Luokittelupäätöskokoelma, ryhmät 44-70
IX JAKSO
PUU JA PUUSTA VALMISTETUT TAVARAT; PUUHIILI;
KORKKI JA KORKKITAVARAT; OLJESTA, ESPARTOSTA TAI MUISTA PUNONTATAI PALMIKOINTIAINEISTA VALMISTETUT TAVARAT;
KORI- JA PUNONTATEOKSET
44. Ryhmä

4406 10 00
Useimmiten halkeamia sisältävät tammipölkyt, joiden pituus on 255–260 cm, leveys 26–28 cm ja
paksuus 15–17 cm, jotka on yksinkertaisesti sahattu kaikilta sivuilta, joita ei ole kyllästetty ja joissa
ei ole reikiä. Muoto ja mitat vastaavat Kansainvälisen rautatieliiton UIC(*) ohjeita N:o 863.
(*) Kansainvälinen rautatieliitto.
Perusteet
Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön sekä CN-koodien 4406
ja 4406 10 00 nimiketekstin mukaan.
Komission asetus (ETY) N:o 2087/92, EYVL L 208, 24.7.1992, s. 24.

4407 10 98
Pyöreä puutavara, havupuuta, koko pituudeltaan tasapaksuksi jyrsitty, poikkisuunnassa katkaistu,
toinen pää teräväksi muotoiltu, jollaista käytetään puutarhansuunnittelussa, esimerkiksi
puutarha-aitojen, aitausten ja säleikköjen valmistuksessa.
Perusteet
Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön sekä CN-koodien 4407,
4407 10 ja 4407 10 98 nimiketekstin mukaan.
Tavaraa ei voida luokitella nimikkeisiin 4403 tai 4404, koska se on jyrsitty; 4409, koska sitä ei ole
muotoiltu; 4421, ottaen huomioon, ettei sitä ole riittävästi valmistettu.
Komission asetus (ETY) N:o 442/91, EYVL L 52, 27.2.1991, s. 11. Muutettu komission asetuksella
(EY) N:o 936/1999, EYVL L 117, 5.5.1999, s. 9.

4408 10 – 4408 90
Ohuet puulevyt ("kraft veneer") (paksuus: 1,59, 2,54, 3,18 tai 4,76 mm), päällystetty molemmilta
puolilta voimapaperilla.
Luokittelusuositus.
4409 10 – 4409 29
Parkettilattioihin tarkoitetut yhdistämättömät laatat, joiden mitat ovat noin 40 cm (pituus) × 6 cm
(leveys) × 2 cm (paksuus). Laatat on valmistettu täyspuusta ja niiden toinen pituussyrjä on pontattu
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ja vastakkainen uritettu; samoin leveyssyrjät on työstetty siten että toisessa on naaraspontti ja
vastakkaisessa urospontti.
Luokittelusuositus.

4410 11/ 1.
Laminoitu paneeli, joka koostuu kolmesta kuitulevykerroksesta ja on leikattu ympyrän muotoiseksi
(läpimitta 900 mm ja paksuus 25 mm), ja jonka päällis- ja alapinta on päällystetty melamiinihartsilla
kyllästetyllä paperilla. Sivureuna on peitetty 2 mm paksuisella poly(vinyylikloridi) (PVC) nauhalla.
Tavaralla ei ole tullille esitettäessä ominaisuuksia, jotka osoittaisivat, että se on tarkoitettu
yhdistettäväksi toiseen tavaraan tai ominaisuuksia, joista voi tunnistaa sen käyttötarkoituksen esim.
pöydän osana.
Luokittelu perustuu 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön soveltamiseen.
Luokittelusuositus
4411 12/ 1.
Fibreboard of wood (MDF, Medium Density Fibreboard) of a density of 800 to 860 kg/m3, a
thickness which varies between 3 and 4 mm (with a tolerance of +/- 0.2 mm) and measuring (L x
W) 2,440 x 1,220 mm.
The product is manufactured by means of a dry production process.
Application of GIRs 1 and 6.
Luokittelusuositus

4411 92 90
Lattianpäällysteenä käytettävä levy, jonka koostumus on seuraava:
–
–
–

pintakerros on parkettilaattaa jäljittelevä, valokuvattu puukuvio paperilla, päällystetty
melamiinihartsilla;
ydinkerros on valmistettu puisesta kuitulevystä, tiheys suurempi kuin 0,8 g/cm³, joka on
pontattu (lukkopontti);
pohjakerros on kyllästettyä paperia.

(Ks. valokuva) (*).
Perusteet
Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1 yleisen tulkintasäännön, 3 yleisen tulkintasäännön
b alakohdan ja 6 yleisen tulkintasäännön määräysten sekä CN-koodien 4411, 4411 92 ja 4411 92 90
nimiketekstien mukaisesti.
Pinta, jolla on vain koristemerkitys, ei anna tuotteelle sen olennaista luonnetta.
Olennaisen luonteen antaa kuitulevyä oleva ydinkerros. Ks. myös nimikettä 4411 koskevat
HS-selitykset.
Tuote ei kuulu nimikkeisiin 4412 ja 4418, koska pinta ei ole valmistettu puusta.
(*) Valokuva on ainoastaan ohjeellinen.
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Komission asetus (EY) N:o 1199/2005, EUVL L 195, 27.7.2005, s. 3. Muutettu komission asetuksella
(EY) N:o 1179/2009, EUVL L 317, 3.12.2009, s. 1.
4411 92 90
Oven päällyskerros, valmistettu kuitulevystä, joka on tiheydeltään suurempi kuin 0,8 g/cm³,
pohjustettu ja muotoiltu perinteisen sisäpaneelioven muotoiseksi ja tyyliseksi. Tämä oven
päällyskerros on yhdistetty sisäoveen.
Perusteet
Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön sekä CN-koodien 4411,
4411 92 ja 4411 92 90 nimiketekstin mukaan.
Komission asetus (ETY) N:o 1509/97, EYVL L 204, 31.7.1997, s. 8. 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.

4412
Puulevy, pituus 1 981 – 2 400 millimetriä, leveys 762 – 1 220 millimetriä ja paksuus noin
44 millimetriä, kahden kolme puukerrosta sisältävän ristiinliimatun vanerilevyn välissä olevasta
rimalevysydämestä koostuva, tämän puulevyn kaksi pitkää sivua (mahdollisesti vaneroitua) ja
tarpeen mukaan yksi tai molemmat lyhyistä sivuista (myös mahdollisesti vaneroituja) koostuvat
pääasiallisesti yhdestä puukappaleesta, ns. reunuslistasta, ja jota ei ole enempää valmistettu.
Komission asetus (ETY) N:o 3829/86, EYVL L 356, 17.12.1986, s. 5. Muutettu komission asetuksella
(ETY) N:o 2080/91, EYVL L 193, 17.7.1991, s. 6.

4412 32 10
Paneeli (ns. vedenpitävä ristiinliimattu vaneri), joka on valmistettu kiehuvaa vettä kestävällä
liimalla yhteen liimatuista 13 puuviilusta. Viilut on asetettu siten, että puun syyt menevät ristiin
peräkkäisissä kerroksissa.
Sisäviilujen paksuus on alle 2 mm ja molempien ulkoviilujen paksuus alle 1 mm. Ulkoviilut on
valmistettu poppelista, joka on pinnoitettu polymeeripäällysteellä eristystä varten.
Paneelin tiheys on 0,5 g/cm 3 .
Paneelia käytetään rakennustöissä, esim. betonimuoteissa.
Perusteet
Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön sekä CN-koodien 4412,
4412 32 ja 4412 32 10 nimiketekstien mukaisesti.
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Luokittelu nimikkeeseen 4413 tiivistetyksi puuksi ei tule kyseeseen, koska paneelia ei ole käsitelty
kemiallisesti eikä fysikaalisesti sen tiiviyden tai kovuuden lisäämiseksi ja sen mekaanisen lujuuden
tai kemiallisten tai sähköisten vaikutusten keston parantamiseksi (ks. harmonoidun järjestelmän
selitykset, nimike 4413).
Paneelia pidetään ristiinliimattuna vanerina, koska siinä on useita päällekkäin liimattuja puuviiluja,
jotka on asetettu siten, että puun syyt menevät ristiin peräkkäisissä kerroksissa (ks. harmonoidun
järjestelmän selitykset, nimike 4412, 1 kohta).
Sen vuoksi paneeli on luokiteltava CN-koodiin 4412 32 10 muuksi ristiinliimatuksi vaneriksi, jossa
ainakin yksi pintaviiluista on lehtipuuta.
Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1128/2012, EUVL L 331, 1.12.2012, s. 15.

4412 94 tai 4412 99/ 1.
Suorakaiteen muotoiset palat kerrostettua puuta (pituus 213 cm × leveys 11,26 cm ×
paksuus 23,8 mm), joita käytetään oviaukon karmeihin. Tavara koostuu paksusta sydämestä ja
kahdesta ohuesta havupuisesta pintakerroksesta. Sen molemmat syrjät on urattu koko pituudeltaan
verhouslautoja varten ja toinen pinta huullospuuta varten. Tavara leikataan pituuksiin sen jälkeen
kun verhouslaudat ja huullospuu on sovitettu uriin, jolloin saadaan valmiit ovenkarmit.
Luokittelu perustuu 44 ryhmän 4 huomautuksen soveltamiseen.
Luokittelusuositus.

4412 94 90
Kolmikerroksinen havupuulevy, jonka koko on 1 000 × 500 × 27 mm.
Ulompien kerrosten paksuus on 8,5 mm, ja ne koostuvat reunasta reunaan samansuuntaisesti
liimatuista puupaloista.
Sydänkerros on asetettu kohtisuoraan ulompien kerrosten syitä vastaan, sen paksuus on 10 mm ja
se koostuu reunasta reunaan samansuuntaisesti liimatuista puupaloista (kappaleista/säleistä).
Ulkokerrokset ja reunat on päällystetty hartsilla.
Ks. valokuva (*).
Perusteet
Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön sekä CN-koodien 4412,
4412 94 ja 4412 94 90 nimiketekstien mukaisesti.
Luokittelu nimikkeeseen 4418 kirvesmiehen tuotteina, tarkemmin sanoen betonivalumuotteina ei tule
kysymykseen, sillä tuotteella ei hartsipäällystyksen lisäksi ole muita ominaisuuksia, joiden
perusteella se voitaisiin tunnistaa rakentamiseen tarkoitetuksi tavaraksi. Katso myös harmonoidun
järjestelmän selitykset, nimike 4418 (erityisesti 3 kohdan viimeinen virke). Tuote ei ole erityisesti
tarkoitettu rakennusalalla käytettäväksi muotiksi. Sillä ei ole ominaisuuksia ja piirteitä, joiden
perusteella se luokiteltaisiin nimikkeeseen 4418.
Ominaispiirteidensä perusteella tuote on luokiteltava CN-koodiin 4412 94 90 muuna rimalevynä,
sälölevynä ja kimpivanerina (katso myös harmonoidun järjestelmän selitykset, nimike 4412, 3 kohta).
(*) Valokuva on ainoastaan ohjeellinen.
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Komission asetus (EU) N:o 309/2010, EUVL L 94, 15.4.2010, s. 25.
4412 99 40
Lattianpäällysteenä
käytettävä
(kokonaispaksuus 7 mm).

levy,

joka

koostuu

kolmesta

puukerroksesta

Pintakerros on valmistettu kahdesta rivistä tammirimoja, joiden paksuus on 0,6 mm.
Välikerros on valmistettu HDF-levystä.
Pohjakerros on valmistettu havupuusta (paksuus 0,6 mm).
Välikerros on pontattu (lukkopontti).
Ks. valokuva (*).
Perusteet
Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön määräysten ja
CN-koodien 4412, 4412 99 ja 4412 99 40 nimiketekstien mukaisesti.
Tuotteen pintakerroksen katsotaan olevan nimikettä 4412 koskevissa HS-selityksissä ja yhdistetyn
nimikkeistön selittävissä huomautuksissa tarkoitettua ohutta vaneria.
(*) Valokuva on ainoastaan ohjeellinen.

Komission asetus (EY) N:o 1199/2005, EUVL L 195, 27.7.2005, s. 3. 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.
4412 99 85
Työstämättömän levyn muotoinen tavara, jonka leveys on noin 125 cm, paksuus noin 7,5 cm ja
pituus noin 2 000 cm. Se on valmistettu liimaamalla kerroksittain yhteen kuusesta, männystä tai
näistä molemmista puulajeista sorvattuja viiluja.
Viilut on sijoitettu siten, että puusyiden suunta on sama kaikissa kerroksissa. Jotkin kerrokset
voidaan myös asettaa kohtisuorasti toisiinsa nähden. Yksittäiset kerrokset liitetään yhteen
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fenoliformaldehydiliimalla korkeassa lämpötilassa tapahtuvan puristuksen aikana. Pinnan reunat ja
päät on päällystetty vahalla.
Tavaran valmistuksessa käytettävien puuviilujen alkuperäinen paksuus on 2,8–3,2 mm ja tiheys 445
kg/m3 (kuusiviilu) tai 500 kg/m3 (mäntyviilu). Puristuksen (joka tapahtuu 2,8 N/mm2:n paineella)
jälkeen valmiin tuotteen yksittäisten puristettujen kerrosten paksuus on noin 2,75 mm, ja valmiin
tuotteen tiheys vaihtelee yleensä 540 kg/m3:n (kuusiviilu) ja 620 kg/m3:n (mäntyviilu) välillä.
Ks. kuva (*).
Perusteet
Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön sekä CN-koodien 4412,
4412 99 ja 4412 99 85 nimiketekstien mukaisesti.
Tavara on samanlainen kuin nimikkeen 4412 kerrostettu puu (ks. myös harmonoidun järjestelmän
selitykset, nimike 4412, kolmas kappale).
Luokittelu nimikkeeseen 4413 ei tule kyseeseen, sillä tavara ei vastaa 44 ryhmän 2 huomautuksen
määritelmää ”tiivistetty puu”, koska tavaralle tehtävä puristus lisää sen tiheyttä vain 24 % ja koska
tavaran fyysisestä tarkastuksesta käy ilmi, että sen pinta säilyy pehmeänä.
Luokittelu nimikkeeseen 4418 ei myöskään tule kyseeseen, koska tavaraa ei voida pitää
rakennustarkoituksiin käytettävänä puuteoksena, joka on kootun tavaran tai tällaisen tavaran osiksi
tunnistettavan kokoamattoman tavaran muodossa (ks. myös harmonoidun järjestelmän selitykset,
nimike 4418, ensimmäinen kappale). Se on tarkoitettu yleiseen käyttöön eikä sillä ole mitään
objektiivisia ominaisuuksia, joista sen voisi tunnistaa rakennuspuusepän ja kirvesmiehen tuotteeksi.
Sen vuoksi tavara on luokiteltava CN-koodiin 4412 99 85 muuksi ristiinliimatun vanerin ja vaneroidun
puulevyn kaltaiseksi kerrostetuksi puuksi.
(*) Kuva on ainoastaan ohjeellinen.

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2017/1983, L 287, 4.11.2017, s. 1-3

4417 00/ 1.
"Hiekkapaperityökalu", joka koostuu puisesta rungosta, jonka alapuolelle on kiinnitetty
hiomapaperikaistaleita; kaistaleet ovat toisesta päästä kiinni puutukissa olevassa urassa, toisen
pään ollessa kiinnitetty tiukkaan kiilan avulla; kiila voidaan irrottaa ja loppuunkuluneet kaistaleet
vaihtaa.
Luokittelusuositus.

4418 20/ 1.

44-6

Rakennuksien ovilevyt, jotka koostuvat puisesta kehikosta, joka on molemmilta puolilta päällystetty
kuitulevyllä. Levyjen sisäosa on ontto tai sisältää kennomaista aallotettua paperia tai solulevyä.
Saranoille ja lukoille on levyjen sisällä puiset vahvikkeet.
Luokittelusuositus.
4418 72 00
Lattianpäällysteenä käytettävä
(kokonaispaksuus 14 mm).

levy,

joka

koostuu

kolmesta

massiivipuukerroksesta

Pintakerros on valmistettu kolmesta rivistä tammirimoja, joiden paksuus on 3 mm.
Välikerros ja pohjakerros on valmistettu havupuusta.
Välikerros on pontattu (lukkopontti).
(Ks. valokuva) (*).
Perusteet
Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön määräysten ja
CN-koodien 4418 ja 4418 72 00 nimiketekstien mukaisesti.
Tuotteen pintakerroksen ei katsota olevan nimikettä 4412 koskevissa HS-selityksissä ja yhdistetyn
nimikkeistön selittävissä huomautuksissa tarkoitettua ohutta vaneria.
(*) Valokuva on ainoastaan ohjeellinen.

Komission asetus (EY) N:o 1199/2005, EUVL L 195, 27.7.2005, s. 3. Muutettu komission asetuksella
(EY) N:o 1179/2009, EUVL L 317, 3.12.2009, s. 1.

4418 73/ 1.
Koottu monikerroksinen bambua oleva lattialaatta (kokonaispaksuus 15 mm, leveys 92 mm,
pituus 1850 mm), joka koostuu kolmesta yhteenliimatusta kerroksesta, joista jokainen on noin
5 mm paksu. Jokainen kerros on tehty viidestä, sivuistaan liimatuista ja vaakatasoon asennetuista
bamburimoista (joiden leveys on 15–22 mm), jotka on liitetty yhteen päistään, jotta laatasta tulee
oikean pituinen. Laatassa on toisella sivulla ja toisessa päässä naaraspontti ja toisella sivulla ja
toisessa päässä urospontti, joiden ansiosta lattian asentaminen on helpompaa. Ylin kerros on
päällystetty useilla päällyste- ja lakkakerroksilla, joiden tarkoitus on tehdä laatasta paremmin
kulutusta ja naarmutusta kestävä. Pohjakerroksessa on koko pituudelta kaksi matalaa uraa, joiden
tarkoitus on estää laatan käyristyminen.
Luokittelu perustuu 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön soveltamiseen.
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Luokittelusuositus.
4418 74/ 1.
"Mosaiikkipaneelilaatat” tammea, parkettilattioihin, jotka koostuvat puisista rimoista, jotka on
höylätty kahdelta sivulta, järjestetty ryhmiin sakkilautamallin mukaan ja väliaikaisesti liimattu
voimapaperialustalle helpottamaan niiden asentamista.
laatan ulkonäkö

Luokittelusuositus.
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4418 75/ 1.
Monikerroksinen parkettilattialaatta (kokonaispaksuus 10 mm, leveys 70 mm, pituus 600 mm),
joka koostuu yhdestä 4 mm:n paksuisesta merbauta olevasta massiivipuurimasta, joka muodostaa
päällimmäisen kerroksen; rima on liimattu yksikerroksiselle puualustalle, jossa on noin neljän cm:n
välein, koko pituudelta pystysuora viilto, jonka tarkoituksena on antaa tuotteelle joustavuutta. Alin
kerros on asetettu kohtisuoraan päällimmäisen kerroksen puun syiden suuntaisesti. Laatan sivut ja
päät on varustettu ponttiliitoksella. Päällimmäinen kerros on lakattu.
Luokittelu perustuu 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön soveltamiseen.
Luokittelusuositus.

4418 75/ 2.
Monikerroksinen
parkettilattialaatta
(kokonaispaksuus
14 mm,
leveys
210 mm,
pituus 2 190 mm), jonka päällimmäinen kerros on 4 mm:n paksuista massiivitammea, joka on
liimattu kaksikerroksiselle puualustalle. Päällimmäinen kerros on tehty kahdesta rimarivistä;
ydinkerros (8–9 mm paksuinen) on asetettu kohtisuoraan päällimmäisen ja alimmaisen kerroksen
puun syiden suuntaisesti. Laatan sivut on varustettu ponttiliitoksella. Päällimmäinen kerros on
lakattu.
Luokittelu perustuu 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön soveltamiseen.
Luokittelusuositus.
4418 75/ 3.
Monikerroksinen parkettilattialaatta (kokonaispaksuus 14 mm, leveys 145 mm, pituus vaihtelee),
jonka päällimmäinen kerros on 4 mm:n paksuista massiivipyökkiä, joka on liimattu kaksikerroksiselle
puualustalle. Päällimmäinen kerros on tehty kahdesta rimarivistä; ydinkerros (7 mm paksuinen)
koostuu puurimoista, jotka on asetettu kohtisuoraan päällimmäisen ja alimmaisen kerroksen puun
syiden suuntaisesti; alin kerros koostuu kahdesta rimarivistä. Laatan sivut on varustettu
ponttiliitoksella. Päällimmäinen kerros on lakattu.
Luokittelu perustuu 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön soveltamiseen.
Luokittelusuositus.

4418 79/ 1.
Lattialaatat parkettilattioita varten, pyökkiä, (paksuus 13,8 mm tai 21,8 mm, leveys 129 mm,
pituus 3 700 mm, 1 830 mm tai 900 mm), jotka koostuvat kahdesta rivistä massiivipuisia rimoja, jotka
on pituussuuntaan koottu ponttiliitoksella. Rivit on liitetty toisiinsa liimatulla kaksinkertaisella
pyrstöliitoksella. Laatoissa on alapuolella polypropeenikalvo (kosteuden tasapainottaja), ja niiden
päissä ja sivuissa on ponttiliitos. Yksittäisen riman pituus on 308 mm, 408 mm, 467,5 mm, 474 mm
tai 623,5 mm. Laatan rimat eivät muodosta erityistä kuviota.
Luokittelu perustuu 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön soveltamiseen.
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Luokittelusuositus.
4418 90/ 1.
Poratut kuusi-/mänty-/jalokuusilaudat, joita käytetään talon kehyksen tukipuina, ja jotka ovat
umpipuisia suorakaiteen muotoisia paloja, joiden paksuus on noin 3,81 cm ja leveys noin 8,25 cm,
tarkkuuspää tasattu 243,84 cm – 356,76 cm pituiseksi, ja joiden reunat ovat tasoitetut ja päät
työstämättömät. Laudoissa on poratut, läpimitaltaan noin 2,54 cm:n reiät, jotka sijaitsevat laudan
keskellä noin 40,64 cm etäisyydellä kummastakin päästä, sähköjohtoja, -kaapeleita ja putkia varten.
Luokittelusuositus.

4420 10
Säästölipas maalattua puuta, muodoltaan lasta esittävä pieni tyylitelty veistokuva, korkeus noin
16 cm, joka koostuu lieriön muotoisesta säiliöstä, jossa on rako kolikoiden sisäänpanoa varten, ja
pään päällä olevasta puisesta tapista, joka voidaan vetää ulos kolikoiden pois ottamista varten ja
joka pitää paikoillaan kolmea käsivarsia ja nyökkäävää päätä esittävää palloa.
Komission asetus (ETY) N:o 810/83, EYVL L 90, 8.4.1983, s. 11. Muutettu komission asetuksella
(ETY) N:o 2080/91, EYVL L 193, 17.7.1991, s. 6.
4420 90/ 1.
Pöydällä pidettävä taidemaalausteline, jossa on vetolaatikko tarvikkeita varten. Sen korkeus on
(taitettuna) 10 cm, leveys 40 cm ja syvyys 38 cm, ja se kannattaa enintään 86 cm korkean kankaan
tai taulupohjan.
Luokittelu perustuu 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön soveltamiseen.
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Luokittelusuositus.
4421 90 98
Kokoamaton pienoiskasvihuone, jonka pituus on noin 50 cm, leveys noin 24 cm ja korkeus
noin 25 cm.
Kehys on valmistettu puusta, lattiana on metalliristikko ja seinä- ja kattolevyt on valmistettu muovista.
Kun pienoiskasvihuone on koottu, sen yläosa voidaan avata.
(Ks. valokuva) (*).
Perusteet
Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1 yleisen tulkintasäännön, 2 yleisen tulkintasäännön
a alakohdan, 3 yleisen tulkintasäännön b alakohdan ja 6 yleisen tulkintasäännön sekä CN-koodien
4421, 4421 90 ja 4421 90 98 nimiketekstien mukaisesti.
Tuotteen rakenneosa (puukehys) antaa sille sen ominaisen luonteen.
Tuotteen koon vuoksi sitä ei voida pitää nimikkeeseen 9406 luokiteltavana tehdasvalmisteisena
rakennuksena.
(*) Valokuva on ainoastaan ohjeellinen.

