä sitä ole
kuumennettu lisää (ks. myös harmonoidun järjestelmän selitykset, nimike 1904, A kohdan viides
kappale).
Tuote on sen vuoksi luokiteltava CN-koodiin 1904 10 10.
Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 443/2013, EUVL L 130, 15.5.2013, s. 18.
1904 10 30
Kiekon muotoinen tuote (halkaisija noin 4,5 cm ja paksuus noin 1 cm), joka on valmistettu paisutetusta
riisistä ja jonka toinen puoli on peitetty ohuella, tummanruskealla, vähemmän kuin 0,4 % kaakaota
sisältävällä, enintään 0,5 mm paksulla kuorrutuksella. Tuote koostuu paisutetusta riisistä, sokerista,
kasvirasvasta,
rasvattomasta
ja
vähärasvaisesta
maitojauheesta,
herajauheesta,
johanneksenleipäpuujauheesta, soijalesitiinistä, väriaineesta ja makuaineesta. Tuote on pakattu
vähittäismyyntipakkaukseen.
Ks. valokuva (*).
Perusteet
Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön, 18 ryhmän
1 huomautuksen, 19 ryhmän 3 huomautuksen sekä CN-koodien 1904, 1904 10 ja 1904 10 30
nimiketekstien mukaan.
Tuote sisältää 19 ryhmän 3 huomautuksen mukaisesti alle 6 painoprosenttia kaakaota täysin
rasvattomasta aineesta laskettuna (ks. harmonoidun järjestelmän selitykset, 19 ryhmän yleisohjeet).
Tuotetta ei voida 19 ryhmän 3 huomautuksen tarkoittamassa merkityksessä pitää nimikkeeseen 1806
kuuluvana suklaalla päällystettynä valmisteena (ks. myös harmonoidun järjestelmän selitykset,
18 ryhmän yleisohjeet, poikkeus d).
Tuote täyttää nimikkeen 1904 vaatimukset, sillä se on tehty viljaa paisuttamalla tai paahtamalla eikä
sitä voida luokitella muuhun nimikkeistön nimikkeeseen (ks. harmonoidun järjestelmän selitykset,
nimike 1904, osa A).
(*) Valokuva on ainoastaan ohjeellinen.

Komission asetus (EY) N:o 1021/2003, EUVL L 147, 14.6.2003, s. 12.
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1904 10 90
Paahdettuna viljatuotteena oleva elintarvikevalmiste.
Vehnänjyvät höyrytetään, kuoritaan, silputaan ja jäähdytetään. Tämän jälkeen tuote puristetaan ohuiksi
nauhoiksi, joka taitetaan ristikon muotoon ja leikataan tyynyiksi. Tämän jälkeen tuote paahdetaan.
Valmiiseen tuotteeseen lisätään vitamiineja ja toisinaan se kuorrutetaan.
Valmistetta markkinoidaan viljapohjaisena aamiaisravintona.
Perusteet
Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön määräysten ja CN-koodien
1904, 1904 10 ja 1904 10 90 nimiketekstien mukaisesti.
Tuote valmistetaan viljatuotteita paahtamalla. HS-selitysten mukaan nimikkeeseen 1904 kuuluvat myös
jauhoista tai leseistä valmistetut tuotteet (Nimikettä 1904 koskevien HS-selitysten A kohdan
ensimmäinen ja toinen kohta).
Komission asetus (EY) N:o 359/2008, EUVL L 111, 23.4.2008, s. 7.

1904 20
Myslin tyyppiset aamiaishiutaleet, jotka sisältävät paahtamattomia viljahiutaleita (noin 70 %),
kuivattuja hedelmiä, pähkinöitä, sokeria, hunajaa, jne. ja jotka ovat vähittäismyyntimuodoissa.
Luokittelusuositus.

1904 30/ 1.
Esikypsytetty bulgurvehnä käsiteltyinä jyvinä. Sitä valmistetaan keittämällä kovan vehnän jyviä, jotka
sitten kuivataan 14 prosentin kosteuspitoisuuteen, kuoritaan, rikotaan, rouhitaan karkeasti tai jauhetaan
ja lopulta seulotaan hienoksi ja karkeaksi bulgurvehnäksi.
Luokittelusuositus.

1904 90/ 1.
Nasi Nua (indonesialainen jäädytetty risotto), joka koostuu esikypsennetystä riisistä (40 %),
suikaloidusta naudanlihasta (10 %), erilaisista vihanneksista ja mausteista.
Luokittelusuositus.

1904 90/ 2.
Chow Ju Fan (kiinalainen jäädytetty risotto), joka koostuu esikypsennetystä riisistä (37 %),
jauhetusta sianlihasta (10 %), erilaisista vihanneksista, hedelmistä ja mausteista.
Luokittelusuositus.

1904 90/ 3.
Risotto (italialainen jäädytetty risotto), joka koostuu esikypsennetystä
savukinkkukuutioista (10 %), erilaisista vihanneksista ja mausteista.

riisistä

(50 %),

Luokittelusuositus.
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1904 90/ 4.
Biryani (intialainen jäädytetty risotto), joka koostuu esikypsennetystä
kananlihasta (10 %), erilaisista vihanneksista, hedelmistä ja mausteista.

riisistä

(40 %),

Luokittelusuositus.
1904 90/ 5.
Valmistettu ruoka, joka on jäädytetty ja pakattu sarjaksi kahteen pahvirasiaan (rasia 1 ja rasia
2). Jasmiiniriisi on laitettu suoraan rasia 1:een ilman muuta pakkaamista. Rasia 2 on riisiannoksen
päällä rasia 1:ssä. Rasiassa 2 on kananlihan suikaleita (noin 39,1 %), vihanneksia (noin 7.9 %) ja
punaista currykastiketta (noin 53 %). Ateria on kuumennettava uudelleen ennen käyttöä – edelleen
pahvirasioissa – mikrouunissa.
Aterian kokonaisnettopaino on 350 grammaa, josta rasian 1 sisällön osuus on 49,1 % ja rasian 2
sisällön osuus 50,9 %. Sekoittamisen jälkeen ateria sisältää 49,1 % jasmiiniriisiä, 27 % thaimaalaista
punaista curryä (kookosmaito, vesi ja punainen currytahna), 19,9 % kananlihaa ja 4 % vihanneksia
(porkkanoita, tarhapapuja ja punaista paprikaa).
Luokittelu perustuu 1 yleisen tulkintasäännön, 3 yleisen tulkintasäännön b kohdan ja 6 yleisen
tulkintasäännön soveltamiseen.
Luokittelusuositus.
1904 90 10
Vähittäismyyntimuodossa oleva valmisateria, joka koostuu seuraavista kahdesta erikseen
pakatusta osasta:
a) esikypsennetty riisi (150 g); ja
b) curryhöystö (200 g), joka koostuu kookosmaidosta (72 %), kananlihasta
maustesekoituksesta (7 %), sitruunaruohosta (0,5 %) ja anjovisuutteesta (0,5 %).

(20 %),

Perusteet
Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1, 3 b ja 6 yleisen tulkintasäännön sekä CN-koodien 1904,
1904 90 ja 1904 90 10 nimiketekstien mukaisesti.
Tuote on 3 b yleisen tulkintasäännön mukaisesti pakattu vähittäismyyntiä varten. Riisi (nimike 1904)
antaa tuotteelle sen olennaisen luonteen.
Komission asetus (EY) N:o 55/2003, EYVL L 8, 14.1.2003, s. 3.

1904 90 10
Vähittäismyyntimuodossa oleva valmisateria, joka koostuu seuraavista kahdesta erikseen
pakatusta osasta:
a) esikypsennetty riisi (150 g); ja
b) curryhöystö (200 g), joka koostuu kookosmaidosta (65 %), kananlihasta (14 %),
maustesekoituksesta
(13,2 %),
munakoisoista
(3 %),
basilikasta
(2,5 %)
ja
anjovisuutteesta (2,3 %).
Perusteet
Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1, 3 b ja 6 yleisen tulkintasäännön sekä CN-koodien 1904,
1904 90 ja 1904 90 10 nimiketekstien mukaisesti.
Tuote on 3 b yleisen tulkintasäännön mukaisesti pakattu vähittäismyyntiä varten. Riisi (nimike 1904)
antaa tuotteelle sen olennaisen luonteen nimiketekstien mukaisesti.
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Komission asetus (EY) N:o 55/2003, EYVL L 8, 14.1.2003, s. 3.

1904 90 10
Vähittäismyyntimuodossa oleva valmisateria, joka koostuu seuraavista kahdesta erikseen
pakatusta osasta:
a) esikypsennetty riisi (150 g); ja
b) curryhöystö (200 g), joka koostuu kookosmaidosta (65,4 %), kananlihasta (15,5 %),
perunoista (10 %) maustesekoituksesta (7,1 %) ja anjovisuutteesta (2 %).
Perusteet
Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1, 3 b ja 6 yleisen tulkintasäännön sekä CN-koodien 1904,
1904 90 ja 1904 90 10 nimiketekstien mukaisesti.
Tuote on 3 b yleisen tulkintasäännön mukaisesti pakattu vähittäismyyntiä varten. Riisi (nimike 1904)
antaa tuotteelle sen olennaisen luonteen.
Komission asetus (EY) N:o 55/2003, EYVL L 8, 14.1.2003, s. 3.

1904 90 10
Vähittäismyyntimuodossa oleva valmisateria, joka koostuu seuraavista kahdesta erikseen
pakatusta osasta:
a) esikypsennetty riisi (150 g); ja
b) curryhöystö (200 g), joka koostuu kookosmaidosta (50 %), naudanlihasta (20 %),
perunoista (15 %) maustesekoituksesta (7 %), maapähkinöistä (3 %) anjovisuutteesta (3 %) ja
sipuleista (2 %).
Perusteet
Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1, 3 b ja 6 yleisen tulkintasäännön sekä CN-koodien 1904,
1904 90 ja 1904 90 10 nimiketekstien mukaisesti.
Tuote on 3 b yleisen tulkintasäännön mukaisesti pakattu vähittäismyyntiä varten. Riisi (nimike 1904)
antaa tuotteelle sen olennaisen luonteen.
Komission asetus (EY) N:o 55/2003, EYVL L 8, 14.1.2003, s. 3.

1904 90 10
Täytetyt viininlehdet säilykkeenä, joka on valmis kulutukseen. Tuote koostuu viininlehtiin kääritystä
riisin, sipulin, soijaöljyn, suolan, sitruunahapon, mustapippurin, mintun ja tillin sekoituksesta.
Tuotteen painosta on
–
–
–
–

riisiä noin
50 %
viininlehtiä noin
15 %
sipulia noin
9%
muita aineksia (öljyä, suolaa, mausteita ja vettä).

Perusteet

19-10

Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1 yleisen tulkintasäännön, 3 yleisen tulkintasäännön b
alakohdan ja 6 yleisen tulkintasäännön sekä CN-koodien 1904, 1904 90 ja 1904 90 10 nimiketekstien
mukaisesti.
Riisi antaa tälle tuotteelle sen olennaisen luonteen.
Tuotteen ominaisuuksien vuoksi se olisi luokiteltava 3 yleisen tulkintasäännön b kohdan mukaisesti
nimikkeeseen 1904.
Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 447/2011, EUVL L 122, 11.5.2011, s. 63.

1905 32/ 1.
Suklaapäällysteinen vohvelituote, joka on suorakaiteen muotoinen 9 cm pitkä, 1,8 cm leveä ja 0,8 cm
paksu tanko, joka koostuu maitosuklaalla päällystetystä, noin 5–6 mm:n paksuisesta paistetusta
vohvelista.
Luokittelusuositus.

1905 32/ 2.
Leipomatuote (vohveli), joka on tehty vedestä, vehnäjauhosta, munista, nostatusaineista, sokerista,
herajauheesta ja rasvasta (tavallisesti soijapapuöljystä). Kun ainekset on sekoitettu taikinaksi, taikina
kaadetaan kuvioituun vohvelirautaan. Kun tuote on täysin kypsä, se jäädytetään. Kosteuspitoisuus on
keskimäärin 48 painoprosenttia kypsennyksen jälkeen ja 45 painoprosenttia jäädyttämisen jälkeen.
Luokittelu perustuu 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön soveltamiseen.
Luokittelusuositus.

1905 90/ 1.
Tuorejuustokakku (jäädytetty), joka koostuu pääasiassa kermaa, tuorejuustoa, maitoa ja sokeria
sisältävästä kakkuseoksesta (90 % painosta), joka on levitetty kypsennetyn, voista, jauhoista, sokerista
ja kananmunista valmistetun kakkupohjan päälle (10 % painosta).
Luokittelusuositus.

1905 90/ 2.
Rapeat pekoninmakuiset välipalat, jotka ovat vaaleanruskeita, suorakaiteen muotoisia, hieman
poimutettuja lastuja, joissa on kolme tummaa raitaa antamaan pekonin näköä. Tuote on
vähittäismyyntimuodossa, se sisältää vehnäjauhoa (noin 55 %), perunajauhoa (noin 28 %),
perunatärkkelystä (noin 10 %), maniokkitärkkelystä (noin 6 %), suolaa, karoteenia ja makuaineita, se
on kypsennetty öljyssä ja on valmis nautittavaksi.
Luokittelusuositus.

1905 90/ 3.
Rapeat, mausteiset perunajauhopohjaisesta taikinasta valmistetut elintarviketuotteet. Tuotteet
ovat karhun muotoisia, ne ovat vähittäismyyntimuodossa ja koostuvat perunajauhosta (noin 31 %),
kasviöljystä,
tärkkelyksestä,
modifioidusta
tärkkelyksestä,
suolasta,
sokerista,
emulgointiaineesta (lesitiini), hiivauutteesta ja mausteista. Tuotteet on kypsennetty öljyssä ja ne ovat
valmiita nautittaviksi.
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Luokittelusuositus.

1905 90 20
Elintarvikevalmiste kuivina, läpinäkyvinä, erikokoisina levyinä, jotka on valmistettu riisijauhoista,
suolasta ja vedestä. Levyt upotetaan veteen, jotta niistä tulee taipuisia, jonka jälkeen niitä tavallisesti
käytetään "kääreinä" kevätrullissa ja niiden kaltaisissa tuotteissa.
Perusteet
Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön, sekä CN-koodien 1905,
1905 90 ja 1905 90 20 mukaan.
Komission asetus (EY) N:o 1196/97, EYVL L 170, 28.6.1997, s. 13.
1905 90 60
Katkarapulastut kovina, läpikuultavina lastuina, jotka on osittain kypsennetty höyryssä ja kuivattu
uunissa. Lastut on valmistettu tärkkelyksestä, vedestä, suolasta, sokerista (noin 4 %),
katkaravuista (noin 5 %) ja ne sisältävät arominvahvennetta. Tuote on valmista syötäväksi vasta öljyssä
tai rasvassa uppopaistamisen jälkeen.
Perusteet
Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön sekä CN-koodien 1905,
1905 90 ja 1905 90 60 nimiketekstien mukaan.
Lämpökäsittely on osittaista kypsentämistä, joten tuotetta ei voida luokitella CN-nimikkeeseen 1901 (ks.
harmonoidun järjestelmän selitykset, nimike 1901, kohdan II poikkeus e).
Koska tuotteeseen on lisätty sokeria ja katkarapua, sillä ei ole enää CN-nimikkeeseen 1905 90 20
kuuluvien tuotteiden luonnetta.
Komission asetus (EY) N:o 710/2000, EYVL L 84, 5.4.2000, s. 8.

1905 90 90
Jäädytetyt, läpikuultavat taikinalevyt (esimerkiksi 20 × 20 cm), jotka on valmistettu vehnäjauhosta,
vedestä, kasviöljystä ja suolasta ja joita on lämpökäsitelty 90 °C:ssa 15 sekuntia. Tuote sisältää
52,5 painoprosenttia tärkkelystä/ glukoosia ja alle 4 painoprosenttia sokeria.
Näitä levyjä käytetään heti sulattamisen jälkeen kevätkääryleiden valmistukseen, joita on vielä
kypsennettävä ennen käyttöä.
Perusteet
Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön yleisten tulkintasääntöjen 1 ja 6 sekä CN-koodien 1905,
1905 90 ja 1905 90 90 nimiketekstien mukaisesti.
Lämpökäsittelyn vuoksi tärkkelys on valtaosaltaan sakeutunut. Siksi tuotetta on pidettävä osittain
kypsennettynä, eikä sitä voida luokitella nimikkeeseen 1901 (ks. harmonoidun järjestelmän selitykset,
nimike 1901, osa II, poikkeus e).
Komission asetus (EY) N:o 218/2003, EUVL L 29, 5.2.2003, s. 5.
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20. Ryhmä

2002 10 90
Suolatut ja kuivatut tomaatinpuolikkaat, välittömään kulutukseen soveltuvat. Suolapitoisuus on
10,65–17,35 painoprosenttia. Eri suolapitoisuuksien perusteella tuote jaetaan laatuluokkiin, joilla on eri
käyttötarkoitukset.
Tuotantoprosessissa tuoreet tomaatit leikataan, suolataan ja jätetään sen jälkeen auringon
kuivatettaviksi. Suolauksen päätehtävänä on maustaminen sekä eri laatuluokkien muodostaminen.
Suolauksen toissijainen vaikutus on tuotteen kuivumisen nopeuttaminen ja säilöminen.
Tuote pakataan erikokoisissa tyhjiöpakkauksissa pahvirasioihin, jotka säilytetään alle 5 °C:n
lämpötilassa.
Perusteet
Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön sekä CN-koodien 2002,
2002 10 ja 2002 10 90 nimiketekstien mukaisesti.
Nimikkeeseen 0711 kuuluvat kasvikset, jotka on käsitelty ainoastaan siksi, että ne säilyvät väliaikaisesti
kuljetuksen tai varastoinnin ajan ennen käyttöä, edellyttäen etteivät ne siinä tilassa sovellu välittömään
kulutukseen. Koska tuote soveltuu välittömään kulutukseen, sen luokittelu nimikkeeseen 0711 ei tule
kyseeseen.
Nimikkeeseen 0712 kuuluvat kuivatut kasvikset, joita ei ole enempää valmistettu.
Suolausta menetelmänä ei mainita ryhmässä 7. Se katsotaan lisävalmistamiseksi, koska
kuivausprosessit eivät välttämättä edellytä suolan lisäämistä. Luokittelu nimikkeeseen 0712 ei tästä
syystä tule kyseeseen.
Tuote on sen vuoksi luokiteltava CN-koodiin 2002 10 90 muulla tavalla kuin etikan tai etikkahapon
avulla valmistetuiksi tai säilötyiksi tomaateiksi.
Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2020/2080, EUVL L 423, 15.12.2020, s. 3-5.

2002 90 11
Murskatuista tomaateista ja tomaattimehusta tehty valmiste, joka sisältää tomaatin siemeniä,
kuorta ja kuitua.
Valmiste, jonka kuiva-ainepitoisuus on 7 painoprosenttia, tehdään murskaamalla ja puristamalla
tomaatit, jonka jälkeen valmiste steriloidaan kuumentamalla. Valmiste pakataan ilmatiiviisti suljettuihin
tölkkeihin, joiden nettopaino on 2 500 grammaa.
Perusteet
Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön sekä CN-koodien 2002,
2002 90 ja 2002 90 11 nimiketekstien mukaan.
Koska tämän valmisteen sisältämät tomaatit eivät ole kokonaisia eivätkä paloiteltuja, CN-koodi 2002 10
ei voi tulla kysymykseen.
Komission asetus (EY) N:o 1694/2001, EYVL L 229, 25.8.2001, s. 3.

2003 10 20
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Agaricus-lajin sienet, täysin kypsennetyt. Sienet on upotettu veteen, johon voidaan lisätä suolaa ja/tai
sitruunahappoa ja/tai rikkidioksidia (SO2), sekä jäähdytetty. Nämä säilyketeollisuuden raaka-aineena
tavallisesti käytettävät sienet eivät ole vähittäismyyntipakkauksissa.
Perusteet
Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön, 20. ryhmän
1 lisähuomautuksen sekä CN-koodien 2003, 2003 10 ja 2003 10 20 nimiketekstin mukaan.
Komission asetus (ETY) N:o 964/91, EYVL L 100, 20.4.1991, s. 14 (tämän tuotteen osalta asetuksen
soveltamispäivämäärää on muutettu komission asetuksessa N:o 2293/91 ja komission asetuksessa
N:o 3411/91). Muutettu komission asetuksella (EY) N:o 705/2005, EUVL L 118, 5.5.2005, s. 18.

2003 10 30
Täysin kypsennetyt sienet (Agaricus spp.) (polyfenolioksidaasitoiminnan palautumista ehkäisevä
menetelmä) säilöttynä suolaveteen (15–25 painoprosenttia suolaa), johon on lisätty etikkaa tai
etikkahappoa ja joka sisältää vapaata haihtuvaa happoa etikkahappoa ilmaistuna vähintään
0,5 painoprosenttia.
Perustelut
Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön, 20 ryhmän
1 lisähuomautuksen sekä CN-koodien 2003, 2003 10 ja 2003 10 30 nimiketekstien mukaisesti.
Tuotetta, joka on täysin kypsennetty, ei voida luokitella 7 ryhmään. Koska tuotteen suolapitoisuus on
suurempi kuin 2,5 painoprosenttia, sitä ei yhdistetyn nimikkeistön 20 ryhmän 1 lisähuomautuksen
mukaisesti voida luokitella CN-koodiin 2001 90 50. Sitä ei myöskään voida pitää
CN-koodiin 2003 10 20 kuuluvana väliaikaisesti säilöttynä sienenä korkean suolapitoisuutensa,
etikkahapon ja käytetyn kypsennysmenetelmän vuoksi, jotka tekevät tuotteen soveltuvaksi
pitkäaikaiseen säilytykseen.
Komission asetus (EY) N:o 306/2001, EYVL L 44, 15.2.2001, s. 25.
2005 80/ 1.
Sokerimaissijauho, joka on hienona keltaisena jauheena ja saatu seuraavasti: sokerimaissijyvät
kuivataan (kunnes niiden vesipitoisuus on pienempi kuin 10 %), minkä jälkeen ne jauhetaan ja
kuumakäsitellään (70 °C:n lämmössä 4-5 tuntia). Tuotteen tuhkapitoisuus on 2,69 % ja
tärkkelyspitoisuus 16,28 %. Tuote on tarkoitettu jäätelön valmistukseen.
Luokittelu perustuu 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön soveltamiseen.
Luokittelusuositus.
2005 99/ 1.
Punaisen ja vihreän chilihedelmän palat, jotka on täytetty juustolla (feta- ja tuorejuustolla) ja upotettu
nesteeseen, joka koostuu auringonkukkaöljystä, valkosipulista ja mausteista. Tuotteen koostumus on
painoprosentteina seuraava: auringonkukkaöljy 40 %, juusto 35 % (17.5 % feta-juusto ja 17.5 %
tuorejuusto), chilihedelmät (capsicum frutescens) 24 %, valkosipuli ja mausteet. Tuote on pakattu
läpinäkyviin muoviastioihin, joiden nettopaino on 200 g.
Luokittelu perustuu 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön soveltamiseen.
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Luokittelusuositus.
2005 99 80
Valmiste (Hummus), joka koostuu kikhernesoseesta (81 painoprosenttia), vedestä, öljystä,
seesamista, mausteista, sitruunahaposta, suolasta ja säilöntäaineista. Valmiste on pakattu
vähittäismyyntiä varten esimerkiksi 250 gramman pakkauksiin.
Perusteet
Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön, 20 ryhmän
3 huomautuksen sekä CN-koodien 2005, 2005 99 ja 2005 99 80 nimiketekstien mukaan.
Valmistetta ei voida pitää nimikkeen 2103 kastikkeena tai maustamisvalmisteita olevana sekoituksena
(ks. HS-selitykset, nimike 2103). Valmiste luokitellaan nimikkeeseen 2005, koska se on enemmän
valmistettua kuin mitä 7 ryhmässä sallitaan.
Komission asetus (EY) N:o 627/2003, EUVL L 90, 8.4.2003, s. 34. Muutettu komission asetuksella
(EY) N:o 1179/2009, EUVL L 317, 3.12.2009, s. 1. Muutettu komission täytäntöönpanoasetuksella
(EU) N:o 441/2013, EUVL L 130, 15.5.2013, s. 1.

2005 99 80
Kokonaan maitohappokäyneet, suolaveteen upotetut kurkut. Suolaveden suolapitoisuus on
8,4 paino-prosenttia ja maitohappopitoisuus 1 painoprosentti. Kurkkuja käytetään pikkelseiksi
kutsuttujen tuotteiden valmistukseen.
Perusteet
Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön sekä CN-koodien 2005,
2005 99 ja 2005 99 80 nimiketekstien mukaan.
Kurkut, jotka ovat kokonaan maitohappokäyneet, eivät kuulu nimikkeeseen 0711 riippumatta
suolaveden suolapitoisuudesta (ks. harmonoidun järjestelmän selitykset, nimikkeen 0711 viimeinen
kappale ja yhdistetyn nimikkeistön selittävät huomautukset, CN-nimikkeen 0711 40 00 viimeinen
kappale).
Komission asetus (EY) N:o 710/2000, EYVL L 84, 5.4.2000, s. 8. Muutettu komission asetuksella (EY)
N:o 1179/2009, EUVL L 317, 3.12.2009, s. 1. Muutettu komission täytäntöönpanoasetuksella (EU)
N:o 441/2013, EUVL L 130, 15.5.2013, s. 1.
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2007 99/ 1.
Persikkasose, joka on saatu tuoreista persikoista, jotka on murskattu ja sen jälkeen siivilöity siivilällä,
jonka aukot ovat 0,4–0,8 mm:n kokoiset. Näin saatu tuote on sen jälkeen kuumakäsitelty alennetussa
paineessa (tyhjiössä) 50–60 °C:een lämpötilassa 50–60 minuutin ajan vesipitoisuuden pienentämiseksi
ja viskoosisuuden lisäämiseksi. Tuote esitetään tullille tynnyreissä, joiden sisällön paino on 160 tai 235
kg.
Luokittelu perustuu 1 (20 ryhmän 5 huomautus) ja 6 yleisen tulkintasäännön soveltamiseen.
Luokittelusuositus.
2008 19 19
Hasselpähkinävalmiste, joka koostuu hasselpähkinöiden ja sokerin seoksesta ja joka esitetään
tullille rakeina (painoprosenttia) (*),
Hasselpähkinöiden sydämiä 40
Lisättyä sokeria 60
Hasselpähkinöiden sydämet paahdetaan 140 °C:n lämpötilassa 20–25 minuutin ajan. Sokeri
paahdetaan erikseen samassa lämpötilassa 15–17 minuutin ajan. Tämän jälkeen paahdetut
hasselpähkinät ja sokeri sekoitetaan ja paahdetaan yhdessä 12–15 minuutin ajan. Valmisteen
annetaan jäähtyä ja se leikataan 1–4 mm:n suuruisiksi paloiksi. Sen jälkeen ne pakataan vähintään 10
kg painaviin säkkeihin tukkumyyntiä varten.
Tällainen valmiste on välituote, jota ei ole tarkoitettu välittömään kulutukseen mutta jota käytetään
suklaan, jäätelön, makeisten ja kakkujen ja leivosten valmistuksessa.
Perusteet
Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön sekä CN-koodien 2008,
2008 19 ja 2008 19 19 nimiketekstien mukaisesti.
Tämä tuote ei kuulu 17 ryhmään, koska se on hasselpähkinöiden ja sokerin seoksesta koostuva
makeutettu elintarvikevalmiste (Harmonoidun järjestelmän 17 ryhmää koskevien selitysten
yleisohjeiden b alakohta).
Tällainen makeutettu hasselpähkinävalmiste ei kuulu nimikkeeseen 1704, koska sitä ei markkinoida
sokerivalmisteena eikä sitä ole tarkoitus käyttää sellaisenaan sokerivalmisteena (Harmonoidun
järjestelmän nimikettä 1704 koskevien selitysten ensimmäinen kohta).
Tämä tuote kuuluu 20 ryhmään, sillä se on valmistettu tai säilötty tavalla, jota ei ole mainittu 8 ryhmässä
(20 ryhmän
1 huomautuksen
a alakohta
ja
yhdistetyn
nimikkeistön
alanimikkeitä 2008 11 10 – 2008 19 99 koskevat selitykset).
Koska kyseessä ovat sokerin kanssa sekoitetut pähkinät, jotka on valmistettu (paahdettu), tämä tuote
kuuluu alanimikkeeseen 2008 19 19 (yhdistetyn nimikkeistön alanimikkeitä 2008 11 10 – 2008 19 99
koskevat selitykset).
(*) Valokuva on ainoastaan ohjeellinen.
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Komission asetus (EY) N:o 377/2007, EUVL L 94, 4.4.2007, s. 20.
2008 19 19
Hasselpähkinävalmiste, joka koostuu hasselpähkinöiden ja sokerin seoksesta ja joka esitetään
tullille jauheena (painoprosenttia) (**),
Hasselpähkinöiden sydämiä 40
Lisättyä sokeria 60
Hasselpähkinöiden sydämet paahdetaan 140 °C:n lämpötilassa 20–25 minuutin ajan. Sokeri
paahdetaan erikseen samassa lämpötilassa 15–17 minuutin ajan. Tämän jälkeen paahdetut
hasselpähkinät ja sokeri sekoitetaan ja paahdetaan yhdessä 12–15 minuutin ajan. Valmisteen
annetaan jäähtyä, se leikataan 1–4 mm:n suuruisiksi paloiksi ja jauhetaan tämän jälkeen 20–
30 mikronin kokoisiksi osiksi. Tämän jälkeen jauhe pakataan vähintään 12,5 kg painaviin säkkeihin
tukkumyyntiä varten.
Tällainen valmiste on välituote, jota ei ole tarkoitettu välittömään kulutukseen mutta jota käytetään
suklaan, jäätelön, makeisten ja kakkujen ja leivosten valmistuksessa.
Perusteet
Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön sekä CN-koodien 2008,
2008 19 ja 2008 19 19 nimiketekstien mukaisesti.
Tämä tuote ei kuulu 17 ryhmään, koska se on hasselpähkinöiden ja sokerin seoksesta koostuva
makeutettu elintarvikevalmiste (Harmonoidun järjestelmän 17 ryhmää koskevien selitysten
yleisohjeiden b alakohta).
Tämä tuote ei kuulu nimikkeeseen 1704, koska se on puolivalmiste, jota ei suoraan jalosteta
tietynlaiseksi tähän nimikkeeseen kuuluvaksi sokerivalmisteeksi (Harmonoidun järjestelmän
nimikettä 1704
koskevien
selitysten
ensimmäinen
kohta
ja
yhdistetyn
nimikkeistön
alanimikkeitä 1704 90 51–1704 90 99 koskevien selitysten toinen kohta).
Tämä tuote kuuluu 20 ryhmään, sillä se on valmistettu tai säilötty tavalla, jota ei ole mainittu 8 ryhmässä
(20 ryhmän 1 huomautuksen a alakohta ja yhdistetyn nimikkeistön alanimikkeitä 2008 11 10–
2008 19 99 koskevat selitykset).
Koska kyseessä ovat sokerin kanssa sekoitetut pähkinät, jotka on valmistettu (paahdettu), tämä tuote
kuuluu alanimikkeeseen 2008 19 19 (yhdistetyn nimikkeistön alanimikkeitä 2008 11 10 – 2008 19 99
koskevat selitykset).
(**) Valokuva on ainoastaan ohjeellinen.
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Komission asetus (EY) N:o 377/2007, EUVL L 94, 4.4.2007, s. 20.
2008 19 19
Hasselpähkinävalmiste, joka koostuu hasselpähkinöiden ja sokerin seoksesta ja joka esitetään
tullille pastana (painoprosenttia) (***),
Hasselpähkinöiden sydämiä 40
Lisättyä sokeria 60
Hasselpähkinöiden sydämet paahdetaan 140 °C:n lämpötilassa 20–25 minuutin ajan. Sokeri
paahdetaan erikseen samassa lämpötilassa 15–17 minuutin ajan. Tämän jälkeen paahdetut
hasselpähkinät ja sokeri sekoitetaan ja paahdetaan yhdessä 12–15 minuutin ajan. Valmisteen
annetaan jäähtyä, se leikataan 1–4 mm:n suuruisiksi paloiksi ja jauhetaan tämän jälkeen 20–
30 mikronin kokoisiksi osiksi. Jauhettua valmistetta sekoitetaan, kunnes seos muodostaa
tasakoosteisen pastan. Tämän jälkeen se pakataan vähintään 20 kg painaviin säkkeihin tukkumyyntiä
varten.
Tällainen valmiste on välituote, jota ei ole tarkoitettu välittömään kulutukseen mutta jota käytetään
suklaan, jäätelön, makeisten ja kakkujen ja leivosten valmistuksessa.
Perusteet
Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön sekä CN-koodien 2008,
2008 19 ja 2008 19 19 nimiketekstien mukaisesti.
Tämä tuote ei kuulu 17 ryhmään, koska se on hasselpähkinöiden ja sokerin seoksesta koostuva
makeutettu elintarvikevalmiste (Harmonoidun järjestelmän 17 ryhmää koskevien selitysten
yleisohjeiden b alakohta).
Tämä tuote ei kuulu nimikkeeseen 1704, koska se on puolivalmiste, jota ei suoraan jalosteta
tietynlaiseksi tähän nimikkeeseen kuuluvaksi sokerivalmisteeksi (Harmonoidun järjestelmän nimikettä
1704 koskevien selitysten ensimmäisen kohdan 9 kohta ja yhdistetyn nimikkeistön alanimikkeitä
1704 90 51–1704 90 99 koskevien selitysten toinen kohta).
Tämä tuote kuuluu 20 ryhmään, sillä se on valmistettu tai säilötty tavalla, jota ei ole mainittu 8 ryhmässä
(20 ryhmän
1 huomautuksen
a alakohta
ja
yhdistetyn
nimikkeistön
alanimikkeitä
2008 11 10 – 2008 19 99 koskevat selitykset).
Koska kyseessä ovat sokerin kanssa sekoitetut pähkinät, jotka on valmistettu (paahdettu), tämä tuote
kuuluu alanimikkeeseen 2008 19 19 (yhdistetyn nimikkeistön alanimikkeitä 2008 11 10 – 2008 19 99
koskevat selitykset).
(***) Valokuva on ainoastaan ohjeellinen.
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Komission asetus (EY) N:o 377/2007, EUVL L 94, 4.4.2007, s. 20.