Komission asetus (EY) 1655/2005, EUVL L 266, 11.10.2005, s. 50.

4421 90 98
Vähittäismyyntiä varten sarjaksi pakattu tuote, jossa on
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–
–

neliön muotoinen puuastia, jossa kynttilä pysyy ilman mitään kiinnitintä kuten esimerkiksi
piikkiä, ja
kynttilä.

Kynttilän muoto on sellainen, että se voidaan asettaa tukevasti ja turvallisesti puuastian
syvennykseen.
Perusteet
Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1 yleisen tulkintasäännön, 3 yleisen tulkintasäännön b
alakohdan ja 6 yleisen tulkintasäännön sekä CN-koodien 4421, 4421 90 and 4421 90 98
nimiketekstien mukaisesti.
Tavarat täyttävät sarjaksi pakattujen tavaroiden luokitteluvaatimukset. Sarjalle sen olennaisen
luonteen antava tavara on puuastia.
Puuastian luokittelu nimikkeeseen 9405 ei tule kyseeseen, koska sitä ei sellaisenaan voida tunnistaa
kynttilänjalaksi.
Koska puuastia on luokiteltava valmistusaineensa mukaan, tuote on luokiteltava CN-koodiin 4421
90 98 puusta valmistettuna tavarana.
Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 774/2011, EUVL L 201, 4.8.2011, s. 6.

4421 99/ 1.
Pienet kiilat, kuutiot, palat yms., pyökkiä tai koivua, muovitavaroiden kiillottamiseen rummussa.
Luokittelusuositus.

4421 99/ 2.
Suorakulmion muotoiset paneelit, mäntyä, noin 122 cm × 244 cm × 1,8 cm, hiekkapaperilla
hiotut, saatu liimaamalla vierekkäin tietty määrä noin 3,8 cm leveitä puurimoja.
Luokittelu perustuu 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön soveltamiseen.
Luokittelusuositus.
4421 99 99
Useista pyökki- tai koivuviilukerroksista valmistetut puusäleet, joiden pituus on 480 – 1 960
mm, leveys 25–105 mm ja paksuus noin 10 mm.
Ne on kuorittu, kerrostettu, yhdistetty liimalla ja pinnoitettu. Säleet on pyöristetty sivuilta, ja ne voivat
olla joko suoria tai kaarevia. Niiden kantokyky ja taivutuslujuus ovat hyvät.
Ne on suunniteltu koottaviksi ilman jatkokäsittelyä vuoteiden, nojatuolien tai sohvien runkoihin.
Katso kuva (*).
Perusteet
Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön sekä CN-koodien 4421,
4421 99 ja 4421 99 99 nimiketekstien mukaisesti.
Luokittelu nimikkeeseen 9401 tai 9403 huonekalujen osiksi ei tule kyseeseen, koska ensinnäkään
ei ole mahdollista määrittää, onko säleet tarkoitettu yksinomaan/nimenomaisesti koottaviksi
nimikkeen 9401 tai 9403 tuotteiden runkoihin. 94 ryhmään kuuluvat ainoastaan nimikkeiden 9401 ja
9403 tavaroiden osat, kun ne muotonsa tai muiden erityispiirteidensä nojalla voidaan tunnistaa
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yksinomaan tai pääasiassa näihin nimikkeisiin kuuluvien huonekalujen osiksi suunnitelluiksi (ks.
myös harmonoidun järjestelmän selitykset, 94 ryhmä, Osat).
Toiseksi säleet eivät ole vuoteiden, nojatuolien eivätkä sohvien osia, vaan koska ne on suunniteltu
koottaviksi niiden runkoihin, ne ovat nimikkeen 9404 vuoteiden joustinpohjien osia. Erikseen tullille
esitettäviä vuoteiden joustinpohjia ei 94 ryhmän 3 huomautuksen B kohdan mukaan voida luokitella
esimerkiksi nimikkeeseen 9401 tai 9403 tavaroiden osiksi. Koska nimikkeeseen 9404 eivät kuulu
”osat” vaan ainoastaan valmiit tuotteet, luokittelu kyseiseen nimikkeeseen ei myöskään tule
kyseeseen.
Säleet voidaan niiden objektiivisten ominaisuuksien (yhteneväiset mitat, pyöristetyt reunat,
pintakäsittely sekä hyvä kantokyky ja taivutuslujuus) perusteella tunnistaa runkojen osiksi. Niitä on
työstetty siten, että ne ovat saaneet muuhun nimikkeeseen kuuluvien tavaroiden (kerrostetusta
puusta valmistetut tavarat) olennaiset ominaisuudet (ks. myös harmonoidun järjestelmän selitykset,
nimike 4412, toinen kappale). Siksi niitä ei voida luokitella nimikkeen 4412 kerrostetuksi puuksi.
Säleet on sen vuoksi luokiteltava perusaineosansa mukaisesti CN-koodiin 4421 99 99 muuksi
puutavaraksi.

(*) Kuva on ainoastaan ohjeellinen.
Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2020/1290, EUVL 302, 16.9.2020, s. 14-16.
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46. Ryhmä

4601 94 10
Yhteen kudotuista kasviainesäikeistä (meriheinäsäikeistä)
likimääräiset mitat ovat 4 metriä × 30 metriä.

valmistettu

tavara,

jonka

Kude muodostuu pääasiassa tyynyntäytteenä käytettävää kasviainetta (meriheinää) olevista
kahdesta yhteenpunotusta kierretystä säikeestä.
Loimi muodostuu kasviaineesta (meriheinäkuidusta) kehrättyä luonnon tekstiilikuitua olevasta
yksinkertaisesta kierretystä säikeestä (joka on suurempi kuin 20 000 desitexiä).
Tavaran alapuoli on solukumia.
(meriheinää oleva lattianpäällyste)
(Ks. valokuvat A ja B. Valokuvat esittävät tavarasta leikattua palaa.) (*)
Perusteet
Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1 yleisen tulkintasäännön, 3 yleisen tulkintasäännön
b alakohdan, 6 yleisen tulkintasäännön, 46 ryhmän 1 huomautuksen, 57 ryhmän 1 huomautuksen,
XI jakson 3 huomautuksen A kohdan e alakohdan ja CN-koodien 4601, 4601 94 ja 4601 94 10
nimiketekstien mukaisesti.
Tavara koostuu kolmesta eri aineesta:
1) Kaksi yhteenpunottua kierrettyä kasviainesäiettä (kude) on tehty nimikkeen 1404 kasviaineista,
jollaisia käytetään ensisijaisesti tyynyntäytteinä (ks. harmonoidun järjestelmän selitykset
(HS-selitykset), nimike 1404, D kohdan ensimmäinen kappale ja kolmannen kappaleen 4 kohta,
jossa viitataan meriajokkaaseen, joka on eräänlainen meriheinä).
Kasviaineet valmistetaan eräänlaiseksi defibroimattomista kasviaineista pelkästään kiertämällä
valmistetuksi köydeksi, joka sellaisenaan on nimikkeen 4601 palmikoiden kaltainen tuote (ks.
HS-selitykset, nimike 4601, A kohdan 2 kohdan b alakohta) ja joka on palmikointiin soveltuvassa
tilassa, mikä tekee siitä 46 ryhmän 1 huomautuksessa tarkoitetun ”punonta- tai palmikointiaineen”.
2) Kasviaineesta kehrättyä luonnon tekstiilikuitua oleva yksinkertainen kierretty säie (loimi) on
valmistettu kasviaineista saaduista kuiduista. Kuidut on liitetty yhteen kiertämällä (kehräämällä)
(ks. HS-selitykset, XI jakson yleisohjeiden I kohdan B kohdan 1 kohdan i alakohdan a alakohta).
Näitä ”kehrättyjä lankoja” on pidettävä nimikkeen 5607 ”side- ja purjelankoina” XI jakson
3 huomautuksen A kohdan e alakohdan mukaisesti, koska yksinkertainen kierretty säie on
suurempi kuin 20 000 desitexiä (ks. myös seuraavat selitykset, joissa käsitellään lankojen sekä
side- ja purjelankojen välisiä eroja: HS-selitykset, XI jakson yleisohjeiden I kohdan B kohdan
2 kohdassa oleva taulukko I (Tekstiililangat – (…) tai muista kasvikuiduista) sekä nimike 5308, A
kohdan toinen kappale ja nimike 5607, 1 kohdan ensimmäinen kappale.
3) Solukuminen alapuoli, joka kuuluu 40 ryhmään, ei anna tavaralle yhdistetyn nimikkeistön 3 yleisen
tulkintasäännön b alakohdassa tarkoitettua olennaista luonnetta, koska se sijaitsee tavaran
alapuolella eikä ole näkyvissä, kun tavara on lattialla. Se toimii tavaran tukevuutta lisäävänä
alustana ja liukuesteenä.
Tavara on luokiteltava palmikoiden kaltaiseksi punonta- tai palmikointiaineesta valmistetuksi
tuotteeksi, koska yhteenpunotut kierretyt kasviainesäikeet (kude) – jotka ovat nimikkeen 4601
punonta- tai palmikointiaineita – antavat tavaralle yhdistetynnimikkeistön 3 yleisen tulkintasäännön
b alakohdassa tarkoitetun olennaisen luonteen. Yhteenpunottujen kierrettyjensäikeiden määrä on
paljon suurempi kuin yksinkertaisten tekstiilisäikeiden(loimet) määrä, ja ne antavat tuotteelle sen
erityisen ulkonäön.

46-1

Tavaraa ei voida luokitella 57 ryhmään kuuluvaksi tekstiiliainetta olevaksi lattianpäällysteeksi
57 ryhmän 1 huomautuksen mukaisesti, koska tavaran kulutuspinta ei ole tekstiiliainetta vaan
valmistettu pääasiassa nimikkeen 4601 palmikoiden kaltaisista tuotteista.
(*) Valokuvat ovat ainoastaan ohjeellisia.

A

B

Komission asetus (EY) N:o 198/2009, EUVL L 70, 14.3.2009, s. 6.

4602 19 90
Seppeleen muotoiset tavarat, pajun varsista koostuvat, osittain koristellut erilaisilla esineillä,
kuten tekokukilla ja -lehdillä, nauhoilla, pienillä eläinhahmoilla (esim. perhosilla ja kananpojilla)
(ks. kuva) (*).
Perusteet
Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1, 3 b ja 6 yleisen tulkintasäännön, 6. ryhmän
1 huomautuksen sekä CN-koodien 4602, 4602 19 ja 4602 19 90 nimiketekstin mukaan.
Punotuista pajun varsista valmistettu seppele antaa tavaroille niiden olennaiset ominaisuudet.
(*) Kuva on ainoastaan ohjeellinen.

Komission asetus (ETY) N:o 442/91, EYVL L 52, 27.2.1991, s. 11. 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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4602 19 90
Seppeleen muotoiset, läpimitaltaan erikokoiset (7–35 cm) tavarat, jotka koostuvat kokonaisista,
kuorituista, pelkästään kierretyistä ja punotuista pajunvitsaksista (ks. valokuva) (*).
Perusteet
Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön määräysten, 6 ryhmän
1 huomautuksen sekä CN-koodien 4602, 4602 19 ja 4602 19 90 nimiketekstien mukaisesti. Tuotetta
ei voida luokitella 6 ryhmään, sillä se ei täytä kyseisen ryhmän 1 huomautuksen edellytyksiä.
(*) Valokuva on ainoastaan ohjeellinen.

Komission asetus (ETY) N:o 650/90, EYVL L 71, 17.3.1990, s. 11. 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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X JAKSO
PUUSTA TAI MUUSTA KUITUISESTA SELLULOOSA-AINEESTA VALMISTETTU
MASSA; KERÄYSPAPERI, -KARTONKI JA -PAHVI (-JÄTE); PAPERI, KARTONKI JA
PAHVI SEKÄ NIISTÄ VALMISTETUT TAVARAT
47. Ryhmä

4704 21 tai 4704 29
Hienoksi jauhettu, valkaistu sulfiittiselluloosamassa, joka on saatu havupuusta tai pyökistä ja
johon on lisätty steariinia (tavallisesti enintään 7 %) vähentämään massan imukykyä.
Luokittelusuositus.
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48. Ryhmä

4810 14 00 tai 4810 19 00
Kevyet neliön tai suorakaiteen muotoiset levyt, jotka koostuvat solustetusta polystyreenistä
valmistetusta kerroksesta, joka on peitetty molemmilta puolilta valkoisella, kaoliinilla päällystetyllä
paperiarkilla, jossa ei ole mekaanisella menetelmällä saatuja kuituja ja jonka paino on suurempi kuin
150 grammaa neliömetrillä. Paperin kokonaispaksuus on vähintään 10 prosenttia tavaran
kokonaispaksuudesta.
Komission asetus (ETY) N:o 2141/89, EYVL L 205, 18.7.1989, s. 22. Muutettu komission
asetuksella (EY) N:o 705/2005, EYVL L 118, 5.5.2005, s. 18. Muutettu komission
täytäntöönpanoasetuksella (EU) N:o 441/2013, EUVL L 130, 15.5.2013, s. 1.

4811 10/ 1.
Kosteudeneristysmateriaali, joka koostuu kahdesta asfaltilla kyllästetystä kreppipaperilevystä,
joiden välissä on alumiinifolio.
Luokittelusuositus.

4811 10/ 2.
Aallotetut katelevyt, jotka on saatu kyllästämällä bitumipitoisilla aineilla paineen alaisena
paperimassasta paperinvalmistustekniikalla tehty kuituharso; eräissä tapauksissa levyt on
päällystetty toiselta puolelta lakalla tai kivennäisaineella (hiekalla jne.) sitomalla se ohuella
bitumiainekerroksella.
Katso myös luokittelusuositukset 6807 90/ 1. ja 68 07 90/ 2.
Luokittelusuositus.

4811 59/ 1.
Valkaisematon voimapaperista, kartongista tai pahvista valmistettu tuote, jota käytetään
juomapakkausten valmistamiseen; tuotteen toiselle puolelle on painettu pakattaviin tavaroihin
liittyviä kuvia ja tekstejä; molemmat puolet on peitetty ohuella läpinäkyvällä polyeteenikalvolla; tuote
on rullina, joiden leveys on suurempi kuin 15 cm ja jotka on taiteltu ja merkitty siten että yksittäisten
pakkausten leikkaaminen rullista helpottuu.
Luokittelu perustuu 3 yleisen tulkintasäännön b alakohdan soveltamiseen.
Katso myös luokittelusuositus 4811 59/ 2. ja 4811 60/ 1.
Luokittelusuositus.
4811 59/ 2.
Valkaisematon voimapaperista, kartongista tai pahvista valmistettu tuote, jota käytetään
juomapakkausten valmistamiseen; tuotteen toiselle puolelle on painettu pakattaviin tavaroihin
liittyviä kuvia ja tekstejä ja tämä puoli on peitetty ohuella läpinäkyvällä polyeteenikalvolla, toinen puoli
(josta tulee pakkauksen sisäpinta) on vuorattu alumiinikalvolla, joka on peitetty ohuella
polyeteenikalvolla; tuote on rullina, joiden leveys on suurempi kuin 15 cm ja jotka on taiteltu ja
merkitty siten että yksittäisten pakkausten leikkaaminen rullista helpottuu.
Luokittelu perustuu 3 yleisen tulkintasäännön b alakohdan soveltamiseen.
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Katso myös luokittelusuositus 4811 59/ 1.
Luokittelusuositus.

4811 60/ 1.
Parafiinivahapaperi ja -kartonki, joka on tarkoitettu esim. maito-, kerma-, hedelmämehutölkkien
valmistukseen tai äänilevyjen suojien valmistukseen, rullina, joiden leveys on yli 15 cm tai
suorakaiteen muotoisina arkkeina, joiden pituus on yli 36 cm, myös alumiinifoliolla vahvistettuna (eli
pintapuolelta, joka muodostaa pakkauksen sisäpuolen) ja joiden toisella puolella on painettua tekstiä
tai kuvia yksilöimässä siihen pakattavaa tuotetta.
Luokittelusuositus.

4811 60/ 2.
Vahapaperikaistaleet, joiden leveys on enintään 15 cm ja jotka on käsitelty sorbitolilla. Pitkin toisen
puolen keskikohtaa on kiinnitetty hyvin kapea alumiinifoliokaistale. Tuodaan rullatavarana ja
käytetään makeisten pakkaamiseen.
Luokittelusuositus.

4811 90/ 1.
"Japanilainen silkkipaperi" (arkkeina, lampunvarjostimia varten), joka on koristettu kuivatuilla
luonnonkasvien osilla ja johon on maalattu kuvioita metallijauheella. Päälle on paineen avulla
puristettu erittäin kevyt luonnonsilkkikudelma.
Luokittelusuositus.

4811 90/ 2.
Paperikartonki suorakaiteen muotoisina arkkeina, joiden pituus on yli 36 cm ja joka on toiselta
puolelta kokonaan painettu merkeillä ja kuvioilla, joita pitkin leikkaamalla saadaan kirjan kannet
(tässä nimenomaisessa tapauksessa jokainen arkki sisältää kahdeksan kokonaista taipuisaa kantta
kirjoihin kiinnitettäväksi).
Painetuilla teksteillä ja kuvilla on tämän tyyppisissä tavaroissa aina toissijainen asema tavaroiden
pääkäyttöön nähden eivätkä ne tee niistä 49. ryhmään kuuluvia painotuotteita.
Luokittelusuositus.
4811 90/ 3.
Paperi yli 15 cm leveinä rullina; päällystetty toiselta puolelta orgaanisella lämmönherkällä aineella,
joka tummenee kuumuden aiheuttaman kemiallisen reaktion tuloksena. Telekopiokoneessa
toisinnos tulostuu paperille lämpökirjoitusmenetelmän avulla, joka jäljentää lähettävän
telekopiokoneen tuottamat sähköimpulssit. Toisinnos syntyy paperille viiva- ja pistesarjoista, jotka
vastaanottavan telekopiokoneen lämpökynä (lämpöpiirrin) tai pistematriisilämpökirjoitinpää tuottaa.
Luokittelusuositus.

4811 90/ 4.
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Paperi enintään 15 cm leveinä rullina; päällystetty toiselta puolelta orgaanisella lämmönherkällä
aineella, joka tummenee kuumuden aiheuttaman kemiallisen reaktion tuloksena. Telekopiokoneessa
toisinnos tulostuu paperille lämpökirjoitusmenetelmän avulla, joka jäljentää lähettävän
telekopiokoneen tuottamat sähköimpulssit. Toisinnos syntyy paperille viiva- ja pistesarjoista, jotka
vastaanottavan telekopiokoneen lämpökynä (lämpöpiirrin) tai pistematriisilämpökirjoituspää tuottaa.
Luokittelusuositus.
4819 50 00
Koristepaperilla päällystetystä kartongista valmistettu ns. esittelylaatikko, jonka mitat ovat
noin 21 cm × 21 cm × 8 cm ja joka on tarkoitettu tavaroiden esittämiseen. Laatikon sisäosa on
valmistettu ohuesta muovista, ja siinä olevien syvennysten muotoilun ansiosta kosmetiikkatuotteet
pysyvät paikoillaan. Laatikon kannessa on läpinäkyvästä muovista valmistettu ikkuna, jonka läpi
kosmetiikkatuotteet näkyvät.
Katso kuva (*).
Perusteet
Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1 yleisen tulkintasäännön, 3 yleisen tulkintasäännön b
alakohdan ja 6 yleisen tulkintasäännön sekä CN-koodien 4819 ja 4819 50 00 nimiketekstien
mukaisesti.
Luokittelu CN-koodiin 4202 99 00 pullokoteloiden ja korulippaiden ja -rasioiden kaltaiseksi
säilytysesineeksi ei tule kyseeseen tavaran suunnittelun vuoksi (erityisesti sen lujuuden vuoksi), sillä
se ei sovellu pitkäaikaiseen käyttöön. (Katso myös harmonoidun järjestelmän selitykset, nimike
4202, seitsemäs kappale, jossa kuvataan korulippaiden ja -rasioiden kaltaisten kannellisten
säilytysesineiden objektiiviset ominaisuudet.) Ohuesta muovista valmistetun sisäosan syvennykset
menettävät muotonsa sekä halkeavat ja/tai murtuvat, kun kosmetiikkatuotteita otetaan paikoiltaan ja
asetetaan paikoilleen useita kertoja.
Tavara on tarkoitettu kosmetiikkatuotteiden pakkaamiseen, kuljetukseen ja myyntiin, ja sillä on myös
nimikettä 4819 koskevien harmonoidun järjestelmän selitysten A kohdan ensimmäisessä
kappaleessa tarkoitettu koristearvo. Sisäosan syvennysten ansiosta kosmetiikkatuotteet pysyvät
paikoillaan kuljetuksen aikana, ja ne näkyvät säilytysesineen kannessa olevan läpinäkyvän ikkunan
läpi niiden ollessa myytävinä.
Tavaralle antaa sen olennaisen luonteen kartongista valmistettu pakkauspäällyste eivätkä
muovisessa sisäosassa olevat syvennykset, joiden tarkoituksena on pelkästään pitää
kosmetiikkatuotteet paikoillaan.
Sen vuoksi tavara on luokiteltava CN-koodiin 4819 50 00 muuksi pakkauspäällysteeksi.
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(*) Kuva on ainoastaan ohjeellinen.
Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2020/958, EUVL 211, 3.7.2020, s. 4-6.
4820 10 30
Kolme esinettä, jotka on pakattu yhteen vähittäismyyntiä varten:
a) muistilehtiö, joka koostuu noin 75 puhtaasta paperilehdestä (lehtiön takasivulla on
yhteystiedot uuden lehtiön ostamiseen) ja joka on kooltaan noin 8 × 14 cm. Paperilehdet ovat
yläreunasta liimalla toisiinsa kiinnitettyjä ja rei'itettyjä niin, että yksittäiset lehdet voidaan
irrottaa lehtiöstä. Lehtiön takaosaa ja pientä osaa etuosasta peittää kartonki;
b) muistilehtiön kotelo, joka on kooltaan noin 32 × 10 cm ja joka on valmistettu sisäpuolelta
kartongilla vahvistetusta muovilevystä. Muistilehtiön kartonkiosa on sijoitettu kotelossa
olevan viillon sisään. Kotelo voidaan taittaa muistilehtiön päälle peittämään se, ja siinä on
lisäksi läpinäkyvä yläosan muovitasku sekä joustavasta tekstiilimateriaalista valmistettu
pidikelenkki kuulakärkikynälle;
c) tekstiililenkkiin asetettu ohut, noin 10 cm pituinen muovinen kuulakärkikynä.
(Katso kuva)(*)
Perusteet
Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1 yleisen tulkintasäännön, 3 yleisen tulkintasäännön b
alakohdan ja 6 yleisen tulkintasäännön määräysten sekä CN-koodien 4820, 4820 10 ja 4820 10 30
nimiketekstien mukaisesti.
Esineiden katsotaan olevan yhdistetyn nimikkeistön 3 yleisen tulkintasäännön b alakohdan
mukaisesti vähittäismyyntiä varten pakattujen sarjojen sisältämiä tavaroita. Muistilehtiö on
keskeisessä asemassa sarjan käyttötarkoituksen kannalta, eli kirjoituspaperin tarjoaminen pieniä
merkintöjä tai viestejä varten. Kotelon tarkoitus on vain kuoren tavoin suojata muistilehtiötä
likaantumiselta ja rypistymiseltä. Kuulakärkikynä ei ole objektiivisten ominaisuuksiensa (kokonsa,
muotoilunsa ja arvonsa) perusteella sarjan olennainen osa. Muistilehtiöön voi kirjoittaa millä tahansa
muullakin kynällä. Näin ollen muistilehtiö on sarjalle sen olennaisen luonteen antava tavara.
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Muistilehtiö luokitellaan nimikkeeseen 4820, joka kattaa kaikenlaiset muistikirjat ja muistilehtiöt (ks.
nimikettä 4820 koskevien harmonoidun järjestelmän selitysten ensimmäisen kohdan 1 alakohta).
Sen vuoksi sarja on luokiteltava CN-koodiin 4820 10 30 ’muistikirjoiksi, kirjepaperilehtiöiksi ja
muistilehtiöiksi’.
(*) Kuva on ainoastaan ohjeellinen.