2008 20/ 1.
Kuivatut ananakset kuutioina, viipaleina tai epäsäännöllisinä paloina. Tuote on kiehauttamisen jälkeen
osmoottisesti dehydratoitu sokerisiirapissa ja lopuksi ilmakuivattu.
Luokittelusuositus.

2008 50/ 1.
"Parannetut" kuivatut aprikoosit tuoreista hedelmistä, jotka on leikattu puolikkaiksi, höyrykäsitelty,
upotettu rikkidioksidia sisältävään sokerisiirappiin, kuivattu kaukaloissa ja sen jälkeen kuivattu
kuivaajassa ennalta määrättyyn kosteuspitoisuuteen (noin 20 %); sokeripitoisuus noin 71 % (90 %
kuiva-aineesta).
Luokittelusuositus.

2008 60/ 1.
Alkoholiin säilötyt hedelmät; tuote koostuu neljästä hapankirsikasta nesteessä, joka muodostuu
armanjakista, sokerisiirapista ja luonnon hedelmäuutteista, ja se on pakattu 4 cl vetävään juomalasiin,
jonka suu on peitetty muovikannella.
Luokittelusuositus.

2008 60 11 – 2008 60 39
Kirsikat, veden ja etyylialkoholin seoksessa, välittömään kulutukseen soveltuvat.
Komission asetus (ETY) N:o1079/74, EYVL L 180, 3.7.1974, s. 15. Muutettu komission asetuksella
(ETY) N:o 2723/90, EYVL L 261, 25.9.1990, s. 24.
2008 99/ 1.
Alkoholiin säilötyt hedelmät; tuote koostuu yhdestä kuivatusta luumusta nesteessä, joka muodostuu
armanjakista, sokerisiirapista ja luonnon hedelmäuutteista, ja se on pakattu 4 cl vetävään juomalasiin,
jonka suu on peitetty muovikannella.

20-7

Luokittelusuositus.

2008 99/ 2.
Kuivatut papaijat kuutioina, viipaleina tai epäsäännöllisinä paloina. Tuote on kiehauttamisen jälkeen
osmoottisesti dehydratoitu sokerisiirapissa ja lopuksi ilmakuivattu.
Luokittelusuositus.
2008 99/ 3.
Paahdettu merilevä – Se on tuotettu kuivatusta merilevästä (100 %), joka on ennen paahtamista
tutkittu käyttäen metallinilmaisinta ja epäpuhtausilmaisinta, ja sen jälkeen pakattu.
Luokittelu perustuu 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön soveltamiseen.
Luokittelusuositus.
2008 99/ 4.
Maustettu merilevä – merilevää (90 %), maissiöljyä (6 %), seesamiöljyä (3 %) ja suolaa (1 %).
Merilevä on paahdettu 180 °C – 200 °C lämpötilassa viisi sekuntia ja maustettu lisäämällä suolaa,
seesamiöljyä ja maissiöljyä (tässä menetelmän vaiheessa voidaan lisätä vihreäteejauhetta,
kimchijauhetta tai oliiviöljyä makua vahvistamaan). Lopuksi merilevää on paahdettu uudelleen viisi
sekuntia 330 °C asteessa.
Luokittelu perustuu 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön soveltamiseen.
Luokittelusuositus.

2008 99 67
Vihreä murskattu
(painoprosentteina):

avokadon

hedelmäliha

avokado
muut ainesosat (esim. suola, mausteet,
sitruunahappo, hapettumisenestoaine,
stabilointiaine, säilöntäaine)
eri sokereiden määrä ilmoitettuna 20 ryhmän
2 lisähuomautuksena alakohdan mukaisesti

(guacamole),

jonka koostumus

on seuraava

90,5

alle 1
9,6

Tuote pakataan pakkauksiin, joiden nettopaino on enintään 1 kg.
Perusteet
Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön määräysten, 20 ryhmän
2 lisähuomautuksen a alakohdan ja 3 lisähuomautuksen sekä CN-koodien 2008, 2008 99 ja 2008 99 67
nimiketekstien mukaisesti.
Valmiste ei ole nimikkeen 2103 kastike eikä maustamisvalmisteita oleva sekoitus (ks. nimikettä 2103
koskevat harmonoidun järjestelmän selitykset), koska se ei sisällä merkittäviä määriä mausteita.
Valmiste luokitellaan nimikkeeseen 2008, koska sitä on valmistettu enemmän kuin mitä 8 ryhmässä
sallitaan.
Tuotetta pidetään ”lisättyä sokeria sisältävänä” 20 ryhmän 3 lisähuomautuksessa tarkoitetulla tavalla.
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Komission asetus (EY) N:o 1967/2005, EUVL L 316, 2.12.2005, s. 7.
2008 99 67
Mantelimassalla täytetyt kuivatut taatelit. Täyte koostuu massasta, joka on valmistettu manteleista,
sakkaroosista, glukoosista ja vanilja-aromista ja jonka sokeripitoisuus on 63 painoprosenttia.
Tuote on pakattu vähittäismyyntiä varten 250 gramman pakkauksiin.
Perusteet
Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön sekä CN-koodien 2008,
2008 99 ja 2008 99 67 nimiketekstien mukaan.
Tuote ei ole makeinen eikä makeisvalmiste (ks. HS-selitykset, nimike 1704, ensimmäinen kappale).
Tuote on nimikkeeseen 2008 kuuluva valmistettu hedelmä.
Komission asetus (EY) N:o 627/2003, EUVL L 90, 8.4.2003, s. 34. Muutettu komission asetuksella (EY)
N:o 705/2005, EUVL L 118, 5.5.2005, s. 18.

2009 89/ 1.
Kookosvesi (kookosmehu), joka on saatu vihreistä kookospähkinöistä (99,95 %) ja johon on lisätty
sokeria (0,05 %). Sokeria on lisätty tasapainottamaan kookospähkinän erilaisten erien makua. Tuote
on pakattu vähittäismyyntiä varten 290 ml vetoisiin lasipulloihin.
Luokittelu perustuu 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön soveltamiseen.
Luokittelusuositus.

2009 90/ 1.
Käymättömien mehujen sekoitus, joka sisältää mausteita (inkivääriä) ja jonka koostumus on:
kurkkumehua (30 %), sellerimehua (20 %), omenamehua (20 %), pinaattimehua (20 %), persiljamehua
(4 %), sitruunamehua (4 %) ja inkivääriä (2 %). Tuote on valmis juotavaksi ja pakattu pulloihin
vähittäismyyntiä varten.
Luokittelu perustuu 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön soveltamiseen.
Luokittelusuositus.
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21. Ryhmä

2101 11/ 1.
Liukeneva kahvi (ns. ”pikakahvi”) (200 g), joka esitetään Tullille lasipurkissa, joka on pakattu
vähittäismyyntiä varten pahvilaatikkoon keraamisen kupin ja keraamisen aluslautasen kanssa. Kuppi ja
aluslautanen luokitellaan erikseen nimikkeeseen 6912.
Luokittelu perustuu 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön soveltamiseen.
Katso myös luokittelusuositus 6912 00/1.

Luokittelusuositus.

2101 12
Kahviuutteeseen perustuva valmiste, josta 98,5 % on liukenevaa kahvia (joka on saatu uuttamalla
ja sitten dehydratoimalla kahvia) ja 1,5 % steviosidia (kaloriton makeutusaine).
Luokittelusuositus.

2101 20 92
”Sitruunateeksi” kutsuttu jauheen muodossa oleva tuote, joka on tarkoitettu teen valmistamiseen
ja jonka koostumus on seuraava (painoprosentteina):
–
–

sokeria
teeuutetta

90,1
2,5

ja pieniä määriä maltodekstriiniä, sitruunahappoa, sitruuna-aromia ja paakkuuntumisen estoainetta.
Tuote on tarkoitettu käytettäväksi juomana sen jälkeen kun siihen on sekoitettu vettä.
Perustelut
Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön määräysten sekä
CN-koodien 2101, 2101 20 ja 2101 20 92 nimiketekstien mukaan.
Nimikettä 2101 koskevan harmonoidun järjestelmän selitysten ensimmäisen kappaleen 3 kohdan
mukaan tuotetta on pidettävä teeuutteeseen perustuvana valmisteena, johon on lisätty sokeria.
Komission asetus (EY) N:o 306/2001, EYVL L 44, 15.2.2001, s. 25.

2101 20 92
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Nestemäinen tuote, joka on tarkoitettu teen valmistamiseen ja jolla on seuraavat analyyttiset
ominaisuudet (painoprosentteina):
–
–
–
–

sokeria:
vettä:
teeuutetta:
trinatriumsitraattia

58,1 (94 % kuiva-aineesta laskettuna)
38,8
2,2
0,9

Tuote on tarkoitettu käytettäväksi juomana sen jälkeen kun siihen on sekoitettu vettä.
Perustelut
Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön määräysten sekä
CN-koodien 2101, 2101 20 ja 2101 20 92 nimiketekstien mukaan.
Nimikettä 2101 koskevan harmonoidun järjestelmän selitysten ensimmäisen kappaleen 3 kohdan
mukaan tuotetta on pidettävä teeuutteeseen perustuvana valmisteena, johon on lisätty sokeria.
Komission asetus (EY) N:o 306/2001, EYVL L 44, 15.2.2001, s. 25.
2101 30/ 1.
Kahvin lisäaine, joka koostuu karvaanmakuisesta karkeasta ruskeasta jauheesta, joka sisältää
93 % painosta poltettua sokeria (caramel) ja 6 % kivennäissuoloja.
Luokittelusuositus.

2101 30 19
Esikuoritut, itämättömät, paahdetut ohranjyvät, oluen valmistuksessa väri- ja makuaineena, tai
kahvinkorvikkeena käytettäväksi soveltuvat.
Komission asetus (ETY) N:o 1385/83, EYVL L 141, 1.6.1983, s. 43. Muutettu komission asetuksella
(ETY) N:o 2723/90, EYVL L 261, 25.9.1990, s. 24.

2102 20/ 1.
Ihmisravinnoksi tarkoitetut tabletit, jotka koostuvat kuivatuista kuolleista yksisoluisista
mikro-organismeista (Spirulina platensis) sekä piidioksidista, tärkkelyksestä ja magnesiumstearaatista,
jotka toimivat kantaja-aineina.
Luokittelu perustuu 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön soveltamiseen.
Luokittelusuositus.

2102 20 19
Hiiva (Saccharomyces cerevisae), joka on tehty kuivaamalla 95-prosenttisesti inaktiiviseksi. Tuotetta
käytetään eläinten rehussa.
Perusteet
Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön sekä CN-koodien 2102,
2102 20 ja 2102 20 19 nimiketekstien mukaan.
Katso myös Harmonoidun järjestelmän selitykset, nimike 2102, neljäs kappale.
Komission asetus (EY) N:o 2510/97, EYVL L 345, 16.12.1997, s. 46.
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2103 90/ 1.
"Trasi" tai "Blachan" tahna, käytetään yksinomaan mausteena tiettyihin itämaisiin ruokiin,
valmistettu kalasta ja äyriäisistä (yksinomaan tai sekoitettuna). Valmistuksen aikana tapahtuvan
hajaantumisen vuoksi se on menettänyt nimikkeiden 1604 ja 1605 tuotteiden luonteen.
Luokittelusuositus.
2103 90/ 2.
Maustesekoitukset, aromiltaan vakiovahvuisiksi standardoituja seoksia, joissa on:
1. jonkin 9 ryhmän mausteen tai jonkun muun aromaattisen kasviaineen (esim. nimikkeen 0712
tai 12 ryhmän) uutetta
ja
2. lopulliseen käyttötarkoitukseen soveltuva kantaja-aine (suola, glukoosi, viljajauho, korppujauho
jne.) ja joita käytetään mausteiden ja maustamisvalmisteiden tavoin ruokien maustamiseen.
Luokittelusuositus.

2103 90/ 3.
Minttukastike, joka on paksun tummanvihreän runsaasti hienoksi hakattuja mintunlehtiä sisältävän
suspension muodossa ja jossa on rekonstituoitua minttua (kuivattua minttua, johon on lisätty neste),
etikkaa, sokeria, suolaa, stabilointiainetta (ksantaanikumia) kupariklorofylliiniä, riboflaviinia (väriaineita)
ja vettä. Tuote on pakattu lasiastioihin ja suositellaan tarjoiltavaksi lampaan tai vihannesten kera
sellaisenaan tai etikalla ja sokerilla laimennettuna.
Luokittelusuositus.

2103 90/ 4.
Itämainen hapanmakea kastike punertavana suspensiona, joka sisältää näkyviä (1–2 cm pitkiä ja
0,5–1 cm leveitä) vihannesten paloja (noin 26 %: punaista paprikaa, sipulia, porkkanaa ja vihreää
paprikaa), hedelmän paloja (noin 7 % ananasta), sokeria, viinietikkaa, tomaattipyreetä, tärkkelystä,
valkoviiniä, suolaa, yrttejä ja mausteita (mukaan luettuna valkosipuli ja inkivääri), stabilointiainetta
(ksantaanikumia), soijakastiketta ja vettä. Tuote on pakattu lasiastioihin (esim. 525 g), ja sitä
suositellaan lisättäväksi kypsennettyjen kanapalojen joukkoon ja kuumennettavaksi yhdessä kanan
kanssa.
Luokittelu perustuu 1 yleisen tulkintasäännön soveltamiseen.
Luokittelusuositus.
2103 90/ 5.
Eri aineista koostuva tavara, joka muodostuu lajitelmasta mausteita, siemeniä, yrttejä,
hedelmää, suolaa ja maustamisvalmisteita, jotka laitettu tiimalasin muotoisiin lasipulloihin siten, että
kukin pullo sisältää kaksi tuotetta. Pullot esitetään Tullille niitä varten muotoillussa metallitelineessä.
Tuotteet on kerrostettu pullojen sisällä siten, että alempana olevaa tuotetta ei voi käyttää poistamatta
ensin sen päällä olevaa. Ne eivät myöskään sekoitu keskenään, koska pullojen tiimalasimainen muoto
sekä eräiden tuotteiden, kuten kokonaisten laakerinlehtien tai kanelitankojen, koko estää sen. Tuotteet
pulloittain:
–
–
–

rosmariinia ja persiljan kaltaisesta kuivatusta yrtistä, seesaminsiemenistä ja murskatuista
chilipippureista koostuvaa maustamisvalmistetta
mustapippureita ja murskattuja chilipippureita
kuivattuja omenanviipaleita ja kanelitankoja
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–
–
–
–
–

kokonaisia laakerinlehtiä ja seesaminsiemenistä, sinapinsiemenistä ja murskatuista
chilipippureista koostuvaa maustamisvalmistetta
karkeaa merisuolaa ja jauhetuista mustapippureista ja normaalikiteisestä suolasta koostuvaa
maustamis-valmistetta
murskattua kuivattua sipulia ja kuminansiemeniä
kokonaisia chilipippureita ja korianterinsiemeniä
aniksensiemeniä ja jauhetusta paprikasta ja suolasta koostuvaa maustamisvalmistetta.

Luokittelu perustuu 1 yleisen tulkintasäännön, 2 yleisen tulkintasäännön b alakohdan, 3 yleisen
tulkintasäännön b alakohdan ja 6 yleisen tulkintasäännön soveltamiseen.

Luokittelusuositus.
2103 90/ 6.
Valmiste (”Rapuaromi”), jota käytetään maustevalmisteen valmistuksessa irtonaisena
keltaoranssina jauheena, joka koostuu erilaisista tuoksu-, mauste- ja aromiaineista (luonnollisista
aromeista, luonnollisten aromien kanssa identtisistä aromeista, teknisistä aromeista,
aromivalmisteista, mausteista, yrteistä, suolasta jne.), kantaja-aineista, elintarvikelisäaineista,
väriaineista ja rasvoista. Valmistetta käsitellään edelleen valmiiksi maustevalmisteeksi, jota sitten
käytetään pikkupurtavien (keksit ja korput) valmistuksessa. Tuote on tullille esitettäessä 25 kilon
vetoisissa polyeteeniastioissa.
Luokittelu perustuu 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön soveltamiseen.
Luokittelusuositus.
2103 90 90
Jauheen muodossa oleva valmiste, makaroniruokien kastikkeen valmistamiseen vain vettä tai maitoa
lisäämällä tarkoitettu. Koostumus:
–
–
–
–
–
–
–
–

48 painoprosenttia juustojauhetta
20 painoprosenttia herajauhetta
8 painoprosenttia erilaisia mausteita ja mausteyrttejä
6 painoprosenttia kirnupiimäjauhetta
6 painoprosenttia modifioitua tärkkelystä
4 painoprosenttia kermajauhetta
4 painoprosenttia vehnäjauhoa
4 painoprosenttia erilaisia aromiaineita, myös keittosuolaa.

Perusteet
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Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön sekä CN-koodien 2103,
2103 90 ja 2103 90 90 nimiketekstin mukaan.
Erityisesti tuotteen sisältämien sakeuttamisaineeksi lisättyjen jauhojen ja tärkkelyksen perusteella, se
on valmiste kastikkeita varten eikä maustettu juustoraaste tai -jauhe.
Komission asetus (ETY) N:o 314/90, EYVL L 35, 7.2.1990, s. 9.

2103 90 90
Elintarvikevalmiste jauheen muodossa, jonka koostumus on seuraava:
Herajauhetta
Juustojauhetta
Suolaa
Kepa- ja valkosipulia
Kirnupiimäjauhetta
Maito- ja sitruunahappoja
Persiljaa
Paprikauutetta
Mausteita
Soijaöljyä
Piidioksidia

(painoprosentti)
30–35
20–25
15–18
8–10
8–10
3–4
<1
< 0,5
< 0,5
< 0,25
< 0,5

Tuotetta käytetään aromiaineena cocktailpalojen valmistuksessa.
Perusteet
Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön määräysten sekä
CN-koodien 2103, 2103 90 ja 2103 90 90 nimiketekstien mukaisesti.
Komission asetus (EY) N:o 1510/96, EYVL L 189, 30.7.1996, s. 89.
2103 90 90
Maustepaprikakastike, joka on nestemäinen tuote ja joka valmistetaan maustepaprikan paloista, joihin
sekoitetaan suolaa ja joiden annetaan käydä kolmen vuoden ajan.
Käymisen jälkeen lisätään viinietikka. Tuotetta on saatavilla esim. vihreänä maustepaprikakastikkeena.
Perusteet
Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön määräysten ja CN-koodien
2103, 2103 90 ja 2103 90 90 nimiketekstien mukaisesti.
Sekoittamista suolan kanssa, käyttämistä ja viinietikan lisäämistä on pidettävä valmistusprosessina,
joka ulottuu pidemmälle kuin 9 ryhmän 1 huomautuksessa mainittu prosessi. Tästä syystä tuotteet
menettävät 9 ryhmän tuotteiden olennaisen luonteen.
Tuotteen koostumuksen ja käytön vuoksi se on luokiteltava nimikkeeseen 2103. Ks. myös harmonoidun
järjestelmän nimikettä 2103 koskevien selitysten A kohdan toisen alakohdan viimeinen virke.
Komission asetus (EY) N:o 724/2008, EUVL L 198, 26.7.2008, s. 30.

2103 90 90
Homogeeninen, ei-rakeinen, pehmeä tahna, jonka tuoksu on mausteinen ja maku ensisijaisesti
suolainen ja mausteinen (”shiro miso”).
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Tuote sisältää (painoprosentteina)
–
–
–
–

soijapapuja
riisiä
suolaa
vettä

43
43
12
2.

Tahna tehdään höyrytettyjen soijapapujen ja höyrytetyn riisin seoksen (koji-homeen avulla tapahtuvan)
käymisen avulla.
Eri maut kehittyvät käymisen aikana, ja tuotetta käytetään aineosana perinteisissä japanilaisissa
ruokalajeissa.
Perusteet
Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön määräysten ja CN- koodien
2103, 2103 90 ja 2103 90 90 nimiketekstien mukaisesti.
Tuotetta lisätään ruokalajeihin niiden maustamiseksi, sitä voidaan käyttää monenlaisissa ruokalajeissa
ja sillä on nimikkeen 2103 maustamisvalmisteita olevien sekoitusten ominaispiirteet.
Tuote on valmiste, joka antaa makua ruokaan, mutta jota ei ole tarkoitettu syötäväksi sellaisenaan.
Luokittelu nimikkeeseen 2008 ei sen vuoksi tule kyseeseen (ks. myös harmonoidun järjestelmän
selitykset, nimike 2103, A kohdan kolmas kappale).
Koska nimikkeen 2103 kuvaus on yksityiskohtaisempi,
kuulumattomaksi elintarvikevalmisteeksi ei tule kyseeseen.

luokittelu

nimikkeeseen

muualle

Sen vuoksi tuote on luokiteltava CN-koodiin 2103 90 90 muuksi maustamisvalmisteita olevaksi
sekoitukseksi.
Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 442/2013, EUVL L 130, 15.5.2013, s. 15.

2103 90 90
Sakea punainen tuote, joka sisältää mansikoita (kokonaisia hedelmiä ja hedelmänpaloja) ja jossa
on (painoprosentteina ilmaistuna):
— mansikkaa 38
— sokeria 48
— vettä 13
ja pieniä määriä pektiiniä ja sitruunahappoa.
Tuotantoprosessin aikana ainesosat sekoitetaan ja keitetään alennetussa paineessa vesipitoisuuden
vähentämiseksi.
Tuote esitetään tullille 2 kg:n muovipussissa, ja sitä käytetään kastikkeena esimerkiksi jälkiruoissa.
Perusteet
Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön määräysten ja CN-koodien
2103, 2103 90 ja 2103 90 90 nimiketekstien mukaisesti.
Luokittelu 20 ryhmään ei tule kyseeseen, sillä tuote on hedelmäpohjainen valmiste, jota käytetään
kastikkeena (ks. myös harmonoidun järjestelmän selitykset, nimike 2103, A kohdan kolmas kappale).
Tuote on sen vuoksi luokiteltava CN-koodiin 2103 90 90 kastikkeeksi.
Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 185/2015, EUVL L 31, 7.2.2015, s. 9.
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2103 90 90
Tuote on ruskeahko, samea vaniljatankouute (joka sisältää vettä ja 35-tilavuusprosenttista alkoholia
liuottimina), johon on lisätty 5 painoprosenttia sokeria.
Tuotteessa on voimakas vaniljan aromi ja selvästi erottuva alkoholin ja sokerin maku.
Vähittäismyyntimuodossa se on 100 ml:n pulloissa, ja sitä käytetään parantamaan ruokien makua.

Perusteet
Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön sekä CN-koodien 2103,
2103 90 ja 2103 90 90 nimiketekstien mukaisesti.
Tuotetta ei voida pitää nimikkeeseen 1302 kuuluvana kasviuutteena, koska siihen lisätyn sokerin vuoksi
se on luonteeltaan elintarvikevalmiste (ks. myös harmonoidun järjestelmän selitykset (HS-selitykset),
nimike 1302, kohta A, kuudes kappale).
Eräiden ruokalajien maustamiseen käytettävät, erilaisista aineksista valmistettavat valmisteet
luokitellaan nimikkeeseen 2103 (ks. myös harmonoidun järjestelmän selitykset, nimike 2103, kohta A,
ensimmäinen kappale).
Tuote on sen vuoksi luokiteltava CN-koodiin 2103 90 90 kuuluvaksi sekoitukseksi, joka on
maustamisvalmiste.
Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2017/960, L 145, 8.6.2017, s. 4-6

2106 10/ 1.
Rasvattomaksi tehdystä soijajauhosta koostuva proteiinitiiviste, jonka proteiinipitoisuus on
noin 69–71 prosenttia kuiva-aineen painosta ja jota valmistetaan rasvattomiksi tehdyistä
soijahiutaleista poistamalla niistä käymiskykyiset sokerit ja vasta-aineet ja lämpökäsittelemällä,
jauhamalla ja seulomalla niitä. Tiiviste on teksturoimaton ja soveltuu ihmisravinnoksi tai eläinten ruokiin.
Katso myös luokittelusuositus 2304 00/1.
Luokittelusuositus.

2106 10/ 2.
Jauheena oleva valmiste, joka koostuu soijaproteiini-isolaatista (75,05 %), 80-prosenttisesta
heraproteiinitiivisteestä (24,5 %), vanilja-aromista (0,25 %) ja piidioksidista (0,20 %) ja on pakattu
vähittäismyyntiä varten nettopainoltaan 240 g:n pakkaukseen. Tuotteen kokonaisproteiinipitoisuus
kuivapainosta laskettuna on 85,9 % (± 1,0 %). Tuote on tarkoitettu käytettäväksi muiden ruokien tai
juomien kanssa (5 g 1–4 kertaa päivässä). Tuote tuoksuu ja maistuu vaniljalta.
Luokittelu perustuu 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön soveltamiseen
Luokittelusuositus.

2106 90/ 1.
Laihdutus- (tai lihavuudentorjunta-) valmiste, joka sisältää hiilihydraatteja, guarjauhoa, vitamiineja,
sitruunahappoa ja väriainetta.
Luokittelusuositus.

2106 90/ 2.
Viljajauhojen lisäaine, joka sisältää B1-vitamiinia, nikotiinihappoa, rautaa (ferrum reductum) ja
vehnäjauhoa; tuote on tarkoitettu lisättäväksi hyvin pieninä määrinä (noin 0,24 osaa 1 000:tta kohden)
viljajauhoihin parantamaan niiden vitamiinipitoisuutta.
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Luokittelusuositus.

2106 90/ 3.
Leipomolisäaineet, jotka koostuvat ruokosokerista, mono- ja diglyseriideistä ja toisinaan
rasvattomasta maitojauheesta ja ovat tarkoitetut lisättäväksi vaihtelevassa määrin (15–20 %:iin
valmiista tuotteesta) jauhoihin tai taikinaan leipomatuotteiden valmistuksessa.
Luokittelusuositus.

2106 90/ 4.
Pääasiallisesti sokereista, hedelmäjauhosta, maitojauheesta, kalsiumfosfaatista ja vitamiineista
koostuva hienojakoinen jauhe, jota maitoon sekoitettuna käytetään juomana.
Luokittelusuositus.
2106 90/ 5.
Pikaruokavalmiste, joka koostuu soijaproteiinikonsentraatista (51 %), kaseinaatista (47,5 %),
soijalesitiinistä (1 %) ja vaniljaoleoresiinistä (0,5 %).
Luokittelusuositus.

2106 90/ 6.
Elintarvikelisäaine, joka sisältää kalsiumkarbonaattia (noin 50 %) ja kaseiinia (noin 43 %).
Luokittelusuositus.

2106 90/ 7.
Ginseng-kapselit (jokainen kapseli painaa noin 650 mg), jotka sisältävät 100 mg standardisoitua
tiivistettyä ginsenguutetta, kasviöljyä, hapettumisen estoainetta (lesitiiniä), emulgointiainetta
(glyserolia), mehiläisvahaa, väriainetta (rautaoksidia) ja vaniljatinktuuraa.
Katso myös luokittelusuositukset 1704 90/ 1. ja 2205 10/ 2.
Luokittelusuositus.

2106 90/ 8.
Yhdistetty emulgointi- ja stabilointiaine hienojakoisena jauheena, joka koostuu gelatiinista,
glyserolin mono-, di- ja trirasvahappoestereiden seoksesta, glukoosista, natriumsitraatista ja
karrageniinista. Käytetään vähäisessä määrin (noin 2 %) hyytelöiden ja muiden meijerituotejälkiruokien
valmistuksessa parantamaan tuotteiden konsistenssia.
Luokittelusuositus.

2106 90/ 9.
Stabilointiaine
hienojakoisena
jauheena,
joka
koostuu
johanneksenleipäpuun
siemenvalkuaisjauhosta, karrageniinista, pektiinistä, gelatiinista, glukoosista ja soijapapuproteiinista.
Käytetään vähäisessä määrin (noin 0,5 %) hedelmäjäädykkeiden (esim. sorbetin) valmistuksessa.

21-8

Luokittelusuositus.

2106 90/ 10.
Emulgointiaine hienojakoisena jauheena, joka koostuu pääasiallisesti glyserolin mono-, di- ja
trirasvahappoestereiden seoksesta, maltodekstriinistä ja natriumkaseinaatista. Käytetään vähäisessä
määrin (noin 0,5 %) tärkkelyspohjaisissa ravintovalmisteissa.
Luokittelusuositus.

2106 90/ 11.
"Vähärasvainen voi" -nimellä tunnettu tuote, joka koostuu maitorasvasta (38,5 %),
vedestä (52,4 %), natriumkaseinaatista (5 %) ja pienistä määristä suolaa, emulgointiaineita ja
paksunnos- tai geelinmuodostusaineita ja jota käytetään kevytlevitteenä.
Luokittelusuositus.

2106 90/ 12.
Valmiste, jossa on 51 % puhdistettua ja hydrattua kookosöljyä ja 49 % rasvatonta maitojauhetta ja jota
käytetään erilaisten elintarvikkeiden valmistamiseen (esim. jäätelöiden, keksien ja makeisten).
Luokittelusuositus.

2106 90/ 13.
Valmiste, jossa on 70 % voirasvaa, 15 % puhdistettua ja hydrattua kookosöljyä ja 15 % hienoa sokeria
ja jota käytetään jäätelön, keksien ja makeisten teolliseen valmistamiseen.
Luokittelusuositus.

2106 90/ 14.
Valmiste, jossa on 49 % voiöljyä, 44 % rasvatonta maitojauhetta ja 7 % kookosöljyä ja jota käytetään
jäätelön teolliseen valmistamiseen.
Luokittelusuositus.

2106 90/ 15.
Juustofondue, elintarvikevalmiste, joka on valmistettu sekoittamalla juustoon valkoviiniä, vettä,
tärkkelystä, kirsikkaviinaa ja emulgointiainetta.
Luokittelusuositus.

2106 90/ 16.
Rakeiden muodossa olevat valmisteet, joiden painosta noin 94 % on sokeria (sakkaroosia ja
dekstroosia) ja kasviuutteista saatuja makuaineita. Valmisteet sisältävät myös askorbiini- tai
sitruunahappoa tai molempia. Ne on tarkoitettu sekoitettaviksi veteen ja käytettäviksi juomina
("yrttiteenä").
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Luokittelusuositus.

2106 90/ 17.
Tablettien muodossa oleva nikotiinipurukumi, joka sisältää 2 tai 4 mg nikotiinia, joka on sidottu
ioninvaihtohartsiin, glyseroliin, synteettiseen polymeeriin, natriumkarbonaattiin (soodaan), natriumvetykarbonaattiin, sorbitoliin ja makuaineisiin, jotka jäljittelevät erityisesti tupakansavun makua. Tuote on
tarkoitettu henkilöille, jotka yrittävät lopettaa tupakoinnin.
Luokittelusuositus.

2106 90/ 18.
Natriumkloridin ja kaliumkloridin sekoitus, jossa on pieni määrä magnesiumkarbonaattia
(paakkuuntumisenestoaine), ja joka on pakattu vähittäismyyntiä varten suola-astioihin, joiden
nettopaino on 350 g, tai gramman suuruisiin pikkupusseihin. Tätä tuotetta käyttävät yleensä
vähäsuolaisella ruokavaliolla olevat henkilöt ruokasuolan korvikkeena.
Luokittelusuositus.

2106 90/ 19.
"Yrttitee", joka koostuu kasvinosien, yrttien, levien ja kaliumnatriumtartraatin sekoituksesta, jolla on
ulostamista edistäviä, virtsaneritystä lisääviä ja ilmavaivoja helpottavia ominaisuuksia,
yrttihaudenesteiden valmistukseen.
Luokittelusuositus.

2106 90/ 20.
Aloe vera -tabletit, jotka on pakattu vähittäismyyntiä varten muoviastiaan (esim. 60 tablettia).
Tableteissa on 3 % aloe vera -jauhetta (sisältää 0,11 % aloiinia) ja täyteaineita: kalsiumvetyfosfaattia,
puhdistettua talkkia, magnesiumstearaattia, hypromelloosia ja propeeniglykolia. Tuotetta käytetään
lisäravinteena ja sen pakkausselosteessa tai muussa tekstissä väitetään, että se lisää vastustuskykyä
vilustumista vastaan ja tuo helpotusta vatsan toimintahäiriöihin kuten ummetukseen ja
ruuansulatushäiriöihin.
Luokittelusuositus.

2106 90/ 21.
Kuiva, kiinteä elintarvikevalmiste, joka sisältää 69 % sokeria, 29 % maitojauhetta ja 2 % dekstriiniä
ja jota käytetään elintarvike- ja juomavalmisteiden valmistamiseen.
Luokittelusuositus.

2106 90/ 22.
C-vitamiinivalmiste (500 mg/tabletti), pakattu vähittäismyyntiä varten 130 tabletin pakkaukseen;
sisältää askorbiinihappoa, maissitärkkelystä, silloitetua natriumkarboksimetyyliselluloosaa, selluloosaa,
ruusunmarjaa, steariinihappoa, sitruunabioflavonoidiyhdistettä, magnesiumstearaattia ja acerolaa.
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Etiketin mukaisesti tuotetta ei ole tarkoitettu sairauden diagnosointiin, hoitoon, parantamiseen tai
estämiseen.
Luokittelu perustuu 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön soveltamiseen.
Luokittelusuositus.

2106 90/ 23.
Kermajauhe, joka ei ole maito- tai meijerituote, kuumiin juomiin käytettävä maidon korvike, jauheen
muodossa, koostumus: 55 % glukoosisiirappia, 22 % emulgoitua kiinteää kasvirasvaa, 18 % rasvatonta
maitojauhetta, 3 % vettä ja 2 % stabilointiainetta (E 340).
Luokittelu perustuu 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön soveltamiseen.
Luokittelusuositus.

2106 90/ 24.
Yskänsiirappi vesiliuoksena, jonka alkoholipitoisuus on 1,8 tilavuusprosenttia, ja joka on pakattu
100 ml (130 g) vetävään astiaan. Tuote koostuu seuraavista aineista: hunaja, kasvitinktuurat,
glukoosisiirappi, inverttisokerisiirappi, kirsikka-aromi, ruusuöljy, natriumbentsoaatti ja puhdistettu vesi.
Etiketin mukaan tuotetta suositellaan käytettäväksi hengitysteiden tulehduksiin ja liian vähäiseen
keuhkoputkien liman erittymiseen. Tuotteen vaikuttavien lääkinnällisten aineiden määrä ei kuitenkaan
ole riittävä aiheuttamaan tunnistettavaa terapeuttista tai ennaltaehkäisevää vaikutusta.
Luokittelu perustuu 1 yleisen tulkintasäännön (30 ryhmän 1 huomautuksen a kohta) ja 6 yleisen
tulkintasäännön soveltamiseen.
Luokittelusuositus.

2106 90/ 25.
Kookosmaitona tunnettu tuote, joka koostuu kookoshedelmälihauutteesta (57 %) ja vedestä (43 %),
ja jota käytetään ruuanlaitossa. Tuote on pakattu tölkkeihin vähittäismyyntiä varten.
Luokittelu perustuu 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön soveltamiseen.
Luokittelusuositus.

2106 90/ 26.
Leipomotuotteissa käytettävä lisäaine, joka esitetään tullille juoksevana valkoisena jauheena, joka
koostuu sorbiinihaposta, joka on päällystetty hydratusta kasviöljystä ja monoglyserideistä koostuvalla
hyvin ohuella kerroksella, ja joka on valmistettu menetelmällä nimeltä ”mikrokapselointi”; hallittu
luovutusmekanismi varmistaa, että sorbiinihappo ei pääse kapselista ennen kuin hiivan käyminen on
loppunut esim. kun leipä on kypsytetty yli 60 ºC.
Tuote on tarkoitettu erityisesti säilöntä-aineena käytettäväksi niin, että sitä lisätään pieniä määriä
pitkään säilyviin leipomotuotteisiin estämään homeen, hiivan ja sienten kasvu.
Luokittelu perustuu 1 yleisen tulkintasäännön (38 ryhmän 1 huomautuksen b kohta) ja 6 yleisen
tulkintasäännön soveltamiseen.
Luokittelusuositus
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2106 90/ 27.
Leipomotuotteissa käytettävä lisäaine, joka esitetään tullille juoksevana valkoisena jauheena, joka
koostuu kalsiumpropionaatista, joka on päällystetty hydratusta kasviöljystä ja monoglyserideistä
koostuvalla hyvin ohuella kerroksella, ja joka on valmistettu menetelmällä nimeltä ”mikrokapselointi”;
hallittu luovutusmekanismi varmistaa, että kalsiumpropionaatti ei pääse kapselista ennen kuin hiivan
käyminen on loppunut esim. kun leipä on kypsytetty yli 60 ºC.
Tuote on tarkoitettu erityisesti säilöntä-aineena käytettäväksi niin, että sitä lisätään pieniä määriä
pitkään säilyviin leipomotuotteisiin estämään homeen, hiivan ja sienten kasvu.
Luokittelu perustuu 1 yleisen tulkintasäännön (38 ryhmän 1 huomautuksen b kohta) ja 6 yleisen
tulkintasäännön soveltamiseen.
Luokittelusuositus.

2106 90/ 28.
Valmiste, joka on jauheen ja rakeiden sekoitus ja jonka koostumus on: 92 painoprosenttia sokeria,
6
painoprosenttia
mustaviinimarjajauhetta,
paakkuuntumisenestoaine,
sitruunahappo
ja
mustaviinimarja-aromi. Tuote on pakattu pikkupusseihin, joiden sisällön paino on 32 g, ja ne on pakattu
pieniin 10 pikkupussia sisältäviin pahvilaatikoihin. Se on tarkoitettu juomana nautittavaksi kuumaan
veteen sekoittamisen jälkeen.
Luokittelu perustuu 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön soveltamiseen.
Luokittelusuositus.

2106 90/ 29.
Tabletit, jotka sisältävät suolaa, sokeria, sitruunatiivistettä, mustaa suolaa, kuminansiemeniä,
mustapippuria, kuivattua inkivääriä, pitkää pippuria ja ammoniumkloridia ja jotka on pakattu
vähittäismyyntiä varten 120 tablettia sisältäviin pakkauksiin. Tuote on tarkoitettu parantamaan
ruuansulatusta, erityisesti ruokailun jälkeen.
Luokittelu perustuu 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön soveltamiseen.
Luokittelusuositus.

2106 90/ 30.
Vihreiden omenien soseesta ruiskukuivauksella saatu valmiste, johon on lisätty kantoaineeksi
maltodekstriiniä (valmiissa tuotteessa 57 painoprosenttia). Se esitetään tullille jauheena, liukenee
täysin veteen ja on tarkoitettu lisättäväksi elintarvikkeisiin, esim. maitojauheeseen.
Luokittelu perustuu 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön soveltamiseen.
Luokittelusuositus.

2106 90/ 31.
Pinaattimehusta ruiskukuivauksella saatu valmiste, johon on lisätty kaliumkarbonaattia
(happamuudensäätöaine) ja maltodekstriiniä (kantoaine). Maltodekstriinin määrä on valmiissa
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tuotteessa 70 painoprosenttia. Se esitetään tullille jauheena, liukenee täysin veteen ja on tarkoitettu
lisättäväksi elintarvikkeisiin, esim. kasviskeittoihin ja kastikkeisiin.
Luokittelu perustuu 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön soveltamiseen.
Luokittelusuositus.

2106 90/ 32.
Elintarvikevalmiste kuivattuna jauhennettuna alkoholina. Valmiste koostuu etyylialkoholista (30,5
painoprosenttia) ja dekstriinistä (69,5 painoprosenttia), ja sen kosteuspitoisuus on 2,5 (± 1,5)
painoprosenttia. Se on saatu suihkukuivatuksella, ja dekstriiniä käytetään etyylialkoholin kantoaineena
(täyteaine). Se on helposti veteen liukeneva ja tarkoitettu erilaisissa elintarvikevalmisteissa
käytettäväksi.
Luokittelu perustuu 1 yleisen tulkintasäännön ja 6 yleisen tulkintasäännön soveltamiseen.
Luokittelusuositus.

2106 90/ 33.
Maidoton kerma, joka on nesteenä ja koostuu pääasiassa vedestä, kovetetusta kasviöljystä ja
sokerista. Tuote on kerman värinen, ja sitä käytetään leivonnaisten, jälkiruokien ja moussejen
koristeluun ja täyttämiseen kermavaahdon korvikkeena. Se on tullille esitettynä pakattu yhden litran
vetoiseen pakkaukseen.
Luokittelu perustuu 1 yleisen tulkintasäännön ja 6 yleisen tulkintasäännön soveltamiseen.
Luokittelusuositus.

2106 90/ 34.
Ruusunmarjamehu, joka on nestemäisenä sakeana ruskeana tiivisteenä ja tehty 100-prosenttisesti
ruusunmarjoista. Tuote on saatu seuraavasti: hedelmät jauhetaan lisätyn veden kanssa, minkä jälkeen
seuraa lämpökäsittely ja puristaminen, suodatus, pastörointi, väkevöinti ja sterilointi. Se on tarkoitettu
käytettäväksi juomien ja elintarvikkeiden valmistuksen raaka-aineena.
Luokittelu perustuu 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön soveltamiseen.
Luokittelusuositus.

2106 90/ 35.
Mustat silkkiäispuun lehdet, jotka on leikattu pieniksi paloiksi ja jonka valmistusvaiheet ovat
seuraavat: höyrystäminen, sienien avulla käyminen, kuivaaminen ja paahtaminen. Lehdenpalat on
pakattu pieniin pusseihin (teepusseihin), joiden sisällön paino on 2 grammaa. Tuote on tarkoitettu
käytettäväksi juomana kuumaan veteen hauduttamisen jälkeen.
Luokittelu perustuu 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön soveltamiseen.
Luokittelusuositus.

2106 90/ 36.
Mustat silkkiäispuun lehdet, jotka on leikattu pieniksi paloiksi ja jonka valmistusvaiheet ovat
seuraavat: höyrystäminen, sienien avulla käyminen, kuivaaminen ja paahtaminen. Lehdenpalat
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esitetään tullille irtotavarana 30 kg:n säkeissä, jotka ovat kudottua kangasta. Tuote on tarkoitettu
käytettäväksi juomana kuumaan veteen hauduttamisen jälkeen.
Luokittelu perustuu 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön soveltamiseen.
Luokittelusuositus.
2106 90/ 37.
Tuote, joka koostuu hyvin väkevien omega-3-rasvahappojen EPA:n (eikosapentaanihappo) ja
DHA:n (dokosaheksaanihappo) etyyliestereistä, jotka on tuotettu raa’asta anjovisöljystä.
Tuotteeseen on lisätty E-vitamiinia (tokoferoli) antioksidantiksi.
Raakaa anjovisöljyä on valmistettu seuraavissa vaiheissa: neutralointi, etyyliesteröiminen, tislaus,
suodatus, valkaisu, ja hajun poistaminen.
Tuote esitetään Tullille tynnyreissä ja sitä käytetään lisäravinteiden valmistuksessa.
Luokittelu perustuu 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön soveltamiseen.
Ks. myös luokittelusuositus 1516 10/1.
Luokittelusuositus.

2106 90/ 38.
Valmiste jauheena, joka sisältää 33,3 % nikotiiniamidia (niasiiniamidia), joka on hienojakoisesti
dispergoitu elintarvikerasvahappojen mono- ja diglyseridien sekoituksesta koostuvaan matriisiin.
Matriisi häivyttää nikotiiniamidin luonteenomaisen kitkerän maun vaikuttamatta sen biologisiin
ominaisuuksiin. Piidioksidia on lisätty juoksutusaineeksi 1 prosentin suhteessa. Tuotetta käytetään
elintarvikesovelluksiin ja ravintolisiin.
Luokittelu perustuu 1 (29 ryhmän 1 huomautuksen f alakohta) ja 6 yleisen tulkintasäännön
soveltamiseen.
Luokittelusuositus.

2106 90 20
Punainen siirappimainen neste, joka maistuu punaisilta marjoilta. Sen Brix-arvo on 67 ja 1 000 litran
koostumus seuraava:
vettä
sakkaroosia
sitruunahappoa
punaisten hedelmien aromia
natriumsyklamaattia
asesulfaami K:ta
natriumbentsoaattia
askorbiinihappoa
trinatriumsitraattia
ja väriaineita.

426,7 l
794,0 kg
80,0 kg
12,0 kg
4,6 kg
3,5 kg
1,0 kg
2,0 kg
7,0 kg

Valmisteen alkoholipitoisuus on 1,3 tilavuusprosenttia. Valmiste on vedellä laimennettuna valmista
juotavaksi.
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Perusteet
Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön sekä CN-koodien 2106,
2106 90 ja 2106 90 20 nimiketekstien mukaisesti.
Koska valmisteen alkoholipitoisuus on suurempi kuin 0,5 tilavuusprosenttia, valmistetta on pidettävä
alkoholipitoisena valmisteena (seoksena), muuna kuin hyvänhajuisiin aineisiin perustuvana, jollaisia
käytetään juomateollisuudessa ja jotka kuuluvat nimikkeeseen 3302 (katso 21 ryhmän 2 lisähuomautus
ja harmonoidun järjestelmän selitykset, nimike 2106, kohdat 7 ja 12).
Komission asetus (EY) N:o 223/2005, EUVL L 39, 11.2.2005, s. 18. Muutettu komission asetuksella
(EY) N:o 1179/2009, EUVL L 317, 3.12.2009, s. 1.

2106 90 59
Valmiste, joka koostuu vesiliuoksesta, josta on vettä 84 painoprosenttia, sokeria 15,6 painoprosenttia,
sitruunahappoa 0,4 painoprosenttia ja aromaattisia aineita 0,01 painoprosenttia. Tuote, jonka
säilytysaika on rajattu, on pakkaamaton.
Perusteet
Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön sekä CN-koodien 2106,
2106 90 ja 2106 90 59 nimiketekstien mukaan.
Tuote ei kuulu nimikkeeseen 2202, koska se ei ole välittömästi kulutettavissa juomana. Ottaen
huomioon, että tuotteeseen on lisätty aromaattisia aineita, sitä on pidettävä sokerisiirappina, johon on
lisätty maku- tai väriainetta.
Komission asetus (EY) N:o 1836/1999, EYVL L 224, 1.4.99, s. 24.
2106 90 59
Sokeriliuoksesta ja pienistä määristä muita valmistusaineita koostuvat tuotteet, joiden
koostumus painoprosentteina ilmaistuna on seuraava:
TUOTE 1:
Sokeri:
Glukoosisiirappi:
Sitruunahappo:
Omenahappo:
Ksantaanikumi:
Natriumbentsoaatti:
Asesulfaamikalium:
Aspartaami:
Aromiaine:
Väriaine:
Vesi:

31,5
28,5
5
2,5
0,2
0,05
0,03
0,009
0,5
0,002
loput

Tuote on pakattu vähittäismyyntiä varten pieniin muovisiin pipettipulloihin
(k = 6 cm; ø = 2 cm)
(Katso valokuva nro 1) (*).
TUOTE 2:
Sokeri:
Sitruunahappo:
Omenahappo:
Fumaarihappo:

34
5
3
0,05
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Natriumkarboksimetyyli:
Kaliumsorbaatti:
Natriumbentsoaatti:
Asesulfaamikalium:
Aspartaami:
Aromiaine:
Väriaine:
Vesi:

0,07
0,016
0,01
0,03
0,01
0,5
0,002
loput

Tuote on pakattu vähittäismyyntiä varten pieniin muovisiin suihkepulloihin
(k = 10 cm; ø = 1,5 cm)
(Katso valokuva nro 2) (*).
Molemmat tuotteet on tarkoitettu välittömään kulutukseen laimentamatta niitä vedellä.
Perusteet
Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön ja CN-koodien 2106,
2106 90 ja 2106 90 59 nimiketekstien mukaisesti.
Koska valmisteet ovat nestemäisiä, ne eivät ole sokerivalmisteita, sillä harmonoidun järjestelmän
selitysten mukaan nimikkeen 1704 sokerivalmisteisiin kuuluvat ”useimmat kiinteässä tai puolikiinteässä
muodossa markkinoitavat sokerivalmisteet”.
Niitä ei voida myöskään pitää alanimikkeeseen 2202 10 00 kuuluvina alkoholittomina juomina, koska
ne eivät happopitoisuutensa vuoksi ole juomana välittömästi kulutettavissa (22 ryhmän
1 lisähuomautus).
(*) Valokuvat ovat ainoastaan ohjeellisia.
Valokuva nro 1:

Valokuva nro 2:
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Komission asetus (EY) N:o 1989/2004, EUVL L 344, 20.11.2004, s. 5.

2106 90 59
Siirappimainen maustettu neste, jonka painosta on
vettä

65,13 %

ruokosokeria

28,47 %

limettimehua

3,18 %

sitruunahappoa

1,49 %

sitruunamehua

1,18 %

makuaineita

0,46 %

väriaineita

0,0003 %

ja jossa on apuaineita.
Vedellä tai alkoholilla laimentamisen jälkeen valmiste soveltuu juotavaksi cocktailina.
Perusteet
Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1 ja 6 tulkintasäännön sekä CN-koodien 2106, 2106 90 ja
2106 90 59 nimiketekstien mukaisesti.
Koska tuotetta ei voida juoda sellaisenaan, luokittelu 22 ryhmään juomana ei tule kyseeseen.
Koska tuote sisältää maku- ja väriaineita, se on luokiteltava CN-koodiin 2106 90 59 maustettuna
sokerisiirappina.
Ks. myös harmonoidun järjestelmän selitykset, nimike 2106, 12 kohta.
Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 497/2011, EUVL L 134, 21.5.2011, s. 11.

2106 90 92
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Purukumi, joka koostuu ioninvaihtohartsiin sidotusta nikotiinista (2 mg nikotiinia/purukumityyny),
glyserolista,
synteettisestä
polymeerista,
natriumkarbonaatista,
natriumvetykarbonaatista,
D-glusitolista (sorbitolista) ja pääasiallisesti tupakansavun makua jäljittelemään tarkoitetuista
makuaineista ja jonka käyttöä suositellaan henkilöille, jotka haluavat lopettaa tupakanpolton.
Perusteet
Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön määräysten sekä
CN-koodien 2106, 2106 90 ja 2106 90 92 nimiketekstien mukaisesti.
Sokeria sisältämätön tuote ei kuulu nimikkeeseen 1704 10 (ks. myös harmonoidun järjestelmän
selitykset, nimike 2106, B kohdan 9 alakohta).
Komission asetus (ETY) N:o 3565/88, EYVL L 311, 17.11.1988, s. 25. Muutettu komission asetuksella
(EY) N:o 705/2005, EUVL L 118, 5.5.2005, s. 18.

2106 90 92
D-glusitolista (sorbitoli) koostuva tuote, johon on lisätty 1,2-bentsisotiatsoli-3-onin 1,1-dioksidia
(sakkariini) yhden promillen suhteessa.
Komission asetus (ETY) N:o 3149/81, EYVL L 314, 4.11.1981, s. 5. Muutettu komission asetuksella
(EY) N:o 2695/95, EYVL L 280, 23.11.1995, s. 15.

2106 90 92
Valmiste tabletteina vähittäismyyntipakkauksissa, joihin on merkitty annostusohjeet ja valmisteen
koostumus, vähäproteiinisen ravinnon aiheuttamiin puutostiloihin.
Koostumus (100 grammassa):
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

L-histidiini:
L-isoleusiini:
L-leusiini:
L-lysiini:
L-metioniini:
L-fenyylialaniini:
L-treoniini:
L-tryptofaani:
L-valiini:
L-kystiini:
L-glysiini:
L-kysteiini:
L-tyrosiini:
L-tauriini:
L-arginiini:
L-ornitiini:
L-glutamiini:
L-alaniini:
L-asparagiinihappo:
L-glutamiinihappo:
L-sitrulliini:
L-seriini:
L-proliini:
L-glutationi:
L-karnitiini:

4,2 g
4,2 g
4,2 g
4,2 g
4,2 g
4,2 g
4,2 g
4,2 g
4,2 g
2,8 g
2,8 g
2,8 g
2,8 g
2,8 g
2,8 g
2,8 g
2,8 g
1,4 g
1,4 g
1,4 g
1,4 g
1,4 g
1,4 g
1,4 g
1,4 g
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–

selluloosa,
steariinihappo,
elintarvikekuorrutus:
ad 100 g.

magnesiumstearaatti,

piidioksidi

ja

proteiinipitoinen

Perusteet
Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön sekä CN-koodien 2106,
2106 90 ja 2106 90 92 nimiketekstien mukaan.
Tuote on lisäravinne (ks. myös harmonoidun järjestelmän selitykset, nimike 2106)
Komission asetus (ETY) N:o 2061/89, EYVL L 196, 12.7.1989, s. 5. Muutettu komission asetuksella
(EY) N:o 936/1999, EYVL L 117, 5.5.1999, s. 9. Muutettu komission täytäntöönpanoasetuksella (EU)
N:o 441/2013, EUVL L 130, 15.5.2013, s. 1.
2106 90 92
Valmiste tabletteina vähittäismyyntipakkauksissa, joihin on merkitty annostusohjeet ja valmisteen
koostumus, erityisesti tiettyihin lasten kasvusta johtuviin puutostiloihin.
Koostumus (100 grammassa):
–
–
–
–
–
–

glysiini:
36,2 g
L-ornitiini:
27,2 g
L-tryptofaani:
9,1 g
niasiiniamidi:
2,2 g
B6-vitamiini:
0,8 g
selluloosa, steariinihappo,
magnesiumstearaatti, piidioksidi ja
proteiinipitoinen elintarvikekuorrutus:
ad 100 g.

Perusteet
Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön sekä CN-koodien 2106,
2106 90 ja 2106 90 92 nimiketekstien mukaan.
Tuote on lisäravinne (ks. myös harmonoidun järjestelmän selitykset, nimike 2106)
Komission asetus (ETY) N:o 2061/89, EYVL L 196, 12.7.1989, s. 5. Muutettu komission asetuksella
(EY) N:o 936/1999, EYVL L 117, 5.5.1999, s. 9. Muutettu komission täytäntöönpanoasetuksella (EU)
N:o 441/2013, EUVL L 130, 15.5.2013, s. 1.

2106 90 92
Valmiste tabletteina vähittäismyyntipakkauksissa, joihin on merkitty annostusohjeet ja valmisteen
koostumus, erityisesti tiettyihin kuukautisista johtuviin puutostiloihin.
Koostumus (100 grammassa):
–
–
–
–
–
–
–
–

helokkiöljy:
11,4 g
B6-vitamiini:
6,8 g
magnesiumoksidi:
5,7 g
kalsiumkarbonaatti:
2,9 g
yrttien seos:
2,4 g
kaliumglukonaatti:
2,3 g
foolihappo:
0,009 g
selluloosa, steariinihappo,
magnesiumstearaatti, piidioksidi ja
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proteiinipitoinen elintarvikekuorrutus:
ad 100 g.
Perusteet
Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön sekä CN-koodien 2106,
2106 90 ja 2106 90 92 nimiketekstien mukaan.
Tuote on lisäravinne (ks. myös harmonoidun järjestelmän selitykset, nimike 2106)
Komission asetus (ETY) N:o 2061/89, EYVL L 196, 12.7.1989, s. 5. Muutettu komission asetuksella
(EY) N:o 936/1999, EYVL L 117, 5.5.1999, s. 9. Muutettu komission täytäntöönpanoasetuksella (EU)
N:o 441/2013, EUVL L 130, 15.5.2013, s. 1.
2106 90 92
Valmiste tabletteina vähittäismyyntipakkauksissa, joihin on merkitty annostusohjeet ja valmisteen
koostumus, hiusten rakenteissa olevien aineiden tasapainon varmistamiseksi.
Tabletin (noin 2 g) sisältö:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

biotiini:
L-kysteiini:
koliinibitartraatti:
inositoli:
B12-vitamiini:
foolihappo:
askorbiinihappo:
mangaaniglukonaatti:
para-aminobentsoehappo:
niasiiniamidi:
kalsiumpantotenaatti:
B6-vitamiini:
sinkkiglukonaatti:
rautaglukonaatti:
jodi:
kupariglukonaatti:
hirssiuute:

500 µg
150 mg
125 mg
62,5 mg
12,5 µg
400 µg
150 mg
5 mg
37,5 mg
15 mg
50 mg
37,5 mg
15 mg
10 mg
75 µg
1 mg
200 mg

perusvalmisteessa, joka sisältää beetakaroteenia, aloe
steariinihappoa ja proteiinipitoista elintarvikekuorrutusta.

veraa,

aminohappoja,

selluloosaa,

Perusteet
Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön sekä CN-koodien 2106,
2106 90 ja 2106 90 92 nimiketekstien mukaan.
Kyseinen tuote on lisäravinne (ks. myös harmonoidun järjestelmän selitykset, nimike 2106)
Komission asetus (ETY) N:o 2061/89, EYVL L 196, 12.7.1989, s. 5. Muutettu komission asetuksella
(EY) N:o 936/1999, EYVL L 117, 5.5.1999, s. 9. Muutettu komission täytäntöönpanoasetuksella (EU)
N:o 441/2013, EUVL L 130, 15.5.2013, s. 1.

2106 90 92
Valmiste gelatiinikapseleina, muissa kuin vähittäismyyntipakkauksissa, yhden kapselin sisältö:
–
–

sardiiniöljyä
valkosipulijauhetta

500,0 mg
60,0 mg
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–
–
–

mehiläisvahaa
kasviemulgaattoria
antioksidanttia

24,0 mg
11,0 mg
5,0 mg

Perusteet
Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön, 30 ryhmän
1 a huomautuksen sekä CN-koodien 2106, 2106 90 ja 2106 90 92 nimiketekstien mukaan.
Tuotteen, jota ei ole valmistettu terapeuttisiin eikä ennalta ehkäiseviin tarkoituksiin, katsotaan olevan
harmonoidun järjestelmän selityksissä, nimike 2106, tarkoitettu lisäravinne.
Komission asetus (ETY) N:o 1422/90, EYVL L 137, 30.5.1990, s. 5. Muutettu komission asetuksella
(EY) N:o 936/1999, EYVL L 117, 5.5.1999, s. 9.
2106 90 92
Valmiste tabletteina, vähittäismyyntipakkauksissa, joihin on merkitty valmisteen koostumus ja
käyttöohjeet. Yksi tabletti sisältää:
–
–
–

jauhettua papaijan lehteä 152,5 mg
papaiinia
17,5 mg
tehosteaineita
80,0 mg.

Tuote sisältää 4 prosenttia sakkaroosia (mukaan lukien inverttisokeri).
Perusteet
Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön, 30 ryhmän
1 a huomautuksen sekä CN-koodien 2106, 2106 90 ja 2106 90 92 nimiketekstien mukaan.
Tuotteen, jota ei ole valmistettu terapeuttisiin eikä ennalta ehkäiseviin tarkoituksiin, katsotaan olevan
harmonoidun järjestelmän selityksissä, nimike 2106, tarkoitettu lisäravinne.
Komission asetus (ETY) N:o 1422/90, EYVL L 137, 30.5.1990, s. 5. Muutettu komission asetuksella
(EY) N:o 936/1999, EYVL L 117, 5.5.1999, s. 9.

2106 90 92
Valmiste
gelatiinikapseleina,
kasviöljyssä
olevaa
valkosipuliuutetta
vähittäismyyntipakkauksissa, joihin on merkitty valmisteen koostumus ja käyttöohjeet.

sisältävä,

Perusteet
Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön, 30 ryhmän
1 a huomautuksen sekä CN-koodien 2106, 2106 90 ja 2106 90 92 nimiketekstien mukaan.
Tuotteen, jota ei ole valmistettu terapeuttisiin eikä ennalta ehkäiseviin tarkoituksiin, katsotaan olevan
harmonoidun järjestelmän selityksissä, nimike 2106, tarkoitettu lisäravinne.
Komission asetus (ETY) N:o 1422/90, EYVL L 137, 30.5.1990, s. 5. Muutettu komission asetuksella
(EY) N:o 936/1999, EYVL L 117, 5.5.1999, s. 9.

2106 90 92
Gelatiinikapseleiden muodossa oleva valmiste, vähittäismyyntipakkauksissa. Yksi kapseli sisältää
1 222 mg lesitiiniä ja 28 mg glyseriiniä.
Perusteet
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Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön, 30. ryhmän
1 a huomautuksen sekä CN-koodien 2106, 2106 90 ja 2106 90 92 nimiketekstin mukaan.
Tuotteen, jota ei ole valmistettu terapeuttisiin tai ennalta ehkäiseviin tarkoituksiin, katsotaan olevan
harmonoidun järjestelmän selityksissä, nimike 21.06, tarkoitettu lisäravinne.
Komission asetus (ETY) N:o 440/91, EYVL L 52, 27.2.1991, s. 7. Muutettu komission asetuksella (EY)
N:o 936/1999, EYVL L 117, 5.5.1999, s. 9.
2106 90 92
Steriloitu ravintovalmiste, joka näyttää samealta maitomaiselta nesteeltä, joka tuoksuu ja maistuu
kookospähkinältä, jota saadaan jauhamalla ja puristamalla kookospähkinän hedelmämaltoa sekä
lisäämällä siihen vettä ja jonka analyyttiset ominaisuudet ovat seuraavat:
–
–
–
–
–

vettä
sakkaroosia
rasvoja yhteensä
kuituja
tuhkaa

79,6 painoprosenttia
3,3 painoprosenttia
16,6 painoprosenttia
0,1 painoprosenttia
0,4 painoprosenttia

Kyseinen tuote, joka on saatettu markkinoille nimellä "kookosmaito" (Coconut Milk), on pakattu
tölkkeihin, joiden tilavuus on 400 ml ja tarkoitettu yleensä käytettäväksi ruoanlaitossa jälkiruokien,
kastikkeiden jne. valmistuksessa.
Perusteet
Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön sekä CN-koodien 2106,
2106 90 ja 2106 90 92 nimiketekstin mukaan.
Koska kookospähkinäkuidut on poistettu lähes kokonaan, kyseistä valmistetta ei voida pitää CN-koodin
2008 19 tuotteena.
Komission asetus (ETY) N:o 1486/93, EYVL L 147, 18.6.1993, s. 8. Muutettu komission asetuksella
(EY) N:o 936/1999, EYVL L 117, 5.5.1999, s. 9.

2106 90 92
Elintarvikevalmiste, jonka koostumus on seuraava:
–
–
–
–
–
–
–
–

vettä
rasvahappomonoglyseridejä
propeeniglykolia
polyglyseroliesterejä
sorbitolia
saippuaa
rasvahappodiglyseridejä
kaliumpropionaattia

55,9 %
23,5 %
7,3 %
5,9 %
3,5 %
2,6 %
1,1 %
0,1 %.