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2017/209, L 33, 8.2.2017, s. 16-18.

4820 90/ 1.
"Taikalehtiöt" ("Magic Note Pads"), jotka koostuvat pääasiallisesti liukuvasta osasta (joka koostuu
alumiinilevystä,
toiselta
puolelta
tekovahalla
päällystetystä
sinisestä
paperiarkista,
kuultopaperiarkista ja läpinäkyvästä muoviarkista, jotka on asetettu päällekkäin ja kiinnitetty yhteen),
joka on toisesta päästä auki olevan kartonkisuojuksen sisällä; merkinnät voidaan tehdä kynän tai
piirtimen avulla ja pyyhkiä pois liukuvaa osaa vetämällä.
Luokittelusuositus.

4823 70/ 1.
Pääsiäismunat, jotka koostuvat kahdesta yhteenliitetystä osasta, jotka muodostavat säiliön. Ne on
valmistettu muotoonpuristamalla paperimassasta ja päällystetty ohuella kuviopainetulla
alumiinifoliolla.
Luokittelusuositus.

4823 90/ 1.
Lämmöneristysaine, nöyhtämäisessä muodossa, jota käytetään esim. ullakoilla tai rakennusten
seinien raoissa. Tuote on valmistettu hienoksi leikatuista sanomalehdistä tai muusta paperi- tai
kartonkijätteestä, joka on jauhettu pieniksi hiukkasiksi ja sen jälkeen tehty tulenkestäväksi
kemiallisella käsittelyllä.
Luokittelusuositus.
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49. Ryhmä

4901 99/ 1.
Lehtiset, kuvittamattomat, jotka on tarkoitettu jaettavaksi autokorjaamoille jne. veloituksetta ja jotka
antavat teknillistä informaatiota erimerkkisten moottoriajoneuvojen korjauksesta. Lehtiset toimittaa
autojen valmistaja, eivätkä ne sisällä mainosmateriaalia.
Luokittelusuositus.

4901 99/ 2.
Julkaisu, jota puhelinyhtiö jakaa asiakkailleen. Tavara koostuu pääasiassa "keltaisista sivuista" eli
väriltään keltaisista sivuista, joilla on toimialaryhmittäin yritysten puhelinnumeroja ja osoitteita sekä
mainosruutuja, joissa on kuvauksia tavaroista ja palveluista sekä mainostajien osoitteita, puhelin- ja
faksinumeroita.
Luokittelusuositus.

4901 99 00
Värillinen painettu kirja, jossa on tekstiä ja lukuisia kuvia. Sen pahvikannet ovat
kooltaan 29,5 × 28,7 cm ja sivut (54 kpl) kooltaan 14 × 28 cm.
Kirjan takakannen sisäpuolelle on liimattu 14 × 25 cm:n suuruinen kuplapakkaus, jonka sisällä on
tavaroita (esim. magneetti, muovipotkuri, sähköjohto, hehkulamppu).
Tekstiä, kuvia sekä tavaroita voidaan käyttää yksinkertaisiin fysiikan kokeisiin (esim. optiikka,
magnetismi ja sähkö).
Perusteet
Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1, 3 b ja 6 yleisen tulkintasäännön sekä
CN-koodien 4901 ja 4901 99 00 nimiketekstien mukaan.
Painetun tekstin perusteella tavara on luonteeltaan kirja.
Komission asetus (EY) N:o 2338/96, EYVL L 318, 7.12.1996, s. 3.

4901 99 00
Värillinen painettu kirja, jossa on tekstiä ja lukuisia kuvia. Sen pahvikannet ovat
kooltaan 29,5 × 28,7 cm ja sivut (64 kpl) kooltaan 14 × 28 cm. Sivuilla annetaan kuvitetut
maskeerausohjeet sekä pukujen ja varusteiden valmistusohjeet.
Kirjan takakannen sisäpuolelle on liimattu 14 × 25 cm:n suuruinen kuplapakkaus, jonka sisällä on
kuusi meikkivoidetta, yksinkertainen meikkisivellin, pieni pyöreä sieni, kapeat tekoviikset ja kaksi
muovista hirviön silmää.
Perusteet
Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1, 3 b ja 6 yleisen tulkintasäännön sekä
CN-koodien 4901 ja 4901 99 00 nimiketekstien mukaan.
Painetun tekstin perusteella tavara on luonteeltaan kirja.
Komission asetus (EY) N:o 2338/96, EYVL L 318, 7.12.1996, s. 3.
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4202 22 10, 4901 99 00 ja 9503 00 21
(Huom! Tässä tarkoitetusta kolmesta tavarasta tavara a luokitellaan CN-koodiin 4202 22 10,
b CN-koodiin 4901 99 00 ja c CN-koodiin 9503 00 21. Ks. kyseiset koodit tässä käsikirjassa.)
Tavaran kuvaus

Perusteet

Seuraavat kolme esinettä on pantu yhteen Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön
vähittäismyyntiä varten:
1 ja 6 yleisen tulkintasäännön mukaan.
Näitä kolmea esinettä ei voida pitää
yhdistetyn
nimikkeistön
3
yleisen
tulkintasäännön b alakohdan mukaisina
”vähittäismyyntiä varten pakattujen sarjojen
sisältäminä tavaroina”, koska ne eivät vastaa
tiettyyn tarpeeseen tai niitä ei käytetä tiettyyn
erityistoimintaan.

4202 22 10
a) Läpinäkyvästä
muovikalvosta
tehty Luokittelu määräytyy CN-koodien 4202,
laukku, jossa on tekstiilinen kantokahva ja 4202 22 ja 4202 22 10 nimiketekstien
tarrakiinnitys.
mukaisesti.
Tätä tavaraa ei voi luokitella 95 ryhmään,
koska 95 ryhmän 1 huomautuksen
d alakohdassa mainitaan, että kyseiseen
ryhmään eivät kuulu urheiluvälinelaukut ja
muut nimikkeen 4202, 4303 tai 4304
säilytysesineet.

4901 99 00
b) Pahvikantinen lastenkirja, jossa on Luokittelu määräytyy CN-koodien 4901 ja
16 sivun pituinen satu ja värikuvia joka 4901 99 00 nimiketekstien mukaisesti.
sivulla.
Tuote ei ole nimikkeen 4903 lasten kuvakirja,
koska siinä on yhtäjaksoinen kertomus. Sitä
pidetään kirjana painetun tekstin perusteella.

9503 00 21
c) Ihmistä esittävä nukke, jolla on kirjan Luokittelu määräytyy CN-koodien 9503 00 ja
sadun mukaiset vaatteet. Nukke ei ole kiinni 9503 00 21 nimiketekstien mukaisesti.
kirjassa, joten nukella voi leikkiä myös ilman
kirjaa.
Komission asetus (EY) N:o 324/2007, EUVL L 85, 27.3.2007, s. 5.
4902 90 00
Kuukausittain ilmestyvä astrologiaa käsittelevä lehti, joka koostuu yhdestä, kokoa
79 mm × 505 mm olevasta paperiarkista, joka on kääritty rullalle, painettu kaksipuolisesti ja joka
sisältää astrologisia ennustuksia (kuukausittaisia ja päivittäisiä) sekä onnennumeroita uhkapelejä
varten, myös kuvitettu.
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Rullattua lehteä suojaa läpinäkyvä muoviputkilo.
Neljä tekstiltään, kuviltaan ja väreiltään samanlaista lehteä asetetaan kuukausittain myyntiin värein
painettuun ja kuvitettuun pahviseen lokerikkoon, johon kyseinen kuukausi on merkitty. Lokerikko on
jaettu 12 osaan horoskooppimerkkien mukaan.
Perusteet
Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön sekä CN-koodien 4902
ja 4902 90 00 nimiketekstin mukaan.
Komission asetus (EY) N:o 618/96, EYVL L 88, 5.4.1996, s. 3. Muutettu komission asetuksella (EY)
N:o 1179/2009, EUVL L 317, 3.12.2009, s. 1.

4903 00 00
Lasten kuvakirja (koko 30 cm × 40 cm), joka koostuu neljästä paksusta kartonkilehdestä ja jossa
on jouluaiheisia kuvia.
Sisäsivuilla on jouluaiheisia värikuvia sekä joululauluja nuotteineen ja sanoituksineen jokaisella
aukeamalla.
Viimeisen lehden (joka toimii kantena), jonka paksuus on 1 cm, sisäsivulla on kuva joulukuusesta,
joka on koristeltu erivärisillä palloilla, joissa jokaisessa on hehkulamppu. Tämä lehti sisältää
pienoiskaiuttimen ja sähkömoduulin, joka nappia painettaessa saa musiikin soimaan ja hehkulamput
vilkkumaan.
Perusteet
Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1 ja 3 b tulkintasäännön, 49. ryhmän 6 huomautuksen
sekä CN-koodin 4903 00 00 nimiketekstin mukaan.
Komission asetus (EY) N:o 618/96, EYVL L 88, 5.4.1996, s. 3.

4903 00 00
Värityskirja, tarkoitettu lapsille, koostuu sarjasta, jossa on seuraavat osat:
–
–
–

–

kirja lyhyine käyttöohjeineen ja piirustustehtävissä malleina käytettävine irrotettavine
kortteineen,
kymmenen värillistä hiekkaa sisältävää pientä muovipulloa,
useita värillisiä kirjekuoria ja kortteja sisältävä muovitasku. Kyseisissä korteissa on
poisrepäistävien kielekkeiden tai kaistaleiden alla liimapinta, jonka muodosta jäljentyy
hiekalla väritettävä kuva,
painettu pahvikansi, johon edellä mainitut osat on kiinnitetty liimaamalla.

Perusteet
Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1 yleisen tulkintasäännön ja 3 yleisen tulkintasäännön
b alakohdan sekä CN-koodin 4903 00 00 nimiketekstin mukaan.
Kirja piirustustehtävissä malleina käytettävine irrotettavine kortteineen on se osa, joka antaa
3 huomautuksen b alakohdan mukaisesti kokonaisuudelle sen olennaisen luonteen värityskirjana.
Komission asetus (EY) N:o 2518/98, EYVL L 315, 25.11.1998, s. 3.

4910 00 00
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Tavara, jossa on ikuinen kalenteri ja enkelin muotoinen muovinen pienoispatsas. Enkeli istuu
muovisella jalustalla. Kalenteri on asennettu jalustaan ja koostuu puisista laatoista ja levyistä, joihin
on painettu kuukausien nimet ja päivien numerot. Tavaran korkeus on noin 16 cm. Pienoispatsaan
osuus on puolet tavaran korkeudesta, mutta sen tilavuus on pienempi kuin kalenterin.
Katso kuva(*).
Perusteet
Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1 yleisen tulkintasäännön ja 3 yleisen tulkintasäännön
b alakohdan sekä CN-koodin 4910 00 00 nimiketekstin mukaisesti.
Kun otetaan huomioon tavaran objektiiviset ominaisuudet, kuten kalenterin koko ja se, että tavaran
luonteenantava osa on pikemminkin kalenteri kuin koriste-esine, kalenterin katsotaan antavan
tavaralle sen 3 yleisen tulkintasäännön b alakohdassa tarkoitetun olennaisen luonteen (ks.
harmonoidun järjestelmän selitykset, nimike 4910, neljäs kappale).
Lisäksi nimikkeeseen 4910 kuuluvat kaikenlaiset kalenterit riippumatta siitä, millaiselle materiaalille
ne on painettu (ks. harmonoidun järjestelmän selitykset, nimike 4910, ensimmäinen kappale). Sen
vuoksi tavara olisi luokiteltava CN-koodiin 4910 00 00 kalenteriksi.
(*) Kuva on ainoastaan ohjeellinen.

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 859/2014, EUVL L 235, 8.8.2014, s. 4.

4911 10, 4911 91 tai 4911 99
Tekstiä ja kuvia sisältävät erilliset painetut lehdet, jotka ovat tunnistettavissa aikakausilehtien
osiksi.
Luokittelusuositus.

4911 10 90

49-4

Julkaisu, joka sisältää tietoja Belgian, Luxemburgin ja Alankomaiden linnoista sekä niiden käynti-,
vastaanotto-, kokous-, hotelli-, ravintola-, huoneisto-, golf- ja matkailunähtävyysominaisuuksista.
Julkaisussa on yksinkertaisia karttoja, joista näkyy linnojen sijainti.
Perusteet
Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön, 49. ryhmän
5 huomautuksen sekä CN-koodien 4911 ja 4911 10 90 nimiketekstin mukaan.
Komission asetus (ETY) N:o 2087/92, EYVL L 208, 24.7.1992, s. 24. Muutettu komission asetuksella
(EY) N:o 936/1999, EYVL L 117, 5.5.1999, s. 9.

4911 10 90
Painettu, A4-kokoinen mainossivu, joka on osittain tai kokonaan taitettu. Sivu on taitteen alta
peitetty mikrokapseleiden, tahnan tai jauheen muodossa olevalla hajuvesinäytteellä. Taitos
on suljettu kuumasaumaamalla.
Taitos voidaan avata, ja sen alta paljastuu hajuvesinäyte, jonka määrä ei riitä antamaan tuoksua,
kun sitä sivellään ranteisiin.
Tuotetta ei ole tarkoitettu vähittäismyyntiin. Se on tarkoitettu sijoitettavaksi aikakauslehtiin ja niiden
kaltaisiin kuvia ja tekstiä sisältäviin tuotteisiin, jotka on tarkoitettu kyseisen hajuveden
mainostamiseen.
Perusteet
Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1 yleisen tulkintasäännön, 3 yleisen tulkintasäännön
b alakohdan ja 6 yleisen tulkintasäännön määräysten sekä CN-koodien 4911, 4911 10 ja 4911 10 90
nimiketekstien mukaisesti.
Tuotetta ei voida luokitella alanimikkeeseen 3303 00 10, koska siinä ei ole riittävästi hajustetta
antamaan tuoksua vartalolle.
Tuote on luokiteltava alanimikkeeseen 4911 10 90 painettuna mainosaineistona, koska painettu
mainos antaa tuotteelle sen olennaisen luonteen (ks. 49. ryhmän HS-selitykset, Yleisohjeita-kohdan
ensimmäinen kappale).
Komission asetus (EY) N:o 1440/2007, EUVL L 322, 7.12.2007, s. 10.
4911 91 00
Tavara koostuu yhdeksästä irrotettavasta pahvitarrasta, joissa on hyönteisten ja muiden pienten
eläinten kuvia ja jotka on koristeltu tekokivin ja kimaltein; tarrat ovat muovilevyllä, jonka mitat ovat
noin 30 × 30 cm.
Kussakin tarrassa on itseliimautuva nauha, ja tarran voi kiinnittää valittuun pintaan. Kerran kiinnitetyn
tarran voi kiinnittää toistamiseen.
Tarroja käytetään koristeina.
(*) Ks. kuva.
Perusteet
Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön määräysten, 48 ryhmän
12 huomautuksen sekä CN-koodien 4911 ja 4911 91 00 nimiketekstien mukaisesti.
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Kartonki tai pahvi, jossa on kuvio-, kirjasin- tai kuvapainatusta, joka ei ole tavaran pääkäytön
kannalta ainoastaan toisarvoista, kuuluu 48 ryhmän 12 huomautuksen nojalla 49 ryhmään. Tavara
on yksinomaan kuvallinen painotuote, jota käytetään koristeena. Siksi sitä ei voida luokitella
nimikkeeseen 4823 muuksi kartongiksi tai pahviksi.
Itseliimautuvat painetut tarrat, jotka on tarkoitettu käytettäviksi koristeeksi, kuuluvat nimikkeeseen
4911 (ks. myös harmonoidun järjestelmän selitykset, nimike 4911, 10 kohta).
Sen vuoksi tavara on luokiteltava muuksi painetuksi kuvaksi CN-koodiin 4911 91 00.
(*) Kuva on ainoastaan ohjeellinen.

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1111/2012, EUVL L 329, 29.11.2012, s. 7.

4911 91 00
Kovakantinen sidottu tavara (nk. valokuvakirja), tehty paperille, jonka koko on noin 21 × 31 cm
ja joka sisältää painettuja henkilökohtaisia valokuvia ja lyhyen kuvassa esiintyvään toimintaan,
tapahtumaan, henkilöihin jne. liittyvän tekstin.
Perusteet
Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön sekä CN-koodien 4911
ja 4911 91 00 nimiketekstien mukaan.
Luokittelu nimikkeeseen 4901 kirjaksi ei tule kyseeseen, koska tavaraa ei ole tarkoitettu luettavaksi
(ks. myös harmonoidun järjestelmän selitykset, nimike 4901, ensimmäinen kohta).
Tavara on suunniteltu sisältämään henkilökohtaisia valokuvia yksityiseen katseluun.
Tavara on sen vuoksi luokiteltava CN-koodiin 4911 91 00 valokuviksi.
Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 2254/2012, EUVL L 321, 5.12.2015, s. 8.
4911 91 00
Sarjaksi pakattu tuote, jossa on seuraavat osat:
-

kaksikerroksisesta muovikalvosta valmistettu suorakaiteen muotoinen leikearkki (noin 14 ×
21 cm), jonka etupuolelle on painettu mustavalkoisia koristekuvioita. Leikearkin takapuolella
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-

on itseliimautuva kaistale. Tästä leikearkista voidaan irrottaa kuusi esileikattua kohotarraa
(ylin muovikerros on korkokuvana)
kolme huokoisella kärjellä varustettua eriväristä huopakynää. Huopakynät on pakattu
yhdessä pieneen muovipakkaukseen.

Tarrat on tarkoitus värittää huopakynillä ja käyttää sitten koristeina.
Katso kuva (*)
Perusteet
Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1 yleisen tulkintasäännön, 3 yleisen tulkintasäännön b
alakohdan ja 6 yleisen tulkintasäännön, VII jakson 2 huomautuksen, sekä CN-koodien 4911 ja 4911
91 00 nimiketekstien mukaisesti.
Tuote esitetään tullille vähittäismyyntiin tarkoitettuna sarjana. Tarrat antavat tuotteelle sen
olennaisen luonteen.
Luokittelu nimikkeeseen 3919 ei tule kyseeseen, koska esileikatut kohotarrat eivät ole muodoltaan
litteitä.
Luokittelu nimikkeeseen 3926 ei tule kyseeseen, koska painatus ei ole tavaran pääkäytön kannalta
ainoastaan toisarvoista (ks. VII jakson 2 huomautus).
Muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta 49 ryhmään kuuluvat kaikki painotuotteet, joiden olennaisen
luonteen ja käytön määrää niissä oleva kuvio-, merkki- tai kuvapainatus (ks. myös harmonoidun
järjestelmän selitykset, 49 ryhmä, yleisohjeiden ensimmäinen kappale).
Itseliimautuvat painetut tarrat, jotka on tarkoitettu käytettäviksi koristeeksi, kuuluvat nimikkeeseen
4911 (ks. myös harmonoidun järjestelmän selitykset, nimike 4911, 10 kohta).
Sen vuoksi tuote on luokiteltava CN-koodiin 4911 91 00.
(*) Kuva on ainoastaan ohjeellinen.

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2016/934, L 155, 14.6.2016, s. 13-15
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4911 99/ 1.
Liput lentoliikennettä, rautatieliikennettä, maantieliikennettä yms. varten; tuote koostuu
painetuista kupongeista, joihin ei vielä ole merkitty käyttötarkoituksen kannalta tarpeellisia tietoja
(nimeä, määränpää, päivämäärää, jne.), ja painetuista kansista, vihkosen muotoon koottuina.
Luokittelusuositus.
4911 99/ 2.
Etiketit, jotka on valmistettu alumiinifoliosta ja vahvistettu paperilla. Niihin on painettu tekstiä ja
kuvia, jotka kuvailevat etiketin tuotetta.
Luokittelusuositus.

4911 99 00
Hakuteos, joka koostuu painetulla muovikalvolla päällystetystä pahvisesta rengaskansiosta ja joka
on tarkoitettu käytettäväksi muodin, arkkitehtuurin ja sisustuksen värivalinnoissa, tilauksissa ja
valvonnassa. Kansiossa on 95 värikarttaa sekä hakemisto ja kuusikielinen käyttöohje, jotka on
valmistettu paperista. Jokainen värikartta koostuu 35 rei'itetystä kortista, joissa esitetään
tunnusluvulla merkittyjen värien eri sävyt. Kaikki värisävyt on lisäksi merkitty omalla tunnusluvulla.
Perusteet
Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön sekä CN-koodien 4911
ja 4911 99 00 nimiketekstien mukaan.
Hakuteosta ei voida pitää nimikkeeseen 4901 kuuluvana tavarana, koska se ei sisällä tekstiä
kyseisen nimikkeen merkityksessä.
Komission asetus (EY) N:o 2338/96, EYVL L 318, 7.12.1996, s. 3.

4911 99 00
Seuraavanmuotoiset ristipistokirjonnan teko-ohjeet:
–
–

pahviset taitetut
tai
esitteet, joiden kansisivut on pahvista ja sisäsivut paperista.

Kansilehti on painettu, värillinen, ja siinä on ilmoitettu hinta, tekijän nimi ja ohjeen numero.
Sisäosat ja/tai sisäsivut sisältävät pääasiassa kuvia kirjontamalleista ja vähäisemmässä määrin
tekstiä työssä käytettävistä langoista ja väreistä sekä yleisluonteisia selityksiä.
Perusteet
Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön sekä CN-koodien 4911,
4911 99 ja 4911 99 00 nimiketekstien mukaan.
Tavaroita ei voi luokitella nimikkeeseen 4902, koska ne eivät esiinny säännönmukaisesti
samannimisinä.
Luokittelu nimikkeeseen 4901 ei tule kysymykseen, koska tavaroita ei ole tarkoitettu pääasiallisesti
luettaviksi.
Komission asetus (EY) N:o 2518/98, EYVL L 315, 25.11.1998, s. 3.
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XI JAKSO
TEKSTIILIAINEET JA TEKSTIILITAVARAT
50. Ryhmä

Ryhmät 50–55/ 1.
Kankaat metritavarana, laskostetut (muut kuin neulokset), joissa on puolivalmis hulpio, joka on
saatu pelkästään kääntämällä.
Luokittelusuositus.

Ryhmät 50–55/ 2.
Kankaat, joiden pintapuoli on koristettu
koruompelusvaikutelman aikaansaamiseksi.

käyttämällä

tekstiiliflokkia

tai

-nöyhtää

Luokitellaan kudotun pohjakankaan mukaan, ottamatta huomioon tekstiiliflokin tai nöyhdän
muodostavaa tekstiiliainetta.
Luokittelusuositus.

Ryhmät 50–55/ 3.
Kaistaleet, joiden leveys on alle 30 cm ja paksuus alle 3 mm ja jotka on yksinkertaisesti leikattu
metritavarasta ja jotka koostuvat kahdesta yhteenliimatusta kudotusta kankaasta, joissa ei ole
hulpiota.
Luokittelusuositus.
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52. Ryhmä

5208 51/ 1.
Palttinasidoksinen puuvillakangas, joka painaa vähemmän kuin 100 g/m2. Tavara on
suorakaiteen muotoinen (320 cm × 110/112 cm), painatukseltaan monikuvioinen ja -värinen, ja se
esitetään tullille metritavarana. Tavara on ainoastaan leikattu pidemmästä kappaleesta ja se voidaan
leikata kahteen osaan, jolloin saadaan kaksi naisten perinteistä Khangas-vaatetta (osien välillä on
kuvioimaton kaistale). Näin saatua Khangas-vaatetta voidaan käyttää sellaisenaan, enempää
valmistamatta leninkinä, hameena, viittana, yms.
Luokittelu perustuu XI jakson 7 huomautuksen soveltamiseen.
Luokittelusuositus.