Tuotetta käytetään emulgointiaineena erilaisten leipomatuotteiden valmistuksessa.
Perusteet
Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön määräysten, 38 ryhmän
1 huomautuksen b alakohdan sekä CN-koodien 2106, 2106 90 ja 2106 90 92 nimiketekstien
mukaisesti.
Katso myös harmonoidun järjestelmän selitykset, 38 ryhmä, yleisohjeiden 4 alakohta.
Komission asetus (EY) N:o 2696/95, EYVL L 280, 23.11.1995, s. 17.
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2106 90 92
Valmiste poretabletteina vähittäismyyntipakkauksissa, joissa on annostusohjeet
koostumusseloste; käytetään vahvistavana tuotteena. Yksi tabletti (2 g) sisältää:

sekä

– arginiiniaspartaattia:
1g
– täyteaineita (sitruunahappoa, natriumbikarbonaattia, natriumkarbonaattia,
natriumsitraattidihydraattia, natriumsakkariinia, oranssinkeltaista (E 110),
kolloidista piitä, aromia):
1 g.
Perusteet
Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön 30 ryhmän 1 huomautuksen
a alakohdan sekä CN-koodien 2106, 2106 90 ja 2106 90 92 nimiketekstien mukaisesti.
Tuote on lisäravintovalmiste (katso myös harmonoidun järjestelmän nimikkeen 2106 selitykset).
Komission asetus (EY) N:o 214/96, EYVL L 28, 6.2.1996, s. 7.

2106 90 92
Soikeat punaruskean väriset gelatiinikapselit, jotka on täytetty tahnamaisella okranvärisellä aineella.
Kukin kapseli sisältää:
–
–
–
–
–

38 mg vettä sisältävää hirssiuutetta
32 mg öljyä sisältävää hirssiuutetta
178,5 mg vehnänalkioöljyä
1,0 mg L-systiiniä
5,0 mg kalsiumpantotenaattia sekä soijalesitiiniä, vahaa, magnesiumoksidia, glyseriiniä,
gelatiinia ja sorbitolia.

Perusteet
Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön, 30 ryhmän
1 huomautuksen a kohdan sekä CN-koodien 2106, 2106 90 ja 2106 90 92 nimiketekstien mukaan.
Komission asetus (EY) N:o 1858/98, EYVL L 241, 29.8.98, s. 17.

2106 90 92
Tabletit, joiden paino on 550 mg ja jotka sisältävät 200 g kalsiumaskorbaattia (C-vitamiinin suolaa),
342 mg täyteainetta, joka koostuu dikalsiumfosfaatista, mikrokiteisestä selluloosasta, ristisilloitetusta
natrium-karboksimetyyliselluloosasta ja steariinihaposta, sekä 8 mg magnesiumstearaattia
paakkuuntumisenestoaineena ja antioksidanttia (E 300).
Perusteet
Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön sekä CN-koodien 2106,
2106 90 ja 2106 90 92 nimiketekstien mukaan.
Tuote ei kuulu nimikkeeseen 2936, koska siihen sisältyy lisäaineita, joita ei mainita 29. ryhmän ryhmähuomautuksissa 1 f ja 1 g eikä harmonoidun järjestelmän selityksissä, nimikkeen 2936 kohdassa d.
Komission asetus (EY) N:o 169/99, EYVL L 19, 26.1.1999, s. 7.
2106 90 92
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Sitruunamehua, lisättyä sitruunahappoa (7,6 painoprosenttia) ja säilöntäaineita sisältävä neste,
jota myydään vähittäiskaupassa nokallisessa muovipullossa (esim. 100 ml). Nokkaosa sisältää
sitruunan haihtuvia öljyjä. Tuotetta käytetään antamaan kirpeyttä ruokiin tai juomiin.
Perusteet
Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön sekä CN-koodien 2106,
2106 90 ja 2106 90 92 nimiketekstien mukaan.
Tuotetta ei voida luokitella nimikkeeseen 2009, koska sitruunahappoa lisättäessä tuote menettää
alkuperäisen hedelmämehun luonteensa (ks. nimikettä 2009 koskevat Harmonoidun järjestelmän
selitykset, kohta 4). Koostumuksensa vuoksi tuotetta ei voida pitää nimikkeeseen 2103 kuuluvana
maustamisvalmisteena (ks. nimikettä 2103 koskevat Harmonoidun järjestelmän selitykset).
Komission asetus (EY) N:o 1380/2002, EYVL L 200, 30.7.2002, s. 12.

2106 90 92
Vähittäismyyntiä varten pusseihin pakattu virtsaneritystä/ munuaisten toimintaa edistävä tee.
Etiketissä on seuraavat tiedot:
1) Kunkin pussin (1,8 g) koostumus:
Vaikuttavat aineet:
– korte
0,47 g
– koivunlehti
0,45 g
– kultapiisku
0,38 g
– piikkiorakon juuri
0,20 g
Muut aineet:
ruusunmarjan kuori, ruiskaunokinlehti, piparmintunlehti, kehäkukan kukka, lakritsijuuri.
2) Annostelu ja käyttöohjeet:
Teepussin päälle kaadetaan kupillinen (noin 150 ml) kiehuvaa vettä, peitetään ja annetaan hautua
noin 15 minuuttia, minkä jälkeen pussi poistetaan. Jollei toisin määrätä, juuri haudutettua teetä
nautitaan 3–4 kertaa päivässä aterioiden välillä.
3) Käyttötarkoituksia:
Virtsan määrän lisääminen munuais- tai virtsarakontulehduksen yhteydessä sekä virtsakivien
ehkäisy.
Perusteet
Luokittelu yhdistetyn nimikkeistön 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön määräysten, 30 ryhmän
1 lisähuomautuksen sekä CN-koodien 2106, 2106 90 ja 2106 90 92 nimiketekstien mukaisesti.
Katso myös harmonoidun järjestelmän selittävät huomautukset, nimike 2106, kohta 14, ja yhdistetyn
nimikkeistön 30 ryhmän selittävät huomautukset.
Käyttöohjeissa tai pakkauspäällyksessä ei ole yksityiskohtaisia tietoja vaikuttavien aineiden lajista tai
pitoisuuksista. Niissä mainitaan vain käytettyjen kasvien tai kasvin osien määrät. Siten 30 ryhmän
1 lisähuomautuksen b alakohdassa säädetyt edellytykset eivät täyty.
Komission asetus (EY) N:o 635/2005, EUVL L 106, 27.4.2005, s. 10.
2106 90 92
Kuitukangaslevy, noin 0,60 m × 0,96 m, päällystetty toiselta puolelta aromaattisten yrttien
(rosmariini 30 %, oregano 15 %, salvia 15 %, basilika 20 %, timjami 20 %) sekoituksella.
Kuitukangaslevy asetetaan vuokaan ennen tiettyjen ruokalajien (pateet, kinkut ym.) kypsentämistä.
Aromaattiset yrtit maustavat ruoan paiston aikana.
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Kuitukangaslevy ei ole kypsennetyn ruoan lopullinen kääre.
Perusteet
Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön sekä 9 ryhmän
1 huomautuksen, 56 ryhmän 1 huomautuksen a alakohdan ja CN-koodien 2106, 2106 90 ja 2106 90 92
nimiketekstien mukaan.
Tuotetta ei voida luokitella 56 ryhmän kuitukankaaksi, koska kuitukangaslevy on siinä ainoastaan
alustana (56 ryhmän 1 huomautuksen a alakohta).
Aromaattisten yrttien sekoitus koostuu nimikkeen 0910 (timjami 20 %) ja nimikkeen 1211 (muut kasvit
80 %) kasvien osista.
Kyseiset seokset eivät sisälly nimikkeisiin 0910 ja 1211 (9 ryhmän 1 huomautus ja HS-selitykset, nimike
1211, seitsemäs kohta).
Koska kyseessä on pelkkä aromaattisten yrttien sekoitus, joka ei sisällä muita ainesosia, sitä ei katsota
nimikkeeseen 2103 kuuluvaksi maustamisvalmisteita olevaksi sekoitukseksi.
Sekoitus luokitellaan nimikkeeseen 2106, kuten HS-selityksissä, nimike 1211, seitsemäs kohta,
todetaan.
Komission asetus (EY) N:o 1139/2005, EUVL L 185, 16.7.2005, s. 8.

2106 90 92
Gelatiinikapselit. Yksi kapseli sisältää:
koentsyymi Q10:
soijaöljyä:
soijalesitiiniä:
kookosöljyä:
mehiläisvahaa:
palmuöljyä:

30 mg
178 mg
6,3 mg
15,1 mg
15,1 mg
45,5 mg

Valmisteessa olevia öljyjä ja vahaa käytetään kantaja- ja täyteaineena.
Tuote on pakattu vähittäismyyntiä varten.
Pakkauksen mukaan koentsyymi Q10:llä on antioksidanttisia vaikutuksia, ja sitä käytetään
verenkiertojärjestelmän häiriöihin.
Perusteet
Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön määräysten, 30 ryhmän
1 huomautuksen a kohdan ja CN-koodien 2106, 2106 90 ja 2106 90 92 nimiketekstien mukaisesti
Tuote ei kuulu nimikkeeseen 1517, koska siinä olevat öljyt ja vaha toimivat ainoastaan kantaja ja
täyteaineena. Tuotteen luokittelu määräytyy koentsyymi Q10:n perusteella; sen pitoisuus valmisteessa
on paljon suurempi kuin sen luonnollinen pitoisuus kasviöljyissä.
Tuotetta ei voida luokitella 30 ryhmään, koska sen suositeltu annos koentsyymi Q10:tä ei ole riittävä
terapeuttista tai ennalta ehkäisevää käyttöä varten.
Tuote on luokiteltava nimikkeeseen 2106 kuuluvaksi elintarvikevalmisteeksi.
Komission asetus (EY) N:o 438/2007, EUVL L 104, 21.4.2007, s. 18.

2106 90 92
Jauheena oleva tuote, joka sisältää (painoprosentteina):
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–
–

L-askorbiinihappoa (C-vitamiini)
97
hydroksipropyylimetyyliselluloosaa
3

Hydroksipropyylimetyyliselluloosan lisääminen ei ole tarpeellista C-vitamiinin säilyttämisen tai
kuljettamisen kannalta.
Tuote soveltuu erityiseen käyttöön (vitamiinitablettien valmistukseen) yleisen käytön sijasta.
Perusteet
Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön määräysten ja CN-koodien
2106, 2106 90 ja 2106 90 92 nimiketekstien mukaisesti.
Hydroksipropyylimetyyliselluloosan (pintakäsittely- ja paakkuuntumisenestoaine) lisääminen muuttaa
C-vitamiinituotteen luonteen ja tekee tuotteesta teknisesti vitamiinitablettien valmistukseen soveltuvan.
Ks. myös harmonoidun järjestelmän selitykset, nimike 2936, kolmas kappale.
Tuotetta ei ole tarkoitettu terapeuttiseen tai ennalta ehkäisevään käyttöön 30 ryhmässä tarkoitetulla
tavalla.
Komission asetus (EY) N:o 349/2009, EUVL L 106, 28.4.2009, s. 5.

2106 90 92
Vähittäismyyntimuodossa olevia 1 772 mg painavia tabletteja, joista kukin tabletti sisältää
(painoprosenttia)
–
–
–
–
–
–

kalsiumkarbonaattia
(vastaa 630 mg:aa kalsiumia)
tärkkelystä
hydroksipropyylimetyyliselluloosaa
krospovidonia
maltodekstriiniä
kivennäisöljyä

88,9
3,5
2,7
1,9
1,3
1,2.

Yksi tabletti sisältää lisäksi 7 μg = 284 ky (kansainvälistä yksikköä) D3-vitamiinia (kolekalsiferolia).
Muiden aineiden määrät ovat pienempiä kuin 1,0 painoprosentti.
Pakkausmerkinnässä mainittu suositeltava päivittäinen annos on yksi tabletti.
Pakkausmerkinnässä annettujen tietojen mukaan tuotetta käytetään ennaltaehkäisevänä hoitona
esimerkiksi osteoporoosia vastaan ja luuston vahvistamiseen.
Perusteet
Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön, 28 ryhmän
1 huomautuksen, 30 ryhmän 1 lisähuomautuksen sekä CN-koodien 2106, 2106 90 ja 2106 90 92
nimiketekstien mukaan.
Koska tuotteessa on aineosia, jotka eivät kuulu 28 ryhmän 1 huomautuksen a, d tai e alakohdan
soveltamisalaan, sitä ei voida luokitella tähän ryhmään.
Pakkausmerkinnässä mainittuun suositeltavaan päivittäiseen annokseen ei sisälly imeytyviä
kivennäisaineita tai vitamiineja (kalsium ja D3-vitamiini) huomattavasti yleisen terveyden ja hyvinvoinnin
säilyttämiseksi suositeltavaa päivittäistä määrää enemmän. Tuote ei näin ollen täytä 30 ryhmän 1
lisähuomautuksen viimeisen kohdan vaatimuksia, eikä sitä voida luokitella nimikkeeseen 3004 (ks.
myös yhdistetyn nimikkeistön selittävät huomautukset, 30 ryhmän 1 lisähuomautuksen 3 kohta).
Ominaisuuksiensa vuoksi tuote on luokiteltava elintarvikevalmisteena nimikkeeseen 2106.
Komission asetus (EU) N:o 380/2010, EUVL L 112, s. 4.
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2106 90 92
Tuote, joka on pakattu vähittäismyyntiä varten 500 ml:n pulloon ja joka sisältää (painoprosentteina
ilmaistuna):
– vettä
45,9
– fruktoosia
33,3
– oligofruktoosia
7,6
– omenamehutiivistettä
3,6
– mustaherukkamehutiivistettä
2,3
– kasviperäisiä oligopeptidejä
2,3
– sitruunahappoa
3,6
– matetiivistettä
0,7
– ravintohiivaa
0,5
– L-karnitiinia
0,1
– kaliumsorbaattia
0,1
Tuote on punertavan ruskea, samea, hieman tahmea neste, jonka tiheys on 1,1812 g/cm 3 ja Brix-arvo
40.
Pakkausselosteen mukaan ravintoaineilla rikastettu vesipohjainen tuote on tarkoitettu nautittavaksi
osana ruokavaliota.
Käyttöohje: 50 ml tuotetta sekoitetaan 100 ml:aan vettä tai mehua.
Perusteet
Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön sekä CN-koodien 2106,
2106 90 ja 2106 90 92 nimiketekstien mukaisesti.
Tuotteen sokeripitoisuuden sekä sen sisältämien eräiden muiden aineosien (kaliumsorbaatti ja
sitruunahappo) vuoksi tuote on laimennettava ennen käyttöä, minkä vuoksi sitä ei voida pitää nimikkeen
2202 juomana (ks. myös yhdistetyn nimikkeistön selittävät huomautukset, 22 ryhmä, yleisohjeita, toinen
kohta).
Sen vuoksi tuote on luokiteltava nimikkeeseen 2106 muualle kuulumattomana elintarvikevalmisteena
(ks. myös harmonoidun järjestelmän selitykset, nimike 2106, toisen kohdan 7 kohta).
Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 897/2011, EUVL L 231, 8.9.2011, s. 9.

2106 90 92
Äyriäisten kuorista valmistettu tuote (”kitosaani”), joka koostuu aminopolysakkarideista.
Tuote esitetään tullille gelatiinikapseleina vähittäismyyntipakkauksissa.
Pakkausmerkinnän mukaan tuote esitetään tullille ihmisravinnoksi tarkoitettuna ravintolisänä.
Perusteet
Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön sekä CN-koodien 2106,
2106 90 ja 2106 90 92 nimiketekstien mukaisesti.
Tuote on elintarvikevalmiste, joka esitetään tullille kapseleina. Tuotteen kapselipäällys ja sisältö
määrittävät tuotteen käyttötarkoituksen ja ominaisuuden ravintolisänä (ks. Euroopan unionin
tuomioistuimen yhdistetyt asiat C-410/08, C-411/08 ja C-412/08, Swiss Caps, Kok. 2009, s. I-11991,
29 ja 32 kohta).
Sen vuoksi tuotteen luokittelu nimikkeeseen 3913 luonnonpolymeeriksi ei tule kyseeseen.
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Näin ollen tuote on luokiteltava nimikkeeseen 2106 muualle kuulumattomaksi elintarvikevalmisteeksi
(ks. myös harmonoidun järjestelmän selitykset, nimike 2106, 16 kohta).
Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 749/2012, EUVL L 222, 18.8.2012, s. 1.

2106 90 92
Liivatekapseleina tullille esitettävä, vähittäismyyntimuodossa oleva tuote (nk. propolis eli
mehiläis-kittivaha). Jokainen kapseli koostuu seuraavista aineosista (painoprosentteina):
–
–
–
–

kasvihartsit ja kasvivahat
vahat
haihtuvat öljyt
siitepöly

55
30
8–10
5

Nämä aineosat ovat mehiläisten keräämiä, ja ne ovat muuntuneet mehiläisten syljen entsyymien
vaikutuksesta.
Merkinnän mukaan tuote esitetään tullille ihmisravinnoksi tarkoitettuna lisäravinteena.
–Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön sekä CN-koodien 2106,
2106 90 ja 2106 90 92 nimiketekstien mukaisesti.
Tuote on kapseleina tullille esitettävä elintarvikevalmiste. Kuori on elementti, joka yhdessä sisällön
kanssa määrittää tuotteen käyttötarkoituksen ja luonteen lisäravinteena (ks. Euroopan unionin
tuomioistuimen yhdistetyt asiat C-410/08, C-411/08 ja C-412/08, Swiss Caps, Kok. 2009, s. I-11991,
29 ja 32 kohta).
Tästä syystä tuotetta ei voida luokitella CN-koodiin 0410 00 00 syötäväksi eläinperäiseksi tuotteeksi.
Sen vuoksi tuote on luokiteltava nimikkeeseen 2106 muualle kuulumattomaksi elintarvikevalmisteeksi
(ks. myös harmonoidun järjestelmän selitykset, nimike 2106, 16 kohta).
Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 750/2012, EUVL L 222, 18.8.2012, s. 3.

2106 90 92
Jauheena oleva tuote, joka sisältää (painoprosentteina):
–
–

kalsiumkarbonaattia 97,
tärkkelystä
3.

Tuote soveltuu käytettäväksi useilla eri aloilla, kuten elintarvikkeissa, lääkkeissä ja silotteissa.
Tuote soveltuu käytettäväksi kalsiumtablettien valmistuksessa.
Perusteet
Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön, 38 ryhmän 1
huomautuksen b alakohdan sekä CN-koodien 2106, 2106 90 ja 2106 90 92 nimiketekstin mukaisesti.
Koska tuotteessa on aineosa, joka ei kuulu 28 ryhmän 1 huomautuksen a, d tai e alakohdan
soveltamisalaan, luokittelu kyseiseen ryhmään ei tule kyseeseen.
Tuotetta ei ole tarkoitettu terapeuttiseen eikä ennalta ehkäisevään käyttöön. Sen vuoksi luokittelu
nimikkeeseen 3003 ei myöskään tule kyseeseen.
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Tuotetta ei voida 38 ryhmän 1 huomautuksen b alakohdan nojalla koostumuksensa vuoksi luokitella
kyseiseen ryhmään (ks. myös harmonoidun järjestelmän selitykset, 38 ryhmä, yleisohjeita).
Tuote on sen vuoksi luokiteltava nimikkeeseen 2106 muualle kuulumattomaksi elintarvike-valmisteeksi.
Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 328/2013, EUVL L 102, 11.4.2013, s. 10.

2106 90 92
Tuote esitetään tullille tabletteina, jotka ovat vähittäismyyntimuodossa 30 tabletin muovilaatikossa.
Kukin tabletti koostuu seuraavista aineosista:
–
–
–
–
–

bromelaiini (500 mg),
selluloosa,
kalsiumfosfaatti,
piidioksidi,
magnesiumstearaatti.

Pakkausmerkinnän mukaan tuote esitetään tullille ihmisravinnoksi tarkoitettuna lisäravinteena.
Perusteet
Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön määräysten, 21 ryhmän 5
lisähuomautuksen ja CN-koodien 2106, 2106 90 ja 2106 90 92 nimiketekstien mukaisesti.
Tuotteella ei ole selvästi määriteltyjä ennaltaehkäiseviä ja terapeuttisia ominaisuuksia. Tästä syystä
sen luokittelu nimikkeen 3004 lääkkeeksi ei tule kyseeseen.
Koska tuote on elintarvikevalmiste, joka esitetään tullille annostettuna ja joka on tarkoitettu
käytettäväksi lisäravinteena, 21 ryhmän 5 lisähuomautuksen vaatimukset täyttyvät.
Tuote on entsyymivalmiste, jonka lisätyt aineet ja esitysmuoto tekevät sen tiettyyn käyttöön
soveltuvaksi, eli ihmisravinnoksi käytettäväksi lisäravinteeksi (ks. myös harmonoidun järjestelmän
selitykset, nimike 3507, C kohdan ensimmäinen kohta). Koska tuote on 21 ryhmän 5
lisähuomautuksessa tarkoitettu tuote, luokittelu nimikkeen 3507 entsyymivalmisteeksi ei tule
kyseeseen.
Tuote on sen vuoksi luokiteltava nimikkeeseen 2106 muualle kuulumattomaksi elintarvikevalmisteeksi.
Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 198/2014, EUVL L 62, 4.3.2014, s. 4.

2106 90 92
Kellertävällä jauheella täytettyinä värittöminä kapseleina tullille esitettävä tuote, joka on
vähittäismyyntimuodossa 60 kapselia sisältävässä, pakkausmerkinnällä ja kierrekorkilla
varustetussa pienessä muovipullossa. Kukin kapseli sisältää seuraavia aineita:
–
–
–
–

glukosamiinihydrokloridia (300 mg),
kondroitiinisulfaattia,
metyylisulfonyylimetaania,
vähäisiä määriä askorbiinihapon estereitä (C-vitamiinia).
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Pakkausmerkinnän mukaan tuote esitetään tullille ihmisravinnoksi tarkoitettuna lisäravinteena.
Pakkausmerkinnässä mainittu suositeltava päiväannos on kolme kapselia.
Perusteet
Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön määräysten, 21 ryhmän 5
lisähuomautuksen ja CN-koodien 2106, 2106 90 ja 2106 90 92 nimiketekstien mukaisesti.
Kun otetaan huomioon pakkausmerkinnässä mainittu suositeltava päiväannos, tuotteella ei ole
selkeästi määriteltyjä ennalta ehkäiseviä tai terapeuttisia ominaisuuksia. Sen vuoksi sitä ei voida
luokitella nimikkeen 3004 lääkkeeksi.
Koska tuote on elintarvikevalmiste, joka esitetään tullille annostettuna ja joka on tarkoitettu
käytettäväksi lisäravinteena, 21 ryhmän 5 lisähuomautuksen vaatimukset täyttyvät.
Sen vuoksi tuote on luokiteltava nimikkeeseen 2106 muualle kuulumattomaksi elintarvikevalmisteeksi.
Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 764/2014, EUVL L 209, 16.7.2014, s. 5.
2106 90 92
Jauheen muodossa oleva tuote, joka on vähittäismyyntiä varten pakattu 300 grammaa tuotetta
sisältävään muovirasiaan. Suositeltava päiväannos (10 g) koostuu seuraavista (milligrammaa):
– aminohappoja (arginiinin ja sitrulliinin seos) 5 200
– C-vitamiinia (askorbiinihappona) 500
– L-tauriinia 300
– E-vitamiinia (D-alfa-tokoferyyliasetaattina) 90
– alfa-lipoiinihappoa 10
– foolihappoa 0,4
– sitruunamelissaa 50
– kalsiumia (CaCO3:na) 66
Tuote sisältää myös pieniä määriä sitruunahappoa, sukraloosia ja piidioksidia.
Pakkausmerkinnän mukaan tuote on ihmisravinnoksi tarkoitettu ravintolisä, joka auttaa huolehtimaan
kehosta ja tarjoamaan elinikäistä hyvinvointia.
Suositeltava päiväannos on 10 g (2 lusikallista).
Perusteet
Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön määräysten, 30 ryhmän 1
lisähuomautuksen a alakohdan ja CN-koodien 2106, 2106 90 ja 2106 90 92 nimiketekstien mukaisesti.
Tuote on valmiste, joka esitetään ihmisravinnoksi tarkoitettuna lisäravinteena, joka sisältää vitamiineja
ja aminohappoja.
Tuotetta ei ole tarkoitettu minkään sairauden diagnosointiin, hoitoon, parantamiseen tai estämiseen
nimikkeessä 3004 tarkoitetulla tavalla. Vaikka se sisältääkin C- ja E-vitamiineja suositeltua
päiväannosta huomattavasti enemmän, se ei täytä 30 ryhmän 1 lisähuomautuksen a alakohdan
vaatimuksia. Sen vuoksi sitä ei voida luokitella CN- koodiin 3004.
Koska tuote on pakkauksessa, jossa on maininta, että se ylläpitää yleistä terveyttä tai hyvinvointia,
kyseessä on muualle kuulumaton elintarvikevalmiste (ks. myös harmonoidun järjestelmän selitykset,
nimike 2106, toisen kohdan 16 kohta).
Tuote on sen vuoksi luokiteltava CN- koodiin 2106 90 92 muuksi elintarvikevalmisteeksi.
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Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1799/2015, EUVL L 263, 8.10.2015, s. 14.
2106 90 92
Banaanin tuoksuisen keltaisen jauheen muodossa oleva tuote, jonka ainesosat ovat
entsymaattisesti hydrolysoitu heraproteiini-isolaatti (90 painoprosenttia proteiineina ilmaistuna),
soijalesitiini (emulgointiaine),
luontainen banaaniaromi,
E 104 (väriaine), ja
sukraloosi (makeutusaine).
Tuote on pakattu vähittäismyyntiä varten muoviastiaan, jonka nettopaino on 1,8 kg. Tuote on tarkoitettu
sekoitettavaksi juomiin. Pakkausmerkinnän mukaan yksi mittalusikallinen (30 g) sekoitetaan noin 3
desilitraan vettä tai maitoa.
Perustelut
Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1 ja 6 tulkintasäännön sekä CN-koodien 2106, 2106 90 ja
2106 90 92 nimiketekstien mukaisesti.
Tuote sisältää hydrolysoituja proteiineja, minkä vuoksi sitä ei voida luokitella nimikkeeseen 3502.
Tuotetta ei voida luokitella nimikkeeseen 3504, koska siinä on tiettyjä ainesosia (kuten makeutus-, värija emulgointiaine), jotka antavat sille nimikkeen 2106 elintarvikevalmisteen luonteen.
Tuote on vähittäismyyntiä varten pakattu elintarvikevalmiste, ja näin ollen se luokitellaan CN-koodiin
2106 90 92.
Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2016/933, L 155, 14.6.2016, s. 11-12
2106 90 92
Tuote koostuu valkoisista tableteista, jotka koostuvat seuraavista aineista:
stevioliglykosidit,
natriumkarbonaatti,
natriumsitraatti ja
leusiini.
Tuote on pakattu vähittäismyyntiä varten 200 tabletin (joista kukin on 56 mg) taskukokoiseen
annostelijaan.
Tuotteen kaloripitoisuus on 0,06 kcal tablettia kohden.
Perusteet
Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön, 38 ryhmän 1
huomautuksen b alakohdan sekä CN-koodien 2106, 2106 90 ja 2106 90 92 nimiketekstien mukaisesti.
Yhdistetyn nimikkeistön 38 ryhmän 1 huomautuksen b alakohdan mukaisesti tuotetta ei voida katsoa
38 ryhmän kemialliseksi tuotteeksi, koska se sisältää ravintoarvoa omaavia aineita, jollaisia käytetään
ravintoaineiden valmistukseen. Ravintoarvolle ei ole olemassa tiettyä rajaa.
Stevioliglykosidit ja leusiini katsotaan ravintoarvoa omaaviksi aineiksi (ks. myös harmonoidun
järjestelmän selitykset, 38 ryhmä, yleisohjeiden kolmanneksi viimeinen ja viimeistä edellinen kappale).
Valmisteet (kuten tabletit), joissa on makeutusainetta ja makeutustarkoituksessa käytettyä
ravintoainetta, on luokiteltava nimikkeeseen 2106 (ks. harmonoidun järjestelmän selitykset, nimike
2106, kohta 10).
Tuote on sen vuoksi luokiteltava nimikkeeseen 2106 CN-koodiin 2106 90 92 kuuluvaksi muuksi
elintarvikevalmisteeksi.
Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2017/268, L 40, 17.2.2017, s. 1-3.
2106 90 92
Irtotavarana tullille esitettävä tuote, joka koostuu hienojakoisista beigen värisistä rakeista ja
joka sisältää valkoisia hiukkasia.
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Tuotteessa on
-

metioniinia
kystiinia
kalsiumpantotenaatti
tiamini-kloorihydraatti
pyridoksiini-kloorihydraattia
para-aminobentsoehappoa
hirssiuutetta (Panicum miliaceum)
vehnänalkiouutetta
lääkehiivaa
rautaa
sinkkiä
kuparia (kompleksisidoksessa)

ja apuaineita.
Valmistuksen jatkokäsittelyssä tuote homogenoidaan, jotta se voidaan laittaa kapseleihin.
Tuote esitetään tullille käytettäväksi lisäravinteena, joka pysäyttää hiustenlähdön ja pakottaa hiukset
kasvamaan. Sen ilmoitetaan sopivan myös kuivan, hilseilevän ja kutisevan ihon sekä seborrean hoitoon
sekä kynsien vahvistamiseen.
Perusteet
Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön sekä CN-koodien 2106,
2106 90 ja 2106 90 92 nimiketekstien mukaisesti.
Tuote on irtotavarana oleva valmiste, joka erityisesti sisältää hiusten terveyden ja kynsien kasvun
edistämiseksi tarvittavia ravinteita (proteiineja, välttämättömiä vitamiineja ja kivennäisaineita). Sen
vuoksi luokittelu nimikkeeseen 3003 ei tule kyseeseen (ks. myös harmonoidun järjestelmän selitykset,
nimike 3003, kolmas ja kuudes kappale).
Näin ollen tuote on muualle kuulumaton elintarvikevalmiste (ks. myös harmonoidun järjestelmän
selitykset, nimike 2106, toinen kappale, 16 kohta).
Tuote on siten luokiteltava CN-koodiin 2106 90 92 muualle kuulumattomaksi elintarvikevalmisteeksi.
Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2019/922, EUVL L 148, 6.6.2019, s. 4-6.
2106 90 92
Tuote
on
tabletti,
joka
sisältää
400 mg
S-adenosyyli-L-metioniinidisulfaatti-ptolueenisulfonaattia, jossa S-adenosyyli-L-metioniini (SAMe) on vaikuttava aine.
Tuote sisältää myös vähäisiä määriä mikrokiteistä selluloosaa, magnesiumhydroksidia,
steariinihappoa, magnesiumstearaattia, kolloidista vedetöntä piidioksidia, kalsiumoksidia ja
päällysteaineita.
Tuote esitetään tullille käytettäväksi ravintolisänä, joka helpottaa maksan normaalia toimintaa, auttaa
kehon sisäisiä puhdistumisprosesseja ja tukee yleisesti henkistä hyvinvointia.
Suositeltu päiväannos on yksi tabletti. Tuote esitetään tullille irtotavarana.
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Perusteet
Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön määräysten, 21 ryhmän 5
lisähuomautuksen ja CN-koodien 2106, 2106 90 ja 2106 90 92 nimiketekstien mukaisesti.
Kun otetaan huomioon vaikuttavan aineen (SAMe) pitoisuus yhtä tablettia kohden, tuote ei sovellu
tautien tai vaivojen ehkäisyyn ja hoitoon. Sen vuoksi luokittelu nimikkeeseen 3004 ei tule kyseeseen.
Näin ollen tuote on muualle kuulumaton elintarvikevalmiste (ks. myös harmonoidun järjestelmän
selitykset, nimike 2106, toisen kappaleen 16 kohta).
Tuote on sen vuoksi
elintarvikevalmisteeksi.

luokiteltava

CN-koodiin

2106 90 92

muualle

kuulumattomaksi

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2019/921, EUVL L 148, 6.6.2019, s. 1-3.
2106 90 92
Vaaleankeltainen nestemäinen tuote, jossa on 93 prosenttia rasvahappojen etyyliestereitä ja 7
prosenttia oligomeereja ja osittaisia glyseridejä.
Tuote on valmistettu kalaöljyistä, jotka ovat peräisin sardelleista, sardiineista ja makrilleista sekä muista
kalalajeista. Tuotantoprosessiin kuuluu raffinointi, hydrolyysi, etyyliesteröinti ja jakotislaus. Hydrolyysin
ja etyyliesteröinnin aikana triglyseridit muuttuvat rasvahappojen etyyliestereiksi.
Tuote on tarkoitettu jatkojalostukseen elintarvike-, rehu- ja lääketeollisuuteen. Se pakataan
suojakaasuun terästynnyreihin, joiden vetoisuus on 190 kg, ja kuljetetaan niissä.
Perusteet
Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön, 38 ryhmän 1
huomautuksen b alakohdan sekä CN-koodien 2106, 2106 90 ja 2106 90 92 nimiketekstin mukaisesti.
Luokittelu nimikkeeseen 1516 ei tule kyseeseen, sillä tuote koostuu pääasiassa etyyliestereistä, jotka
on tuotettu esteröimällä rasvahapot etanolilla eikä glyserolilla. Tuotteen jalostusaste ylittää nimikkeessä
1516 sallitun jalostusasteen, sillä nimike kattaa ainoastaan uudelleen esteröidyt triglyseridit (ks. myös
harmonoidun järjestelmän selitykset, nimike 1516, B osa, 2 kohta).
Lisäksi rasvahappojen etyyliesterit eivät ole eläin- tai kasvirasvoja ja -öljyjä (ks. myös harmonoidun
järjestelmän selitykset, 15 ryhmä, yleisohjeita, A osa, toinen kappale).
Luokittelu 38 ryhmään ei tule kyseeseen, sillä tuotteella on ravintoarvoa ja sitä käytetään ihmisravinnon
valmistukseen (ks. 38 ryhmän 1 huomautuksen b alakohta).
Tavara on sen vuoksi luokiteltava CN-koodiin 2106 90 92 muuksi elintarvikevalmisteeksi (ks. myös
harmonoidun järjestelmän luokittelusuositus 2106.90/37).
Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2020/1661, EUVL L 251, 1.10.2019, s. 1-3.

2106 90 98
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Valmiste tabletteina (paino 100 mg/tabletti) vähittäismyyntipakkauksissa, joissa on käyttö- ja
annostusohjeet, kalkinpuutoksen hoitoon, jonka homeopaattinen koostumus on seuraava:
–
–
–
–
–
–
–
–

laktoosi
pii D-6
kalsiumfosfaatti D-6
kalsiumkarbonaatti D-4
natriumfosfaatti D-6
urtica D-1
tärkkelys
magnesiumstearaatti

79,0 mg
2,5 mg
0,5 mg
0,5 mg
0,5 mg
10,0 mg
5,0 mg
2,0 mg
100,0 mg

Perusteet
Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön määräysten sekä
CN-koodien 2106, 2106 90 ja 2106 90 98 nimiketekstin mukaan.
Tuote on lisäravinne, eikä CN-koodissa 3004 tarkoitettu lääkeaine (katso myös nimikkeen 2106
HS-selitykset).
Komission asetus (ETY) N:o 3931/88, EYVL L 348, 17.12.1988, s. 15. Muutettu komission asetuksella
(EY) N:o 936/1999, EYVL L 117, 5.5.1999, s. 9.

2106 90 98
Ravintovalmiste, joka sisältää:
–
–
–

99,2 prosenttia sakkaroosia
0,6 prosenttia aspartaamia
0,2 prosenttia asesulfaami K:ta

Tuote on pieninä kuution muotoisina kappaleina ja sitä käytetään makeutusaineena dieettitarkoituksiin.
Perusteet
Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön sekä CN-koodien 2106,
2106 90 ja 2106 90 98 nimiketekstin mukaan.
Tuotteeseen sisältyvän synteettisen makeutusaineen suuren makeutustehon nojalla tuote on
menettänyt CN-koodiin 1701 kuuluvan sokerin luonteen ja se on ravintovalmiste (ks. myös
harmonoidun järjestelmän selitykset, nimike 2106, toinen alakohta, 10 kohta).
Komission asetus N:o 3482/89, EYVL L 338, 22.11.1989, s. 9. Muutettu komission asetuksella (EY)
N:o 936/1999, EYVL L 117, 5.5.1999, s. 9.

2106 90 98
Valmiste tabletteina, muissa kuin vähittäismyyntipakkauksissa, yhden kapselin sisältö:
–
–
–
–
–
–

valkosipulijauhetta 270,0 mg
herajauhetta
216,5 mg
panimohiivaa
27,0 mg
algiinihappoa
22,0 mg
merilevää
9,0 mg
magnesiumstearaattia 5,5 mg

Tuote sisältää yli 2,5 painoprosenttia maitoproteiineja.
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Perusteet
Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön, 30. ryhmän
1 a huomautuksen sekä CN-koodien 2106, 2106 90 ja 2106 90 98 nimiketekstin mukaan.
Tuotteen, jota ei ole valmistettu terapeuttisiin tai ennalta ehkäiseviin tarkoituksiin, katsotaan olevan
harmonoidun järjestelmän selityksissä, nimike 21.06, tarkoitettu lisäravinne.
Komission asetus (ETY) N:o 1422/90, EYVL L 137, 30.5.1990, s. 5. Muutettu komission asetuksella
(EY) N:o 936/1999, EYVL L 117, 5.5.1999, s. 9.

2106 90 98
Valmiste tabletteina, vähittäismyyntipakkauksissa, joihin on merkitty valmisteen koostumus ja
käyttöohjeet. Yksi tabletti sisältää:
–
–

värimataraa (Radix rubia) jauheena 200 mg
tehosteaineita 50 mg

Tuote sisältää 14 prosenttia sakkaroosia (mukaan lukien inverttisokeri).
Perusteet
Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön, 30. ryhmän
1 a huomautuksen sekä CN-koodien 2106, 2106 90 ja 2106 90 98 nimiketekstin mukaan.
Tuotteen, jota ei ole valmistettu terapeuttisiin tai ennalta ehkäiseviin tarkoituksiin, katsotaan olevan
harmonoidun järjestelmän selityksissä, nimike 21.06, tarkoitettu lisäravinne.
Komission asetus (ETY) N:o 1422/90, EYVL L 137, 30.5.1990, s. 5. Muutettu komission asetuksella
(EY) N:o 936/1999, EYVL L 117, 5.5.1999, s. 9.

2106 90 98
Jauheen muodossa oleva tuote sokerivalmisteiden valmistusta varten. Koostumus:
–
–
–
–

84,4 painoprosenttia dehydratoitua munanvalkuaista
(proteiinipitoisuus yhteensä: 69,1 painoprosenttia)
14,6 painoprosenttia maltodekstriiniä (tärkkelyksenä ilmaistuna: 9,3 painoprosenttia)
1 painoprosentti gelatiinia

Perusteet
Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön, 21. ryhmän
2 lisähuomautuksen sekä CN-koodien 2106, 2106 90 ja 2106 90 98 nimiketekstin mukaan.
Tuote ei ole koodiin 2106 10 80 kuuluva proteiinitiiviste.
Komission asetus (ETY) N:o 2399/91, EYVL L 220, 8.8.1991, s. 5. Muutettu komission asetuksella (EY)
N:o 936/1999, EYVL L 117, 5.5.1999, s. 9. Muutettu komission asetuksella (EY) N:o 1179/2009, EUVL
L 317, 3.12.2009, s. 1.

2106 90 98
Veden ja maitorasvan emulsiona oleva ravintovalmiste, jonka koostumus on seuraava:
–
–
–

maitorasva
vesi
natriumkaseinaatti

38,5 %
52,4 %
5,0 %
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–
–
–

liivate
suola
emulgaattorit

2,0 %
1,5 %
0,6 %

Tuotetta, joka ulkonäöltään, kiinteydeltään, väriltään ja maultaan muistuttaa voita, käytetään
vähärasvaisena levitteenä.
Perusteet
Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön sekä CN-koodien 2106,
2106 90 ja 2106 90 98 nimiketekstin mukaan.
Ottaen huomioon maitorasvan ja muiden kuin maidon luontaisten ainesosien vähäisen pitoisuuden,
valmistetta ei voida luokitella koodin 0405 tuotteeksi.
Komission asetus (ETY) N:o 1533/92, EYVL L 162, 16.6.1992, s. 5. Muutettu komission asetuksella
(EY) N:o 705/2005, EUVL L 118, 5.5.2005, s. 18. Muutettu komission asetuksella (EY) N:o 1179/2009,
EUVL L 317, 3.12.2009, s. 1.

2106 90 98
Siirappimaisen nesteen muodossa oleva valmiste, jossa on appelsiinin maku ja haju, noin
58 painoprosenttia sokeria sisältävä ja haihtuvien öljyjen pitoisuus 0,25 ml/100 g.
Laimennettaessa tuote vedellä saadaan juoma.
Perusteet
Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön sekä CN-koodien 2106,
2106 90 ja 2106 90 98 nimiketekstin mukaan.
Tuote on erityisesti korkean haihtuvien öljyjen pitoisuutensa vuoksi menettänyt nimikkeen 2009
hedelmämehun luonteen.
Katso myös harmonoidun järjestelmän selitykset, nimike 2009 7 kohta 4 alakohta ja nimike 2106
3 kohta 12 alakohta.
Komission asetus (ETY) N:o 1637/94, EYVL L 172, 7.7.1994, s. 3. Muutettu komission asetuksella (EY)
N:o 936/1999, EYVL L 117, 5.5.1999, s. 9.

2106 90 98
Elintarvikevalmiste, jonka koostumus on seuraava:
–
–
–
–
–

74 painoprosenttia maitorasvaa
5 painoprosenttia täysmunajauhoa
4 painoprosenttia viinietikkaa
1,5 painoprosenttia suolaa
15,5 painoprosenttia vettä

Jäähdytetty tuote on vaaleankeltainen muodoltaan harkkomainen kappale, joka tuntuu rasvaiselta.
Perusteet
Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön määräysten, 4. ryhmän 2 b
huomautuksen, 15. ryhmän 1 c huomautuksen sekä CN-koodien 2106, 2106 90 ja 2106 90 98
nimiketekstien mukaan.
Komission asetus (EY) N:o 287/97, EYVL L 48, 19.2.1997, s. 5.
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2106 90 98
Levitettävät ravintorasvat, joissa on 70–80 painoprosenttia maitorasvaa ja 20–30 painoprosenttia
kasvirasvaa, yleensä 500 gramman vähittäismyyntipakkauksissa.
Tuotetta saadaan joko sekoittamalla voita (nimike 0405) ja kasvirasvaa (15. ryhmä) tai sekoittamalla
kermaa (nimike 0401) ja kasvirasvaa (15. ryhmä) ja kirnuamalla sekoittamisen jälkeen.
Perusteet
Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön määräysten, 4. ryhmän 2 b
huomautuksen, 15. ryhmän 1 c huomautuksen sekä CN-koodien 2106, 2106 90 ja 2106 90 98
nimiketekstien mukaan.
Komission asetus (EY) N:o 287/97, EYVL L 48, 19.2.1997, s. 5.

2106 90 98
Jauheena oleva elintarvikevalmiste, joka koostuu seuraavien aineiden sekoituksesta:
–
–
–
–

juustojauhe
herajauhe
laktoosi
suola

painoprosenttia
55,3
38,7
4,0
2,0.

Perusteet
Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön sekä CN-koodien 2106,
2106 90 ja 2106 90 98 nimiketekstin mukaan.
Komission asetus (EY) N:o 1196/97, EYVL L 170, 28.6.1997, s. 13.

2106 90 98
Jauheena oleva elintarvikevalmiste, joka koostuu seuraavien ainesten sekoituksesta:
–
–
–
–
–

Cheddar-juustojauhe
herajauhe
kirnupiimäjauhe
suola
dinatriumfosfaatti

painoprosenttia
46–56
16–21
16–21
6–9
2–5.

Perusteet
Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön sekä CN-koodien 2106,
2106 90 ja 2106 90 98 nimiketekstin mukaan.
Komission asetus (EY) N:o 1196/97, EYVL L 170, 28.6.1997, s. 13.

2106 90 98
Kapselien
muodossa
oleva
lisäravinne,
jossa
on
maltodekstriiniä
(70 %),
magnesiumstearaattia (3 %) ja askorbiinihappoa (0,5 %) ja johon on lisätty maitohappokäytteitä
(Bifidobacterium breve ja B. longum, Lactobacillus acidophilus ja L. rhamnosus, noin biljoona/g).
Perusteet
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Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön sekä CN-koodien 2106,
2106 90 ja 2106 90 98 nimiketekstien mukaan.
Komission asetus (EY) N:o 1264/98, EYVL L 175, 19.6.1998.

2106 90 98
Valmiste, joka koostuu vesiliuoksesta, josta on vettä noin 84 painoprosenttia, sokeria
16 painoprosenttia ja sitruunahappoa 0,2 painoprosenttia. Tuote, jonka säilytysaika on rajattu, on
pakkaamaton.
Perusteet
Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön sekä CN-koodien 2106,
2106 90 ja 2106 90 98 nimiketekstien mukaan.
Tuote ei kuulu nimikkeeseen 2202, koska se ei ole välittömästi kulutettavissa juomana.
Komission asetus (EY) N:o 1836/1999, EYVL L 224, 1.4.1999, s. 24.

2106 90 98
Öljymäinen levitettävä tahna, joka sisältää (painoprosentteina):
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

vettä
23,3
tomaattisosetta
17,7
juustoa
15,4
salamia
11,3
tomaattijauhetta
9,6
voita
6,0
jogurttia
3,6
valkosipulivalmistetta
2,8
makeutettua herajauhetta 2,4
keittosuolaa
2,3
kaprista
1,3
oliiviöljyä
1,2

sekä pieniä määriä emulgointiaineita, sokeria, pippuria, oreganoa, persiljaa, makuaineita, lesitiiniä ja
kalium-sorbaattia.
Valmiste on välituote, jota käytetään elintarviketeollisuudessa.
Perusteet
Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön sekä CN-koodien 2106,
2106 90 ja 2106 90 98 nimiketekstien mukaan.
Tuotetta ei voida pitää nimikkeeseen 2103 kuuluvana kastikkeena tai maustamisvalmisteena, koska se
on välituote ja koska sitä ei lisätä ruokaan kypsennyksen tai tarjoilun yhteydessä. Sitä ei myöskään
pidetä nimikkeeseen 2103 kuuluvana eräiden ruokalajien maustamiseen käytettävänä valmisteena
(katso nimikettä 2103 koskevat HS-selitykset, kohta A).
Komission asetus (EY) N:o 1380/2002, EYVL L 200, 30.7.2002, s. 12.
2106 90 98
Viskoosinen valmiste, jonka Brix-arvo on 69 ja jonka koostumus on painoprosentteina ilmaistuna:
–
–

glukoosisiirappia
maitotiivistettä

32,2
26,6
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–
–
–
–
–
–

sokeria
vettä
kermaa
fariinisokeria
maitoa
voita

18
12,4
4,2
3,2
1,1
1,1

ja pieniä määriä suolaa, sakeuttamisaineita, säilöntäaineita, vaahtoutumisenestoaineita ja makuaineita.
Tuotetta käytetään jäätelön valmistuksessa antamaan sille marmoroitu ulkonäkö ja toffeen makua.
Tuote on pakattu 20 kilon pakkauksiin.
Perusteet
Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön yleisten tulkintasääntöjen 1 ja 6 sekä CN-koodien 2106,
2106 90 ja 2106 90 98 mukaisesti.
Ottaen huomioon tuotteen koostumus, erityisesti sen suuri sokeripitoisuus ja maitoaineiden vähäinen
määrä, tuotetta ei voida pitää nimikkeiden 0401–0404 tuotteisiin perustuvana elintarvikevalmisteena.
Tämän vuoksi sitä ei voida luokitella nimikkeeseen 1901 (ks. myös HS-selitykset, 19 ryhmä,
yleisohjeita, poikkeus d).
Tuotetta ei voida pitää nimikkeeseen 2103 kuuluvana kastikkeena tai maustamisvalmisteena, koska
sitä ei lisätä ruokaan kypsennyksen tai tarjoilun yhteydessä. Sitä ei myöskään pidetä
nimikkeeseen 2103 kuuluvana eräiden ruokalajien maustamiseen käytettävänä valmisteena
(ks. HS-selitykset, nimike 2103, kohta A).
Komission asetus (EY) N:o 627/2003, EUVL L 90, 8.4.2003, s. 34.

2106 90 98
Valmiste, jossa on (painoprosentteina ilmaistuna)
sakkaroosia
kaakaovoita

90
10

Valmiste on vaalean kellertävä, erittäin makea, kaakaovoin makuinen karkea jauhe.
Perusteet
Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön sekä CN-koodien 2106,
2106 90 ja 2106 90 98 nimiketekstien mukaisesti.
Tämä elintarvikevalmiste soveltuu ihmisravinnoksi, ja se on tahmean jauheen muodossa (harmonoidun
järjestelmän nimikettä 2106 koskevien selitysten B kohta).
Komission asetus (EY) N:o 227/2006, EUVL L 39, 10.2.2006, s. 3.
2106 90 98
Valmiste, jossa on (painoprosentteina ilmaistuna)
sakkaroosia
kaakaovoita

95
5

Valmiste koostuu valkoisista, makeista ja tahmeista kiteistä, jotka maistuvat hieman kaakaolle.
Perusteet
Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön sekä CN-koodien 2106,
2106 90 ja 2106 90 98 nimiketekstien mukaisesti.
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Tämä elintarvikevalmiste soveltuu ihmisravinnoksi, ja se on tahmeiden kiteiden muodossa
(harmonoidun järjestelmän nimikettä 2106 koskevien selitysten B kohta).
Komission asetus (EY) N:o 227/2006, EUVL L 39, 10.2.2006, s. 3.

2106 90 98
Valmiste, jossa on (painoprosentteina ilmaistuna)
valkoista sokeria
vehnäjauhoja

90
10

Perusteet
Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön sekä CN-koodien 2106,
2106 90 ja 2106 90 98 nimiketekstien mukaisesti.
Tämä elintarvikevalmiste soveltuu ihmisravinnoksi, ja se on luokiteltava alanimikkeeseen 2106 90 98.
Komission asetus (EY) N:o 227/2006, EUVL L 39, 10.2.2006, s. 3.
2106 90 98
32 × 21 mm kokoiset litteät liuskat, joiden valmistusaineet ovat (painoprosentteina):
natriumalginaatti
maltodekstriini
aromit
vesi
karrageeni
mikrokiteinen selluloosa
glyseriini

24–32
20–28
5–15
5–15
5–15
4–10
4–10

lesitiini, aspartaami, natriumsakariini, asesulfaami K, neohesperidiini DC, väri E 102, väri E 133.
Tuotetta markkinoidaan hengityksenraikastajaliuskoina, jotka asetetaan liukenemaan kielen päälle.
Perusteet
Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön määräysten ja CN-koodien
2106, 2106 90 ja 2106 90 98 nimiketekstien mukaisesti.
Tuotetta ei voida luokitella nimikkeeseen 3306 kuuluvaksi suunhoitovalmisteeksi, koska siihen ei sisälly
erityisiä aineosia, jotka edistäisivät suuontelon puhtautta.
Tuote
on
luokiteltava
nimikkeeseen
2106
kuuluvaksi
ihmisravinnoksi
tarkoitetuksi
elintarvikevalmisteeksi, sillä sen sisältämillä aineilla on ravintoarvoa (ks. harmonoidun järjestelmän
nimikettä 2106 koskevien selitysten ensimmäisen kohdan A alakohta ja toisen kohdan B alakohdan
9 kohta).
Komission asetus (EY) N:o 903/2007, EUVL L 196, 28.7.2007, s. 35.
2106 90 98
Tuote, joka sisältää (painoprosentteina):
–
–
–
–
–

ohranorasta, jauheena
hunajaa
vehnänorasta, jauheena
alfalfaa, jauheena
steariinihappoa

28,8
27,5
21,5
21,5
0,4
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–
–

pippuria
kromipikolinaattia

0,25
0,01 (eli 8,7 μg Cr tablettia kohden).

Tuote esitetään tullille vähittäismyyntiin tarkoitettuina tabletteina, ja sitä käytetään lisäravinteena
(yksi tabletti kaksi kertaa päivässä).
Perusteet
Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön sekä CN-koodien 2106,
2106 90 ja 2106 90 98 nimiketekstien mukaisesti.
Koska tuote ei täytä 19 ryhmän 2 huomautuksen b kohdan 2 alakohdan vaatimuksia koostumuksensa
vuoksi, sitä ei voida luokitella 19 ryhmään.
Tuote ei täytä 30 ryhmän 1 lisähuomautuksen vaatimuksia, koska siinä ei ole mitään mainintaa käytöstä
tiettyjä tauteja vastaan eikä vaikuttavien aineiden pitoisuudesta. Sen vuoksi sitä ei tulisi pitää nimikkeen
3004 yrttilääkevalmisteena.
Tuote katsotaan sen vuoksi nimikkeen 2106 muualle kuulumattomaksi elintarvikevalmisteeksi, jota
käytetään yleistä terveyttä tai hyvinvointia säilyttävänä lisäravinteena. (Ks. myös harmonoidun
järjestelmän selitykset, nimike 2106, toisen kappaleen 16 kohta).
Komission asetus (EU) N:o 42/2010, EUVL L 12, 19.1.2010, s. 2. Muutettu komission täytäntöönpanoasetuksella (EU) N:o 715/2012, EUVL L 210, 7.8.2012, s. 4.

2106 90 98
Siirappimainen maustettu neste, jonka painosta on
vettä
ruokosokeria
vadelmamehua
vadelmasosetta
makuaineita
väriaineita
ja jossa on apuaineita.

51,27 %
28,40 %
10,60 %
8,20 %
0,18 %
0,02 %

Vedellä tai alkoholilla laimentamisen jälkeen valmiste soveltuu juotavaksi cocktailina.
Perusteet
Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1 ja 6 tulkintasäännön sekä CN-koodien 2106, 2106 90 ja
2106 90 98 nimiketekstien mukaisesti.
Koska tuotetta ei voida juoda sellaisenaan, luokittelu 22 ryhmään juomana ei tule kyseeseen.
Koska tuote sisältää enemmän hedelmämehua ja -sosetta, sen koostumus on monimutkaisempi kuin
CN-koodiin 2106 90 59 kuuluvien maustettujen sokerisiirappien.
Sen vuoksi tuote olisi luokiteltava CN-koodiin 2106 90 98 juomien valmistukseen tarkoitettuna
valmisteena. Ks. myös harmonoidun järjestelmän selitykset, nimike 2106, 12 kohta.
Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 497/2011, EUVL L 134, 21.5.2011, s. 11.

2106 90 98
Vähittäismyyntimuodossa olevat eriväriset eläinten muotoiset, keskimäärin noin 950 mg
painavat tabletit, joista kukin sisältää (painoprosentteina)

21-41

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

sakkaroosia 61
tärkkelystä 2,4.
Lisäksi kussakin tabletissa on
A-vitamiinia (50 % retinoliasetaattina: 375 μg ja 50 % beeta-karoteenina: 2 252 μg)
B1-vitamiinia 1,05 mg
B2-vitamiinia 1,2 mg
B3-vitamiinia 13,5 mg
B6-vitamiinia 1,05 mg
B9-vitamiinia 300 μg
B12-vitamiinia 4,5 μg
C-vitamiinia 60 mg
D-vitamiinia 10 μg
E-vitamiinia 10 mg.

Tableteissa on lisäksi seuraavia aineita: steariinihappoa, maleiinihappoa, magnesiumstearaattia,
natriumbisulfiittia, gluteenia, puuvillansiemenöljyä, piidioksidia, sitruunahappoa, gelatiinia, kalsiumkarbonaattia, mono- ja diglyseridejä, luonnollisia ja keinotekoisia hajusteita ja elintarvikeväriaineita.
Pakkausmerkinnässä mainittu suositeltava päivittäinen annos on yksi tabletti.
Merkinnän mukaan tuote on tarkoitettu ihmisravinnoksi.
Perusteet
Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön, 29 ryhmän 1
huomautuksen, 30 ryhmän 1 lisähuomautuksen sekä CN-koodien 2106, 2106 90 ja 2106 90 98
nimiketekstien mukaan.
Koostumuksensa takia tuotteella ei ole nimikkeeseen 1704 kuuluvien sokerivalmisteiden ominaisuuksia
(ks. myös Harmonoidun järjestelmän selittävät huomautukset, 17 ryhmä, yleisohjeet, b alakohta.
Koska tuotteessa on aineita, joita ei mainita 29 ryhmän 1 huomautuksen a, b, c, f tai g alakohdassa,
sitä ei voida luokitella tähän ryhmään.
Tuote ei täytä 30 ryhmän 1 lisähuomautuksen vaatimuksia, koska siinä ei ole mitään mainintaa käytöstä
tiettyjen sairauksien, vaivojen tai niiden oireiden lievittämiseksi, eikä sitä voida siksi luokitella
nimikkeeseen 3004.
Ominaisuuksiensa vuoksi tuote on luokiteltava elintarvikevalmisteena nimikkeeseen 2106.
Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 826/2011, EUVL L 211, 18.8.2011, s. 7.
2106 90 98
Tuote, jonka koostumus on seuraava (painoprosentteina):
–
–

osittain kuoritusta maidosta valmistettu mozzarellajuusto
kuorrutus
55

45

joka koostuu seuraavista:
–
–
–
–
–
–
–
–

(vehnä- ja riisi-)jauho
vesi
kuivattu koko muna
keskirasvainen kova juusto
suola
mausteet/aromiaineet
inuliini
sakeuttamisaine (E464)

25–30
20–25
<2
<2
<2
<2
<2
<2
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–
–

kaurakuitu
auringonkukkaöljy

<2
<2

Tuote koostu juustopalasta tai -suikaleista, jotka on kuorrutettu useassa vaiheessa ennen niiden
pakkaamista ja jäädyttämistä. Tuote sisältää yrttejä ja mausteita, eikä sitä ole kypsennetty tai
esipaistettu.
Tuote esitetään tullille jäädytettynä, yleensä muovipussiin ja/tai kartonki-pakkaukseen pakattuna.
Ennen kulutusta se uppopaistetaan öljyssä, ja se on tarkoitettu nautittavaksi kuumana pikkupurtavana.
Perusteet
Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1 ja 6 yleisen tulkinta-säännön sekä CN-koodien 2106,
2106 90 ja 2106 90 98 nimiketekstien mukaisesti.
Tuotteen määräävänä tekijänä on kuorrutus, jonka osuus on yli 50 painoprosenttia. Sen vuoksi
luokittelu 4 ryhmään ei tule kyseeseen, koska tuotteella ei ole enää juuston ominaisuutta.
Tuote on sen vuoksi luokiteltava CN-koodiin 2106 90 98 muualle kuulumattomaksi elintarvikevalmisteeksi.
Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 455/2012, EUVL L 141, 31.5.2012, s. 5.

2106 90 98
Mikro-organismiviljelmät, jotka esitetään tullille gelatiinikapseleina vähittäismyyntipakkauksissa.
Kukin kapseli sisältää seuraavia aineita (painoprosentteina ilmaistuna):
–
–
–
–
–
–
–
–

L. rhamnosus
3,36
L. acidophilus
3,36
L. plantarum
0,84
B. lactis
0,84
maltodekstriini
50,6
mikrokiteinen selluloosa 10
maissitärkkelys
30
magnesiumstearaatti
1

Pakkausmerkinnän mukaan tuote esitetään tullille ihmisravinnoksi tarkoitettuna ravintolisänä
Perusteet
Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön, 30 ryhmän 1
huomautuksen a alakohdan sekä CN-koodien 2106, 2106 90 ja 2106 90 98 nimiketekstien mukaisesti.
Tuote on elintarvikevalmiste, joka esitetään tullille kapseleina. Tuotteen kapselipäällys ja sisältö
määrittävät tuotteen käyttötarkoituksen ja ominaisuuden ravintolisänä (ks. Euroopan unionin
tuomioistuimen yhdistetyt asiat C-410/08, C-411/08 ja C-412/08, Swiss Caps, Kok. 2009, s. I-11991,
29 ja 32 kohta).
Näin ollen tuote on luokiteltava nimikkeeseen 2106 muualle kuulumattomaksi elintarvikevalmisteeksi
(ks. myös harmonoidun järjestelmän selitykset, nimike 2106, 16 kohta).
Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 727/2012, EUVL L 213, 10.8.2012, s. 5.

2106 90 98
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Kestävästi ja suojatusti mikrokapseloitu hienojakeinen, sumutuskuivattu vaaleanruskea jauhe,
jossa on (painoprosentteina ilmaistuna):
puhdistettua tonnikalaöljyä

48

natriumkaseinaattia

24

dekstroosimonohydraattia

10

muunnettua tärkkelystä

10

natriumaskorbaattia

5

vettä

3

ja jossa on pieniä määriä luonnollisia tokoferoleja, lesitiiniä, d1-alfatokoferolia ja askorbyyli-palmitaattia.
Tuotetta käytetään kohottamaan omega-3-rasvahappojen pitoisuutta elintarvikevalmisteissa.
Perusteet
Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön sekä CN-koodien 2106,
2106 90 ja 2106 90 98 nimiketekstien mukaisesti.
Tuote sisältää puhdistettua tonnikalaöljyä ja suuren määrän (vähintään 50 prosenttia) muita aineksia.
Vaikka nimikkeen 1517 tuotteet saavat sisältää pieniä määriä muita aineita (ks. harmonoidun
järjestelmän selitykset, nimike 1517, toinen kappale), luokittelu mainittuun nimikkeeseen ei tule
kyseeseen, sillä tuote on koostumuksensa vuoksi menettänyt kyseisen nimikkeen syötävän öljyn
ominaisuudet.
Sen vuoksi tuote on luokiteltava nimikkeeseen 2106 muualle kuulumattomaksi elintarvike-valmisteeksi
(ks. myös harmonoidun järjestelmän selitykset, nimike 2106, B kohta).
Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1127/2012, EUVL L 331, 1.12.2012, s. 13.