5211 32 00
Siniseksi värjätty toimikassidoksinen kudottu kangas (60 % puuvillaa ja 40 % polyesteriä),
jonka paino on 300 g/m2 ja leveys noin 150 cm. Kankaan molempiin reunoihin noin 13 cm:n päähän
hulpiosta on painettu noin 20 cm:n välein haalean vihertävällä yrityksen logo, jonka korkeus on noin
4 cm ja leveys noin 2 cm.
(katso valokuva n:o 599 A + B) (*).
Perusteet
Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön, jakson XI
huomautuksen 2 A, XI jakson 1 alanimikehuomautuksen f kohdan, ryhmän 54 huomautuksen 1 sekä
CN-koodien 5211 ja 5211 32 00 nimiketekstien mukaan.
Painettu merkintä ei anna tuotteelle painokankaan ominaisuutta.
(*) Valokuvat ovat ainoastaan ohjeellisia.

Komission asetus (EY) N:o 961/2000, EYVL L 109, 6.5.2000, s. 16. Muutettu komission asetuksella
(EY) N:o 1179/2009, EUVL L 317, 3.12.2009, s. 1.
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53. Ryhmä

5305 00/ 1.
Pöytäliina sisalkuiduista, jotka on asetettu epäsäännöllisesti ja hyvin kevyesti päällystetty
polyvinyyliasetaatilla (5 % painosta) käsittelyn helpottamiseksi; päällystys ei riitä sitomaan pysyvästi
toisiinsa edes pintakuituja.
Luokittelusuositus.
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54. Ryhmä

5402 20/ 1.
Erikoisluja lanka polyesteriä, teksturoitu, ei vähittäismyyntimuodoissa.
Luokittelu perustuu 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön soveltamiseen.
Luokittelusuositus.

5402 61 – 5402 69 tai 5403 41 – 5403 49/ 1.
Tekstiililanka tekokuitufilamenteista, joka on tekstiiliteollisuudessa käytettävillä pohjallisilla ja joka
on saatu kiertämällä yhteen yksinkertainen ja kierrepäällystetty lanka.
Luokittelusuositus.

5407 20/ 1.
Putken muotoinen kudottu kangas, joka on tehty muovikaistaleista, joiden nähtävissä oleva leveys
on enintään 5 mm. Kangas esitetään tullille litteänä rullassa, jossa kankaan pituus on 1500 m ja
leveys 70 cm. Sen reunoissa ei ole ommelta eikä sitä ole liimattu tai nidottu millään tavalla, ja sitä
käytetään erilaisten tuotteiden pakkaamiseen käytettävien pussien valmistukseen.
Luokittelu perustuu 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön soveltamiseen.

Luokittelusuositus.

5407 54 00
Painokangas, jossa erivärisiä koristeaiheita (93 % polyesteriä, 7 % viskoosia), pakassa, jossa on
pieniä paljetteja ja synteettistä tekstiiliainetta olevia kukkia. Paljetit on liimattu kankaaseen.
Kukkakoristeita ei ole paljon (noin 61,70 m × 1,15 m kokoisella alueella) ja ne on ommeltu löyhästi
kankaaseen.
Perusteet
Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön, XI jakson
1 alanimikehuomautuksen h kohdan ja CN-koodien 5407 ja 5407 54 00 nimiketekstin mukaan. Katso
myös harmonoidun järjestelmän nimikkeeseen 58.10 liittyvät selitykset.

54-1

Tavaraa ei luokitella CN-koodin 5810 koruompeluksiin, koska kyseisessä tuotteessa on löyhästi
ommeltuja koristeita, jotka irtoavat vedettäessä.
Komission asetus (ETY) N:o 1966/94, EYVL L 198, 30.7.1994, s. 103. Muutettu komission
asetuksella (EY) N:o 1179/2009, EUVL L 317, 3.12.2009, s. 1.
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55. Ryhmä

5509 22 00
Kerrattu lanka, valkaistu, synteettikatkokuiduista (100 % polyesteriä), jonka lopullinen kierre on
Z-suuntainen, viimeistelty, pohjallisella, langan paino pohjallisineen 1 200 grammaa.
Perusteet
Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön, XI jakson
4 ja 5 huomautuksen sekä CN-koodien 5509, 5509 22 ja 5509 22 00 nimiketekstin mukaan.
Ks. myös harmonoidun järjestelmän selityksissä olevan XI osan 1.B.4 kohdan yleisohjeita sekä
nimikettä 5508.
Tätä lankaa ei voida luokitella CN-koodiin 5508, koska XI osan 5 huomautuksen määritelmää
sovelletaan myös CN-koodin 5509 nimiketekstin mukaan esiintyvään ilmaisuun "ompelulangat".
Komission asetus (ETY) N:o 2174/93, EYVL L 195, 4.8.1993, s. 20. Muutettu komission asetuksella
(EY) N:o 705/2005, EUVL L 118, 5.5.2005, s. 18.
5512 19 90
Vaaleansiniseksi värjätty kudottu kangas (100 % polyesteriä), jonka leveys noin 150 cm,
katkokuitua. Kankaaseen on painettu keltaisella merkintä "DYED AND FINISHED IN THE UNITED
KINGDOM A MEMBER OF THE EEC", jonka korkeus on noin 0,4 cm ja joka sijaitsee noin 1,2 cm:n
päässä hulpiosta.
(katso valokuva n:o 598 A + B) (*).
Perusteet
Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön, XI jakson 1 alanimikehuomautuksen f kohdan, ryhmän 54 huomautuksen 1 sekä CN-koodien 5512, 5512 19 ja 5512 19 90
nimiketekstien mukaan.
Painettu merkintä ei anna tuotteelle painokankaan ominaisuutta.
(*) Valokuvat ovat ainoastaan ohjeellisia.
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Komission asetus (EY) N:o 961/2000, EYVL L 109, 6.5.2000, s. 16. Muutettu komission asetuksella
(EY) N:o 1179/2009, EUVL L 317, 3.12.2009, s. 1.
5514 22 00
Siniseksi värjätty toimikassidoksinen kudottu kangas (65 % polyesteriä ja 35 % puuvillaa),
jonka paino on 245 g/m2 ja leveys noin 150 cm, katkokuitua. Kankaan toiseen reunaan noin 4,5 cm:n
päähän hulpiosta ja toiseen reunaan noin 9 cm:n päähän hulpiosta on painettu noin 28 cm:n välein
mustalla yrityksen logo, jonka korkeus on noin 1,5 cm ja leveys noin 3 cm.
(katso valokuva n:o 601 A + B) (*).
Perusteet
Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön, jakson XI
huomautuksen 2 A, XI jakson 1 alanimikehuomautuksen f kohdan, ryhmän 54 huomautuksen 1 sekä
CN-koodien 5514 ja 5514 22 00 nimiketekstien mukaan.
Painettu merkintä ei anna tuotteelle painokankaan ominaisuutta
(*) Valokuvat ovat ainoastaan ohjeellisia.
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Komission asetus (EY) N:o 961/2000, EYVL L 109, 6.5.2000, s. 16. Muutettu komission asetuksella
(EY) N:o 1179/2009, EUVL L 317, 3.12.2009, s. 1.
5515 11 90
Mustaksi värjätty kudottu kangas (65 % polyesteriä ja 35 % viskoosia), jonka paino on
320–340 g/m2 ja leveys noin 150 cm, katkokuitua. Kankaan toiseen reunaan on painettu noin
0,5 cm:n päähän hulpiosta keltaisella merkintä "...SHED IN THE UNITED KINGDOM A MEMBER
OF THE E.E.C.", jonka korkeus on noin 0,4 cm.
(katso valokuva n:o 597 A + B) (*).
Perusteet
Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön, jakson XI
huomautuksen 2 A, XI jakson 1 alanimikehuomautuksen f kohdan, ryhmän 54 huomautuksen 1 sekä
CN-koodien 5515, 5515 11 ja 5515 11 90 nimiketekstien mukaan.
Painettu merkintä ei anna tuotteelle painokankaan ominaisuutta
(*) Valokuvat ovat ainoastaan ohjeellisia.

Komission asetus (EY) N:o 961/2000, EYVL L 109, 6.5.2000, s. 16. Muutettu komission asetuksella
(EY) N:o 1179/2009, EUVL L 317, 3.12.2009, s. 1.
5515 11 90
Mustaksi värjätty kudottu kangas (65 % polyesteriä ja 35 % viskoosia), jonka paino on 320 g/m2
ja leveys noin 150 cm, katkokuitua. Kankaan molempiin reunoihin noin 0,5 cm päähän hulpiosta on
painettu noin 17 cm:n välein keltaisella merkintä "DYED AND FINISHED IN THE UNITED KINGDOM
A MEMBER OF THE E.E.C.", jonka korkeus on noin 0,4 cm.
(katso valokuva n:o 600 A + B) (*).
Perusteet
Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön, jakson XI
huomautuksen 2 A, XI jakson 1 alanimikehuomautuksen f kohdan, ryhmän 54 huomautuksen 1 sekä
CN-koodien 5515, 5515 11 ja 5515 11 90 nimiketekstien mukaan.
Painettu merkintä ei anna tuotteelle painokankaan ominaisuutta.
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(*) Valokuvat ovat ainoastaan ohjeellisia.

Komission asetus (EY) N:o 961/2000, EYVL L 109, 6.5.2000, s. 16. Muutettu komission asetuksella
(EY) N:o 1179/2009, EUVL L 317, 3.12.2009, s. 1.
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56. Ryhmä

5601 22/ 1.
Tangot savukkeen suodattimien valmistukseen, jotka koostuvat selluloosa-asetaattikuiduista,
jotka on käsitelty triasetiinilla ja kääritty savukepaperiin.
Luokittelusuositus.

5601 22 10
Tavara, joka on muodoltaan lieriö, jonka läpimitta on noin 7 mm ja pituus noin 130 mm, ja
joka koostuu paperia olevasta ulkokerroksesta, joka pitää paikallaan seuraavat osat:
- kolme selluloosa-asetaattikuitusuodatinta, joissa on aktiivihiiltä [C],
- neljä selluloosa-asetaattikuitusuodatinta, joissa on myös kyllästettyjä kuituja (kyllästetty liimaaineella, joka ei tunkeudu sisempiin kuitukerroksiin) [I],
- kaksi selluloosa-asetaattikuitusuodatinta [A],
- neljä osaa, jotka koostuvat aromikkaasta itämaisesta tupakasta, jollaista käytetään savukkeissa
[T].
Eri suodattimissa [C, I, A] olevat selluloosa-asetaattikuidut sijaitsevat keskenään samansuuntaisesti.
Kuidut muodostavat joustavan, huokoisen ja tasapaksun rakenteen, ja ne ovat helposti erotettavissa
toisistaan ja ”nyhdettävissä”.
Osat ovat lieriössä seuraavassa järjestyksessä:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

C (pituus noin 6 mm),
I (pituus noin 10 mm),
T (pituus noin 10 mm),
A (pituus noin 13 mm),
T (pituus noin 10 mm),
I (pituus noin 10 mm),
C (pituus noin 12 mm),
I (pituus noin 10 mm),
T (pituus noin 10 mm),
A (pituus noin 13 mm),
T (pituus noin 10 mm),
I (pituus noin 10 mm),
C (pituus noin 6 mm).

Tavaran eri aineiden prosenttiosuudet ovat seuraavat:
–
–
–
–
–

C: noin 17 painoprosenttia,
I: noin 16 painoprosenttia,
A: noin 8 painoprosenttia,
T: noin 41 painoprosenttia,
paperi: noin 18 painoprosenttia.

Tavara on suunniteltu leikattavaksi ja käytettäväksi suodatinsavukkeiden valmistuksessa. Tavaran
objektiivisista ominaisuuksista ei ilmene, miten se leikataan.
(Ks. kuvat 664 A ja B) (*)
Perusteet
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Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1, 4 ja 6 yleisen tulkintasäännön sekä CN-koodien
5601, 5601 22 ja 5601 22 10 nimiketekstien mukaisesti.
Tavara sisältää enemmän suodatin- kuin tupakkaosia. Tupakka voi jäädä kahden suodattimen väliin,
eikä sitä sen vuoksi polteta vaan käytetään ainoastaan savukkeen aromiaineena. Tupakan osuus
tavaran tilavuudesta on vain noin kolmannes. Näin ollen eri suodattimet antavat tavaralle sen
olennaisen luonteen yhdistetyn nimikkeistön 3 yleisen tulkintasäännön b alakohdan mukaisesti.
Lisättyjä aineita sisältämättömien selluloosa-asetaattikuitujen [A] ja kyllästettyjen selluloosaasetaattikuitujen [I] yhteenlaskettu prosenttiosuus on painosta ja tilavuudesta laskettuna suurempi
kuin aktiivihiiltä sisältävien selluloosa-asetaattikuitujen [C]. Näin ollen lisättyjä aineita
sisältämättömistä selluloosa-asetaattikuiduista ja kyllästetyistä selluloosa-asetaattikuiduista
valmistetut suodattimet [A, I] antavat tavaralle sen olennaisen luonteen yhdistetyn nimikkeistön 3
yleisen tulkintasäännön b alakohdan mukaisesti.
Suodattimilla, jotka on tehty lisättyjä aineita sisältämättömistä selluloosa-asetaattikuiduista ja
kyllästetyistä selluloosa-asetaattikuiduista [A, I], ei ole tarvittavaa koossapysyvyyttä ja lujuutta. Sen
vuoksi luokittelu nimikkeen 5602 ”huovaksi” tai nimikkeen 5603 ”kuitukankaaksi” ei tule kyseeseen.
Lisättyjä aineita sisältämättömistä selluloosa-asetaattikuiduista ja kyllästetyistä selluloosaasetaattikuiduista valmistettuja suodattimia [A, I] ei ole valmistettu 63 ryhmän 1 huomautuksen
mukaisesta ”tekstiilikankaasta”. Sen vuoksi luokittelu nimikkeeseen 6307 ei tule kyseeseen.
Kuidut sijaitsevat lisättyjä aineita sisältämättömistä selluloosa-asetaattikuiduista ja kyllästetyistä
selluloosa-asetaattikuiduista valmistetuissa suodattimissa [A, I] keskenään samansuuntaisesti.
Tämän vuoksi niitä ei voida luokitella nimikkeeseen 5601 ”vanusta valmistetuiksi tavaroiksi”.
Koska lisättyjä aineita sisältämättömistä selluloosa-asetaattikuiduista ja kyllästetyistä selluloosaasetaattikuiduista valmistettuja suodattimia [A, I] ei voida luokitella mihinkään nimikkeeseen
yhdistetyn nimikkeistön 1–3 yleisen tulkintasäännön mukaisesti, ne on luokiteltava 4 yleisen
tulkintasäännön mukaisesti lähinnä samankaltaisten tavaroiden nimikkeeseen.
Koska kuidut ovat helposti erotettavissa ja ”nyhdettävissä” ja ne muodostavat joustavan, huokoisen
ja tasapaksun rakenteen, ne ovat ulkonäöltään vanua. Näin ollen suodattimet [A, I] on luokiteltava
nimikkeeseen 5601 (ks. myös harmonoitua järjestelmää koskeva luokittelusuositus, jossa ”tangot
savukkeen suodattimien valmistukseen” luokitellaan alanimikkeeseen 5601 22).
Selluloosa-asetaattikuitujen [I] kyllästäminen ei estä tavaran luokittelemista nimikkeeseen 5601,
koska liima-aine ei tunkeudu sisempiin kuitukerroksiin (ks. harmonoidun järjestelmän selitykset,
nimike 5601, A kohta, neljäs kappale).
Tavara on sen vuoksi luokiteltava CN-koodiin 5601 22 10 ”tekokuituvanusta valmistetuksi tavaraksi”.
(*) Valokuvat ovat ainoastaan ohjeellisia.

664 A

664 B

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 384/2013, EUVL L 117, 27.4.2013, s. 7.
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5601 30/ 1.
Nailonlangan palaset, jotka on leikattu kerratusta, mustaksi värjätystä 100-prosenttisesta
nailonlangasta, joka koostuu kahdesta 933 desitexin (840/2 denierin) paksuisesta, yksinkertaisesta
multifilamenttisäikeestä. Palaset ovat noin 2–6 mm pituisia ja niitä käytetään vahvikkeena erityisesti
kuorma-auton renkaiden valmistuksessa.
Luokittelusuositus.

5603 12 tai 5603 13/ 1.
Märkämenetelmällä valmistetut kuitukankaat, jotka koostuvat eri vahvuisten tekokuitujen ja
selluloosakuitujen (10–35 %) seoksesta, jossa kuidut on yhdistetty toisiinsa kyllästämällä ne
akrylaattisideaineella. Nämä kuitukankaat painavat 60–80 g/m2, ne ovat 100–1500 mm levyisinä
rullina ja niitä voidaan käyttää monenlaisiin tarkoituksiin kuten kertakäyttöisten maidonsuodattimien,
vaatteiden vyötärönauhojen, koristeompelusten tukikankaiden ja jalkineiden pohjamateriaalien
valmistukseen.
Luokittelu perustuu 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön soveltamiseen.
Luokittelusuositus.

5603 94 90
Akryylikuitusauvat, joiden paino on suurempi kuin 150 g/m2 ja pituus enintään 50 cm. Kuidut ovat
hyvin ohuet, ja ne on asetettu samansuuntaisesti, liitetty yhteen liimalla ja kuumennettu uunissa,
missä ne jäykistyvät sylinterimäiseen muotoonsa. Näin saadut sauvat on tarkoitettu leikattaviksi
määrämittaisiksi ja työstettäviksi merkitsemiskynän kärjen muotoisiksi.
Perusteet
Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön määräysten sekä
CN-koodien 5603, 5603 94 ja 5603 94 90 nimiketekstin mukaan.
Komission asetus (EY) N:o 510/96, EYVL L 76, 26.3.1996, s. 7.

5603 94 90
Kuitukangas (pituus 180–220 cm), leveys: 170–160 cm, paksuus noin 5 cm, paino suurempi kuin
150 g/m2. Tuote on useista kookoskuitukerroksista koostuva verkko, joka on koko verkon
paksuudelta kiinnitetty yhteen sidosaineella (lateksi) ja lämpökäsittelyllä.
Perusteet
Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön, XI jakson
8 huomautuksen b kohdan, 56 ryhmän 3 huomautuksen sekä CN-koodien 5603, 5603 94 ja
5603 94 90 nimiketekstin mukaan.
Katso myös nimikettä 56.03 koskevat harmonoidun järjestelmän selitykset.
Tuotetta ei voida luokitella nimikkeeseen 5305, koska se on kuiduista valmistettu tavara.
Komission asetus (EY) N:o 1458/97, EYVL L 199, 26.7.1997, s. 11

5606 00/ 1.
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Lanka, joka näyttää karvaiselta koko pituudeltaan ja on välittömästi saatu leikkaamalla kude
keskeltä loimen suuntaisesti kankaasta, joka koostuu kahdesta kohollaan olevasta "juomusta", jotka
ovat silmukkaketjuja, joita yhdistää toinen kuteen suuntaisesti kierretty lanka. Jälkimmäinen lanka
muodostaa leikkaamisen jälkeen tupsuja.
Nämä langat ovat vähittäismyyntiä varten 50 g:n kerissä ja niitä käytetään käsitöihin esim. neuleiden
tekemiseen käsin.
Luokittelu perustuu 1 yleisen tulkintasäännön soveltamiseen.
Seuraavassa kuvassa esitetään kuteen leikkaaminen loimen suuntaisesti

ennen leikkaamista

leikkaamisen jälkeen

Luokittelusuositus.
5606 00/ 2.
Lanka, joka näyttää karvaiselta koko pituudeltaan, koostuu loimen suuntaisista silmukkaketjuista
ja jossa on lisäloimilankoja, jotka leikataan valmistuksen jälkeen tupsujen aikaansaamiseksi.
Nämä langat ovat vähittäismyyntiä varten 50 g:n kerissä ja niitä käytetään käsitöihin esim. neuleiden
tekemiseen käsin.
Luokittelu perustuu 1 yleisen tulkintasäännön soveltamiseen.
Seuraavassa kuvassa esitetään kuteen leikkaaminen loimen suuntaisesti
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ennen leikkaamista

leikkaamisen jälkeen

Luokittelusuositus.

5607 50/ 1.
Pyörö- eli reikäpunokset, tiivisrakenteiset, myös joissa on kerrattua lankaa oleva sydän ja joiden
poikkileikkaus on pyöreä, lähes täyteinen (halkaisija noin 1 mm) ja jotka koostuvat parafiinilla
kevyesti
päällystetystä
polyesterikuitulangasta;
tarkoitettu
käytettäväksi
niisilankoina
varsikutomakoneissa.
Luokittelusuositus.
5609 00 00
Onton pallon muotoinen tavara, joka on valmistettu langasta, nimikkeen 5404 tai 5405
kaistaleista tai niiden kaltaisista tuotteista ja jossa on pehmeällä muovilamellilla ympäröity pieni
pyöreä aukko, josta se voidaan kiinnittää esimerkiksi sähköisiin valosarjoihin.
Tavarasta on eri värejä ja kokoja, ja sitä tuodaan maahan sellaisenaan. Se on suunniteltu
käytettäväksi koristeena sellaisenaan tai yhdessä esimerkiksi valosarjojen kanssa.
Katso kuva (*).
Perusteet
Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1 yleisen tulkintasäännön määräysten, XI jakson 7
huomautuksen f kohdan ja 8 huomautuksen a kohdan sekä CN-koodin5609 00 00 nimiketekstien
mukaisesti.
Tavaraa ei voida luokitella CN-koodiin 9405 99 00 muualle kuulumattomaksi sähkövalaisimen osaksi
(lampunvarjostin), koska tavara ei ole muodoltaan tai erityispiirteiltään tunnistettavissa osaksi, joka
on tarkoitettu käytettäväksi yksinomaan tai pääasiassa sähkövalaisimen kanssa (ks. myös
harmonoidun järjestelmän selitykset, 94 ryhmä, osat). Tavara on tarkoitettu käytettäväksi joko
erilaisten valojen tai muiden koriste-esineiden kanssa tai pelkästään sisustusesineenä yksinään.
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Tavara on sen vuoksi luokiteltava valmistusaineensa mukaisesti CN-koodiin 5609 00 00 langasta,
nimikkeen 5404 tai 5405 kaistaleista tai niiden kaltaisista tuotteista, side- tai purjelangasta, nuorasta
tai köydestä valmistetuksi, muualle kuulumattomaksi tavaraksi.

(*) Kuva on ainoastaan ohjeellinen.
Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2020/724, EUVL 170, 2.6.2020, s. 9-11.
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57. Ryhmä

5702 20 00
Puoliympyrän muotoinen paksu tavara, jonka pituus on noin 75 cm ja leveys noin 45 cm. Se on
tehty kehrätyistä kookoskuiduista kudotusta tekstiilikankaasta, joka muodostaa suurimman osan
pinnasta. Tavarassa on kumialusta ja sen ympärillä on koristeellinen kumireunus.
(ovimatto)
Ks. kuva nro 652 (*)
Perusteet
Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1 yleisen tulkintasäännön, 3 yleisen tulkintasäännön b
kohdan, 6 yleisen tulkintasäännön, 40 ryhmän 2 huomautuksen a kohdan, 46 ryhmän 1
huomautuksen, 57 ryhmän 1 huomautuksen sekä CN-koodien 5702 ja 5702 20 00 nimiketekstin
mukasesti.
Kookoskuidut ovat kasvitekstiilikuituja, jotka kehrättyinä kuuluvat nimikkeeseen 5308 ja näin ollen
yhdistetyn nimikkeistön XI jaksoon (tekstiiliaineet ja tekstiilitavarat).
Tavaran pinta on valmistettu kookoskuitulangasta kudotusta kankaasta ja kumista. Kookoskuidut
antavat pinnalle sen 3 yleisen tulkintasäännön b kohdassa tarkoitetun olennaisen luonteen, koska
siihen voidaan pyyhkiä kengänpohjat ja koska kookoskuidut muodostavat suurimman osan pinnasta.
Koska tekstiiliaine (kookoskuitulangasta kudottu kangas) on tavaran kulutuspintana tavaraa
käytettäessä, tavara on 57 ryhmän 1 huomautuksessa tarkoitettu ”tekstiiliainetta oleva
lattianpäällyste”.
Tavaran koon, paksuuden, jäykkyyden ja lujuuden vuoksi sillä on tekstiiliainetta olevan
lattianpäällysteen (ovimaton) objektiiviset ominaisuudet.
Lisäksi nimikkeen 5702 nimiketekstin mukaan siihen kuuluvat ”muut tekstiiliainetta olevat kudotut
lattianpäällysteet” erottelematta mattojen kokoa ja sitä, onko ne tarkoitettu ulko- vai sisäkäyttöön.
Näin ollen tätä tavaraa ei 40 ryhmän 2 huomautuksen a kohdan mukaisesti voida luokitella 40
ryhmään, koska XI jakson tavarat (tekstiiliaineet ja tekstiilitavarat) eivät kuulu kyseiseen ryhmään.
Tavaraa ei myöskään voida luokitella 46 ryhmään, koska mainitun ryhmän 1 huomautuksen mukaan
siihen eivät kuulu kehrätyt luonnon tekstiilikuidut.
Sen vuoksi tavara on luokiteltava 57 ryhmään tekstiiliainetta olevana lattianpäällysteenä.
(*) Valokuva on ainoastaan ohjeellinen.
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Komission asetus (EU) N:o 692/2010, EUVL L 201, 3.8.2010, s. 23.

5702 50 – 5702 99/ 1.
Kudotut matot, joissa loimi on tekstiililankaa ja kude on taitettua, hieman kierrettyä muovikaistaletta
(leveys 17 mm), jonka näennäinen leveys kankaaseen lyötynä on 2 ja 5 millimetrin välillä.
Luokittelusuositus.

5704 90/ 1.
Tekstiiliaineesta valmistettu sähköllä lämmitettävä matto (pituus 176 cm × leveys 88 cm ×
paksuus 6 mm), joka koostuu kahdesta neulatusta polyesterihuopakerroksesta, lämpölähteenä
olevasta S-muotoisesta vastuslangasta ja ohjauslaitteesta. Vastuslanka on asennettu kahden
polyesterikerroksen väliin ja tuotteen reunat on päärmätty. Siinä on kaksi pintalämpötilasäätöä
(matala: 35 ºC, korkea: 45 ºC). Käyttöohjeessa ja ohjauslaitteessa olevan varoitusmerkinnän
mukaan sitä on käytettävä päällisen kanssa palovammojen välttämiseksi. Tuote on suunniteltu
asetettavaksi lattialle tai maahan käyttäjän lämmittämistä varten.
Luokittelu perustuu 1 yleisen tulkintasäännön (57 ryhmän 1 huomautus) ja 6 yleisen
tulkintasäännön soveltamiseen.

päällyspuoli

ohjauslaite

Luokittelusuositus.

5705 00/ 1.
Tekstiiliaineesta valmistettu sähköllä lämmitettävä matto (pituus 90 cm × leveys 45 cm ×
paksuus 1 cm), joka koostuu kerroksesta, joiden välissä on lämpölähteenä S-muotoinen
vastuslanka, ja ohjauslaitteesta.
Toinen kerroksista koostuu nukkaneuloksesta (100 % polyesteriä), joka on yhdistetty polyuretaanista
valmistettuun solumuoviin. Toinen kerroksista koostuu polyesterikuitukankaan ja huovan
yhdistelmästä. Vastuslanka on asennettu kahden polyesterikerroksen väliin ja tuotteen reunat on
päärmätty. Siinä on kaksi pintalämpötilasäätöä (matala: 40 ºC, korkea: 50 ºC). Tuote on suunniteltu
asetettavaksi lattialle tai maahan käyttäjän lämmittämistä varten.
Luokittelu perustuu 1 yleisen tulkintasäännön (57 ryhmän 1 huomautus) soveltamiseen.
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päällyspuoli

alapuoli

Luokittelusuositus.

5705 00 80
Kynnysmatto, ulkopinnassa noin 1 senttimetrin pituisia kookoskuitutupsuja, jotka on kiinnitetty
pystysuoraan pehmitesekoitteiseen PVC-kerrokseen.
Perusteet
Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön ja CN-koodien 5705 ja
5705 00 80 nimiketekstin mukaan.
Katso myös harmonoidun järjestelmän nimikkeeseen 5705 liittyvät selitykset.
Komission asetus (ETY) N:o 1966/94, EYVL L 198, 30.7.1994, s. 103. Muutettu komission
täytäntöönpano-asetuksella (EU) N:o 441/2013, EUVL L 130, 15.5.2013, s. 1.

5705 00 80
Neliön muotoinen tavara, jonka pituus on noin 60 cm ja leveys noin 40 cm. Se on valmistettu
kookoskuiduista, jotka muodostavat nukkapäällisen. Kookoskuidut on kiinnitetty poly(vinyylikloridi)alustaan. Mattoa ympäröi koristeellinen poly(vinyylikloridi)reunus.
(ovimatto)
Ks. kuva nro 653 (*)
Perusteet
Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1 yleisen tulkintasäännön, 3 yleisen tulkintasäännön b
kohdan, 6 yleisen tulkintasäännön, 39 ryhmän 2 huomautuksen p kohdan, 57 ryhmän 1
huomautuksen sekä CN-koodien 5705 ja 5705 00 80 nimiketekstin mukaisesti.
Kookoskuidut ovat nimikkeen 5305 kasvitekstiilikuituja, ja ne kuuluvat sen vuoksi yhdistetyn
nimikkeistön XI jaksoon (tekstiiliaineet ja tekstiilitavarat).
Tavaran pinta on valmistettu kookoskuiduista ja poly(vinyylikloridi)sta. Kookoskuidut antavat pinnalle
sen 3 yleisen tulkintasäännön b kohdassa tarkoitetun olennaisen luonteen, koska siihen voidaan
pyyhkiä kengänpohjat.
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Koska tekstiiliaine (kookoskuidut) on tavaran kulutuspintana tavaraa käytettäessä, tavara on 57
ryhmän 1 huomautuksessa tarkoitettu ”tekstiiliainetta oleva lattianpäällyste”.
Tavaran koon, paksuuden, jäykkyyden ja lujuuden vuoksi sillä on tekstiiliainetta olevan
lattianpäällysteen (ovimaton) objektiiviset ominaisuudet.
Lisäksi nimikkeeseen 5705 kuuluvat matot ja tekstiiliainetta olevat lattianpäällysteet erottelematta
mattojen kokoa ja sitä, onko ne tarkoitettu ulko- vai sisäkäyttöön (ks. myös harmonoidun
järjestelmien selitykset, nimike 5705, ensimmäinen kappale). Kyseiseen nimikkeeseen kuuluvat
liimalla sidotut nukkamatot, joissa nukkapäällinen kiinnitetään alustaan tai liima-aineeseen, joka
muodostaa alustan (ks. myös harmonoidun järjestelmän selitykset, nimike 5705, toisen kappaleen 1
kohta).
Näin ollen tätä tavaraa ei 39 ryhmän 2 huomautuksen p kohdan mukaisesti voida luokitella 39
ryhmään, koska XI jakson tavarat (tekstiiliaineet ja tekstiilitavarat) eivät kuulu kyseiseen ryhmään.
Sen vuoksi tavara on luokiteltava 57 ryhmään tekstiiliainetta olevana lattianpäällysteenä.
(*) Valokuva on ainoastaan ohjeellinen.

Komission asetus (EU) N:o 692/2010, EUVL L 201, 3.8.2010, s. 23. Muutettu komission
täytäntöönpanoasetuksella (EU) N:o 441/2013, EUVL L 130, 15.5.2013, s. 1.
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58. Ryhmä

5808 10/ 1.
Kalaverkoissa käytettävä yläpaula puuvillapunosta, jonka sisällä on 50 cm:n välein korkkikelluke
kokonaan punoksen peitossa.
Luokittelusuositus.

5808 10/ 2.
Kalaverkoissa käytettävä alapaula puuvillapunosta; punoksen sisällä on ohut puuvillainen
sydänlanka, johon on koko pituudelta 2 mm:n välein kiinnitetty pieniä lyijypalasia (pituus 9 mm,
paksuus 2 mm).
Luokittelusuositus.

5810 91 – 5810 99/ 1.
Koruommel, leveys 2,5–11,5 mm, joka on tehty kahdesta erivärisestä, kudotusta kankaasta
muodostuvalle pohjalle; pohjakankaat on asetettu reunat vastakkain koko pituudelta kumpaankin
(pohjakankaaseen) ulottuvan koruompeleen pitäessä ne yhdessä.
Luokittelusuositus.

5810 91 – 5810 99/ 2.
Pala koruommeltua kudottua kangasta, joka on suorakaiteen muotoinen ja jota ei ole lainkaan
sovitettu.
Kangaspala on osa setistä, johon kuuluu myös kirjotusta kudotusta kankaasta valmiiksi ommeltu
huivi (viimeistelty koruompelulla). Molemmat kappaleet esitetään tullattavaksi pakattuna
vähittäismyynti-pakkaukseen ja kangaspala on tarkoitettu useamman kuin yhden vaatekappaleen
valmistukseen.
Katso myös luokittelusuositukset 6214 10 – 6214 90.

Luokittelusuositus.
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59. Ryhmä

5903 10/ 1.
Kankaat, jotka koostuvat yhdensuuntaisista polyesterifilamenttilangoista muodostetuista, toistensa
päälle suorakulmaisesti asetetuista kerroksista; kangas on kastettu polyvinyylikloridiliuokseen, joka
sitoo langat yhteen leikkauspisteistään. Kalanteroinnin jälkeen litistyneet polyvinyylikloridipisarat
voidaan nähdä paljain silmin muualla kuin lankojen leikkauspisteissä.
Luokittelusuositus.

5903 20 90
Huokoisesta muovista (polyuretaanista) valmistettu noin 4 mm paksu suorakaiteen
muotoinen tavara (mitat noin 20 × 21 cm), päällystetty toiselta puolelta noin 0,2 mm paksulla
monivärisellä painetulla neuloksella.
(Hiirimatto ja sen kaltaiset tavarat)
(Ks. valokuva nro. 619) (*).
Perusteet
Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön, XI jakson
7 huomautuksen a kohdan, 59 ryhmän 1 huomautuksen ja 2 huomautuksen a kohdan 5 alakohdan
sekä CN-koodien 5903, 5903 20 ja 5903 20 90 nimiketekstien mukaisesti.
Tavaran ei ole XI jakson 7 huomautuksen a kohdassa tarkoitetulla tavalla ”sovitettu”, koska se on
leikattu suorakaiteen muotoiseksi kappaleeksi.
Tavaraa ei voida luokitella 39 ryhmään 59 ryhmän 2 huomautuksen a kohdan 5 alakohdan
perusteella, koska neulos on moniväristä painettua kangasta, mistä syystä se ei ole ainoastaan
vahvikkeena. Katso myös harmonoidun järjestelmän 39 ryhmää koskevien selitysten yleisohjeet
(Muovin ja tekstiiliaineiden yhdistelmät), kohta d.
(*) Valokuva on ainoastaan ohjeellinen.

Komission asetus (EY) N:o 471/2002, EYVL L 75, 16.3.2002, s. 13.
5907 00/ 1.
Alumiinilla päällystetty tekstiilikangas, joka koostuu filamenttilangasta (100 % polyesteriä)
kudotusta kankaasta, joka on päällystetty toiselta puolelta ohuella, paljain silmin havaittavalla
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alumiinikerroksella. Alumiinipäällystys on tehty höyrystämällä sulatettua alumiinia kankaan toiselle
puolelle tyhjömenetelmän avulla.
Luokittelusuositus.

5910 00/ 1.
Käyttöhihna, joka koostuu kahdesta polyamidikangaskaistaleesta ja niiden välissä olevasta yhdestä
tai useammasta, palmikointiaineesta kudotusta kaistaleesta; punonta-ainekaistaleet ovat ainoastaan
vahvikkeena; kaikki kaistaleet on yhdistetty liimalla kerrostamalla:
1. Paksuus vähintään 3 mm.
2. Paksuus alle 3 mm:
Päätön tai varustettu kiinnikkeillä.
Katso myös Luokittelusuositus 5911 10/ 1.
Luokittelusuositus.

5911 10/ 1.
Käyttöhihna, joka koostuu kahdesta polyamidikangaskaistaleesta ja niiden välissä olevasta yhdestä
tai useammasta, palmikointiaineesta kudotusta kaistaleesta; punonta-ainekaistaleet ovat ainoastaan
vahvikkeena; kaikki kaistaleet on yhdistetty liimalla kerrostamalla.
Paksuus alle 3 mm. Metritavarana.
Katso myös Luokittelusuositus 5910 00/ 1.
Luokittelusuositus.

5911 40/ 1.
Polyesterikuiduista valmistettu kuitukangaslevy (mitat: 20 m × 2 m × 2,5 cm), jonka toiselle
puolelle on laminoitu harvasidoksinen nailonkangas. Tuote on leikkaamisen jälkeen tarkoitettu
käytettäväksi suodattimena ja kiinnitettäväksi esim. sisäkattoihin ruiskutusmaalikammioissa, joissa
ilma kiertää vertikaalisesti, tai käytettäväksi autoteollisuudessa suodattamaan pölyä ja likahiukkasia
sisäänottoilmasta.
Tuote on jatkuvarakenteista kuitukangasta, erittäin tiheä ja suorituskykyinen ilmansuodatin, joka on
valmistettu hartsilla ja lämpökäsittelyllä toisiinsa sidotuista synteettikuiduista ja joista jokainen on
kokonaisuudessaan päällystetty erityisellä tarttuvalla aineella, mikä
–
–
–

estää kokonaan maalipintoja turmelevien, tärinän aiheuttamien, suuruudeltaan yli 15
mikronin hiukkasten pääsyn,
varmistaa että kaikki kuidut ovat 100-prosenttisesti päällystettyjä
takaa että tuote sammuu itsestään tulipalon syttyessä

Tavaran puhtaan ilman puolelle tarkoitettu sivu on erityisen tiivis ja sileä, se on vahvistettu kudotulla
harvasidoksisella kankaalla ja siihen on painettu luokittelu- ja tunnistenumero.
Luokittelusuositus.
5911 90/ 1.
Suodatinmateriaali, joka muodostuu useista päällekkäin asetetuista, muovilla sidotuista
kuituharsoista ja joka on toiselta puolelta päällystetty liima-aineella; käytetään ilmansuodattamiseen.
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Leikattu muuhun kuin suorakulmaiseen muotoon tai, riippumatta muodosta, edelleen valmistettu
(reunustettu nauhoin, varustettu renkailla jne.).
Luokittelusuositus.

5911 90 90
Levy, jonka halkaisija on noin 580 mm ja paksuus noin 2 mm, joka koostuu kahdesta
synteettihuopakerroksesta, joista toinen on kyllästetty polymeerisellä sidosaineella (polyuretaania)
(ns. poromeerinen tyyny). Toisessa kerroksessa on irrotettavalla muoviliuskalla suojattu liimakerros.
Tavaraa käytetään pii- ja puolijohdekiekkojen valmistukseen käytettävissä koneissa. Se kiinnitetään
tällaisiin koneisiin kuuluvan vaihdettavan työkalun kantajapäähän, ja sitä käytetään kiekkojen
suoristami-seen/tasoittamiseen.
Perusteet
Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön yleisten tulkintasääntöjen 1 ja 6, XI jakson
7 huomautuksen a kohdan, XVI jakson 1 huomautuksen e kohdan, 59 ryhmän 7 huomautuksen
b kohdan sekä CN-koodien 5911, 5911 90 ja 5911 90 90 nimiketekstien mukaan.
Tavaraa ei voi luokitella nimikkeeseen 8486 vain tai pääasiassa puolijohdekiekkojen valmistukseen
käytettävän koneen osana tai tarvikkeena, koska sillä ei ole ominaisuuksia, joiden perusteella sitä
voitaisiin pitää tällaisen koneen osana tai tarvikkeena. Tuote on XVI jakson 1 huomautuksen
e kohdassa tarkoitettu teknisiin tarkoituksiin käytettävä tavara, koska sitä käytetään pii- ja
puolijohdekiekkojen valmistukseen käytettävissä koneissa kiekkojen suoristamiseen/tasoittamiseen.
Se on sen vuoksi luokiteltava CN-koodiin 5911 90 90 tekstiilitavarana (perusaine), jollaisia käytetään
teknisiin tarkoituksiin (ks. 59 ryhmän 7 huomautuksen b kohta).
Komission asetus (EU) N:o 336/2010, EUVL L 102, 23.4.2010, s. 25.
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60. Ryhmä

6001 22 00
Silmukkanukkainen pyöröneulos, joka on valmistettu polyglukolieteenillä käsitellyistä
sekoitetuista synteetti- ja muuntokuitufilamenteista. Tuote on metritavaraa, joka on noin 23 m pitkänä
pakattu rullille ja on litteänä mitattuna 7,5 cm leveää.
Kyseistä pyöröneulottua kangasta voidaan käsittelyn jälkeen käyttää painokoneiden sylintereissä
"kostutussukkana".
Perusteet
Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön, sekä CN-koodien 6001
ja 6001 22 00 nimiketekstin mukaan.
Tuotetta ei voida luokitella nimikkeeseen 5911, koska 59 ryhmän 7 huomautuksen b kohdan ehdot
eivät täyty, sillä kyseinen tuote ei ole vielä valmis tavara.
Komission asetus (EY) N:o 1458/97, EYVL L 199, 26.7.1997, s. 11
6005 31 90
Loimineulos. Loimi koostuu:
– valkoisesta silmukkarivejä muodostavasta langasta
ja
– synteettistä tekstiiliainetta olevista läpikuultavista kaistaleista, näkyvä leveys enintään 5 mm.
Kude muodostuu yhdestä valkoisesta langasta. Synteettikuitua olevien lankojen (loimi ja kude)
osuus kokonaispainosta on 54 prosenttia. Läpikuultavien kaistaleiden osuus kokonaispainosta on
46 prosenttia.
Tällaista kangasta käytetään kasvihuoneita varten tarkoitettujen varjostusverhojen valmistuksessa
(ks. piirros A) (*).
Perusteet
Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön, XI jakson
1 alanimikehuomautuksen b alakohdan i luetelmakohdan ja 2 alanimikehuomautuksen A kohdan
sekä CN-koodien 6005, 6005 31 ja 6005 31 90 nimiketekstin mukaan.
(*) Piirros on ainoastaan ohjeellinen.

1. kude (langan muodostama)
2. loimi (silmukkarivejä muodostava lanka)
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3. synteettistä tekstiiliainetta olevat läpikuultavat kaistaleet
Komission asetus (ETY) N:o 1796/91, EYVL L 160, 25.6.1991, s. 40. 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.
6005 31 90
Loimineulos. Loimi koostuu:
– valkoisesta silmukkarivejä muodostavasta langasta,
– synteettistä tekstiiliainetta olevista läpikuultavista kaistaleista, näkyvä leveys enintään 5 mm
ja
– synteettistä tekstiiliainetta olevista alumiinilla päällystetyistä kaistaleista, näkyvä leveys
enintään 5 mm.
Kude muodostuu yhdestä valkoisesta langasta. Synteettikuitua olevien lankojen (loimi ja kude)
osuus kokonaispainosta on 50 prosenttia. Läpikuultavien kaistaleiden osuus kokonaispainosta on
33 prosenttia. Synteettistä tekstiiliainetta olevien alumiinilla päällystettyjen kaistaleiden osuus
kokonaispainosta on 17 prosenttia.
Tällaista kangasta käytetään kasvihuoneita varten tarkoitettujen varjostusverhojen valmistuksessa
(ks. piirros C) (*).
Perusteet
Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön, XI jakson
1 alanimikehuomautuksen b alakohdan i luetelmakohdan ja 2 alanimikehuomautuksen A kohdan
sekä CN-koodien 6005, 6005 31 ja 6005 31 90 nimiketekstin mukaan.
(*) Piirros on ainoastaan ohjeellinen.

1. kude (langan muodostama)
2. loimi (silmukkarivejä muodostava lanka)
3. synteettistä tekstiiliainetta olevat läpikuultavat kaistaleet
4. synteettistä tekstiiliainetta olevat alumiinilla päällystetyt kaistaleet
Komission asetus (ETY) N:o 1796/91, EYVL L 160, 25.6.1991, s. 40. 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.
6005 90 90
Loimineulos. Loimi koostuu:
– valkoisesta silmukkarivejä muodostavasta langasta
ja
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– synteettistä tekstiiliainetta olevista alumiinilla päällystetyistä kaistaleista, näkyvä leveys
enintään 5 mm
Kude muodostuu yhdestä valkoisesta langasta. Synteettikuitua olevien lankojen (loimi ja kude)
osuus kokonaispainosta on 36 prosenttia. Synteettistä tekstiiliainetta olevien alumiinilla
päällystettyjen kaistaleiden osuus kokonaispainosta on 64 prosenttia.
Tällaista kangasta käytetään kasvihuoneita varten tarkoitettujen varjostusverhojen valmistuksessa
(ks. piirros B) (*).
Perusteet
Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön, XI jakson
1 alanimikehuomautuksen b alakohdan i luetelmakohdan ja 2 alanimikehuomautuksen A kohdan
sekä CN-koodien 6005, 6005 90 ja 6005 90 90 nimiketekstin mukaan.
(*) Piirros on ainoastaan ohjeellinen.

1. kude (langan muodostama)
2. loimi (silmukkarivejä muodostava lanka)
4. synteettistä tekstiiliainetta olevat alumiinilla päällystetyt kaistaleet
Komission asetus (ETY) N:o 1796/91, EYVL L 160, 25.6.1991, s. 40. 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.
6006 10 00, 6006 21 00, 6006 31 90, 6006 41 00, 6006 90 00 koostumuksen mukaan
Pyöröneulotut kappaleet valkaistua kudeneulosta, eri tekstiilikuiduista koostuvat, karkeasti leikatut.
Näiden kappaleiden läpimitta on noin 65 cm ja pituus vaihtelee 2,50–6 m.
Nämä kappaleet, joista toiset ovat rypistettyjä, esitetään tullattavaksi paaleissa.
Perusteet
Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön sekä CN-koodien
(koostumuksen mukaan) 6006, 6006 10 00, 6006 21, 6006 21 00, 6006 31, 6006 31 90, 6006 41 00
ja 6006 90 00 nimiketekstin mukaan.
Kyse ei ole lumpuista, sillä nämä tekstiilituotteet eivät ole kuluneita, nuhraantuneita, repeytyneitä
eivätkä pienikokoisia eikä niitä ole tarkoitus käyttää vain kuitujen keräämiseen, paperin tai
muoviaineen valmistukseen, kiillotustarvikkeiden valmistukseen tai käytettäväksi teollisuudessa
puhdistusriepuina.
Komission asetus (ETY) N:o 1611/93, EYVL L 155, 26.6.1993, s. 9. Muutettu komission asetuksella
(EY) N:o 705/2005, EUVL L 118, 5.5.2005, s. 18.
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61. Ryhmä
Huom!
CN-koodeihin 6101, 6102, 6201 ja 6202 kuuluviksi anorakeiksi, tuulipuseroiksi, tuulitakeiksi
ja niiden kaltaisiksi tavaroiksi luokitellaan vain pitkähihaisia vaatteita.
Ensimmäisestä kohdasta poiketen toppaliivit, vaikkei niissä ole hihoja lainkaan, kuuluvat näihin
nimikkeisiin.
Komission asetus (ETY) N:o 989/89, EYVL L 106, 18.4.1989, s. 25. Muutettu komission asetuksella
(EU) N:o 246/2010, EUVL L 77, 24.3.2010, s. 51.

6102 30/ 1.
Naisten vaate, neulosta (100 % polyesteriä), jossa on pitkät hihat, taskut, kaulus ja joka on koko
pituudeltaan etupuolelta avoin ja suljettavissa vetoketjulla.
Vaate on suunniteltu kiinnitettäväksi vetoketjulla toiseen naisten vaatteeseen. Sitä voidaan myös
käyttää yksinään. Nämä kaksi vaatekappaletta esitetään tullille yhdessä.
Luokittelu perustuu 1 (XI jakson 14 huomautus ja 61 ryhmän 9 huomautus) ja 6 yleisen
tulkintasäännön soveltamiseen.
Katso myös luokittelusuositus 6210.50/ 1.

Luokittelusuositus.
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6102 30 90
(Huom! Tässä asetuksessa mainittuun kolmen vaatekappaleen muodostamaan asukokonaisuuteen
kuuluva vaatekappale a luokitellaan CN-koodiin 6201 93 00, vaatekappale b CN-koodiin 6102 30 90
ja vaatekappale c CN-koodiin 6203 43 19. Ks. kyseiset koodit tässä käsikirjassa.)