2106 90 98
Tuote, joka esitetään tullille gelatiinikapseleina vähittäismyyntipakkauksissa. Kukin kapseli
sisältää seuraavat ainesosat:
–
–
–
–
–

kissankynnen (Uncaria tomentosa) jauhettu kuori500 mg
askorbyylipalmitaatti
57 mg
mikrokiteinen selluloosa
79 mg
riisijauho
17 mg
piidioksidi
32 mg

Tuote sisältää tärkkelystä/glukoosia noin 17 painoprosenttia.
Pakkausmerkinnän mukaan tuote esitetään tullille ihmisravinnoksi tarkoitettuna ravintolisänä.
Perusteet
Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön, 30 ryhmän 1
huomautuksen a alakohdan, 30 ryhmän 1 lisähuomautuksen sekä CN-koodien 2106, 2106 90 ja 2106
90 98 nimiketekstien mukaan.
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Koska tuotteeseen sisältyvän yhden tai useamman aktiivisen aineen pitoisuutta ei ilmoiteta etiketissä,
pakkauspäällyksessä tai mukana seuraavissa käyttöohjeissa, 30 ryhmän 1 lisähuomautuksen
vaatimukset eivät täyty. Näin ollen luokittelu nimikkeen 3004 lääkkeeksi ei tule kyseeseen.
Tuote on elintarvikevalmiste, joka esitetään tullille kapseleina. Tuotteen kapselipäällys ja sisältö
määrittävät tuotteen käyttötarkoituksen ja ominaisuuden (ks. Euroopan unionin tuomioistuimen tuomio
yhdistetyissä asioissa C- 410/08–C-412/08, ”Swiss Caps”, Kok. [2009], s. I-11991, 29 ja 32 kohta).
Sen vuoksi tuote on luokiteltava CN-koodiin 2106 90 98 muualle kuulumattomaksi
elintarvikevalmisteeksi (ks. myös harmonoidun järjestelmän selitykset, nimike 2106, 16 kohta).
Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 387/2013, EUVL L 117, 27.4.2013, s. 14.
2106 90 98
Tuote koostuu seuraavista ainesosista (painoprosentteina ilmaistuna):
- vettä 41,6
- sokeria 18,1
- glyseriiniä15,1
- sitruunahappoa 13,9
- maltodekstriiniä 4,1
- askorbiinihappoa 3,0
- stevioliglykosideja 1,8
- luontaisia makuaineita 1,1
- pieniä määriä B6- ja B12-vitamiinia ja foolihappoa (B9).
Tuote on maku- ja väriaineita sisältävä alkoholiton neste, jota käytetään laimennuksen jälkeen
ravintolisänä. Sitä ei voi juoda sellaisenaan.
Tuote esitetään tullille immuunijärjestelmän vahvistamiseen ja ihmiskehon energianlähteenä
käytettäväksi. Tuotteen päivittäisannos on kaksi millilitraa, ja se on laimennettava ennen käyttöä.
Päivittäisannos sisältää 40 mg C-vitamiinia, 1 mg B6-vitamiinia, 200 μg foolihappoa ja 2 μg B12vitamiinia.
Tuote esitetään vähittäismyyntiin tarkoitetussa 60 ml muovipullossa, jossa on tiputusosa.
Perusteet
Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön sekä CN-koodien 2106,
2106 90 ja 2106 90 98 nimiketekstien mukaisesti.
Luokittelu 30 ryhmän lääkkeeksi ei tule kyseeseen, sillä tuotteessa ei ole mainintaa tietyistä taudeista,
sairauksista tai niiden oireista, joihin sitä käytetään. Näin ollen tuote ei täytä 30 ryhmän 1
lisähuomautuksen ensimmäisen kohdan a alakohdan vaatimuksia.
Luokittelu 22 ryhmän juomaksi ei tule kyseeseen, sillä tuotetta ei voi juoda sellaisenaan (ks. myös
yhdistetyn nimikkeistön selittävät huomautukset, 22 ryhmä, yleisohjeet, toinen kohta, toinen virke).
Tuote sisältää makeutusainetta, eri vitamiineja ja suuren määrän glyseriiniä. Sen koostumus on näin
ollen monimutkaisempi kuin alanimikkeiden 2106 90 30 –2106 90 59 sokerisiirapeilla (ks. myös
harmonoidun järjestelmän selitykset, nimike 2106, 12 kohta).
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Tuotteen tietty käyttötarkoitus käy ilmi myös sen pakkauksesta ja merkinnästä, jotka osoittavat, että se
on tarkoitettu vähittäismyyntiin ja ravintolisänä käytettäväksi. Tuotteen objektiiviset ominaisuudet ja
ominaispiirteet, erityisesti sen koostumus, sekä sen muoto tullille esitettäessä osoittavat selvästi, että
se on tarkoitettu käytettäväksi erityisesti immuunijärjestelmän vahvistamiseen eikä sokerisiirapeille
tyypilliseen yleisempään käyttöön.
Tuote on sen vuoksi luokiteltava CN-koodiin 2106 90 98 muuksi elintarvikevalmisteeksi.
Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2018/837, EUVL L 141, 7.6.2018, s. 1-3.
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22. Ryhmä

2202 10 00
Alkoholiton juoma, joka koostuu hiilihapotetusta vedestä, sukroosista, glukoosista, sitruunahaposta,
tauriinista (0,4 %), glukuronilaktonista (0,24 %), kofeiinista (0,03 %), inositolista, vitamiineista,
makuaineista ja väriaineista. Juoma on pakattu 250 ml:n vetoisiin tölkkeihin ja se on sellaisenaan
juotavissa ns. energiajuomana.
Perusteet
Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön, 22 ryhmän
3 huomautuksen ja 22 ryhmän 1 lisähuomautuksen sekä CN-koodien 2202 ja 2202 10 00
nimiketekstien mukaan.
Vaikka tuote sisältää mm. tauriinia, kofeiinia ja vitamiineja, se luokitellaan yhä
nimikkeeseen 2202 10 00 (ks. harmonoidun järjestelmän selitykset, nimike 2202, osa A, kohta 2 ja
yhdistetyn nimikkeistön selittävät huomautukset, CN-koodi 2202 10 00).
Komission asetus (EY) N:o 1224/2003, EUVL L 172, 10.7.2003, s. 4.

2202 90 10
Nestemäinen valmiste, joka sisältää natrium- ja kalsiumkaseinaatteja, soijaproteiineja, soijalesitiiniä,
maissi- ja soijaöljyä, keskipitkiä triglyseridiketjuja, maltodekstriinejä, mineraalisuoloja, vitamiineja ja
vettä, joka voidaan antaa myös enteroskoopin avulla.
Perusteet
Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön määräysten, 30. ryhmän 1
a huomautuksen sekä CN-koodien 2202, 2202 90 ja 2202 90 10 nimiketekstin mukaan.
Komission asetus (ETY) N:o 184/89, EYVL L 23, 27.1.1989, s. 19.

2202 90 10
Porkkanamehu, maitohappokäymisen avulla valmistettu, kulutukseen soveltuva juoma.
Perusteet
Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön sekä CN-koodien 2202,
2202 90 ja 2202 90 10 nimiketekstin mukaan.
Maitohappokäymisen ja siitä aiheutuvan pH-arvon alenemisen seurauksena tuote on menettänyt
alkuperäisen nimikkeen 2009 vihannesmehun luonteen (ks. myös harmonoidun järjestelmän selitykset,
nimike 20.09, 3 ja 7 kohta).
Komission asetus (ETY) N:o 3513/92, EYVL L 355, 5.12.1992, s. 12.

2202 90 10
Alkoholiton juoma, joka soveltuu välittömään kulutukseen ja jossa on (painoprosentteina):
persikkasosetta
porkkanamehutiivistettä
omenamehutiivistettä

31
28
12
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päärynäsosetta
ananasmehutiivistettä
greippimehutiivistettä
päärynämehutiivistettä

7
7
4
3

sekä appelsiinin hedelmälihaa, acerolakirsikkasosetiivistettä, omenakuitua ja sitruunamehutiivistettä.
Tämän tuotteen ainesosat on pastöroitu ja täytetty pieniin astioihin (100 ml) vähittäismyyntiä varten.
Perusteet
Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön, 22 ryhmän 3
huomautuksen sekä CN- koodien 2202, 2202 90 ja 2202 90 10 nimiketekstien mukaisesti.
Koska tuote saadaan useiden hedelmämehutiivisteiden ja yhden kasvismehutiivisteen sekoituksesta ja
siihen on lisätty hedelmäsoseita, tuote on menettänyt nimikkeen 2009 hedelmämehun alkuperäisen
ominaisuuden (ks. harmonoidun järjestelmän selitykset, nimike 2009).
Tuote esitetään tullille alkoholittomana juomana, jossa on hedelmämehutiivisteitä, kasvismehutiivistettä
ja hedelmäsoseita.
Sen vuoksi tuote on luokiteltava CN-koodiin 2202 90 10.
Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1232/2013, EUVL L 322, 3.12.2013, s. 15.

2202 90 91
Nestemäinen, käynyt tuote, jolla on seuraavat analyyttiset ominaisuudet (painoprosentteina):
–
–
–
–
–
–
–

vettä
81
sakkaroosia
15
laktoosia
1,5
proteiinia
1,2
maitohappoa
0,6
dekstroosia
0,4
rasvan kokonaismäärä
ja pieniä määriä makuaineita.0,1

Tuote on pakattu 65 ml vetävään pulloon ja se on valmista juotavaksi.
Perustelut
Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön, 4 ryhmän 1 huomautuksen
sekä CN-koodien 2202, 2202 90 ja 2202 90 91 nimiketekstien mukaan.
Maidon luonnollisten ainesosien vähäisten määrien ja suuren vesipitoisuuden vuoksi tuotetta ei voida
pitää 4 ryhmän tuotteena. Koska tuote on valmista juotavaksi, se kuuluu nimikkeeseen 2202.
Komission asetus (EY) N:o 306/2001, EYVL L 44, 15.2.2001, s. 25.

2202 90 91
Käyneisiin maitotuotteisiin perustuva nestemäinen tuote, johon on lisätty kasvisteroleita ja
hedelmävalmisteesta saatua hedelmäaromia.
Tuotteen koostumus on seuraava (painoprosenttia):
–
–

sakkaroosia/glukoosisiirappia12,2
laktoosia
2,5
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–
–
–
–
–

proteiinia
2,6
rasvaa
2,2
kasvisteroleita (stanoliestereitä)3
maitorasvapitoisuus alle
0,2
kosteuspitoisuus
76,9
ja lisäksi vähäisiä määriä vitamiineja ja aromivalmisteita.

Tuotetta on saatavilla eri makuina (esim. mansikka tai appelsiini). Hedelmävalmiste koostuu
hedelmämehutiivisteestä saadusta hedelmämehusta, johon on lisätty stabilointiainetta (pektiiniä).
Tuote on pakattu 65 ml:n pulloihin ja se on tarkoitettu nautittavaksi sellaisenaan juomana.
Perusteet
Luokitus määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön sekä CN-koodien 2202,
2202 90 ja 2202 90 91 nimiketekstien mukaisesti.
Koska tuote voidaan nauttia sellaisenaan juomana, se kuuluu nimikkeeseen 2202.
Tuote ei kuulu nimikkeeseen 0403, koska stanoliesteri ei ole sellainen aine, jota saadaan lisätä
4 ryhmään kuuluviin tuotteisiin (ks. Harmonoidun järjestelmän 4 ryhmää koskevien selitysten
yleisohjeiden I kohdan toinen kohta). Sen vuoksi tuotetta ei voida pitää nimikkeeseen 0403 kuuluvana
nestemäisenä jogurttina, joka on maustettu tai johon on lisätty hedelmiä, pähkinöitä tai kaakaota.
Tuote ei myöskään kuulu nimikkeeseen 1901, koska sillä on 22 ryhmään kuuluvan juoman
ominaisuudet (ks. Harmonoidun järjestelmän nimikettä 1901 koskevien selitysten III kohdan toinen
kohta).
Komission asetus (EY) N:o 161/2007, EUVL L 51, 20.2.2007, s. 5.

2202 90 95
Käyneisiin maitotuotteisiin perustuva nestemäinen tuote, johon on lisätty hedelmä- ja viljahiutaleita
ja joka sisältää (painoprosentteina):
–
–
–
–
–
–

jogurttia (maitorasvapitoisuus 1,9 painoprosenttia)78,9
sokeria
8,4
vettä
7,4
persikkaa
4,3
vehnähiutaleita
0,6
ruishiutaleita
0,3

ja vähäisiä määriä aromivalmisteita (makuaineita), karoteenia (väriainetta) ja elintarvikkeissa
käytettäviä mikro-organismeja.
Tuote on pakattu 400 gramman muovipulloon, ja se on tarkoitettu sellaisenaan juotavaksi.
Perusteet
Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön sekä CN-koodien 2202,
2202 90 ja 2202 90 95 nimiketekstien mukaisesti.
Tuotteen luokittelu nimikkeen 0403 nestemäiseksi jogurtiksi ei tule kyseeseen, koska viljahiutaleet eivät
ole aineita, joita voidaan lisätä 4 ryhmän tuotteisiin (ks. harmonoidun järjestelmän selitykset, 4 ryhmä,
yleisohjeet, kohta I, toinen kappale). Vilja ei myöskään täytä nimikkeen 0403 nimiketekstin vaatimuksia,
sillä sitä ei voida pitää lisättynä hedelmänä, pähkinänä tai kaakaona.
Tuote ei myöskään kuulu nimikkeeseen 1901, koska sillä on 22 ryhmään kuuluvan juoman
ominaisuudet (ks. harmonoidun järjestelmän selitykset, nimike 1901, kohta III, toinen kappale).
Koska tuote voidaan nauttia sellaisenaan juomana, se kuuluu nimikkeeseen 2202.
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Sen vuoksi tuote on luokiteltava nimikkeen 2202 ”muuksi alkoholittomaksi juomaksi”.
Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 766/2013, EUVL L 214, 9.8.2013, s. 3.

2202 99/ 1.
Päärynänektari ja aprikoosinektari, jotka koostuvat murskatuista ja siivilöidyistä (homogenoiduista)
kokonaisista hedelmistä (kuoret ja kivet poistettu) ja suunnilleen samasta määrästä lisättyä
sokerisiirappia ja jotka käytetään sellaisenaan juomana.
Luokittelusuositus.

2202 99/ 2.
Aloe vera -geeli, joka on nestemäisessä muodossa ja pakattuna vähittäismyyntiä varten muoviastiaan
(esim. litran vetoiseen). Tuotteen tärkein ainesosa on aloe vera -geeli, jonka lisäksi tuote sisältää
lisäaineita kuten sorbitolia, askorbiinihappoa, sitruunahappoa, kaliumsorbaattia, natriumbentsoaattia,
papaiinia, ksantaanikumia ja tokoferolia. Sitä käytetään terveysjuomana (60–120 ml 2 × /vrk) ja sen
pakkausselosteessa tai muussa tekstissä väitetään, että sillä voidaan vaikuttaa kolesteroliin, astmaan,
haavaumiin, ummetukseen, vilustumiseen, ruuansulatushäiriöihin, ripuliin, jne.
Luokittelusuositus.

2202 99/ 3.
Aloe vera -juomageeli (puhdas), joka on nestemäisessä muodossa ja pakattuna vähittäismyyntiä
varten muoviastiaan (esim. litran vetoiseen). Tuotteessa on 99,7 % puhdasta aloe vera -geeliä ja pieniä
määriä natriumbentsoaattia, kaliumsorbaattia ja sitruunahappoa. Tuotetta käytetään terveysjuomana
(25–50 ml/vrk) ja siitä saa useita eri vitamiineja, kivennäisaineita, entsyymejä ja aminohappoja; sen
pakkausselosteessa tai muussa tekstissä väitettään, että se lisää vastustuskykyä vilustumista vastaan
ja tuo helpotusta vatsan toimintahäiriöihin kuten ummetukseen ja ruuansulatushäiriöihin.
Luokittelusuositus.
2202 99/ 4.
Elektrolyyttivesiliuos, joka on pakattu vähittäismyyntiä varten muoviastiaan (esim. 250 ml vetävään).
Tuote sisältää dekstroosia, fruktoosia, hedelmän makuisia aromiaineita, kaliumsitraattia,
natriumkloridia, väriainetta ja vettä. Se on tarkoitettu annosteltavaksi ilman lisävalmistusta tai
laimentamista ja annettavaksi lapsille ripulin tai oksentelun jälkeen neste- ja kivennäisainetasapainon
palauttamiseksi.
Luokittelusuositus.

2202 99/ 5.
Alkoholiton juoma (koliikkivaivoihin tarkoitettu vesiliuos), joka on pakattu vähittäismyyntiä varten
100 ml:n tilavuiseen pulloon ja joka sisältää natriumbikarbonaattia (50 mg / 5 ml) ja terpeenitöntä
tillinsiemenöljyä (2,15 mg / 5 ml). Tuote on tarkoitettu vauvoille ja lapsille ja sitä otetaan sellaisenaan
laimentamattomina määräannoksina helpottamaan koliikkikipuja, ilmavaivoja ja liikahappoisuutta.
Suositeltu annos on lapsen iän mukaan 2,5–15 ml enintään kahdeksan kertaa päivässä.
Luokittelu perustuu 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön soveltamiseen.
Luokittelusuositus.
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2202 99/ 6.
Alkoholiton juoma, joka koostuu kookospähkinän mehusta eli kookosvedestä (80 %), vedestä,
sokerista, sitruunahaposta ja kaliummetabisulfiitista. Tuote on pakattu vähittäismyyntiä varten 400 ml
vetäviin tölkkeihin.
Luokittelu perustuu 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön soveltamiseen.
Luokittelusuositus.

2203 00 01
Kirkas, hieman vaahtoava tuote, jonka väri vaihtelee keltaisesta kullanruskeaan. Tuotteen
alkoholipitoisuus on 5,9 tilavuusprosenttia.
Se valmistetaan käymisen avulla vierteestä, jonka Plato-aste on 15,3. Käynyt liuos kirkastetaan ja
suodatetaan, ja siihen lisätään 3,34 % sokerisiirappia, 0,14 % aromaattisia aineita (joista 75 % saadaan
tequilasta), 0,11 % sitruunahappoa ja 0,002 % askorbiinihappoa. Tuote tuoksuu ja maistuu oluelta.
Tuote on tarkoitettu sellaisenaan kulutettavaksi. Se esitetään tullille oluena 330 ml:n/0,33 l:n pulloissa,
jotka on etiketöity asianmukaisesti.
Perusteet
Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön sekä CN-koodien 2203 00
ja 2203 00 01 nimiketekstin mukaisesti.
Tuote on juoma, jota voidaan pitää nimikkeeseen 2203 luokiteltavana maltaasta valmistettuna oluena.
Tuote on luokiteltava nimikkeeseen 2203, koska aromaattisena aineena lisätty alkoholi lisää
alkoholipitoisuutta ainoastaan 0,04 tilavuusprosenttia. Tämän vuoksi tuotetta ei voida luokitella
nimikkeeseen 2208.
Harmonoidun järjestelmän nimikettä 2203 koskevan selityksen mukaan sokeria, väriaineita,
hiilidioksidia ja muita aineita voidaan lisätä. Näin ollen nimikkeen 2203 oluita voidaan muun muassa
maustaa.
Komission asetus (EY) N:o 1967/2005, EUVL L 316, 2.12.2005, s. 7.

2205 10 tai 2205 90
"Marsala all'uovo", "Marsala alla mandorla” ja "Crema di Marsala all'uovo" -nimiset juomat, jotka
pohjautuvat Marsala-viiniin ja jotka on maustettu kananmunilla (tai manteleilla) ja aromaattisilla aineilla.
Luokittelusuositus.

2205 10/ 2.
Ginseng-tonic, juokseva ruskehtava neste, alkoholipitoisuudeltaan 11,5 tilavuusprosenttia, sisältää
standardoitua tiivistettyä ginseng-uutetta (noin 9 mg/ml), pomeranssisiirappia, sorbitolia ja viiniä
(tuoreista viinirypäleistä). Tuote on pakattu 250 ml:n lasipulloihin.
Katso myös luokittelusuositukset 1704 90/ 1. ja 2106 90/ 7.
Luokittelusuositus.

2206 00, 2206 00 59, 6911 00 ja 6911 10 00
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Samaan laatikkoon pakatut 0,7 litraa riisiviiniä (sake) sisältävä lasipullo, pieni posliinikannu ja
kolme pientä pikaria, myös posliinia, on luokiteltava yhdistettyyn nimikkeistöön seuraavasti:
– riisiviini (sake) CN-koodiin
2206 00
Muut käymisen avulla valmistetut juomat (esim. siideri, päärynäviini ja sima):
– muut:
– – kuohumattomat:
2206 00 59
– – – enintään 2 litraa vetävissä astioissa;
– kannu ja kolme pientä pikaria, posliiniset, CN-koodiin:
6911 00

Posliiniset pöytä- keittiö- ja muut talousesineet sekä toalettiesineet:

6911 10 00

– pöytä- ja keittiöesineet.

Komission asetus (ETY) N:o 1676/89, EYVL L 164, 15.6.1989, s. 7. Muutettu komission asetuksella
(EY) N:o 705/2005, EUVL L 118, 5.5.2005, s. 18.
2206 00 59
Tuote, joka koostuu tummanpunaisesta vaahtoamattomasta nesteestä, jossa ei ole sakkaa. Sen
alkoholipitoisuus on noin 16 tilavuusprosenttia, josta laboratorioanalyysin mukaan vähintään puolta ei
ole saatu rypäleistä.
Tuote on valmistettu rypäleen puristemehusta (grape must), johon lisätään käymisen aikana
juurikassokeria ja maissista saatua etyylialkoholia.
Parametriarvot:
–
–
–
–
–

sokereiden kokonaismäärä: 169,7 g/l,
sitruunahappo:
1,4 g/l,
viinihappo:
1,4 g/l,
omenahappo:
0,2 g/l,
etikkahappo:
0,3 g/l.

Tuote on maultaan makea, terävähkö, kirpeä, voimakasarominen ja hieman mausteinen.
Tuote on tarkoitettu sellaisenaan juotavaksi. Se on pakattu 0,75 litran pulloihin.
Perusteet
Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön, 22 ryhmän
5 lisähuomautuksen c kohdan, sekä CN-koodien 2206 00 ja 2206 00 59 nimiketekstin mukaisesti.
Tuote on luokiteltava nimikkeeseen 2206, vaikka se on väkevöity alkoholia lisäämällä, koska sillä on
yhä tähän nimikkeeseen kuuluvan tuotteen luonne (ks. harmonoidun järjestelmän selitykset,
nimike 2206, 3 kohta).
Tuotetta ei voida luokitella nimikkeeseen 2204 ”muuna viininä”, koska tuotteen suuri sitruunahappo- ja
sokeripitoisuus muuttaa sen luonnetta niin, ettei sitä voida pitää nimikkeen 2204 mukaisena tuoreista
rypäleistä valmistettuna viininä.
Harmonoidun järjestelmän selityksissä olevan nimikettä 2204 koskevan 1 kohdan 4 alakohdan mukaan
jälkiruokaviinit (väkevät viinit) tehdään joskus väkevämmiksi lisäämällä niihin alkoholia.
Tuotetta ei kuitenkaan voida pitää nimikkeessä 2204 tarkoitettuna väkevänä viininä, koska 22 ryhmän
5 lisähuomautuksen c kohdan mukaan vain viinintislauksesta saadun tuotteen lisääminen on sallittua.
Komission asetus (EY) N:o 600/2006, EUVL L 106, 19.4.2006, s. 5.

2207 10 00
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Denaturoimaton etyylialkoholi (etanoli), jonka alkoholipitoisuus on vähintään 80 tilavuusprosenttia ja
jossa on aktiivihiiltä enintään 20 prosenttia.
Perusteet
Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1, 3 b ja 6 yleisen tulkintasäännön sekä CN-koodien 2207
ja 2207 10 00 nimiketekstien mukaan.
Komission asetus (EY) N:o 1160/98, EYVL L 160, 4.6.1998, s. 22.
2207 20 00
Etyylialkoholin (88,5 %), etyyliasetaatin (5 %) ja veden sekoitus.
Sekoitukseen lisättyä etyyliasetaattia pidetään denaturoitumisaineena.
Perusteet
Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön sekä CN-koodien 2207 ja
2207 20 00 nimiketekstien mukaisesti.
Etyyliasetaatin lisääminen tekee tuotteesta ihmisravinnoksi soveltumattoman, mutta se soveltuu
kuitenkin teollisuuskäyttöön. Tuote on nimikkeen 2207 denaturoitu etyylialkoholi.
Komission asetus (EY) N:o 142/2002, EYVL L 24, 26.1.2002, s. 14.

2207 20 00
Etyylialkoholin (noin 90 %), etyyliasetaatin (noin 5 %) sekä aldehydien, korkeampien alkoholien
ja veden sekoitus.
Sekoitukseen lisättyä etyyliasetaattia pidetään denaturoitumisaineena.
Perusteet
Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön sekä CN-koodien 2207 ja
2207 20 00 nimiketekstien mukaisesti.
Etyyliasetaatin lisääminen tekee tuotteesta ihmisravinnoksi soveltumattoman, mutta se soveltuu
kuitenkin teollisuuskäyttöön. Tuote on nimikkeen 2207 denaturoitu etyylialkoholi.
Komission asetus (EY) N:o 142/2002, EYVL L 24, 26.1.2002, s. 14.

2207 20 00
Tuote, jonka koostumus on seuraava (painoprosentteina):
–
–
–
–

etyylialkoholi
vesi
eteeniglykoli
butanoni

yli 90,0
alle 7,4
1,3
1,3

Tuote on pakattu yhden ja kolmen litran pulloihin ja noin 100 litraa vetäviin säiliöihin.
Pakkausselosteen mukaan tuotetta voidaan käyttää sellaisenaan tai veteen laimennettuna muun
muassa jäätymisenestoaineena tai jäänpoistoaineena.
Perusteet
Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön yleisten tulkintasääntöjen 1 ja 6 sekä CN-koodien 2207 ja
2207 20 00 nimiketekstien mukaisesti.
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Koska tuotteeseen on lisätty butanonia ja jonkin verran eteeniglykolia, se ei sovellu ihmisravinnoksi,
mutta kylläkin teollisiin käyttötarkoituksiin.
Eteeniglykolia on niin vähän, ettei tuote ole ominaisuuksiltaan nimikkeeseen 3820 kuuluva
jäätymisenestoaine tai jäänpoistoaine.
Tästä syystä tuote on luokiteltava CN-koodiin 2207 20 00 kuuluvaksi denaturoiduksi etyylialkoholiksi.
Komission asetus (EY) N:o 334/2008, EUVL L 102, 12.4.2008, s. 20.
2207 20 00
Tuote, jonka koostumus on seuraava (painoprosentteina):
—etyylialkoholi (70)
—standardin EN 228 mukainen bensiini (moottoribensiini) (30).
Tuotetta käytetään raaka-aineena moottoriajoneuvojen polttoaineiden tuottamiseksi. Se kuljetetaan
irtotavarana.
Perusteet
Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön määräysten, 22 ryhmän 12
lisähuomautuksen sekä CN-koodien 2207 ja 2207 20 00 nimiketekstien mukaisesti.
Tuote on etyylialkoholin ja bensiinin (moottoribensiini) seos. Tuotteen bensiinipitoisuuden
(moottoribensiinin) vuoksi se ei sovellu nautittavaksi, mutta se ei estä tuotteen käyttöä teollisissa
tarkoituksissa (ks. myös harmonoidun järjestelmän selitykset, nimike 2207, neljäs kappale).
Näin ollen tuote on luokiteltava CN-koodiin 2207 20 00 denaturoiduksi etyylialkoholiksi.”
Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2017/2157, EUVL L 304, 21.11.2017, s. 21-23, jolla muutetaan
asetusta (EU) N:o 211/2012

2207 20 00
Tuotteen koostumus on seuraava (painoprosentteina):
–
–

etyylialkoholi
90
Etyyli-tert-butyylieetteri (ETBE)

10

Tuote kuljetetaan irtotavarana.
Perusteet
Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1 yleisen tulkintasäännön, 3 yleisen tulkintasäännön a
alakohdan ja 6 yleisen tulkintasäännön sekä CN-koodien 2207 ja 2207 20 00 nimiketekstien mukaan.
Nimikkeessä 2207 annetaan tarkempi kuvaus kuin nimikkeessä 3824, jossa kuvaus on yleisempi. Sen
vuoksi luokittelu nimikkeeseen 3824 ei ole mahdollinen 3 yleisen tulkintasäännön a alakohdan nojalla.
Tuote on etyylialkoholin ja ETBE:n yksinkertainen seos. Se ei ETBE-pitoisuutensa vuoksi kelpaa
nautittavaksi, mutta soveltuu kyllä tekniseen käyttöön (ks. myös harmonoidun järjestelmän selitykset,
nimike 2207, neljäs kappale).
Sen vuoksi tuote on luokiteltava CN-koodiin 2207 20 00 denaturoituna etyylialkoholina.
Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 70/2013, EUVL L 26, 26.1.2013, s. 5.
2207 20 00
Tuote, joka koostuu seuraavista:
- 90,0–99,9 painoprosenttia etyylialkoholia (jäänestoainetta);
- lisäaineita (denaturointiaineita):
—

20 mg denatoniumbentsoaattia litrassa puhdasta alkoholia,
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–

—

5 ml isopropyylialkoholia litrassa puhdasta alkoholia, ja

—

joko 5 ml butyylialkoholia tai 10 ml metyylietyyliketonialkoholia litrassa puhdasta alkoholia;

1 g pinta-aktiivisia aineita litrassa puhdasta alkoholia.

Denatoniumbentsoaatin, isopropyylialkoholin ja butyylialkoholin tai metyylietyyliketonin lisääminen
tekee tuotteesta ihmisravinnoksi soveltumattoman.
Tuote kuljetetaan tankeissa tai nestesäiliöissä. Minkäänlaista pakkausta ei ole saatavilla
vähittäismyyntiä varten.
Tuotteen mukana olevien asiakirjojen mukaan tuote on tiiviste, joka on tarkoitettu jäänestoaineiden
tuotantoon.
Perusteet
Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1 yleisen tulkintasäännön, 3 yleisen tulkintasäännön b
alakohdan ja 6 yleisen tulkintasäännön sekä CN-koodien 2207 ja 2207 20 00 nimiketekstien mukaisesti.
Suuren etyylialkoholipitoisuuden vuoksi tuote ei sovellu sellaisenaan käytettäväksi jäänestonesteenä,
koska sitä on laimennettava vedellä, jotta haitallinen kemiallinen reaktio kiertävän jäänestonesteen
kanssa kosketuksissa oleviin elastomeereihin on mahdollisimman pieni. Sen vuoksi tuotetta ei voida
käyttää nimikkeen 3820 jäänesto- tai jäänpoistonesteenä. Luokittelu nimikkeeseen 3820 ei näin ollen
tule kyseeseen.
Kun otetaan huomioon tuotteen objektiiviset ominaisuudet, kuten sen korkea etyylialkoholipitoisuus ja
sen sisältämät eri denaturointiaineet (denatoniumbentsoaatti, isopropyylialkoholi, butyylialkoholi,
metyylietyyliketoni) sekä muiden jäänestoaineiden kuin etyylialkoholin puuttuminen, voidaan todeta,
että denaturoitu alkoholi antaa tuotteelle sen olennaisen luonteen.
Sen vuoksi tuote on luokiteltava CN-koodiin 2207 20 00 denaturoiduksi etyylialkoholiksi.
Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1405/2013, EUVL L 349, 21.12.2013, s. 91.

2208 30/ 1.
Mallasviskit ja viljaviskit, joiden alkoholipitoisuus noin 60 tilavuusprosenttia ja joita käytetään
perusaineosana pullotetun viskin valmistuksessa; ne laimennetaan puhdistetulla vedellä halutun
alkoholipitoisuuden saamiseksi.
Luokittelusuositus.

2208 90/ 1. (Poistettu.)

2208 90/ 2.
Etanolin vesiliuokset, pakattu 40 pullon lajitelmaan, kunkin pullon vetoisuus on 10 ml ja niistä jokainen
on varustettu nimilapulla, jossa on eri kasvin, kukan, puun tai näiden kasviyhdistelmien nimi. Tuotteen
alkoholipitoisuus on 20–27 tilavuusprosenttia, sokerien, sikunaöljyn ja muiden haihtuvien aineiden
kokonaispitoisuus noin 1 painoprosentti, mutta siinä ei ole havaittavissa olevaa määrää kasveista,
kukista tai puista saatuja uutteita.
Luokittelusuositus.

2208 90/ 3.
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Alkoholipitoinen juoma, jonka alkoholipitoisuus on 30 tilavuusprosenttia ja jossa on
30 tilavuusprosenttia
käynyttä
omenamehua
(alkoholipitoisuus
6 tilavuusprosenttia),
29,4 % etyylialkoholia (alkoholipitoisuus 96 tilavuusprosenttia), 2 % inkivääriuutetta sekä sokeria (alle
0,9 %), karamelliväriä ja vettä.
Luokittelu perustuu 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön soveltamiseen.
Luokittelusuositus.

2208 90/ 4.
Neutraali alkoholipitoinen perusaines, jollaisia käytetään juomien valmistukseen ja jonka
alkoholipitoisuus on 14 tilavuusprosenttia ja joka on etanolin makuinen ja hajuinen kirkas, väritön ja
kuplimaton neste. Tuote saadaan olutmäskin käymisen ja sen jälkeisen puhdistuksen ja suodatuksen
avulla, eikä sillä ole alkuperäisen käyneen tuotteen ominaisuuksia.
Luokittelu perustuu 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön soveltamiseen.
Luokittelusuositus

2208 90/ 5.
Neutraali alkoholipitoinen perusaines, jollaisia käytetään juomien valmistukseen ja jonka
alkoholipitoisuus on 12 tilavuusprosenttia ja joka on etanolin makuinen ja hajuinen, kirkas ja väritön
neste. Tuote saadaan hedelmämehujen käymisen ja sen jälkeisen puhdistuksen ja suodatuksen avulla,
eikä sillä ole alkuperäisen käyneen tuotteen ominaisuuksia.
Luokittelu perustuu 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön soveltamiseen.
Luokittelusuositus

2208 90/ 6.
Neutraali alkoholipitoinen perusaines, jollaisia käytetään juomien valmistukseen ja jonka
alkoholipitoisuus on 21,9 tilavuusprosenttia ja joka on etanolin makuinen ja hajuinen, kirkas ja väritön
neste. Tuote saadaan sekoittamalla hedelmäviiniä ja väkiviinaa, jonka jälkeen sekoitus puhdistetaan ja
suodatetaan, eikä sillä ole alkuperäisen käyneen tuotteen ominaisuuksia.
Luokittelu perustuu 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön soveltamiseen.
Luokittelusuositus

2208 90 69
Arnikkitinktuurapohjainen (arnikin ja uutteen välinen suhde 1:10) nestemäinen tuote, jota
myydään vähittäiskaupassa 50 ml:n pullossa ja jonka alkoholipitoisuus on 45 tilavuusprosenttia.
Pakkauksen mukaan tuote on tarkoitettu ihmisille käytettäväksi muuhun kuin liköörin valmistukseen.
Annostus: 30–50 tippaa liuotettuna puoleen lasilliseen vettä, 2–3 kertaa päivässä.
Perusteet
Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön määräysten, 13 ryhmän
1 huomautuksen d kohdan ja CN-koodien 2208, 2208 90 ja 2208 90 69 nimiketekstien mukaisesti.
Koske tuote on juoma, sitä ei voida luokitella 13 ryhmään.
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Sitä ei voida pitää nimikkeeseen 3004 kuuluvana lääkkeenä, koska se ei täytä 30 ryhmän
1 lisähuomautuksen edellytyksiä.
Tuote on luokiteltava nimikkeeseen 2208 kuuluvaksi alkoholipitoiseksi juomaksi (harmonoidun
järjestelmän nimikettä 2208 koskevien selitysten kolmannen kohdan 16 kohta).
Komission asetus (EY) N:o 1114/2006, EUVL L 199, 21.7.2006, s. 3.

2208 90 69
Nestemäinen tuote, jota myydään vähittäiskaupassa 30 ml:n pullossa ja jonka alkoholipitoisuus
on 68 tilavuusprosenttia ja joka sisältää:
–

–
–
–
–
–
–

jauhobanaanin (Plantago lanceolata) lehtiä, timjamin
(Thymus vulgaris) ja olkikukan (Helichrysum italicum) kukkia
2,1 g
kuivattua mehiläiskittivahauutetta
84 mg
kylmäkuivattua rilpiöuutetta (Grindelia robusta)
45 mg
haihtuvaa eukalyptusöljyä (Eucalyptus globulus)
10,5 mg
haihtuvaa metsämäntyöljyä (Pinus sylvestris)
10,5 mg
alkoholia
vettä.

Pakkauksen mukaan tuotetta voidaan käyttää hengityksen helpottamiseen, ja se on tarkoitettu ihmisille.
Annostus: 25 tippaa liuotettuna pieneen vesimäärään kolmesti päivässä.
Perusteet
Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön sekä CN-koodien 2208,
2208 90 ja 2208 90 69 nimiketekstien mukaisesti.
Tuotetta ei voida pitää nimikkeeseen 3004 kuuluvana lääkkeenä, koska se ei täytä 30 ryhmän
1 lisähuomautuksen edellytyksiä.
Tuote on luokiteltava nimikkeeseen 2208 kuuluvaksi alkoholipitoiseksi juomaksi (harmonoidun
järjestelmän nimikettä 2208 koskevien selitysten kolmannen kohdan 16 kohta).
Komission asetus (EY) N:o 1114/2006, EUVL L 199, 21.7.2006, s. 3.

2208 90 69
Nestemäinen tuote, jota myydään vähittäiskaupassa 30 ml:n pullossa ja jonka alkoholipitoisuus
on 70 tilavuusprosenttia ja joka sisältää:
–
–
–
–

mehiläiskittivahaa (flavonoideja yhteensä
vähintään 38 mg/ml galangiinina ilmaistuna 16 % painoprosenttia
alkoholia
vettä.

Pakkauksen mukaan tuotetta voidaan käyttää
vahvistamiseen, ja se on tarkoitettu ihmisille.

kurkun

luonnollisten

puolustusmekanismien

Annostus: 40–60 tippaa päivässä teelusikalliseen sokeria tai hunajaa.
Perusteet
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Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön määräysten, 30 ryhmän
1 huomautuksen a kohdan ja CN-koodien 2208, 2208 90 ja 2208 90 69 nimiketekstien mukaisesti.
Tuotetta ei voida pitää 30 ryhmään kuuluvana lääkkeenä.
Tuote on luokiteltava nimikkeeseen 2208 kuuluvaksi alkoholipitoiseksi juomaksi (harmonoidun
järjestelmän nimikettä 2208 koskevien selitysten kolmannen kohdan 16 kohta).
Komission asetus (EY) N:o 1114/2006, EUVL L 199, 21.7.2006, s. 3.

2208 90 69
Nestemäinen tuote, jota myydään vähittäiskaupassa 30 ml:n pullossa ja jonka alkoholipitoisuus
on 70 tilavuusprosenttia ja joka sisältää:
–
–
–
–

vesi-alkoholisekoituksella uutettua mehiläiskittivahaa
(standardoitu luontaisen kuivatun mehiläiskittivahauutteen kanssa)
0,6 g
alkoholia
vettä.

Pakkauksen mukaan tuote on tarkoitettu ihmisille siten, että annostus on 25 tippaa kerran tai kahdesti
päivässä liuotettuna puolen lasilliseen vettä. Sitä voidaan käyttää myös suuvetenä liuottamalla
25 tippaa haluttuun vesimäärään.
Perusteet
Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön määräysten, 33 ryhmän
3 huomautuksen ja CN-koodien 2208, 2208 90 ja 2208 90 69 nimiketekstien mukaisesti.
Tuotetta ei voida pitää nimikkeeseen 3306 kuuluvana suuvetenä, koska sitä ei ole pakattu erityisesti
tähän käyttöön tarkoitettuun muotoon (harmonoidun järjestelmän 33 ryhmää koskevien selitysten
yleisohjeissa olevan neljännen kohdan b kohta).
Tuote on luokiteltava nimikkeeseen 2208 kuuluvaksi alkoholipitoiseksi juomaksi (harmonoidun
järjestelmän nimikettä 2208 koskevien selitysten kolmannen kohdan 16 kohta).
Komission asetus (EY) N:o 1114/2006, EUVL L 199, 21.7.2006, s. 3.

2208 90 69
Glyseriinin kanssa maseroituihin mustaherukansilmuihin (Ribes nigrum) pohjautuva (lääkkeen ja
uutteen välinen suhde 1:20) nestemäinen tuote, jota myydään vähittäiskaupassa 100 ml:n pullossa ja
jonka alkoholipitoisuus on 38 tilavuusprosenttia.
Pakkauksen mukaan tuote on tarkoitettu ihmisille käytettäväksi muuhun kuin liköörin valmistukseen.
Annostus: 50–150 tippaa päivässä liuotettuna pieneen vesimäärään.
Perusteet
Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön määräysten, 13 ryhmän
1 huomautuksen d kohdan ja CN-koodien 2208, 2208 90 ja 2208 90 69 nimiketekstien mukaisesti.
Koske tuote on juoma, sitä ei voida luokitella 13 ryhmään.
Tuote on luokiteltava nimikkeeseen 2208 kuuluvaksi alkoholipitoiseksi juomaksi (harmonoidun
järjestelmän nimikettä 2208 koskevien selitysten kolmannen kohdan 16 kohta).
Komission asetus (EY) N:o 1114/2006, EUVL L 199, 21.7.2006, s. 3.
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2208 90 69
Tuote, joka on kirkasta, tummanruskeaa nestettä, jossa on aromaattinen yrttinen tuoksu ja jonka
maku on karvas ja yrttinen. Sen todellinen alkoholipitoisuus on 43 tilavuusprosenttia.
Tuote on 32 erilaisen lääkeyrttiuutteen, sokerivärin, veden ja 96 tilavuusprosentin vahvuisen alkoholin
sekoitus. Tuotteen valmistamiseksi voidaan muun muassa käyttää seuraavia ainesosia:
–
–
–
–
–
–
–

kurkuman juuri (Radix Zedoariae)
manna (Manna)
karhunputken juuri (Radix Angelicae)
kurhon juuri (Radix Carlinae)
mirha (Myrrha)
kamferi (Camphora)
sahrami (Flos Croci).

Pakkauspäällyksen ohjeiden mukaan tuotetta suositellaan käytettäväksi pieninä määrinä (lusikallinen
aamuisin ja iltaisin haluttaessa veteen, teehen tai mehuun sekoitettuna).
Tuote, joka on pakattu 500 ml: n pulloon, soveltuu käytettäväksi sellaisenaan juomana.
Perusteet
Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön määräysten, 30 ryhmän
1 huomautuksen b kohdan ja CN-koodien 2208, 2208 90 ja 2208 90 69 nimiketekstien mukaisesti.
Tuotetta ei voida pitää 30 ryhmään kuuluvana lääkkeenä. Tuotteen etiketissä, sen mukana seuraavissa
käyttöohjeissa ja pakkauspäällyksessä ei ole lainkaan tietoja tuotteen sisältämien vaikuttavien aineiden
lajista ja pitoisuudesta. Ainoastaan käytettyjen kasvien tai kasvinosien määrä ja laji on mainittu. Tämän
vuoksi 30 ryhmän 1 lisähuomautuksen b alakohdassa säädetyt edellytykset eivät täyty.
Tuote on nimikkeeseen 2208 kuuluva kasviuutteisiin perustuva alkoholipitoinen juoma, jolla on
lisäravinteen ominaisuudet ja joka on tarkoitettu nautittavaksi terveyden tai hyvinvoinnin säilyttämiseksi
(ks. Harmonoidun järjestelmän selitykset, nimike 2208, kolmannen kappaleen 16 kohta).
Komission asetus (EY) N:o 160/2007, EUVL L 51, 20.2.2007, s. 3.
2208 90 69
Alkoholipitoisesta nesteestä koostuva tuote, jonka alkoholipitoisuus on 4–6 tilavuusprosenttia.
Se valmistetaan sekoittamalla käyneeseen omenamehuun tislattua etyylialkoholia, hiilihapotettua vettä,
sokeria, sitruunahappoa, makuaineita, säilöntäainetta (E 202), kofeiinia ja väriaineita (E 102, E 124).
Tislatun etyylialkoholin lisääminen käyneeseen omenamehuun lisää tuotteen alkoholipitoisuutta:
62,05 litraan käynyttä omenamehua, jonka alkoholipitoisuus on 18 tilavuusprosenttia (11,17 litraa
alkoholia), sekoitetaan 37,95 litraa tislattua etyylialkoholia, jonka alkoholipitoisuus on 28,28
tilavuusprosenttia (10,73 litraa alkoholia). Käymisen avulla valmistetun alkoholin osuus on 51 % ja
tislatun alkoholin 49 % tuotteen kokonaisalkoholipitoisuudesta.
Saatu seos laimennetaan alkoholipitoisuudeltaan 4–6 tilavuusprosentin juomavahvuuteen lisäämällä
siihen hiilihapotettua vettä. Siihen lisätään myös sokeria, sitruunahappoa, säilöntäainetta (E 202),
kofeiinia, väriaineita (E 102, E 124) ja makuaineita (esim. mango, rommi, passionhedelmä tai portviini).
Tuote esitetään tullille cocktailien valmistukseen tarkoitettuna. Se tuoksuu ja maistuu alkoholipitoiselta,
happamalta ja makealta.
Tuote on tarkoitettu ihmisravinnoksi,
vähittäismyyntipakkauksiin.

ja

se

on

pakattu

enintään

kaksi

litraa

vetäviin

Perusteet
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Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön sekä CN-koodien 2208,
2208 90 ja 2208 90 69 nimiketekstien mukaisesti.
Tuote on alkoholijuoma, joka ei ole säilyttänyt nimikkeen 2206 tuotteen luonnetta (ks. myös
harmonoidun järjestelmän selitykset, nimike 2206, kolmas kappale), koska käyneen omenamehun
ominaisuudet ja ominaispiirteet on menetetty aineiden lisäämisen vuoksi.
Se, että tislatun alkoholin osuus tuotteessa on joko tilavuuden tai prosenttiosuuden perusteella
mitattuna alle 49 % tuotteen sisältämästä alkoholista ja että loput 51% on saatu käymisprosessista, ei
ole luokitteluperuste, koska nimikkeen 2206 tuotteiden ominaisuutta määrittävää prosenttiosuutta
koskevaa enemmistösääntöä ei ole.
Sen vuoksi luokittelu nimikkeeseen 2206 ei tule kyseeseen, koska tuotteen objektiiviset ominaisuudet
ovat samankaltaiset kuin alkoholipitoisella juomalla mutta eivät enää samanlaiset kuin tietyn hedelmän
tai kasvin käymisen avulla saadulla tuotteella.
Sen vuoksi tuote on luokiteltava CN-koodiin 2208 90 69 enintään kaksi litraa vetävissä astioissa
olevaksi muuksi alkoholipitoiseksi juomaksi.
Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2019/923, EUVL L 148, 6.6.2019, s. 7-9.
2208 90 99
Alkoholipitoisesta nesteestä koostuva tuote, jonka alkoholipitoisuus on 15 tilavuusprosenttia.
Se valmistetaan sokerijuurikasuutteen käymisen avulla. Kyseisessä uutteessa on 93,4 % sakkaroosia
(96,7 % sakkaroosia kuiva-aineesta), proteiinia, hivenaineita, kuituja ja vettä.
Käymisprosessi saadaan aikaan lisäämällä vettä ja hiivaa ja jatkuu siihen asti, kun tuotteen
alkoholipitoisuus saavuttaa 15 tilavuusprosenttia. Sen jälkeen hiiva poistetaan selkeytyksellä ja
mikrosuodatuksella. Tuotteella ei ole muuta erityistä tuoksua ja makua kuin alkoholi.
Tuote on tarkoitettu käytettäväksi pohjana alkoholijuomien valmistuksessa.
Se esitetään tullille irtotavarana.
Perusteet
Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön sekä CN-koodien 2208,
2208 90 ja 2208 90 99 nimiketekstien mukaisesti.
Sokerijuurikasuute on neutraali raakasokeri, minkä vuoksi tuotteella ei voi olla tietystä hedelmästä tai
luonnontuotteesta valmistetun juoman makua, tuoksua ja/tai ulkonäköä. Sen vuoksi sillä ei ole
nimikkeen 2206 tuotteen ominaisuuksia, vaan se on saanut nimikkeen 2208 etyylialkoholin
ominaisuudet.
Näin ollen tuote, joka saadaan käsittelemällä käynyttä sokerijuurikasuutetta ja joka on tarkoitettu
käytettäväksi pohjana alkoholijuomien valmistuksessa ja jonka väri, tuoksu ja maku ovat neutraalit
puhdistuksen (mukaan lukien mikrosuodatus) vuoksi, kuuluu nimikkeeseen 2208.
Sen vuoksi tuote on luokiteltava CN-koodiin 2208 90 99 enemmän kuin kaksi litraa vetävissä astioissa
olevaksi muuksi denaturoimattomaksi etyylialkoholiksi.
Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2019/923, EUVL L 148, 6.6.2019, s. 7-9.
2209 00/ 1.
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Lajitelma, joka koostuu kasvisöljystä, etikasta ja öljy-etikkasekoituksesta, joista jokaiseen on
lisätty muita aineksia, kukin omassa tiimalasin muotoisessa lasipullossaan. Pullot esitetään tullille niitä
varten muotoillussa metallitelineessä ja pakattuna vähittäismyyntiä varten sarjaksi. Kukin pullo
katsotaan kokoonpannuksi tavaraksi ja kukin pullo sisältää yhden seuraavista kolmesta sekoituksesta:
–
–
–

Canola-öljyä (niukasti erukahappoa sisältävä rapsiöljy), chilipippuria ja mustapippuria
Canola-öljyä, balsamietikkaa, valkoviinietikkaa ja rosmariinia
valkoviinietikkaa, chilipippuria, rosmariinia, aprikooseja, suolaa, antioksidantteja
säilöntäaineita.

ja

Luokittelu perustuu 1 yleisen tulkintasäännön ja 3 yleisen tulkintasäännön c kohdan
soveltamiseen.

Luokittelusuositus.
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23. Ryhmä

2304 00/ 1.
Rasvattomaksi tehty soijajauho, jonka proteiinipitoisuus on noin 50 prosenttia kuiva-aineen
painosta ja jota valmistetaan siten että kuivatut soijapavut ensin kuoritaan, sitten niitä lämpökäsitellään
höyryllä, niistä erotetaan öljy liuottimilla ja ne jauhetaan. Jauho on teksturoimatonta ja soveltuu sekä
ihmisravinnoksi tai eläinten ruokiin.
Katso myös luokittelusuositus 2106 10/ 1.
Luokittelusuositus.

2304 00 00
Tuote on beigenvärinen jauhe, joka koostuu seuraavista aineista (painoprosentteina):
elintarvike-/ravintokuitua
(josta raakakuitua 15,2)
valkuaisaineita
kosteutta
tuhkaa
rasvaa

66,1
18,8
7,5
2,3
0,2

Tuote on kiinteää kasvijätettä, joka saadaan, kun soijapavuista puristetaan öljy ja poistetaan osittain
valkuaisaineet, jonka jälkeen ne kuivataan ja jauhetaan. Tuotteella on teksturoimattoman jauhon
ominaisuudet.
Tuote on soijaproteiinitiivisteiden ja -isolaattien tuotannossa syntyvä sivutuote, joten sen valkuaisainepitoisuus on alhainen.
Tuotetta käytetään elintarvikevalmisteiden ja rehutuotteiden rikastamiseen. Tuote esitetään tullille 25
kg:n säkkeinä.
Perusteet
Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön sekä CN-koodin 2304 00
00 nimiketekstien mukaisesti.
Vaikka tuotetta käytetään elintarviketeollisuudessa, se ei ole nimikkeessä 1901 mainittuja
ominaisuuksia vastaava elintarvikevalmiste eikä nimikkeen 2106 mukainen muualle kuulumaton
elintarvikevalmiste. Näin ollen sitä ei voi luokitella nimikkeisiin 1901 ja 2106.
Koska tuote koostuu elintarviketeollisuudessa käytettävistä kasviaineista peräisin olevista erilaisista
jätetuotteista ja jätteistä, joita käytetään eläinten rehujen valmistukseen ja ihmisravinnoksi, se on
luokiteltava 23 ryhmään (ks. harmonoidun järjestelmän selitykset, 23 ryhmä, yleisohjeiden
ensimmäinen kappale).
Sen vuoksi tuote on luokiteltava CN-koodiin 2304 00 00 soijaöljyn erottamisessa syntyneenä muuna
kiinteänä jätetuotteena.
Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1271/2011, EUVL L 325, 8.12.2011, s. 1.

2308 00/ 1.
Jäte ("pellettijäte"), jota saadaan maniokkijuurten puhdistuksessa ennen sen pelletointia. Se
koostuu maniokkihiukkasista ja silikaattihiekasta (noin 44 %), jotka irtoavat maniokkijuurien pesun ja
harjauksen aikana.
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Luokittelusuositus.

2308 00/ 2.
Jäte, joka saadaan rypsisiementen puhdistuksessa ennen öljyn uuttamista ja joka sisältää rypsiä
(pääasiallisesti murskaantuneita siemeniä) sekä lisäksi suuren määrän (noin 50 %) kasvinsiemeniä ja
erilaisia muita epäpuhtauksia. Jätettä käytetään eläinten ruokinnassa.
Luokittelusuositus.

2309 90/ 1.
"Leipäjauho", joka koostuu kuivasta ja jauhetusta leipäjätteestä, ihmisravinnoksi soveltumaton,
eläinten ruokintaan tarkoitettu.
Luokittelusuositus.

2309 90/ 2.
Rehun lisäaineseos, joka sisältää nimikkeen 29.36 vitamiineja ja leseitä suunnilleen yhtä paljon.
Luokittelusuositus.

2309 90/ 3.
Eläinten rehujen valmistukseen käytettävät tuotteet, jotka sisältävät dinatriumvetyortofosfaattia,
kalsiumvetyortofosfaattia ja magnesiumvetyortofosfaattia. Tuotteet on saatu käsittelemällä lievästi
kalsinoitua dolomiittia fosforihapolla ja sen jälkeen natronlipeällä.
Luokittelusuositus.

2309 90/ 4.
Rehun lisäaineseos, joka koostuu viljellyistä käsittelemättömistä laktobasilleista, joiden määrä on
vakioitu 1 × 109 laktobasilliin per g. Seoksessa on tärkkelystä täyteaineena ja sitä käytetään
ehkäisemään eläinten suolistosairauksia ja parantamaan niiden ruoansulatusta.
Luokittelusuositus.

2309 90/ 5.
Valmiste, jauheena, joka sisältää koliinikloridijauhetta (noin 50 painoprosenttia) ja jota käytetään
eläinten ruokintaan.
Luokittelusuositus.

2309 90/ 6.
Eläinten ruokintaan tarkoitetut valmisteet, jotka sisältävät B12-vitamiinia (noin painoprosentin) tai Hvitamiinia (noin 2 painoprosenttia) kantaja- tai ohenninaineessa.
Katso myös luokittelusuositukset 2936 21/1., 2936 28/1. ja 2936 90/1.
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Luokittelusuositus.

2309 90/ 7.
Valmiste eläinten ruokintaan, joka esitetään tullille mikrorakeina, jotka sisältävät hydrattua palmuöljyä
(89,45 %), raakaa soijalesitiiniä (10 %), piidioksidia (0,5 %) ja arominvahvennetta (0,05 %). Valmistetta
käytetään sikojen lisäravinteena, se on pakattu säkkeihin, joiden nettopaino on 25 tai 800 kg.
Luokittelu perustuu 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön soveltamiseen.
Luokittelusuositus.

2309 90/ 8.
Valmiste jauheena, joka sisältää 12,5 mg/g D3-vitamiinia, joka on sumutuskuivattu ja hienojakoisesti
dispergoitu
kasviproteiinin
ja
maltodekstriinin
matriisiin.
D 3-vitamiini
on
stabiloitu
butyylihydroksitolueenilla (BHT). Tuotetta käytetään eläinravitsemuksessa esisekoituksiin,
yhdistelmärehuihin, maidonkorvikkeisiin ja nesteravintoon.
Luokittelu perustuu 1 (29 ryhmän 1 huomautuksen f alakohta) ja 6 yleisen tulkintasäännön
soveltamiseen.
Luokittelusuositus.

2309 90 41
Tuote, joka koostuu maissitärkkelyksen valmistuksessa saatujen jätetuotteiden (noin 40 prosenttia),
maissinalkioöljyn erottamisessa märkämenetelmän avulla saatujen jätetuotteiden (noin 30 prosenttia)
ja alkoholin valmistuksessa maissista saatujen jätetuotteiden ("corn distillers") (noin 30 prosenttia)
seoksesta, ja jonka analyyttiset ominaisuudet kuiva-aineen painosta laskettuna ovat seuraavat:
– tärkkelys
komission asetuksen (EY) N:o 152/2009 liitteessä III
olevassa L osassa vahvistetun menetelmän mukaan määriteltynä 18 prosenttia
– proteiinit (N × 6,25)
komission asetuksen (EY) N:o 152/2009 liitteessä III
olevassa C osassa vahvistetun menetelmän mukaan määriteltynä 28 prosenttia
– rasvat
komission asetuksen (EY) N:o 152/2009 liitteessä III
olevassa H osassa vahvistetun menetelmän mukaan määriteltynä 4,4 prosenttia
Sitä käytetään eläinten ruokinnassa.
Perusteet
Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön, 23. ryhmän
1 lisähuomautuksen sekä CN-koodien 2309, 2309 90 ja 2309 90 41 nimiketekstin mukaan.
Komission asetus (ETY) 509/92, EYVL L 55, 29.2.1992, s. 80. Muutettu komission
täytäntöönpanoasetuksella (EU) N:o 441/2013, EUVL L 130, 15.5.2013, s. 1.

2309 90 41
Valmiste, jollaista käytetään eläinten ruokinnassa, joka koostuu mallasiduista, ohran (ja sen
mukana mahdollisesti muun viljan) mallastusta edeltävien seulontajätteiden ja ohranjyvien
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mallastuksen jälkeisten puhdistusjätteiden sekoituksesta, jonka tärkkelyspitoisuus on suurempi kuin
10 painoprosenttia ja enintään 30 painoprosenttia.
Perusteet
Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön sekä CN-koodien 2309,
2309 90 ja 2309 90 41 nimiketekstin mukaan (ks. myös harmonoidun järjestelmän selitykset,
nimike 23.09 osa II C).
Tuotetta ei voida luokitella nimikkeen 2303 panimojätteeksi.
Komission asetus (ETY) N:o 3802/92, EYVL L 384, 30.12.1992, s. 13.

2309 90 51
Kokonaisen jauhetun maissin ja öljyä kuivamenetelmällä saaduista maissin alkioista puristamalla
erotettaessa saatujen jätetuotteiden seoksesta koostuva tuote. Seoksen analyyttiset ominaisuudet
ovat seuraavat:
–
–
–

tärkkelys
44,9 prosenttia kuiva-aineen painosta
rasvat
4,9 prosenttia kuiva-aineen painosta
proteiinit (typpipitoisuus × 6,25) 16,8 prosenttia kuiva-aineen painosta

Tärkkelys- ja proteiinipitoisuus on määritelty noudattaen menetelmiä, joista säädetään asetuksen (EY)
N:o 152/2009 liitteessä III olevassa L ja C kohdassa.
Rasva- ja kosteuspitoisuus on määritelty noudattaen menetelmiä, joista säädetään asetuksen (EY) N:o
152/2009 liitteessä III olevassa H ja A kohdassa.
Perusteet
Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön sekä CN-koodien 2309,
2309 90 ja 2309 90 51 nimiketekstin mukaan.
Komission asetus (ETY) N:o 3044/90, EYVL L 292, 24.10.1990, s. 6. Muutettu komission
täytäntöönpanoasetuksella (EU) N:o 441/2013, EUVL L 130, 15.5.2013, s. 1.

2309 90 51
Kokonaisen jauhetun maissin ja öljyä märkämenetelmällä saaduista maissin alkioista puristamalla
erotettaessa saatujen jätetuotteiden seoksesta koostuva tuote. Seoksen analyyttiset ominaisuudet
ovat seuraavat:
–
–
–

tärkkelys
42,7 prosenttia kuiva-aineen painosta
rasvat
4,9 prosenttia kuiva-aineen painosta
proteiinit (typpipitoisuus × 6,25)13,5 prosenttia kuiva-aineen painosta

Tärkkelys- ja proteiinipitoisuus on määritelty noudattaen menetelmiä, joista säädetään asetuksen (EY)
N:o 152/2009 liitteessä III olevassa L ja C kohdassa.
Rasva- ja kosteuspitoisuus on määritelty noudattaen menetelmiä, joista säädetään asetuksen (EY) N:o
152/2009 liitteessä III olevassa H ja A kohdassa.
Perusteet
Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön sekä CN-koodien 2309,
2309 90 ja 2309 90 51 nimiketekstin mukaan.
Komission asetus (ETY) N:o 3044/90, EYVL L 292, 24.10.1990, s. 6. Muutettu komission
täytäntöönpanoasetuksella (EU) N:o 441/2013, EUVL L 130, 15.5.2013, s. 1.
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2309 90 51
Maissin suojuslehtien ja öljyä kuivamenetelmällä saaduista maissin alkioista liuottimien avulla
erotettaessa saatujen jätetuotteiden seoksesta koostuva tuote. Seoksen analyyttiset ominaisuudet
ovat seuraavat:
–
–
–

tärkkelys
44,8 prosenttia kuiva-aineen painosta
rasvat
4,2 prosenttia kuiva-aineen painosta
proteiinit (typpipitoisuus × 6,25) 13,4 prosenttia kuiva-aineen painosta

Tärkkelys- ja proteiinipitoisuus on määritelty noudattaen menetelmiä, joista säädetään asetuksen (EY)
N:o 152/2009 liitteessä III olevassa L ja C kohdassa.
Rasva- ja kosteuspitoisuus on määritelty noudattaen menetelmiä, joista säädetään asetuksen (EY) N:o
152/2009 liitteessä III olevassa H ja A kohdassa.
Perusteet
Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön sekä CN-koodien 2309,
2309 90 ja 2309 90 51 nimiketekstin mukaan.
Komission asetus (ETY) N:o 3044/90, EYVL L 292, 24.10.1990, s. 6. Muutettu komission
täytäntöönpanoasetuksella (EU) N:o 441/2013, EUVL L 130, 15.5.2013, s. 1.

2309 90 51
Maissinjauhatustuotteiden (noin 70 painoprosenttia) ja ohrarehujauhojen (noin 30 painoprosenttia)
sekoituksesta koostuvat pelletit, joilla on seuraavat analyyttiset ominaisuudet (painoprosentteina):
–
–
–

kuiva-ainetta (105 °C)
87,5
tuhkaa (800 °C)
2,1
tärkkelystä (Ewersin modifioidulla
polarimetrisellä menetelmällä määritettynä)
47,2

Perusteet
Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön sekä CN-koodien 2309,
2309 90 ja 2309 90 51 nimiketekstien mukaan.
Tämä maissinjauhatustuotteiden ja ohrarehujauhojen sekoitus on nimikkeeseen 2309 kuuluva eläinten
ruokintaan käytettävä valmiste.
Komission asetus (EY) N:o 323/2000, EYVL L 37, 12.2.2000, s. 12.

2309 90 96
Valmisteet, joissa on noin 50 painoprosenttia koliinikloridia, 35 painoprosenttia kolloidista piidioksidia,
15 painoprosenttia vettä, eläinten ruokintaan (esiseos).
Perusteet
Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön sekä CN-koodien 2309,
2309 90 ja 2309 90 96 nimiketekstin mukaan.
Komission asetus (ETY) N:o 2084/91, EYVL L 193, 17.7.1991, s. 16. Muutettu komission asetuksella
(EY) N:o 936/1999, EYVL L 117, 5.5.1999, s. 9. Muutettu komission asetuksella (EY) N:o 705/2005,
EUVL L 118, 5.5.2005, s. 18. Muutettu komission täytäntöönpanoasetuksella (EU) N:o 441/2013,
EUVL L 130, 15.5.2013, s. 1.
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2309 90 96
Valmiste, joka pääasiallisesti koostuu noin 60 painoprosentista kalsiumvetyortofosfaattia
["dikalsiumfosfaatti"]
ja
noin
40 painoprosentista
kalsiumbis(divetyortofosfaattia)
["monokalsiumfosfaatti"], eläinten ruokinnassa käytettävä.
Perusteet
Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön sekä CN-koodien 2309,
2309 90 ja 2309 90 96 nimiketekstin mukaan (ks. myös harmonoidun järjestelmän selitykset,
nimike 23.09, kohta II. C).
Komission asetus (ETY) N:o 509/92, EYVL L 55, 29.2.1992, s. 80. Muutettu komission asetuksella
(EY) N:o 936/1999, EYVL L 117, 5.5.1999, s. 9. Muutettu komission asetuksella (EY) N:o 705/2005,
EUVL L 118, 5.5.2005, s. 18. Muutettu komission täytäntöönpanoasetuksella (EU) N:o 441/2013,
EUVL L 130, 15.5.2013, s. 1.

2309 90 96
Valmiste, joka koostuu pääasiallisesti seoksesta, jossa on noin 60 painoprosenttia heksakalsiumtrinatriumpentakis(ortofosfaattia) ja noin 40 painoprosenttia trikalsiumbis(ortofosfaattia) ja jota
käytetään eläinten ruokana.
Perusteet
Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön sekä CN-koodien 2309,
2309 90 ja 2309 90 96 nimiketekstin mukaan (katso myös harmonoidun järjestelmän selitykset,
nimike 23.09, osa II C).
Tuote ei vastaa 31. ryhmän 3 a huomautuksen kuvauksia.
Komission asetus (ETY) N:o 1533/92, EYVL L 162, 16.6.1992, s. 5. Muutettu komission asetuksella
(EY) N:o 936/1999, EYVL L 117, 5.5.1999, s. 9. Muutettu komission asetuksella (EY) N:o 705/2005,
EUVL L 118, 5.5.2005, s. 18. Muutettu komission täytäntöönpanoasetuksella (EU) N:o 441/2013, EUVL
L 130, 15.5.2013, s. 1.

2309 90 96
Jauheena, jyvinä tai pelletteinä oleva tuote, jossa on painoprosentteina ilmaistuna:
–
–
–

48 % kalsiumvetyortofosfaattia ["dikalsiumfosfaatti"]
40 % kalsiumbis(divetyortofosfaattia) ["monokalsiumfosfaatti"]
ja
12 % kalsiumkarbonaattia, jollaista käytetään eläinten ruokintaan.