Vähittäismyyntiä varten pakattu kolmen
vaatekappaleen
muodostama
asukokonai-suus, jossa on:
Perusteet
6201 93 00
a) Synteettikuidusta (100 % polyamidia)
valmistettu
yksivärinen
kudottu
vaatekappale, joka peittää ylävartalon aina
lantiolle saakka (kokonaispituus 67 cm) ja
jossa on neulosvuori.
Vaatekappaleessa on korkea kaulus,
kauluksen sisälle taiteltavissa oleva huppu ja
kokonaan auki oleva etuosa, joka suljetaan
vetoketjulla, jonka päällä on painonapeilla
varustettu, vasemmalta oikealle sulkeutuva
suojakaistale. Siinä on pitkät hihat, joiden
suut ovat joustavat ja kiristettävissä
tarranauhoilla. Kauluksessa on kiristysnauha
ja vaatteen helma on joustava.
Vaatteessa on vyötärön yläpuolella kaksi
vetoketjullista sisätaskua ja vyötärön
alapuolella kaksi ulkotaskua, joissa on
painonapeilla
suljettavat
suojaläpät.
Vaatteen etu- ja takapuolella on myrskyläpät
ja
siihen
on
mahdollista
kiinnittää
kelluntaväline.
(anorakki)
(Ks. valokuva nro 607 A) (*).

6102 30 90
b) Tekokuituneuloksesta
valmistettu
yksivärinen vaatekappale, joka peittää
ylävartalon vyötärön alapuolelle saakka
(kokonaispituus 65 cm) ja jonka hihoissa on
vuori ja edessä osittainen vuori.
Vaatteessa on korkea kaulus, kokonaan auki
oleva etupuoli, joka suljetaan vetoketjulla,
pitkät hihat, joiden suut ovat joustavat, ja
lisäksi vaatteen helmassa on kiristysnauha.
Vaatteen
etupuolella
on
vyötärön
korkeudella kaksi sisätaskua, jotka suljetaan
vetoketjulla.

Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön
1 ja 6 yleisen tulkintasäännön, XI jakson
14 huomautuksen, 62 ryhmän 3 b ja
8 huomautuksen sekä CN-koodien 6201 ja
6201 93 00 nimiketekstien mukaisesti.
Koska
näiden
vaatekappaleiden
kudosrakenne, väri, koostumus ja tyyli ovat
erilaiset,
niitä
ei
voida
luokitella
yhdistelmäasuksi 61 ja 62 ryhmän 3 b
huomautuksen mukaisesti.
Katso
myös
yhdistetyn
nimikkeistön
selittävät huomautukset,
nimikkeet 6201 91 00 – 6201 99 00.

Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön
1 ja 6 yleisen tulkintasäännön, XI jakson
14 huomautuksen, 61 ryhmän 3 b ja
9 huomautuksen sekä CN-koodien 6102,
6202 30 ja 6102 30 90 nimiketekstien
mukaisesti
Koska
näiden
vaatekappaleiden
kudosrakenne,
väri, koostumus ja tyyli ovat erilaiset, niitä ei
voida luokitella yhdistelmäasuiksi 61 ja
62 ryhmän 3 b huomautuksen mukaisesti.
Katso
myös
yhdistetyn
nimikkeistön
selittävät huomautukset, nimike 6102.
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Vaate
on
tehty
leikatuista
yhteenommelluista kappaleista.
(tuulitakki)
(Ks. valokuva nro 607 B) (*).

ja

6203 43 19
c) Synteettikuiduista (100 % polyamidia)
valmistetut
housut,
jotka
peittävät
alavartalon nilkkoihin asti ja joissa on kudottu
vuori sekä kaksi sisätaskua.
Vaate on osittain auki edestä, ja se suljetaan
vetoketjulla, jonka peittää painonapilla
varustettu, vasemmalta oikealle sulkeutuva
suojakaistale.
Vaatekappaleen
molempien
lahkeiden
sivuilla on koko lahkeen pituiset vetoketjut,
joita
peittää
tarranauhalla
suljettava
suojakaistale. Lahkeensuita voidaan kiristää
tarranauhalla.
(housut)
(Ks. valokuva nro 607 C) (*).

Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön
1 ja 6 yleisen tulkintasäännön, XI jakson
14 huomautuksen,
62 ryhmän
3 b ja
8 huomautuksen sekä CN-koodien 6203,
6203 43 ja 6203 43 19 nimiketekstien
mukaisesti.
Koska
näiden
vaatekappaleiden
kudosrakenne, väri, koostumus ja tyyli ovat
erilaiset,
niitä
ei
voida
luokitella
yhdistelmäasuiksi 61 ja 62 ryhmän 3 b
huomautuksen mukaisesti.

(*) Valokuvat ovat vain tiedoksi.
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Komission asetus (EY) N:o 2855/2000, EYVL L 332, 28.12.2000, s. 41. Muutettu komission
asetuksella (EY) N:o 1179/2009, EUVL L 317, 3.12.2009, s. 1.
6104 31 00
Yksivärisestä 2,3 mm:n paksuisesta neuloksesta (60 % villaa ja 40 % polyamidia) valmistettu
vuoriton vaate, jonka pääntiessä on kauluskäänteet. Vaate on tarkoitettu peittämään ylävartalo aina
lanteille saakka.
Vaatteessa on pitkät hihat ja V:n muotoinen pääntie, se on edestä kokonaan avattava ja suljetaan
napeilla siten, että oikea reuna peittää vasemman, siinä on taskut vyötärön alapuolella ja päärmätty
helma.
Vaate koostuu kuudesta kappaleesta (kaksi etu- ja neljä takakappaletta), jotka on ommeltu yhteen
pituussuunnassa. Siinä on myös olkatoppaukset ja kaksi rinnuksesta alaspäin lähtevää
muotolaskosta (jakku, takki tai bleiseri) (ks. valokuva) (*).
Perusteet
Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön, XI jakson
2 alanimikehuomautuksen A kohdan, 61 ryhmän 9 huomautuksen sekä CN-koodien 6104 ja
6104 31 00 nimiketekstin mukaan.
Kun otetaan huomioon vaatteen yleinen ulkonäkö ja erityisesti se, että vaate on melko jäykkä (paksu
kangas, kuusi kappaletta ja kaksi muotolaskosta), on se luokiteltava CN-koodiin 6104 kuuluvaksi
jakuksi, takiksi tai bleiseriksi.
(*) Valokuva on ainoastaan ohjeellinen.

Komission asetus (EY) N:o1054/97, EYVL L 154, 12.6.1997, s. 16. Muutettu komission asetuksella
(EY) N:o 705/2005, EUVL L 118, 5.5.2005, s. 18.
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6104 33 00
Yksivärisestä 2,1 mm:n paksuisesta neuloksesta (70 % akryyliä ja 30 % villaa) valmistettu
vuoriton vaate, jossa on alaskäännetty kaulus. Vaate on tarkoitettu peittämään ylävartalo, ulottuen
vyötärön alapuolelle.
Vaatteessa on pitkät hihat ja V:n muotoinen pääntie, se on edestä kokonaan avattava ja suljetaan
napeilla siten, että oikea reuna peittää vasemman. Vaatteessa on taskut vyötärön alapuolella ja
päärmätty helma.
Vaate koostuu kuudesta kappaleesta (kaksi etu- ja neljä takakappaletta), jotka on ommeltu yhteen
pituussuunnassa. Vaatteessa on myös olkatoppaukset ja kaksi rinnuksesta alaspäin lähtevää
muotolaskosta (jakku, takki tai bleiseri) (ks. valokuva) (*).
Perusteet
Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön, XI jakson
2 alanimikehuomautuksen A kohdan, 61 ryhmän 9 huomautuksen sekä CN-koodien 6104 ja
6104 33 00 nimiketekstin mukaan.
Kun otetaan huomioon vaatteen yleinen ulkonäkö ja erityisesti se, että vaate on melko jäykkä (paksu
kangas, kuusi kappaletta ja kaksi muotolaskosta), on se luokiteltava CN-koodiin 6104 kuuluvaksi
jakuksi, takiksi tai bleiseriksi.
(*) Valokuva on ainoastaan ohjeellinen.

Komission asetus (EY) N:o1054/97, EYVL L 154, 12.6.1997, s. 16. Muutettu komission asetuksella
(EY) N:o 705/2005, EUVL L 118, 5.5.2005, s. 18.
6104 42 00
Vartalon yläosan peittävä, reiden puoliväliin ulottuva kevyt vaate, neulosta (100 prosenttia
puuvillaa). Siinä on pyöreä ja väljä pääntie, lyhyet ja väljät hihat ja se on helmasta päärmätty.
Hihansuissa on joustinneulekaistaleet. Vaatteen vasempaan saumaan vyötärön korkeudelle on
myös ommeltu nyöri (ks. valokuva) (*).
Perusteet
Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön sekä CN-koodien 6104
ja 6104 42 00 nimiketekstin mukaan.
Luokittelu yöpaidaksi ei tule kysymykseen, koska vaatetta voidaan objektiivisten ominaisuuksiensa
perusteella pitää yhtä hyvin muuallakin kuin vuoteessa, eikä sitä näin ollen ole tarkoitettu
pidettäväksi yksinomaan tai pääasiallisesti yöasuna.
(*) Valokuva on ainoastaan ohjeellinen.

61-5

Komission asetus (ETY) N:o 548/89, EYVL L 60, 3.3.1989, s. 31. Muutettu komission asetuksella
(EY) N:o 2197/1999, EYVL N:o 268, 16.10.1999, s. 3.
6104 42 00
Vartalon yläosan peittävä, reiden puoliväliin ulottuva kevyt vaate, neulosta (100 prosenttia
puuvillaa). Siinä on pyöreä pääntie, lyhyet ja väljät hihat ja noin 12 senttimetrin korkuiset halkiot
helmassa. Pääntie, hihansuut ja helma on viimeistelty noin yhden senttimetrin levyisellä
neuloskaistaleella (ks. kuva n:o 397) (*).
Perusteet
Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön sekä CN-koodien 6104
ja 6104 42 00 nimiketekstin mukaan.
Luokittelu yöpaidaksi ei tule kysymykseen, koska vaatetta voidaan objektiivisten ominaisuuksiensa
perusteella pitää yhtä hyvin muuallakin kuin vuoteessa, eikä sitä näin ollen ole tarkoitettu
pidettäväksi yksinomaan tai pääasiallisesti yöasuna.
(*) Kuva on ainoastaan ohjeellinen.
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Komission asetus (ETY) N:o 812/89, EYVL L 86, 31.3.1989, s. 25. Muutettu komission asetuksella
(EY) N:o 2197/1999, EYVL N:o 268, 16.10.1999, s. 3.
6104 42 00
Vartalon yläosan peittävä, reiden puoliväliin ulottuva kevyt vaate, neulosta (100 prosenttia
puuvillaa), jossa on pyöreä pääntie, lyhyet ja väljät hihat ja noin 16 senttimetrin korkuiset halkiot
helmassa. Vaatteen pääntiessä, hihansuissa ja helmassa on neuloskaistaleet. Etukappaleessa on
päälle ommeltu koristekuvio
(ks. kuva n:o 398) (*).
Perusteet
Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön sekä CN-koodien 6104
ja 6104 42 00 nimiketekstin mukaan.
Luokittelu yöpaidaksi ei tule kysymykseen, koska vaatetta voidaan objektiivisten ominaisuuksiensa
perusteella pitää yhtä hyvin muuallakin kuin vuoteessa, eikä sitä näin ollen ole tarkoitettu
pidettäväksi yksinomaan tai pääasiallisesti yöasuna.
(*) Kuva on ainoastaan ohjeellinen.

Komission asetus (ETY) N:o 812/89, EYVL L 86, 31.3.1989, s. 25. Muutettu komission asetuksella
(EY) N:o 2197/1999, EYVL N:o 268, 16.10.1999, s. 3.
6104 42 00
Vartalon yläosan peittävä, reiden puoliväliin ulottuva kevyt vaate, neulosta (100 prosenttia
puuvillaa), jossa on pyöreä pääntie, lyhyet ja väljät hihat ja noin 13 senttimetrin korkuiset halkiot
helmassa. Vaatteen pääntiessä ja hihansuissa on neuloskaistaleet ja se on helmasta päärmätty
(ks. kuva n:o 399) (*).
Perusteet
Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön sekä CN-koodien 6104
ja 6104 42 00 nimiketekstin mukaan.
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Luokittelu yöpaidaksi ei tule kysymykseen, koska vaatetta voidaan objektiivisten ominaisuuksiensa
perusteella pitää yhtä hyvin muuallakin kuin vuoteessa, eikä sitä näin ollen ole tarkoitettu
pidettäväksi yksinomaan tai pääasiallisesti yöasuna.
(*) Kuva on ainoastaan ohjeellinen.

Komission asetus (ETY) N:o 812/89, EYVL L 86, 31.3.1989, s. 25. Muutettu komission asetuksella
(EY) N:o 2197/1999, EYVL N:o 268, 16.10.1999, s. 3.
6104 42 00
Neulevaate (100 % puuvillaa), joka on yksivärinen, kevyt ja väljä, jonka tarkoitus on peittää vartalon
yläosa ja joka laskeutuu reiden puoliväliin. Kaula-aukko on pyöreä, väljä ja varustettu kiinni
ommellulla neulosreunuksella, hihat ovat lyhyet. Lisäksi vaatteessa on päärme vyötäröllä ja hihojen
suissa (leninki)
(ks. kuva n:o 505) (*).
Perusteet
Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön sekä CN-koodien 6104
ja 6104 42 00 nimiketekstin mukaan.
(*) Kuva on ainoastaan ohjeellinen.
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Komission asetus (ETY) N:o 2949/92, EYVL L 296, 13.10.1992, s. 5.
6104 42 00
Vaate, valmistettu kahdesta erilaisesta neuloksesta, painettu (100 % puuvillaa), kevyt, väljä,
tarkoitettu peittämään vartalon yläosa puolireiteen asti. Siinä on pyöreä kaula-aukko, osittainen
napitettava avautuma, jonka oikea puoli peittää vasemman, lyhyet istuttamattomat hihat,
painokoristeita ja sivuhalkiot. Kaula-aukossa ja helmassa on kiinniommellut neulosreunokset (ks.
kuva n:o 527) (*).
Perusteet
Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön ja CN-koodien 6104 ja
6104 42 00 nimiketekstin mukaan.
(*) Kuva on ainoastaan ohjeellinen.

Komission asetus (ETY) N:o 1966/94, EYVL L 198, 30.7.1994, s. 103.
6104 42 00
Vaate, neulosta (100 prosenttia puuvillaa), kevyt, väljä, vartalon yläosan peittämään tarkoitettu,
puoleenväliin reittä ulottuva. Siinä on pyöreä pääntie, kiinniommeltu resori, joka menee etupuolella
ristiin vasemmalta oikealle, lyhyet, väljät hihat, painettuja koristeita etupuolella, sivuhalkiot ja päärme
alaosassa. Tässä vaatteessa on pääntiehen nappikiinnityksellä kiinnitettävä irrotettava huppu
(leninki) (ks. kuva n:o 544) (*).
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Perusteet
Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön määräysten sekä
CN-koodien 6104 ja 6104 42 00 nimiketekstien mukaan.
Yleisvaikutelman perusteella tätä vaatetta voidaan pitää leninkinä. Pääntien resorin ristiinompelulla
on pelkästään koristetarkoitus.
(*) Kuva on ainoastaan ohjeellinen.

Komission asetus (EY) N:o 511/96, EYVL L 76, 26.3.1996, s. 9.

6104 42 00
Kevyt, väljä yksivärinen neulevaate (100 % puuvillaa), joka peittää vartalon aina reiden puoliväliin
asti (kokonaispituus 96 cm), leikkaukseltaan suora. Vaatteessa on pyöristetty, väljä pääntie, lyhyet
hihat, päärmätyt hihansuut ja päärmätty helma sekä noin 8 cm pitkät halkiot helmassa. Vaatteen
etupuolella on lisäksi ommeltuja koristekuvioita.
(leninki) (katso valokuva n:o 578) (*).
Perusteet
Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön sekä CN-koodien 6104
ja 6104 42 00 nimiketekstien mukaan.
Katso myös nimikettä 6104 41 00 ja 6104 49 00 koskevat yhdistetyn nimikkeistön selittävät
huomautukset.
Vaatetta ei voida luokitella yöpaitana, koska sitä voidaan yleispätevien ominaisuuksiensa perusteella
käyttää yhtä hyvin muuallakin kuin vuoteessa, eikä sitä näin ole tarkoitettu käytettäväksi yksinomaan
tai pääasiassa yöasuna. Vaatetta ei voida pituutensa vuoksi luokitella nimikkeeseen 6109.
(*) Valokuva on ainoastaan ohjeellinen.
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Komission asetus (EY) N:o 516/99, EYVL L 61, 10.3.1999, s. 16.

6104 42 00
Kevyt, väljä neulevaate (100 prosenttia puuvillaa), joka on kauttaaltaan kuvioitu painokuvioin ja
joka ulottuu reiden puoliväliin (kokonaispituus 90 cm). Vaatteessa on pyöreä pääntie, johon on
ommeltu neulekaistale. Siinä on lyhyet hihat, päärmeet hihansuissa ja helmassa sekä noin 10 cm
pitkät pystysuorat halkiot helmassa. (leninki) (katso valokuva n:o 580) (*).
Perusteet
Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön sekä CN-koodien 6104
ja 6104 42 00 nimiketekstien mukaan.
Katso myös nimikkeitä 6104 41 00 – 6104 49 00 koskevat yhdistetyn nimikkeistön selittävät
huomautukset.
Vaatetta ei voida luokitella yöpaitana, koska sitä voidaan objektiivisten ominaisuuksiensa perusteella
käyttää yhtä hyvin muuallakin kuin vuoteessa, eikä sitä näin ollen ole tarkoitettu käytettäväksi
yksinomaan tai pääasiassa yöasuna. Vaatetta ei voida pituutensa vuoksi luokitella nimikkeeseen
6109.
(*) Valokuva on ainoastaan ohjeellinen.

Komission asetus (EY) N:o 1218/1999, EYVL L 148, 15.6.1999, s. 9.
6104 42 00
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Kevyt, väljä neulevaate (100 prosenttia puuvillaa), joka on kauttaaltaan kuvioitu painokuvioin ja
joka ulottuu polvien alapuolelle (kokonaispituus 120 cm). Vaate on hihaton ja siinä on pyöreä, avara
pääntie, johon on ommeltu neulekaistale. Vaatteen helmassa on päärme ja noin 22 cm pitkät
pystysuorat halkiot. (leninki) (katso valokuva n:o 581) (*).
Perusteet
Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön sekä CN-koodien 6104
ja 6104 42 00 nimiketekstien mukaan.
Katso myös nimikkeitä 6104 41 00 – 6104 49 00 koskevat yhdistetyn nimikkeistön selittävät
huomautukset.
Vaatetta ei voida luokitella yöpaitana, koska sitä voidaan objektiivisten ominaisuuksiensa perusteella
käyttää yhtä hyvin muuallakin kuin vuoteessa, eikä sitä näin ollen ole tarkoitettu käytettäväksi
yksinomaan tai pääasiassa yöasuna. Vaatetta ei voida pituutensa vuoksi luokitella nimikkeeseen
6109.
(*) Valokuvat ovat ainoastaan ohjeellisia.

Komission asetus (EY) N:o 1218/1999, EYVL L 148, 15.6.1999, s. 9.
6104 42 00
Yksivärinen, kevyt ja väljä vaate, neulosta (100 % puuvillaa). Vaate on leikkaukseltaan suora ja
sen etupuolelle ja hihoihin on painettu koristekuvioita ja teksti "Don't wake the sleepy lion". Vaate
ulottuu reiden puoleenväliin (kokonaispituus 90 cm), siinä on lyhyet hihat, päärmeet hihansuissa ja
helmassa sekä pyöreä halkioton pääntie, johon on ommeltu neulekaitale.
(leninki) (ks. valokuva nro 604) (*).
Perusteet
Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön, 61 ryhmän
9 huomautuksen sekä CN-koodien 6104 ja 6104 42 00 nimiketekstien mukaan.
Katso myös nimikkeitä 6104 41 00 – 6104 49 00 koskevat yhdistetyn nimikkeistön selittävät
huomautukset.
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Kyseistä vaatetta ei voida luokitella yöpaidaksi, koska sitä voidaan objektiivisten ominaisuuksiensa
perusteella käyttää muuallakin kuin vuoteessa, eikä sitä näin ollen ole tarkoitettu käytettäväksi
yksinomaan tai pääasiassa yöasuna.
Vaatetta ei voida pituutensa vuoksi luokitella nimikkeeseen 6109.
(*) Valokuva on ainoastaan ohjeellinen.

Komission asetus (EY) N:o 2855/2000, EYVL L 332, 28.12.2000, s. 41.
6104 42 00
Yksivärinen, kevyt ja väljä vaate, neulosta (100 % puuvillaa). Vaate on leikkaukseltaan suora,
siinä on lyhyet hihat sekä koristekuvio ja teksti "Good Night" painettuina etumukseen. Vaate ulottuu
reiden puoliväliin (kokonaispituus 90 cm).
Vaatteessa on pyöreä halkioton pääntie, jossa on takana erivärinen puolipyöreä kaarroke. Vaatteen
hihansuihin on ommeltu kaitale erivärisestä mutta samaa materiaalia olevasta neuloksesta.
Vaatteen helmassa ja pääntiessä on koristeompeleita.
(leninki) (ks. valokuva nro 605) (*).
Perusteet
Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön, 61 ryhmän
9 huomautuksen sekä CN-koodien 6104 ja 6104 42 00 nimiketekstien mukaan.
Katso myös nimikkeitä 6104 41 00 – 6104 49 00 koskevat yhdistetyn nimikkeistön selittävät
huomautukset.
Kyseistä vaatetta ei voida luokitella yöpaidaksi, koska sitä voidaan objektiivisten ominaisuuksiensa
perusteella käyttää muuallakin kuin vuoteessa, eikä sitä näin ollen ole tarkoitettu käytettäväksi
yksinomaan tai pääasiassa yöasuna.
Pituutensa vuoksi vaatetta ei voida luokitella nimikkeeseen 6109.
(*) Valokuva on ainoastaan ohjeellinen.
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Komission asetus (EY) N:o 2855/2000, EYVL L 332, 28.12.2000, s. 41.
6104 42 00
Yli 86 cm pitkille lapsille (kaupallinen koko yli 86 cm) tarkoitettu raidallinen vaate, neulosta
(60 % puuvillaa ja 40 % polyesteriä). Vaate on kevyt ja väljä, leikkaukseltaan suora ja sen
etupuolelle on ommeltu teksti "Sleep Wear" ja muuta koruommelta. Vaate ulottuu polviin
(kokonaispituus 82 cm).
Vaatteessa on lyhyet hihat ja pyöreä pääntie, johon on ommeltu neulekaitale ja josta lähtevä
osittainen halkio suljetaan napituksella siten, että oikea reuna peittää vasemman.
Vaatteen pääntiehen, hihansuihin ja helmaan on ommeltu neulekaitale, jossa on koristeellinen
reunus. Vaatteen helma on pyöristetty ja siinä on noin 10 cm pitkät sivuhalkiot.
(tyttöjen leninki) (ks. valokuva nro 606) (*).
Perusteet
Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön, XI jakson
2 A huomautuksen, XI jakson 2 A alahuomautuksen, 61 ryhmän 9 huomautuksen sekä
CN-koodien 6104 ja 6104 42 00 nimiketekstien mukaan.
Katso myös nimikkeitä 6104 41 00 – 6104 49 00 koskevat yhdistetyn nimikkeistön selittävät
huomautukset.
Kyseistä vaatetta ei voida luokitella yöpaidaksi, koska sitä voidaan objektiivisten ominaisuuksiensa
perusteella käyttää muuallakin kuin vuoteessa, eikä sitä näin ollen ole tarkoitettu käytettäväksi
yksinomaan tai pääasiassa yöasuna.
Pituutensa vuoksi vaatetta ei voida luokitella nimikkeeseen 6109.
(*) Valokuva on ainoastaan ohjeellinen.
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Komission asetus (EY) N:o 2855/2000, EYVL L 332, 28.12.2000, s. 41.
6104 43 00
Vartalon yläosan peittävä, reiden puoliväliin ulottuva kevyt, väljä vaate, neulosta (65 prosenttia
polyesteriä, 35 prosenttia puuvillaa). Siinä on pyöreä ja väljä pääntie, hyvin lyhyet ja väljät hihat ja
se on helmasta päärmätty. Pääntien reunassa ja hihansuissa on neuloskaistaleet. Vaatteen
sivusaumoihin vyötärön korkeudelle on myös ommeltu nyöri ja silmukat (ks. kuva n:o 401) (*).
Perusteet
Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön sekä CN-koodien 6104
ja 6104 43 00 nimiketekstin mukaan.
Luokittelu yöpaidaksi ei tule kysymykseen, koska vaatetta voidaan objektiivisten ominaisuuksiensa
perusteella pitää yhtä hyvin muuallakin kuin vuoteessa, eikä sitä näin ollen ole tarkoitettu
pidettäväksi yksinomaan tai pääasiallisesti yöasuna.
(*) Kuva on ainoastaan ohjeellinen.
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Komission asetus (ETY) N:o 548/89, EYVL L 60, 3.3.1989, s. 31. Muutettu komission asetuksella
(EY) N:o 2197/1999, EYVL N:o 268, 16.10.1999, s. 3.
6104 43 00
Vartalon yläosan peittävä, reiden puoliväliin ulottuva kevyt, väljä vaate, neulosta (100
prosenttia synteettistä tekstiilikuitua). Siinä on pyöreä ja väljä pääntie, hyvin lyhyet ja väljät hihat ja
se on helmasta päärmätty. Pääntien reunassa ja hihansuissa on neuloskaistaleet. Vaatteen
vasempaan saumaan vyötärön korkeudelle on myös ommeltu neulosnyöri (ks. kuva n:o 405) (*).
Perusteet
Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön sekä CN-koodien 6104
ja 6104 43 00 nimiketekstin mukaan.
Luokittelu yöpaidaksi ei tule kysymykseen, koska vaatetta voidaan objektiivisten ominaisuuksiensa
perusteella pitää yhtä hyvin muuallakin kuin vuoteessa, eikä sitä näin ollen ole tarkoitettu
pidettäväksi yksinomaan tai pääasiallisesti yöasuna.
(*) Kuva on ainoastaan ohjeellinen.