Perusteet
Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön määräysten sekä
CN-koodien 2309, 2309 90 ja 2309 90 96 nimiketekstien mukaisesti.
Katso myös harmonoidun järjestelmän selitykset, nimike 23.09, II osan C kohta.
Tuote ei ole 31 ryhmän 3 huomautuksen A kohdan kuvausten mukainen.
Komission asetus (EY) N:o 2696/95, EYVL L 280, 23.11.1995, s. 18. Muutettu komission asetuksella
(EY) N:o 705/2005, EUVL L 118, 5.5.2005, s. 18. Muutettu komission täytäntöönpanoasetuksella (EU)
N:o 441/2013, EUVL L 130, 15.5.2013, s. 1.
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2309 90 96
Apatiitin, fosforihapon ja natriumkarbonaatin tai natriumhydroksidin seoksessa, korkeassa lämpötilassa
tapahtuneen kemiallisen reaktion avulla valmistettu eläinten ruokinnassa käytettävä valmiste.
Tuotteesta on poistettu fluori ja se koostuu pääasiassa kalsiumin ja kalsiumnatriumin fosfaattien
seoksista.
Perusteet
Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön sekä CN-koodien 2309,
2309 90 ja 2309 90 96 nimiketekstien mukaan.
Tuote ei vastaa 31 ryhmän 3 huomautuksen A kohdassa annettua kuvausta, sillä se on valmistettu
apatiitin sekä natriumyhdisteiden ja fosforihapon välisellä kemiallisella reaktiolla, jolloin sitä voidaan
käyttää eläinrehuna.
Komission asetus (EY) N:o 2354/2000, EYVL L 272, 25.10.2000, s. 10. Muutettu komission asetuksella
(EY) N:o 705/2005, EUVL L 118, 5.5.2005, s. 18. Muutettu komission täytäntöönpanoasetuksella (EU)
N:o 441/2013, EUVL L 130, 15.5.2013, s. 1.

2309 90 96
Jauheena tullille esitettävä vaaleanruskea tuote, joka koostuu modifioidusta dehydratoidusta
ruokomelassista ja jossa on (painoprosentteina ilmaistuna):
–
–
–

sakkaroosia (myös inverttisokeria) 82,4
tuhkaa
1,5
raakakuitua
7

Tuotteessa ei ole tärkkelystä, ja sen polarisaatio on 83,4°.
Dehydratoitu ruokomelassi saadaan lisäämällä tuotantoprosessin aikana kasvikuituja ja ruokomelassikonsentraatteja.
Tuote ei sovellu ihmisravinnoksi, vaan sitä käytetään ainoastaan eläinten ruokintaan.
Perusteet
Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön, 23 ryhmän 1
huomautuksen sekä CN-koodien 2309, 2309 90 ja 2309 90 96 nimiketekstien mukaisesti.
Suuresta sakkaroosipitoisuudesta huolimatta tuotetta ei voi pitää nimikkeen 1701 ruokosokerina, koska
siihen on lisätty kasvikuituja tuotantoprosessin aikana.
Ruokomelassikonsentraattien lisäämisen ja dehydratointiprosessin vuoksi tuotteen sokeripitoisuus on
huomattavasti suurempi kuin perinteisen ruokomelassin. Luokittelu nimikkeeseen 1703 ei sen vuoksi
tule kyseeseen.
Tuotetta käytetään eläinten ruokintaan, ja se on menettänyt alkuperäisen aineen olennaiset
ominaisuudet tuotantoprosessin aikana (ks. 23 ryhmän 1 huomautus).
Sen vuoksi tuote on luokiteltava nimikkeeseen 2309 valmisteeksi, jollaista käytetään eläinten
ruokintaan.
Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1144/2012, EUVL L 333, 5.12.2012, s. 3.
2309 90 96
Tummanruskea vesiuute, jonka koostumus on seuraava (painoprosentteina):
- betaiinia 40
- vettä 40
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- sakkaroosia 2,2
- tuhkaa 3
muita orgaanisia aineita (kuten aminohappoja ja orgaanisia happoja).
Tuote valmistetaan sokerijuurikasmelassista betaiinin suodatuksella ja kromatografisella puhdistuksella
sekä niiden jälkeen tehtävällä tiivistämisellä. Sokeripitoisuus alenee siten 60 prosentista 2 prosenttiin
ja betaiinipitoisuus nousee 5 prosentista 40 prosenttiin.
Tuotetta käytetään ainoastaan rehun sulatusta edistävänä ja suoliston vakautta ylläpitävänä eläinten
rehun esisekoitteena.
Tuote on pakattu 1 000 kg:n pakkauksiin tai se tuodaan irtotavarana.
Perusteet
Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön sekä CN-koodien 2309,
2309 90 ja 2309 90 96 nimiketekstien mukaisesti.
Tuotetta ei voida luokitella nimikkeen 1703 melassiksi, koska se ei sisällä huomattavaa määrää sokeria
(ks. myös harmonoidun järjestelmän selitykset, nimike 1703, ensimmäinen kappale, toiseksi viimeinen
virke).
Tuotetta ei voida luokitella nimikkeen 2303 muuksi sokerinvalmistuksen jätteeksi, koska se on
tarkoituksellisesti tuotettu melassista rehun esiseoksena käytettäväksi (ks. myös harmonoidun
järjestelmän selitykset, nimike 2303, D kohta).
Rehun sulatusta edistävä rehun esiseos on nimikkeeseen 2309 luokiteltava valmiste, jollaista käytetään
eläinten ruokintaan (ks. myös harmonoidun järjestelmän selitykset, nimike 2309, II osan C kohta,
1 kappale).
Sen vuoksi tuote on luokiteltava nimikkeeseen 2309 90 96 valmisteeksi, jollaista käytetään eläinten
ruokintaan.
Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2018/1243, EUVL L 232, 17.9.2018, s. 1-3.
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24. Ryhmä

2401 20/ 1.
Tupakkasekoitus, jonka koostumus on
a) 75 painoprosenttia kuivatun Virginia-, Burley- tai joskus itämaisen tupakan ruodittuja
leikkaamattomia lehtiä ("suikaleita"), sekä
b) 25 painoprosenttia ”rekonstruoitua” tupakkaa.
Tupakanlehtisuikaleet ja ”rekonstruoitu” tupakka sekoitetaan yhteen kerrostamalla ne valvotulla tavalla
siilossa.
Luokittelu perustuu 2 yleisen tulkintasäännön b alakohdan ja 3 yleisen tulkintasäännön
b alakohdan soveltamiseen.
Luokittelusuositus.

2402 20
"Beedies", savukkeita, jotka koostuvat karkeaksi leikatusta, sekoittamattomasta tupakasta (n. 0,2 g),
joka on kääritty ebenholtsipuun lehteen paperin asemasta; savukkeiden pituus vaihtelee (n. 6–8 cm) ja
ne ovat muodoltaan kartiomaisia. Niitä pitää koossa ohut lanka. Käytetään savukkeina.
Luokittelusuositus.

2402 20 90
Tupakkarullat, huokoiseen selluloosakalvoon käärityt, jotka pituudeltaan, paksuudeltaan, väriltään,
tupakkalaadultaan ja kiinteydeltään ulkonaisesti muistuttavat savukkeita. Nämä tupakkarullat on
käärittävä savukepaperiin ennen kuin niitä voi polttaa.
Perusteet
Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1, 2 a ja 6 yleisen tulkintasäännön sekä CN-koodien 2402
ja 2402 20 90 nimiketekstin mukaan.
Komission asetus (ETY) N:o 3425/91, EYVL L 325, 27.11.1991, s. 6. Muutettu komission asetuksella
(EY) N:o 936/1999, EYVL L 117, 5.5.1999, s. 9.

2402 90 00
Leskenlehden lehdistä ja piparmintun lehdistä valmistetut savukkeet, jotka eivät sisällä tupakkaa.
Perusteet
Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön, 24. ryhmän
1 huomautuksen sekä CN-koodien 2402 ja 2402 90 00 nimiketekstin mukaan (ks. myös harmonoidun
järjestelmän selitykset, nimike 24.02).
Komission asetus (ETY) 1035/92, EYVL L 110, 28.4.1992, s. 29.
2403 19/ 1.
Aromisoimaton leikattu tupakka, joka koostuu käyneistä, ruodituista ja suikaloiduista
tupakanlehdistä, jotka on leikattu kapeiksi (noin 1 mm leveiksi) eripituisiksi (enintään 4 cm) suikaleiksi.
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Luokittelu perustuu 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön soveltamiseen.
Luokittelusuositus.
2403 99/ 1.
Tupakkakapseli (ks. kuva 1), joka esitetään tullille erikseen ja joka on suunniteltu käytettäväksi
erityisessä sähköllä kuumennettavassa laitteessa, joka koostuu patruunasta ja paristosta.

Tupakkakapseli ja laite (laitetta ei ole luokiteltu)
Tupakkakapseli, joka on lieriön muotoinen (pituus 22,9 mm, läpimitta 9,5 mm/8,4 mm) ja joka käsittää
polypropeenista valmistetun ulkokapselin, jonka täyte on noin 0,31 g rouhittua ”rekonstruoitua”
tupakkaa, vettä, aromia, kaliumkarbonaattia ja muotoilutukea ja jossa on asetyyliselluloosasta
valmistettu suukappale. Tupakkakapselin kokonaispaino on noin 0,56 g.
Tupakkakapseli on asetettu propeeniglykolista, glyserolista ja vedestä koostuvaa nestettä sisältävän
patruunan päähän. Kun patruuna on liitetty paristoon, tupakkakapseli asetetaan suuhun sisään
hengitettäväksi. Sisään hengitettäessä pariston tunnistin reagoi ja patruunan sisäpuoli kuumenee,
jonka ansiosta patruunassa oleva neste höyrystyy. Tupakkakapselin (ks. kuva 2) läpi kulkiessaan
patruunasta tuleva höyry kuumentaa rouhitun ”rekonstruoidun” tupakan, josta siihen imeytyy irronneita
aromeja ja nikotiinia. Aerosolia (höyryä) sisältävä nikotiini muodostuu siten ilman tupakan polttoa.

Tupakkakapseli
Luokittelu perustuu 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön soveltamiseen.
Luokittelusuositus.
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2403 99 90
Leikattu ja paisutettu tupakka (ei vähittäismyyntipakkauksissa), josta vähintään 80 painoprosenttia
pysyy pinnalla bentsyyliasetaattiin sijoitettaessa (määriteltynä analyyttisellä menetelmällä, josta
säädetään tämän asetuksen liitteissä).
Komission asetus (ETY) N:o 3311/86, EYVL L 305, 31.10.1986, s. 30. Muutettu komission asetuksella
(ETY) N:o 2723/90, EYVL L 261, 25.9.1990, s. 24.

24-3

V JAKSO
KIVENNÄISTUOTTEET
25. Ryhmä

2501 00
Suola, puristettu paineenalaisena möhkäleeksi, koostuen natriumkloridista (vähintään 95 %), johon
on lisätty pieniä määriä eräissä luonnonsuolan muodoissa löytyviä hivenaineita (kuten magnesiumia,
kuparia, mangaania ja kobolttia). Tuote on tarkoitettu käytettäväksi karjan suolannuolukivenä.
Luokittelusuositus.

2506 10
Kvartsi, joka on saatu murskatusta alaskiittimalmista, joka on, muuttamatta sen α-kvartsirakennetta,
käsitelty mekaanisessa erotusprosessissa, happokäsitelty epäpuhtauksien poistamiseksi ja
lämpökäsitelty tuotteen vesipesun tai -huuhtelun jälkeen jääneen kosteuden poistamiseksi.
Luokittelusuositus.

2512 00 00
Diatomiitit, beigen värisenä jauheena, joiden analyyttiset ominaisuudet ovat seuraavat:
–
–
–
–

kosteus
4,7 %
palamishäviö
5,6 %
pH (10 % suspensio) 7 %
natrium (% Na2O)
0,2 %

Tuote saa kalsinoitaessa ruusunpunaisen sävyn. Tätä tuotetta käytetään suodatusaineena.
Perusteet
Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön
CN-koodien 2512 00 00 nimiketekstin mukaan.

1

ja

6

yleisen

tulkintasäännön

sekä

Ks. myös harmonoidun järjestelmän selitykset, nimike 25.12.
Analyyttiset ominaisuudet ovat samat kuin kalsinoimattomilla ja aktivoimattomilla luonnon diatomiiteilla.
Komission asetus (ETY) N:o 536/94, EYVL L 68, 11.3.1994, s. 16.
2512 00 00
Diatomiitit, beigen/ruusunpunaisen värisenä jauheena, joiden analyyttiset ominaisuudet ovat
seuraavat:
–
–
–
–

kosteus
palamishäviö
pH (10 % suspensio)
natrium (% Na2O)

0,2 %
0,4 %
6%
0,3 %

Tätä tuotetta käytetään suodatusaineena.
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Perusteet
Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön
CN-koodien 2512 00 00 nimiketekstin mukaan.

1

ja

6

yleisen

tulkintasäännön

sekä

Ks. myös harmonoidun järjestelmän selitykset, nimike 25.12.
Analyyttiset ominaisuudet ovat samat kuin pelkästään kalsinoiduilla, aktivoimattomilla luonnon
diatomiiteilla.
Komission asetus (ETY) N:o 536/94, EYVL L 68, 11.3.1994, s. 16.

2519 90 10
Magnesiumoksidi, magnesiumkarbonaattia kalsinoimalla ja valokaaressa sulattamalla valmistettu,
värittöminä, kellertävinä tai harmaanruskeina, epäsäännöllisen muotoisina rakeina. Rae koostuu noin
1–10 millimetrin suuruisista läpikuultavista tai läpinäkyvistä aineosasista. Tiheys (irtotiheys): noin
3,5 g/cm3. Magnesiumoksidipitoisuus: vähintään 95 painoprosenttia.
Perusteet
Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön sekä CN-koodien 2519,
2519 90 ja 2519 90 10 nimiketekstien mukaan.
Luokittelu tähän alanimikkeeseen määräytyy alanimikettä 2519 90 10 koskevien CN:n selittävien
huomautusten 2 kohdassa tarkoitetun valmistusmenetelmän, kalsinointi ja valokaaressa sulatus 2800
– 3 000 °C:een lämpötilassa, mukaisesti.
Komission asetus (EY) N:o 2113/1999, EYVL L 259, 6.10.1999, s. 3.
2523 90/ 1.
Hydrauliset sementit, jotka koostuvat portlandsementistä, johon on sekoitettu enemmän kuin 5 %
sementtimäisiä aineita kuten putsolaania, lentotuhkaa tai kalkkikiveä.
Luokittelu perustuu 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön soveltamiseen.
Luokittelusuositus.

2530 90/ 1.
Jäte hiomakivistä, kiillotuskivistä ym., jota ovat yhteenpuristettua luonnon tai keinotekoista
hioma-ainetta (nimike 6804). Jäte soveltuu vain hioma-aineen talteenottoon.
Luokittelusuositus.

2530 90/ 2.
Valkoinen pölytön jauhe, joka sisältää enemmän kuin 99,2 painoprosenttia vedetöntä
dinatriumsulfaattia ja joka on saatu pelkästään mekaanisesti kokoamalla vedetöntä natriumsulfaattia
(engl. thenardite), joka on muodostunut luonnollisesti ulkoilmassa, luonnon suolajärven vedestä
matalassa talvilämpötilassa kiteytyneen 10 vesimolekyyliä sisältävän natriumsulfaatin (engl. mirabilite)
pinnalle. Ennen pakkaamista, tuote on siivilöity 0,65 mm silmäkoon siivilällä.
Luokittelu perustuu 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön soveltamiseen.
Ks. myös luokittelusuositus 2833 11/ 1.
Luokittelusuositus.
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26. Ryhmä

2614 00/ 1.
Ilmeniittimalmi, joka on mustaa tai tummanruskeaa jauhetta, joka sisältää ilmeniittiä (> 90 %),
magnetiittia (< 0,3 %), sulfaattia (< 0,1 %) ja 99,5 prosentissa jauhetta hiukkaskoko on < 45 µm. Sille
ei ole tehty mitään kemiallista käsittelyä vaan ainoastaan jauhamisen kaltaisia mekaanisia tai
fysikaalisia käsittelyitä.
Tuotetta käytetään painoaineena lisäämään tiheyttä meriporauksessa.
Luokittelu perustuu 1 yleisen tulkintasäännön soveltamiseen.
Luokittelusuositus.

2614 00 00
"Synteettinen rutiili" joka saadaan ilmeniitistä pasuttamalla, suolahappokäsittelyllä ja kalsinoinnilla,
jossa on:
–
–
–

noin 95 painoprosenttia titaanidioksidia
noin 2 painoprosenttia dirautatrioksidia
noin 1 painoprosenttia piidioksidia.

Tavara on vaaleanruskean jauheen muodossa.
Perusteet
Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön, 26 ryhmän
2 huomautuksen sekä CN-koodien 2614 ja 2614 00 00 nimiketekstin mukaan.
Kiderakenteen muutokset johtuvat yksinomaan harmonoidun järjestelmän selityksiin sisältyvässä
26 ryhmän yleisohjeessa mainitusta kalsinoinnista ja pasutuksesta.
Komission asetus (ETY) N:o 1785/94, EYVL L 186, 21.7.1994, s. 20. Muutettu komission
täytäntöönpano-asetuksella (EU) N:o 441/2013, EUVL L 130, 15.5.2013, s. 1.

26-1

27. Ryhmä

27. Ryhmä/ 1.
Tyydytettyjen asyklisten hiilivetyjen erilliset isomeerit ja isomeerien seokset:
1. Erilliset isomeerit, puhtaus alle 95 % (*).
2. Isomeerien seokset, jotka sisältävät alle 95 % (*) yksittäistä isomeeriä.
Katso myös Luokittelusuositus 2901 10/ 1.
(*) Laskettuna kuivista tuotteista, kaasumaisten tuotteiden tilavuussuhteessa ja ei-kaasumaisten
tuotteiden painosuhteessa.
Luokittelusuositus.

27. Ryhmä/ 2.
Asyklisten mono-olefiinien diolefiinien tai polyolefiinien erilliset isomeerit ja isomeerien seokset
(muiden kuin stereoisomeerien):
1. Erilliset isomeerit puhtaus alle 90 % (*).
2. Isomeerien seokset, jotka sisältävät alle 90 % (*) yksittäistä isomeeriä.
Katso myös luokittelusuositukset 2901 23 – 2901 29/ 1.
(*) Laskettuna kuivista tuotteista, kaasumaisten tuotteiden tilavuussuhteessa ja ei-kaasumaisten
tuotteiden painosuhteessa.
Luokittelusuositus.

27. Ryhmä/ 3.
Asyklisten mono-olefiinien, diolefiinien tai polyolefiinien stereoisomeerien seokset, jotka
sisältävät alle 90 % (*) spesifisen hiilivedyn stereosisomeerejä.
Katso myös luokittelusuositukset 2901 23 – 2901 29/ 1.
(*) Laskettuna kuivista tuotteista, kaasumaisten tuotteiden tilavuussuhteessa ja ei-kaasumaisten
tuotteiden painosuhteessa.
Luokittelusuositus.

2703 00 00
Turpeen ja muiden aineiden kuten kalkin, hiekan, lehtimullan, merkelin, lannan ja vähäisessä
määrin muiden lannoitteiden sekoitukset (jotka sisältävät vähintään 75 painoprosenttia turvetta),
joiden (K20:na ilmaistun) kaliumin, typen ja (P203:nä ilmaistun) fosforin kokonaispitoisuus on enintään 3
painoprosenttia).
Komission asetus (ETY) N:o 3541/85, EYVL L 338, 17.12.1985, s. 1. Muutettu komission asetuksella
(EY) 2695/95, EYVL L 280, 23.11.1995, s. 15.

2707 99 99
Käsitelty tisleen aromaattinen uute (TDAE), jonka fysiokemialliset ominaisuudet ovat seuraavat:
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–

aromaattisten aineosien pitoisuus 74,2–75 painoprosenttia yhdistetyn nimikkeistön selittävien
huomautusten 27 ryhmän A liitteessä kuvatulla kromatografiakolonnimenetelmällä määritettynä;

–

tiheys 0,9521–0,9590 g/cm3 15 °C:ssa;

–

enintään 4 tilavuusprosenttia tislautuu enintään 300 °C:een ASTM D 86-67 (EN ISO 3405) menetelmällä määritettynä.

TDAE on uute, joka saadaan voiteluaineiden puhdistuksen tyhjötislausjäännöksistä.
Aromaattiset aineosat ovat voiteluöljyjakeiden ja vahojen puhdistuksen sivutuotteita.
Tuotetta käytetään pehmittimenä vulkanoimattomissa kumiyhdisteissä, joita käytetään renkaiden ja
muiden vulkanoitujen kumituotteiden valmistuksen raaka-aineina.
Perusteet
Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön sekä CN-koodien 2707,
2707 99 ja 2707 99 99 nimiketekstien mukaisesti.
Koska tuotetta ei ole saatu suoraan raakoja maaöljyjä tai bitumisista aineista saatuja raakaöljyjä
tislaamalla tai puhdistamalla ja koska aromaattisten aineosien paino on tuotteessa suurempi kuin eiaromaattisten aineosien paino, luokittelu nimikkeeseen 2710 (maaöljyt ja bitumisista kivennäisistä
saadut öljyt, muut kuin raa'at, muualle kuulumattomat valmisteet, joissa on vähintään 70
painoprosenttia maaöljyjä ja bitumisista kivennäisistä saatuja öljyjä tai jäteöljyjä) ei tule kyseeseen (ks.
27 ryhmän 2 huomautus).
Koska tuotetta ei ole saatu suoraan petrolista, maaöljyistä tai bitumisista kivennäisistä saaduista öljyistä
ja koska aromaattisten aineosien pitoisuus on tuotteessa alle 80 prosenttia, luokittelu nimikkeeseen
2713 maaöljykoksiksi, maaöljybitumiksi tai muuksi niiden jätetuotteeksi ei tule kyseeseen (ks.
yhdistetyn nimikkeistön selittävät huomautukset, alanimikkeet 2713 90 10 ja 2713 90 90).
Tuote on voiteluaineiden puhdistuksen tyhjötislausjäännöksistä saatu aromaattinen uute. Tuotteen
aromaattisten aineosien pitoisuuden vuoksi se kuuluu öljyjen ja niiden kaltaisten tuotteiden luokkaan,
jossa aromaattisten aineosien paino on suurempi kuin ei-aromaattisten aineosien paino (ks. yhdistetyn
nimikkeistön selittävät huomautukset, alanimikkeet 2707 99 91 ja 2707 99 99, 2 kohta).
Sen vuoksi se on luokiteltava CN-koodiin 2707 99 99.
Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1231/2013, EUVL L 322, 3.12.2013, s. 13.

2710 – 2713
Maaöljytuotteet:
Erottamiskriteerit eräille 27 ryhmän maaöljytuotteille: vaseliinit, maaöljyvahat, maaöljybitumit ja
maaöljyt (nimikkeet 2712, 2713 ja 2710).
Luokittelusuositus.
Huom.: Tämän puhtaussuosituksen liitteenä on kaaviokuva tunnusmerkeistä.
2710 - 2713
1. Tuotteet, joiden jähmettymispiste on "rotating thermometer" -menetelmällä (ISO 2207 (joka vastaa
ASTM D 938 -menetelmää) määritettynä, on:
2710
a) Alle 30 °C (Öljyt).
2710, 2712 10 – 2712 90 tai 2713 20
b) Vähintään 30 °C (katso kohta 2.).
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2. Edellä kohdassa 1 b) mainitut tuotteet, joiden tiheys 70 °C:n lämpötilassa on:
2710 tai 2713 20
a) Vähintään 0,942 g/cm3. (Katso kohta 3.).
2710, 2712 10 – 2712 90
b) Alle 0,942 g/cm3. (Katso kohta 4.).
3. Edellä kohdassa 2 a) mainitut tuotteet, joiden neulatunkeuma (Needle Penetration) on 25 °C:ssa,
ASTM D 5 -menetelmällä määritettynä:
2713 20
a) Alle 400 (Bitumit).
2710
b) Vähintään 400 (Öljyt).
4. Edellä kohdassa 2 b) mainitut tuotteet, joiden työstetty kartiotunkeuma (Worked Cone Penetration)
on 25 °C:ssa, ISO 2137 -menetelmällä (joka vastaa ASTM D 217 –menetelmää) määritettynä:
2710
a) Vähintään 350 (Öljyt).
2712 10 – 2712 90
b) Alle 350. (Katso kohta 5).
5. Edellä kohdassa 4 b) mainitut tuotteet, joiden kartiotunkeuma (Cone Penetration) on 25 °C:ssa, ISO
2137 -menetelmällä (joka vastaa ASTM D 937 -menetelmää) määritettynä:
2712 10
a) Vähintään 80 (Vaseliini).
2712 20 tai 2712 90
b) Alle 80 (Maaöljyvahat).
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LIITE LUOKITTELUSUOSITUKSIIN 2710 – 2713/1
Eräiden, nimikkeisiin 2710, 2712 ja 2713 kuuluvien
maaöljytuotteiden (ei kuitenkaan nim. 2710
valmisteiden) erottamiskriteerit

Jähmettymispiste ISO 2207 (joka vastaa ASTM D 938 –menetelmää)

vähintään 30 °C

tiheys 70 °C:ssa
alle 30 °C

vähintään 0,942 g/cm³

alle 0,942 g/cm³

neulatunkeuma
(Needle Penetration)
25 °C:ssa ASTM D 5
-menetelmällä määriteltynä

työstetty kartiotunkeuma
(Worked Cone Penetration)
25 °C:ssa ISO 2137 (joka
vastaa ASTM D 217
-menetelmää)

alle
400

vähintään
400

vähintään
350

alle 350
kartiotunkeuma
(Cone Penetration)
25 °C:ssa ISO 2137
(joka vastaa ASTM D 937
-menetelmää)

vähintään 80

2710
öljy

2713 20
öljy

2710
öljy

2710
öljy

2712 10
vaseliin
i

alle 80

maaöljyvahat
nim. 2712 20
tai 2712 90
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2710 11 tai 2710 19/ 1.
Grafitoidut öljyt, jotka koostuvat maaöljyistä tai bitumisista kivennäisistä saaduista öljyistä, jotka
sisältävät stabiloidussa suspensiossa noin 0,04–0,2 % grafiittihiukkasia (joiden koko on useimmiten
0,1–0,5 mikromillimetriä [mikronia]).
Luokittelusuositus.

2710 19/ 2.
Nestemäinen seos, jonka väri vaihtelee vaaleankeltaisesta vaaleanruskeaan ja joka sisältää 50
paino-prosenttia petrolia ja 50 painoprosenttia parafiinia. Parafiini koostuu tyydyttyneistä
hiilivedyistä C9 - C15, jotka on saatu hydraamalla kasviöljyistä, joista happi on poistettu. Tuotteesta
tislautuu vähemmän kuin 90 tilavuusprosenttia (hävikki mukaan luettuna) 210 °C:n lämpötilassa (ISO
3405 -menetelmä (joka vastaa ASTM D 86 -menetelmää)). Sitä käytetään polttoaineena
suihkumoottoreissa.
Luokittelu perustuu 1 yleisen tulkintasäännön (27 ryhmän 2 huomautus) ja 6 yleisen
tulkintasäännön (27 ryhmän 4 alanimikehuomautus) soveltamiseen.
Luokittelusuositus.

2710 19 29
Hiilivetyjen nestemäiset seokset, joissa on noin 87 painoprosenttia suoraketjuisia parafiineja, ketjun
pituudet 8–16 hiiliatomia, ja noin 13 painoprosenttia alkyylibentseenejä, joissa on 10–12 hiiliatomin
muodostamat sivuketjut.
Perusteet
Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön sekä CN-koodien 2710 ja
2710 19 29 nimiketekstin mukaan.
Tuotetta ei voida luokitella petroliksi alkyylibentseenipitoisuuden vuoksi.
Komission asetus (ETY) N:o 314/90, EYVL L 35, 7.2.1990, s. 9. Muutettu komission asetuksella (EY)
N:o 705/2005, EUVL L 118, 5.5.2005, s. 18.
2710 19 43, 2710 19 46 tai 2710 19 47
Keltainen, öljymäinen ja nestemäinen valmiste, jossa on vähintään 70 painoprosenttia maaöljyjä ja
joka sisältää lisäaineita. Valmisteen ominaisuudet ovat seuraavat:
– Tislaus (ASTM D 86 -menetelmä):
lämpötila 250 °C: 0
lämpötila 266 °C: tislaus alkaa
lämpötila 339 °C (tislaus päättyy): yli 85 tilavuusprosenttia
lämpötila 350 °C: yli 85 tilavuusprosenttia
– Leimahduspiste (Pensky-Martens):
Lämpötila yli 100 °C
– Infrapunaspektroskopia:
Alifaattiset hiilivedyt
– Rikkipitoisuus (EN ISO 8754):
Alle 0,05 painoprosenttia
Valmistetta voidaan käyttää voiteluöljynä.
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Perusteet
Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön, 27 ryhmän
2 lisähuomautuksen d ja e kohdan sekä CN-koodien 2710, 2710 19, 2710 19 43, 2710 19 46 ja 2710
19 47 nimiketekstien mukaisesti.
Koska 27 ryhmän 2 lisähuomautuksen d kohdan mukaan ilmaisu ”raskasöljyt” kattaa öljyt ja valmisteet,
27 ryhmän 2 lisähuomautuksen e kohdan mukainen ilmaisu ”kaasuöljyt” kattaa myös öljyt ja valmisteet.
Tuotetta ei voida luokitella voiteluöljyksi, sillä se on 27 ryhmän 2 lisähuomautuksen d ja e kohdan
mukainen. Tämän vuoksi se on luokiteltava kaasuöljyksi CN-koodeihin 2710 19 43, 2710 19 46 tai 2710
19 47 (Ks. myös yhdistetyn nimikkeistön koodien 2710 19 71, 2710 19 99 selittävät huomautukset).
Komission asetus (EY) N:o 231/2004, EUVL L 39, 11.2.2004, s. 15. Muutettu komission asetuksella
(EY) N:o 1179/2009, EUVL L 317, 3.12.2009, s. 1. Muutettu komission täytäntöönpanoasetuksella (EU)
N:o 441/2013, EUVL L 130, 15.5.2013, s. 1.

2712 90/ 1.
Mikrokiteiset vahat (maaöljyvahat), jotka sisältävät hyvin pieniä määriä "dopes" kuten polyisobuteenia.
Luokittelusuositus.

2712 90 99
Pehmeä valkoinen vahamainen tuote, joka koostuu seoksesta parillisen määrän hiiliatomeja (18–26)
sisältäviä alfa-oleiinihiilivetyjä, joissa pääosin on 20 ja 22 hiiliatomia sisältäviä hiilivetyketjuja (vähintään
80 painoprosenttia).
Perusteet
Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön sekä CN-koodien 2712 ja
2712 90 99 nimiketekstin mukaan.
Tuote on CN-koodin 2712 nimiketekstin toisessa osassa mainittujen kaltainen.
Komission asetus (ETY) N:o 1260/89, EYVL L 126, 9.5.1989, s. 12. Muutettu komission asetuksella
(EY) N:o 936/1999, EYVL L 117, 5.5.1999, s. 9.

2714 90/ 1.
Dehydratoitu ja jauhettu luonnonbitumi vesidispersiona, tuotteeseen on lisätty pieni määrä
emulgointiainetta (pinta-aktiivista ainetta) ainoastaan turvallisuussyistä tai tavaran käsittelyn ja
kuljetuksen helpottamiseksi.
Luokittelusuositus.

2714 90 00
Luonnonbitumiemulsio vedessä, koostumukseltaan noin 70 %
0,2 % pinta-aktiivista ainetta emulsion muodostamisen helpottamiseksi.

bitumia,

30 %

vettä

ja

Vesiemulsion tarkoituksena on helpottaa bitumin kuljetusta.
Tätä tuotetta käytetään polttoaineena erityisissä polttimissa: vesi poistetaan haihduttamalla ennen
bitumin polttamista.
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Perusteet
Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön ja CN-koodien 2714 ja
2714 90 00 nimiketekstin mukaan.
Komission asetus (ETY) N:o 1639/94, EYVL L 172, 7.7.1994, s. 8.

2715 00/ 1.
Katetuotteet, jotka koostuvat asfalttiliuoksesta, johon on lisätty asbestia, kivennäistäyteainetta ja
kiinanpuuöljyä.
Luokittelusuositus.

2715 00/ 2.
Kattojen, ulkoseinien ja metallipintojen päällysteet, jotka koostuvat asfalttiliuoksesta, johon on
lisätty asbestikuituja ja alumiinipigmenttiä.
Luokittelusuositus.
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