Komission asetus (ETY) N:o 548/89, EYVL L 60, 3.3.1989, s. 31. Muutettu komission asetuksella
(EY) N:o 2197/1999, EYVL N:o 268, 16.10.1999, s. 3.
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4202 22 10, 6104 53 00, 9503 00 95 ja 9503 00 99
(Huom! Tässä tarkoitetusta neljästä tavarasta tavara a luokitellaan CN-koodiin 6104 53 00,
b CN-koodiin 9503 00 95, c CN-koodiin 9503 00 99 ja d CN-koodiin 4202 22 10. Ks. kyseiset
koodit tässä käsikirjassa.)
Tavaran kuvaus
Seuraavat
samassa
vähittäismyyntipakkauksessa olevat neljä
tavaraa:

6104 53 00
a) Lasten yksivärinen, tyllintyyppistä
neulosta oleva asu, joka peittää vartalon
alaosan vyötäröltä reisiin asti (100
prosenttia synteettikuitua). Asussa on
kuminauhavyötärö ja sen vyötärönauhaan
on kiinnitetty kaksi koristenauhaa, joista
toinen on tyllintyyppistä neulosta ja toinen
100-prosenttista synteettikuituneulosta.
Vaatteen reunoja ei ole päärmätty.
Etuosaan
on
kiinnitetty
koristeeksi
tyllintyyppistä neulosta oleva kukkakuvio.
(hame)
(Ks. valokuva nro 610 A) (*).

Perusteet
Näitä neljää tavaraa ei voida pitää
”vähittäismyyntiä varten sarjoiksi pakattuina
tavaroina”, koska ne eivät vastaa tiettyyn
tarpeeseen eikä niitä käytetä tiettyyn
erityistoimintaan.
Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön
1 ja 6 yleisen tulkintasäännön sekä
CN-koodien 6104
ja
6104 53 00
nimiketekstien mukaisesti.
95 ryhmän 1 e huomautuksen mukaan
ryhmään eivät kuulu 61 tai 62 ryhmän
tekstiilitavarasta tehdyt naamiaispuvut.
Katso myös harmonoidun järjestelmän
selitykset, nimike 9505, A kohdan
3 alakohta.

9503 00 95
b) Muovisauva, jossa on metallitähti ja Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön
höyhenkoriste
1 ja 6 yleisen tulkintasäännön sekä
CN-koodien
9503 00
ja
9503 00 95
(Ks. valokuva nro 610 B) (*).
nimiketekstien mukaisesti.
9503 00 99
c) Pari nauhoin koristeltuja tanssitossuja
(lelujalkineita), joissa on tekstiilipäällinen ja
joiden suun ympärillä sekä tossun
leveyssuunnassa on kuminauha. Tossuissa
on muovipohja. Molempien tanssitossujen
etuosassa on tyllintyyppisestä neuloksesta
valmistettu ruusuke ja 100-prosenttisesta
tekokuidusta valmistettu solmuke.
(Ks. valokuva nro 610 C) (*).
4202 22 10
d) Läpikuultavasta muovilevystä valmistettu
käsilaukku, jonka etupuolella on painettu
kuvio. Laukussa on vetoketju ja kudotusta
nauhasta valmistettu olkahihna, jota ei voi
säätää. Laukun reunat on koristeltu.
Mitat: 16 cm × 13,5 cm × 4,5 cm
(käsilaukku)
(Ks. valokuva nro 610 D) (*).

Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön
1 ja 6 yleisen tulkintasäännön, 64 ryhmän
huomautuksen 1 f sekä CN-koodien 9503 00
ja 9503 00 99 nimiketekstien mukaisesti.
Tanssitossuja (lelujalkineita) ei pidetä
64 ryhmän mukaisina jalkineina tossujen
suun ympäri ja jalkaterän poikki kulkevan
kuminauhan tiukkuuden vuoksi. Tossujen
tekstiili ei kestäisi säännöllistä käyttöä
tanssitossuna.
Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön
1 ja 6 yleisen tulkintasäännön määräysten
sekä CN-koodien 4202, 4202 22 ja
4202 22 10 nimiketekstien mukaisesti.
95 ryhmän 1 d huomautuksen mukaan
ryhmään eivät kuulu urheiluvälinelaukut ja
muut nimikkeen 4202, 4303 tai 4304
säilytysesineet.
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(*) Valokuvat ovat ainoastaan ohjeellisia.

Komission asetus (EY) N:o 347/2001, EYVL L 52, 22.2.2001, s. 8. Muutettu komission asetuksella
(EY) N:o 1179/2009, EUVL L 317, 3.12.2009, s. 1.

6104 62/ 1.
Shortsit ilman sepalusta ja taskuja, valmistettu kokonaan neuloksesta (100 % puuvillaa), joissa on
kuminauha vyötäröllä ja lahkeiden reunat ainoastaan päärmätty.
Tämä vaatekappale muodostaa osan sarjasta, jonka toinen osa on pujopaidan kaltainen
vaatekappale samaa väriä ja valmistettu samasta kankaasta, mutta jonka alareunaan on
ompelemalla kiinnitetty neulosta oleva joustinkaistale (100 % puuvillaa). Koska joustinkaistale on
kudosrakenteeltaan poikkeava eikä sitä esiinny shortseissa, sarjaa ei voida luokitella
yhdistelmäasuna.
61 ryhmän 3 huomautuksen b kohta ja XI jakson 14 huomautus.
Katso myös luokittelusuositus 6110 20/ 1.
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Luokittelusuositus.
6104 62 00, kohta b
(kohta a; 6109 10 00)
Vähittäismyyntiin tarkoitettu kahden vaatekappaleen kokonaisuus, jossa on:
a) yksivärinen, kevyttä neulosta (100-prosenttista puuvillaa) oleva vaate, joka on suunniteltu
peittämään ylävartalo: lyhyet hihat, pyöreä halkioton pääntie, jossa joustokaistale, vaatteen
alareunassa ja hihansuissa päärme ja etumuksessa painettu kuva ja teksti, ja
(T-paita)
(ks. valokuva nro 625) (*).
b) yksivärinen, kevyttä neulosta (100-prosenttista puuvillaa) oleva vaate, joka on suunniteltu
peittämään alavartalo vyötäröltä polvien yläpuolelle ja joka verhoaa kummankin reiden erikseen:
vyötäröllä kuminauha, ei halkiota, lahkeensuut päärmätty, vasemman lahkeen alareunassa
painokuva
(sortsit)
(ks. valokuva nro 626) (*).
Perusteet
Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön, XI jakson
14 huomautuksen, 61 ryhmän 3 huomautuksen b alakohdan ja 9 huomautuksen sekä
CN-koodien 6104, 6104 62, 6104 62 00, 6109 ja 6109 10 00 nimiketekstien mukaisesti.
Vaatteita ei 61 ryhmän 3 huomautuksen b alakohdan perusteella luokitella yhdistelmä-asuksi.
Näitä vaatteita ei luokitella pyjamiksi, koska niitä voidaan käyttää muutenkin kuin yksinomaan tai
pääasiassa yöasuna.
(*) Valokuvat ovat ainoastaan ohjeellisia.

Komission asetus (EY) N:o 2049/2002, EYVL L 316, 20.11.2002, s. 15. 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.
6104 62 00, housut
(neulosvaate; 6109 10 00)
Kahden vaatteen yhdistelmä, johon kuuluu:
– Kevyt neulosvaate (60 % puuvillaa, 40 % polyesteriä), jossa on pitkät istutetut hihat, joka on
valmistettu kaksivärisestä raidallisesta kankaasta, joka peittää vartalon yläosan ja joka ulottuu
juuri vyötärön alapuolelle. Vaate, jossa on pyöreä, joustinneulekaistaleella varustettu kaula-aukko,
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on päärmätty helmasta ja hihojen suista. Vaatteen helmassa on noin 6 cm korkuiset sivuhalkiot.
Vaatteen helmassa on myös kummallakin sivulla kaksi koristenappia ja rinnan korkeudelle
ommeltuja koristekuvioita (T-paita)
(ks. kuva n:o 520 A) (*).
– Housut neulosta (60 % puuvillaa, 40 % polyesteriä), jotka on valmistettu yksivärisestä kankaasta,
jotka ulottuvat vyötäröltä nilkkoihin, ja jotka ovat vyötäröltä joustonauhan avulla kiristettävät.
Housujen lahkeiden suissa on samat koristenapit kuin vartalon yläosan peittävässä vaatteessa
(ks. kuva n:o 520 B) (*).
Perusteet
Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön, XI jakson
14 huomautuksen, alaosan osalta 61 ryhmän 9 huomautuksen sekä CN-koodien 6104, 6104 62,
6104 62 00, 6109 ja 6109 10 00 nimiketekstin mukaan. (Ks. yläosan osalta myös harmonoidun
järjestelmän selitykset, nimike 61.09).
Tuotetta ei voida luokitella pyjamaksi, koska kyseistä vaateyhdistelmää ei voida pitää tarkoitettuna
yksinomaan tai oleellisesti yöpuvuksi.
(*) Valokuvat ovat ainoastaan ohjeellisia.

Komission asetus (ETY) N:o 893/93, EYVL L 93, 17.4.1993, 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.
6104 62 00, housut
(pujopaita; 6110 20 99)
Vähittäismyyntiä varten pakattu kahden vaatteen muodostama asukokonaisuus, jossa on:
a) neuloksesta valmistettu yksivärinen, punainen, kevyt pujopaita (80 % puuvillaa, 20 % polyesteriä),
joka on tarkoitettu peittämään ylävartalon ja jossa on pitkät hihat ja kaulan lähelle tuleva halkioton
pääntie. Vaatteessa on pääntiehen, helmaan ja hihansuihin kiinnitetyt resorit ja etupuolelle
ommeltu koristekuvio. Siinä on myös pääntien kohdalla sisäpuolelle ommeltu pala, joka on samaa
kangasta kuin housut
(ks. kuva n:o 559 A) (*).
b) kevyet housut, jotka on valmistettu neuloksesta (80 % puuvillaa ja 20 % polyesteriä), johon on
painettu monivärisiä ruutuja. Ne ulottuvat vyötäröltä nilkkoihin eikä niissä ole halkiota vyötäröllä.
Vaate on kiristetty vyötäröltä kuminauhalla, lahkeen suissa on resorit ja vyötäröllä kaksi
ripustamiseen tarkoitettua silmukkaa (ks. kuva n:o 559 B) (*).
Perusteet
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Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön, XI jakson
14 huomautuksen, XI jakson 2 alanimikehuomautuksen A kohdan, 61 ryhmän 3 b ja 9 huomautuksen
sekä CN-koodien 6104, 6104 62 00, 6110, 6110 20 ja 6110 20 99 nimiketekstin mukaan.
Kun otetaan huomioon vaatteiden yleinen ulkonäkö sekä erityisesti yläosassa oleva suuri,
päällikeommeltu koriste ja pääntien kohdalle sisäpuolelle ommeltu pala, ei näitä asuja voida pitää
vaatteina, joita käytetään yksinomaan tai pääasiassa yöpukuina.
(*) Kuvat ovat ainoastaan ohjeellisia.

Komission asetus (ETY) N:o 1054/97, EYVL N:o 154, 12.6.1997, sivu 14. 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.
6104 62 00, housut
(pujopaita; 6110 20 99)
Vähittäismyyntiä varten pakattu kahden vaatteen muodostama asukokonaisuus, jossa on:
a) neuloksesta valmistettu kevyt pujopaita (80 % puuvillaa, 20 % polyesteriä), joka on valmistettu
kahdesta eri kankaasta (punavalkoraidallisesta ja yksivärisestä sinisestä) ja joka on tarkoitettu
peittämään ylävartalon. Vaatteessa on pitkät yksiväriset hihat, halkioton pääntie sekä helmaan ja
hihansuihin kiinnitetyt resorit. Siinä on myös kaulan lähelle tuleva pääntie, jossa on kaksi eriväristä
resorinauhaa, etupuolelle painettu koristekuvio sekä kaksi koristesaumaa hiha-aukoissa
(ks. kuva n:o 560 A) (*).
b) neuloksesta valmistetut kevyet housut (80 % puuvillaa ja 20 % polyesteriä), jotka on valmistettu
samoista kahdesta kankaasta kuin yläosa, ne ulottuvat vyötäröltä nilkkoihin eikä niissä ole halkiota
vyötäröllä. Vaate on kiristetty vyötäröltä kuminauhalla ja lahkeensuissa on resorit. Vasemman
lahkeen sivuun on istutettu pitkittäissuuntaan raidallisesta kankaasta tehty kaistale, siinä on myös
kaksi kaistaleeseen ommeltua koristesaumaa sekä kaksi ripustamiseen tarkoitettua silmukkaa
vyötäröllä
(ks. kuva n:o 560 B) (*).
Perusteet
Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön, XI jakson
14 huomautuksen, XI jakson 2 alanimikehuomautuksen A kohdan, 61 ryhmän 3 b ja 9 huomautuksen
sekä CN-koodien 6104, 6104 62 00, 6110, 6110 20 ja 6110 20 99 nimiketekstin mukaan.
Katso myös nimikettä 6112 koskeva harmonoidun järjestelmän selitykset.
Kun otetaan huomioon vaatteiden yleinen ulkonäkö, erityisesti yläosassa oleva painettu kookas
koriste, pääntien eriväriset resorinauhat ja koristesaumat sekä alaosan istutettu sivukaistale ja kaksi
koristesaumaa, ei näitä asuja voida pitää vaatteina, joita käytetään yksinomaan tai pääasiassa
yöpukuina.
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(*) Kuvat ovat ainoastaan ohjeellisia.

Komission asetus (ETY) N:o 1054/97, EYVL N:o 154, 12.6.1997, sivu 14. 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.

6104 63/ 1.
Naisten housut, jotka on valmistettu kevyestä neuleesta (87 % polyesteriä ja 13 % elastaania) ja
jotka ulottuvat nilkkoihin. Housuissa on joustava vyötärönauha ja lahkeiden suut on päärmätty.
Housut ovat osa naisten asukokonaisuutta, johon kuuluu myös pitkähihainen T-paita, joka
luokitellaan erikseen alanimikkeeseen 6109 90. Molemmat vaatekappaleet esitetään tullille yhdessä,
ja ne on pakattu vähittäismyyntiä varten.
Luokittelu perustuu 1 yleisen tulkintasäännön (XI jakson 14 huomautus) ja 6 yleisen
tulkintasäännön soveltamiseen.
Ks. myös luokittelusuositus 6109 90/ 2.

Luokittelusuositus.
6105 10 00
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Vartalon yläosan peittävä, vyötärön alapuolelle ulottuva kevyt, väljä vaate, neulosta
(100 prosenttia puuvillaa), jossa on yhteen suuntaan keskimäärin vähintään kymmenen silmukkaa
lineaarista senttimetriä kohti, pyöreä pääntie, jonka etupuolella on napeilla suljettava halkio, jonka
vasen reuna peittää oikean sekä lyhyet ja väljät suistaan päärmätyt hihat. Vaatteen päärmätyssä
helmassa on noin kuuden senttimetrin korkuiset halkiot. Takakappaleessa on pääntiestä selkään
ulottuva puoliympyrän muotoinen applikaatio (ks. kuva n:o 395) (*).
Perusteet
Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön, 1. ryhmän
4 huomautuksen sekä CN-koodien 6105 ja 6105 10 00 nimiketekstin mukaan.
(*) Kuva on ainoastaan ohjeellinen.

Komission asetus (ETY) N:o 736/89, EYVL L 80, 23.3.1989, s. 21.
6105 10 00
Neulevaate (100 % puuvillaa), joka on kevyt, jonka tarkoitus on peittää vartalon yläosa ja joka
laskeutuu vyötärön alapuolelle. Kaula-aukko on pyöreä ja edestä osittain avattava vasemmalta
oikean puolen päälle suljettavan napituksen avulla, lyhyiden hihojen suissa on päärmeet. Myös
vaatteen helma on päärmätty. Vyötärön korkeudelle on ommeltu chainettelangasta lenkki, jonka läpi
kulkee nyöri (ks. kuva n:o 508) (*).
Perusteet
Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön, 61 ryhmän
4 huomautuksen sekä CN-koodien 6105 ja 6105 10 00 nimiketekstin mukaan.
Nyöri on yksinomaan koriste.
(*) Kuva on ainoastaan ohjeellinen.
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Komission asetus (ETY) N:o 2949/92, EYVL L 296, 13.10.1992, s. 5.
6106 10 00
Vartalon yläosan peittävä, vyötärön alapuolelle ulottuva väljä vaate, neulosta (100 prosenttia
puuvillaa), jossa on yhteen suuntaan keskimäärin vähintään kymmenen silmukkaa lineaarista
senttimetriä kohti, pyöreä pääntie, jonka etupuolella on napeilla suljettava halkio, jonka vasen reuna
peittää oikean, pitkät hihat ja päärmäys pääntiessä, hihansuissa ja helmassa (ks. kuva n:o 394) (*).
Perusteet
Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön, 61. ryhmän
4. huomautuksen sekä CN-koodien 6106 ja 6106 10 00 nimiketekstin mukaan. Ks. myös yhdistetyn
nimikkeistön nimikkeen 6106 puseroita ja paitapuseroita koskevat selitykset.
(*) Kuva on ainoastaan ohjeellinen.

Komission asetus (ETY) N:o 736/89, EYVL L 80, 23.3.1989, s. 21.
6106 10 00
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Vartalon yläosan peittävä, vyötärön alapuolelle ulottuva kevyt, väljä, koristekuvioitu vaate,
neulosta (100 prosenttia puuvillaa), jossa on yhteen suuntaan keskimäärin vähintään kymmenen
silmukkaa lineaarista senttimetriä kohti, väljä ja pyöreä pääntie ilman kaulusta, jonka etupuolella on
napeilla suljettava halkio, jonka oikea reuna peittää vasemman. Hihattoman vaatteen pääntiessä ja
hiha-aukoissa on neuloskaistaleet ja helmassa on päärmäys (ks. kuva n:o 396) (*).
Perusteet
Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön, 61. ryhmän
4. huomautuksen sekä CN-koodien 6106 ja 6106 10 00 nimiketekstin mukaan. Ks. myös yhdistetyn
nimikkeistön nimikkeen 6106 puseroita ja paitapuseroita koskevat selitykset.
(*) Kuva on ainoastaan ohjeellinen.

Komission asetus (ETY) N:o 736/89, EYVL L 80, 23.3.1989, s. 21.
6106 10 00
Vartalon yläosan peittävä, lantiolle ulottuva kevyt, väljä vaate, neulosta (100 prosenttia
puuvillaa), ilman kaulusta, jossa on pyöreä pääntie, jonka etupuolella on napeilla suljettava halkio,
jonka oikea reuna peittää vasemman, sekä pitkät päärmätyt hihat. Vaatteen helma on päärmätty ja
sen sivuihin on applikoitu kaksi pientä kolmion muotoista neuloskappaletta (ks. kuva n:o 413) (*).
Perusteet
Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön, 61. ryhmän
4 huomautuksen sekä CN-koodien 6106 ja 6106 10 00 nimiketekstin mukaan.
Ks. myös yhdistetyn nimikkeistön nimikkeen 6106 puseroita ja paitapuseroita koskevat selitykset.
Vaatetta ei voida luokitella CN-koodiin 6110 kuuluvaksi tavaraksi, sillä kahdella helmaan
applikoidulla kappaleella ei ole kiristävää vaikutusta.
(*) Kuva on ainoastaan ohjeellinen.
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Komission asetus (ETY) N:o 2403/89, EYVL L 227, 4.8.1989, s. 30.

6106 10 00
Kevyt vaate, yksiväristä neulosta (100 % puuvillaa), joka peittää vartalon yläosan ja ulottuu
vyötärön alapuolelle. pitkähihainen. Vaatteessa on pyöreä kaulaa myötäilevä pääntie, johon on
ommeltu kiinni tiukka pystyreunus (leveys: 4 cm) Edustassa on pääntiestä alkava osittainen halkio,
joka suljetaan napituksella niin, että oikea reuna peittää vasemman, olkapäiden korkeudella on
poimuja ja olkatoppaukset (ks. kuva n:o 501) (*).
Perusteet
Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön, 61. ryhmän
4 huomautuksen sekä CN-koodien 6106 ja 6106 10 00 nimiketekstin mukaan. Ks. myös yhdistetyn
nimikkeistön koodiin 6106 liittyvät selitykset.
Koska vaatteella on paitapuserojen yleiset ominaisuudet (leikkaus, tarvikkeet ja yleinen ulkonäkö)
sitä ei voida luokitella CN-koodin 6110 pujopaidan kaltaiseksi tuotteeksi.
(*) Kuva on ainoastaan ohjeellinen.

Komission asetus (ETY) N:o 1911/92, EYVL L 192, 11.7.1992, s. 23.
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6106 10 00
Yli 86 cm:n pituisille lapsille tarkoitettu vaate (kaupallinen koko suurempi kuin 86), neulosta
(100 % puuvillaa), kevyt, lyhythihainen, tarkoitettu peittämään vartalon yläosa, päärmätty helmasta
ja hihansuista ja joka laskeutuu vyötärön alapuolelle. Vaatteessa on pyöreä kaula-aukko, joka on
varustettu kiinni ommellulla neulosreunuksella, jossa on vasemman olkapään tasolla osittainen
kahdella napilla suljettava halkio. Lisäksi tässä vaatteessa on edustaan painettu koristekuvio
(pusero) (ks. kuva n:o 500) (*).
Perusteet
Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön, 61 ryhmän
4 huomautuksen sekä CN-koodien 6106 ja 6106 10 00 nimiketekstin mukaan.
Ks. myös yhdistetyn nimikkeistön koodeihin 6106 ja 6109 liittyvät selitykset.
Vaatetta ei voida luokitella CN-koodiin 6109 olkapään tasalla olevan napituksen vuoksi.
(*) Kuva on ainoastaan ohjeellinen.

Komission asetus (ETY) N:o 2949/92, EYVL L 296, 13.10.1992, s. 5.
6106 10 00
Neulosvaate (95 % puuvillaa, 5 % elastomeeriä), yksivärinen, malliltaan muodikas, jossa on pitkät
hihat, joka peittää vartalon yläosan ja joka ulottuu juuri vyötärön alapuolelle. Kaula-aukko on V:n
muotoinen ja hyvin avoin. Kaula-aukon reunukseen on ommeltu koruompeleita. Vaatteen helma ja
hihojen suut on päärmätty (ks. kuva n:o 514) (*).
Perusteet
Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön sekä CN-koodien 6106
ja 6106 10 00 nimiketekstin mukaan.
Ks. myös yhteisen nimikkeistön CN-koodiin 6106 liittyvä selitys.
Tätä vaatetta pidetään hyvin avokaulaisena, koska kaula-aukko ylittää kainalot yhdistävän
kuvitteellisen linjan.
(*) Kuva on ainoastaan ohjeellinen.
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Komission asetus (ETY) N:o 893/93, EYVL L 93, 17.4.1993, s. 5.

6106 10 00
Yksivärinen neulevaate (95 % puuvillaa ja 5 % elastaania), jonka neuloksessa on joka suuntaan
enemmän kuin 10 silmukkaa lineaarisella senttimetrillä laskettuna alalta, jonka suuruus on vähintään
10 cm × 10 cm. Vaate on leikkaukseltaan suora, se on tarkoitettu peittämään ylävartalo vyötärön
alapuolelle asti (59 cm) ja siinä on ainoastaan yksi, lyhyt hiha.
Vaatteessa on epäsymmetrinen ja erittäin syvään uurrettu pääntie, jossa ei ole halkiota. Vaatteen
etupuolella on koruommelta pääntiessä ja hihassa. Vaatteen pääntiehen ja hihansuuhun on ommeltu
kiinni kudotut kangaskaistaleet ja helma on päärmätty. (pusero) (katso valokuva n:o 593) (*).
Perusteet
Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön 61 ryhmän
huomautuksen 4 sekä CN-koodien 6106 ja 6106 10 00 nimiketekstien mukaan.
Katso myös yhdistetyn nimikkeistön selittävät huomautukset, puseroita koskeva nimike 6106.
Kyseinen vaate on luokiteltava puseroksi sen leikkauksen ja erittäin syvään uurretun pääntien
vuoksi.
(*) Valokuva on ainoastaan ohjeellinen.

Komission asetus (EY) N:o 709/2000, EYVL L 84, 5.4.2000, s. 4.
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6106 20/ 1.
Hihaton ja kaulukseton neulosvaate (65 % polyesterikatkokuituja ja 35 % puuvillaa), jonka
pääntiessä on koristenauha ja olkapäiden korkeudella röyhelö. Se on takaa pääntiestä alkaen
osittain avattavissa ja suljettavissa napilla.
Luokittelu perustuu 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön soveltamiseen.

Luokittelusuositus.

6106 20 00, yläosa
(pikkuhousut; 6108 22 00)
Vähittäiskaupassa myytävä yhteen pakkaukseen pakattu kahden vaatekappaleen muodostama
asukokonaisuus, jossa on:
– vartalon yläosan peittävä, aivan vyötärön alapuolelle ulottuva kevyt pitkähihainen vaate,
synteettikuitua olevaa neulosta (metallilankaa sisältävää koristekuvioitua raschelpitsiä), helmasta
ja hihansuista päärmätty. Vaatteessa on yksivärisestä raschelpitsinauhasta valmistettu kaulus,
joka päättyy edessä syvään V:n muotoiseen pääntiehen siten, että oikea reuna peittää vasemman
(ks. kuva n:o 465 A) (*),
– pikkuhousut, samaa kangasta, samaa koostumusta ja samaa väriä kuin asun yläosa
(ks. kuva n:o 465 B) (*).
Perusteet
Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön XI jakson
14 huomautuksen, XI jakson 2 A alanimikehuomautuksen, 61. ryhmän 4 huomautuksen (yläosan
ollessa kyseessä) sekä CN-koodien 6106 ja 6106 20 00, 6108 ja 6108 22 00 nimiketekstin mukaan.
Ks. myös yhdistetyn nimikkeistön selitykset, nimike 6106.
(*) Kuvat ovat ainoastaan ohjeellisia.
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Komission asetus (ETY) N:o 3640/91, EYVL L 344, 14.12.1991, s. 62. Muutettu komission
asetuksella (EY) N:o 1179/2009, EUVL L 317, 3.12.2009, s. 1.
6106 20 00
Vaate yksiväristä neulosta (65 % polyesteriä, 35 % puuvillaa), kevyt, pitkähihainen, joka peittää
vartalon yläosan ja ulottuu vyötärön alapuolelle. Se on edestä osittain avattava ja suljetaan yhdellä
napilla niin, että oikea reuna peittää vasemman. Lisäksi vaatteessa on pitsineulekoristeita
kaistaleina, jotka on ommeltu hihojen suihin sekä helmassa kaksi noin 23 cm etuhalkiota
(paitapusero)
(ks. kuva n:o 515) (*).
Perusteet
Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön, 61. ryhmän
4. huomautuksen sekä CN-koodien 6106 ja 6106 20 00 nimiketekstin mukaan. Ks. myös yhdistetyn
nimikkeistön koodiin 6106 liittyvät selitykset.
(*) Kuva on ainoastaan ohjeellinen.

Komission asetus (ETY) N:o 350/93, EYVL L 41, 18.2.1993, s. 7.

6106 20 00
Vaate neulosta (65 % polyesteriä, 35 % puuvillaa), kevyt, joka peittää vartalon yläosan ja ulottuu
vyötärön alapuolelle, hihaton ja kaulukseton, jossa on laaja ja pyöreä pääntie, vaate on kokonaan
avattava edestä ja suljetaan vyötärölle ulottuvalla napituksella, jonka oikea reuna peittää vasemman.
Takaosaa pitemmän etuosan alaosassa on kaksi lievettä, jotka päättyvät kärkeen (ks. kuva n:o 518)
(*).
Perusteet
Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön, 61. ryhmän
4. huomautuksen sekä CN-koodien 6106 ja 6106 20 00 nimiketekstin mukaan. Ks. myös yhdistetyn
nimikkeistön koodiin 6106 liittyvät selitykset.
Kärjen muotoiset liepeet ovat vain koristeita.
(*) Kuva on ainoastaan ohjeellinen.
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Komission asetus (ETY) N:o 350/93, EYVL L 41, 18.2.1993, s. 7.

6106 20 00
Yksivärinen vaate, joka on valmistettu kevyesti pliseeratusta neuloksesta (100 % polyesteriä),
jossa on keskimäärin yli kymmenen silmukkaa lineaarisella senttimetrillä. Vaate on tarkoitettu
peittämään ylävartalon ja se ulottuu lanteille. Se on leikkaukseltaan suora, siinä on lyhyet hihat ja
päärmätty helma. Vaatteen pääntie on pyöreä, osittain takaa avautuva ja napeilla kiinnitettävä.
(pusero) (katso valokuva n:o 575) (*).
Perusteet
Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön, 61 ryhmän
4 huomautuksen sekä CN-koodien 6106 ja 6106 20 00 nimiketekstien mukaan.
Katso myös nimikettä 6106 koskevat yhdistetyn nimikkeistön selittävät huomautukset.
(*) Valokuva on ainoastaan ohjeellinen.

Komission asetus (EY) N:o 516/99, EYVL L 61, 10.3.1999, s. 16.
6106 20 00
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Kaksivärinen, lyhythihainen vaate joka on valmistettu kevyestä, pliseeratusta kankaasta
(100 % polyesteriä). Vaate on väljä, kaulukseton ja tarkoitettu peittämään ylävartalo aina lanteille
saakka.
Vaatteessa on kaksi etukappaletta, joita liittää kullanvärinen, kahdella koristenapilla kiinnitetty
metalliketju. Vaatteen selkämyksessä on niskasta alkava osittainen halkio, joka suljetaan napilla.
Vaatteessa on olkatoppaukset sekä päärme helmassa ja hihansuissa.
Tämän puseron sisäpuolelle on ompelemalla kiinnitetty koko etumuksen peittävä kangas. Tämä
kangas on erivärinen kuin muu vaate ja siinä on pyöristetty pääntie.
(pusero) (katso valokuva n:o 577) (*).
Perusteet
Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön, 61 ryhmän
9 huomautuksen sekä CN-koodien 6106 ja 6106 20 00 nimiketekstien mukaan.
Katso myös nimikettä 6106 koskevat yhdistetyn nimikkeistön selittävät huomautukset.
(*) Valokuva on ainoastaan ohjeellinen.

Komission asetus (EY) N:o 516/99, EYVL L 61, 10.3.1999, s. 16.
6106 20 00
Monivärinen vaate, tehty tekokuiduista valmistetusta samettineuloksesta (80 prosenttia viskoosia,
20 prosenttia polyesteriä), jossa on joka suuntaan enemmän kuin 10 silmukkaa lineaarisella
senttimetrillä laskettuna alalta, jonka suuruus on vähintään 10 cm × 10 cm. Vaate on leikkaukseltaan
vartalonmyötäinen ja se peittää ylävartalon vyötärön alapuolelle saakka.
Vaatteessa on pitkät hihat ja kapea kauluksellinen pääntie. Edestä kokonaan avautuva vaate
suljetaan napeilla siten, että oikea reuna peittää vasemman. Vaatteessa on paikkatasku rinnan
tasolla, noin 8 cm pitkät halkiot helmassa sekä päärme hihansuissa ja helmassa.
(paitapusero) (Katso valokuva n:o 584) (*).
Perusteet
Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön määräysten, 61 ryhmän
4 ja 9 huomautuksen sekä CN-koodien 6106 ja 6106 20 00 nimiketekstien mukaisesti.
Katso myös nimikettä 6106 koskevat yhdistetyn nimikkeistön selittävät huomautukset.
(*) Valokuva on ainoastaan ohjeellinen.
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Komission asetus (EY) N:o 1529/1999, EYVL L 178, 14.7.1999, s. 10.
6107 12 00
Tekokuituneuloksesta (90 prosenttia polyamidia, 10 prosenttia elastomeerilankaa)
valmistettu kevyt yksivärinen vaate, joka on tarkoitettu peittämään vartalon alaosa vyötäröltä
reiden keskiosan yläpuolelle saakka. Vaate peittää erikseen molemmat jalat ja sen etuosassa on
halkio, mutta ei kiinnitystä eikä vaate ole auki vyötäröltä. Vyötäröllä on kuminauha ja lahkeensuut on
päärmätty.
Vaatteen kummallakin puolella on paikkataskut, jotka suljetaan vetoketjulla, ja joissa on
massatuotantona valmistettu irrotettava soikea lisäkappale. Lisäkappaleiden ulkopuoli on valmistettu
kovasta muovista ja niiden sisäpuoli on pehmustettu vaahtomuovilla. Ne on tarkoitettu suojaamaan
lantiota kaatumisen aiheuttamilta vammoilta. Ne vaimentavat lantion alueelle kohdistuvia iskuja.
(miesten alushousut) (Ks. kuvat 636 A, B ja C) (*).
Perusteet
Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1 yleisen tulkintasäännön, 3 yleisen tulkintasäännön
b alakohdan, 6 yleisen tulkintasäännön, 61 ryhmän 9 huomautuksen ensimmäisen kohdan sekä
CN-koodien 6107 ja 6107 12 00 nimiketekstien mukaan.
Lisäkappaleet on tarkoitettu suojaamaan lantiota kaatumisen aiheuttamilta vammoilta. Sen vuoksi
vaatetta ei voida luokitella nimikkeeseen 9021 ”ortopediset välineet”, koska lisäkappaleet eivät
ehkäise kehon epämuodostumia eikä niillä tueta tai kannatella kehon osaa 90 ryhmän 6
huomautuksen ensimmäisen kohdan mukaisesti.
Tavaralta puuttuu 90 ryhmän tavaroiden olennainen luonne eli ”korkeatasoinen viimeistely ja suuri
tarkkuus” (ks. Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen yhdistetyissä asioissa C-260/00–C-263/00
7. marraskuuta 2002 antaman tuomion 37 kohta, sekä harmonoidun järjestelmän 90 ryhmän
selitykset, yleisohjeiden I osan ensimmäinen kappale).
Lisäkappaleita ei myöskään tehdä mittatilaustyönä eikä niitä voi säätää henkilön mittojen mukaan,
minkä vuoksi vaate on ”tavallinen tuote” ja sellaisena sitä ei luokitella nimikkeeseen 9021 edellä
mainitun tuomion 37 kohdan mukaisesti.
Tavara on yhdistelmätuote, joka koostuu tekstiilistä valmistetuista alushousuista ja muovisista
lisäkappaleista. Se on suunniteltu käytettäväksi alushousuina, jotka myös suojaavat tietyiltä
vammoilta. Näin ollen alushousut, eivätkä lisäkappaleet, antavat tavaralle sen olennaisen luonteen
3 yleisen tulkintasäännön b alakohdan mukaisesti.
Vaate luokitellaan 61 ryhmän 9 huomautuksen ensimmäisen kohdan mukaan miesten ja poikien
vaatteeksi, koska sen leikkaus (etenkin edessä olevan halkion erityinen muoto) osoittaa selvästi,
että vaate on suunniteltu miehille.
(*) Kuvat ovat ainoastaan ohjeellisia.
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Komission asetus (EY) N:o 437/2006, EUVL L 80, 17.3.2006, s. 3.

6108 21 00
Molemmille sukupuolille tarkoitetut alushousut, neulosta (95 % puuvillaa, 5 % elastomeeriä),
joustonauha vyötäröllä ja lahkeensuissa, ei etuhalkiota. Jalkovälissä on iso kappale, jonka muodon
ja suuren joustavuuden ansiosta sinne voidaan asettaa vaippa niin, että housuja voivat käyttää
henkilöt, jotka kärsivät pidätyskyvyttömyydestä (ks. kuva n:o 512) (*).
Perusteet
Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön, 61 ryhmän
9 huomautuksen sekä CN-koodien 6108 ja 6108 21 00 nimiketekstin mukaan.
Tuotetta ei voida luokitella CN-koodiin 9021, sillä sitä ei käytetä kehon epämuodostumien ehkäisyyn
tai korjaamiseen eikä tukemaan tai sitomaan elimiä sairauden tai leikkauksen jälkeen.
(*) Kuva on ainoastaan ohjeellinen.
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Komission asetus (ETY) N:o 350/93, EYVL L 41, 18.2.1993, s. 7. Muutettu komission asetuksella
(EY) N:o 1179/2009, EUVL L 317, 3.12.2009, s. 1.

6108 22 00, pikkuhousut
(yläosa; 6114 30 00)
Vähittäiskaupassa myytävä naisten ja tyttöjen asukokonaisuus, jossa on:
– reilusti vyötärön yläpuolelle ulottuva, rinnan ja selän yläosan peittävä, kevyt, hihaton ja edestä
avokaulainen vaate, neulosta (55 prosenttia tekokuitua ja 45 prosenttia puuvillaa), suoraan ihoa
vasten pidettävä. Vaatteen helmassa on 2,5 senttimetriä leveä joustonauha (ks. kuva n:o 431 A)
(*);
– pikkuhousut samaa kangasta, ainetta ja väriä kuin yläosa (ks. kuva n:o 431 B) (*).
Perusteet
Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön, XI jakson
14 huomautuksen, 61 ryhmän 3 b huomautuksen, 61 ryhmän 2 lisähuomautuksen sekä
CN-koodien 6108 ja 6108 22 00, 6110 ja 6110 30 99, 6114 ja 6114 30 00 nimiketekstin mukaan.
Yläosan ei voida katsoa olevan CN-koodiin 6212 kuuluva kehoa tukemaan tarkoitettu tavara, ottaen
huomioon ettei sitä ole suunniteltu tällaista tehtävää varten.
(*) Kuvat ovat ainoastaan ohjeellisia.

Komission asetus (ETY) N:o 1584/89, EYVL L 156, 8.6.1989, s. 15. Muutettu komission asetuksella
(EY) N:o 1179/2009, EUVL L 317, 3.12.2009, s. 1.
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6108 22 00,pikkuhousut
(yläosa; 6106 20 00)
Vähittäiskaupassa myytävä yhteen pakkaukseen pakattu kahden vaatekappaleen muodostama
asukokonaisuus, jossa on:
– vartalon yläosan peittävä, aivan vyötärön alapuolelle ulottuva kevyt pitkähihainen vaate,
synteettikuitua olevaa neulosta (metallilankaa sisältävää koristekuvioitua raschelpitsiä), helmasta
ja hihansuista päärmätty. Vaatteessa on yksivärisestä raschelpitsinauhasta valmistettu kaulus,
joka päättyy edessä syvään V:n muotoiseen pääntiehen siten, että oikea reuna peittää vasemman
(ks. kuva n:o 465 A) (*),
– pikkuhousut, samaa kangasta, samaa koostumusta ja samaa väriä kuin asun yläosa
(ks. kuva n:o 465 B) (*).
Perusteet
Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön XI jakson
14 huomautuksen, XI jakson 2 A alanimikehuomautuksen, 61. ryhmän 4 huomautuksen (yläosan
ollessa kyseessä) sekä CN-koodien 6106 ja 6106 20 00, 6108 ja 6108 22 00 nimiketekstin mukaan.
Ks. myös yhdistetyn nimikkeistön selitykset, nimike 6106.
(*) Kuvat ovat ainoastaan ohjeellisia.

Komission asetus (ETY) N:o 3640/91, EYVL L 344, 14.12.1991, s. 62. Muutettu komission
asetuksella (EY) N:o 1179/2009, EUVL L 317, 3.12.2009, s. 1.
6108 31 00
Vähittäiskaupassa myytävä yhteen pakkaukseen pakattu kahden vaatekappaleen muodostama
asukokonaisuus, jossa on:
a) Vartalon yläosan peittävä, kevyt pitkähihainen vaate moniväristä painokuvioitua neulosta
(100 prosenttia puuvillaa), jonka lähelle kaulaa tulevan pääntien etupuolella on napeilla suljettava
halkio, jonka oikea reuna peittää vasemman. Vaatteen pääntiessä, helmassa ja hihansuissa on
ompelemalla kiinnitetyt housujen väriset joustinneulekaistaleet;
b) Vyötäröltä nilkkoihin ulottuvat kevyet housut, yksiväristä neulosta (100 prosenttia puuvillaa), jotka
eivät ole vyötäröstä avattavat. Vaate on vyötäröltä kuminauhalla kiristetty ja lahkeiden suissa on
ompelemalla kiinnitetyt joustinneulekaistaleet. (ks. kuva n:o 446) (*).
Perusteet
Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön sekä CN-koodien 6108,
6108 31 ja 6108 31 00 nimiketekstien mukaan.
Asukokonaisuuden ulkonäön ja kankaan keveyden vuoksi tuotteen katsotaan olevan pyjama.
(*) Kuva on ainoastaan ohjeellinen.
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Komission asetus (EY) N:o 1176/91, EYVL L 114, 7.5.1991, s. 27. Muutettu komission asetuksella
(EY) N:o 705/2005, EUVL L 118, 5.5.2005, s. 18.
6108 31 00
Vähittäiskaupassa myytävä yhteen pakkaukseen pakattu kahden vaatekappaleen muodostama
asukokonaisuus, jossa on:
a) Vartalon yläosan peittävä, kevyt pitkähihainen vaate kaksiväristä raidallista neulosta
(100 prosenttia puuvillaa), jossa on väljä pääntie ilman halkiota. Vaatteen pääntiessä, helmassa
ja hihansuissa on ompelemalla kiinnitetyt joustinneulekaistaleet ja etukappaleessa päälleommeltu
koristekuvio;
b) Vyötäröltä nilkkoihin ulottuvat samasta kankaasta ommellut housut, jotka eivät ole vyötäröstä
avattavat. Vaate on vyötäröltä kuminauhalla kiristetty ja lahkeiden suissa on ompelemalla
kiinnitetyt joustinneulekaistaleet. (ks. kuva n:o 464) (*).
Perusteet
Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön, 61 ryhmän
9 huomautuksen sekä CN-koodien 6108, 6108 31 ja 6108 31 00 nimiketekstien mukaan.
Asukokonaisuuden ulkonäön ja kankaan keveyden vuoksi tuotteen katsotaan olevan pyjama.
(*) Kuva on ainoastaan ohjeellinen.
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Komission asetus (EY) N:o 1176/91, EYVL L 114, 7.5.1991, s. 27. 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.
6108 31 00
Kahden vaatteen muodostama
kokonaisuus, johon kuuluu:

vähittäismyyntiin

tarkoitetussa

pakkauksessa

oleva

a) vaate, kaksiväristä raidallista neulosta (80 % puuvillaa, 20 % polyamidia), samettijäljitelmää, joka
peittää vartalon yläosan, jossa on pitkät hihat ja pyöreä pääntie ilman halkiota. Vaatteen
pääntiessä,
helmassa
ja
hihansuissa
on
kiinniommellut
joustinneulekaistaleet
(ks. kuva n:o 504 A) (*)
b) housut, valmistettu yksivärisestä neuloskankaasta (80 % puuvillaa, 20 % polyamidia)
samettijäljitelmää, jotka ulottuvat vyötäröltä nilkkoihin, jotka eivät ole vyötäröstä avattavat. Vaate
kiristyy vyötärön korkeudella joustonauhan avulla ja sen alareunoihin on ommeltu
joustinneulekaistaleet (ks. kuva n:o 504 B) (*).
Perusteet
Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön, 61 ryhmän
9 huomautuksen sekä CN-koodien 6108, 6108 31 ja 6108 31 00 nimiketekstin mukaan.
Tämän kokonaisuuden yleisen ulkonäön ja sen kankaan luonteen vuoksi sitä on pidettävä pyjamana.
(*) Kuvat ovat ainoastaan ohjeellisia.
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Komission asetus (ETY) N:o 1911/92, EYVL L 192, 11.7.1992, s. 23. 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.
6108 92 00
Vartalon peittävä, haarojen väliin ulottuva kevyt vaate, neulosta (100 prosenttia synteettikuitua),
jossa on kapeat olkaimet. Vaatteessa on kuminauha selkäpuolella vyötärön korkeudella ja se
suljetaan haarojen välistä kolmella painonapilla. Siinä on myös reunukset koneellisesti tehtyä pitsiä
(ks. kuva n:o 440) (*).
Perusteet
Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön sekä CN-koodien 6108
ja 6108 92 00 nimiketekstin mukaan.
(*) Kuva on ainoastaan ohjeellinen.

Komission asetus (ETY) N:o 1936/90, EYVL L 174, 7.7.1990, s. 25.

6109 10/ 1.
Naisten lyhythihainen T-paita neulosta, joka on 80 % puuvillaa, 14 % viskoosia ja 6 % elastaania.
Se on tarkoitettu peittämään ylävartalo ja ulottuu vain vyötärön yläpuolelle asti.
Luokittelu perustuu 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön soveltamiseen.
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Luokittelusuositus.

6109 10 00
Vartalon yläosan peittävä, vyötärölle ulottuva kevyt, hihaton vaate ilman kaulusta, neulosta
(100 prosenttia puuvillaa), jossa on väljä ja pyöreä pääntie, joka ei ole avattava. Vaatteen helma on
päärmätty ja sen sivuihin on applikoitu kaksi puoliympyrän muotoista neuloskappaletta. Pääntiessä
ja hiha-aukoissa on päälleommeltu neuloskaistale
(ks. kuva n:o 422) (*).
Perusteet
Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön, 61 ryhmän
2 lisähuomautuksen sekä CN-koodien 6109 ja 6109 10 00 nimiketekstin mukaan.
Vaatetta ei voida luokitella CN-koodiin 6110 kuuluvaksi tavaraksi, sillä kahdella helmaan
applikoidulla kappaleella ei ole kiristävää vaikutusta.
(*) Kuva on ainoastaan ohjeellinen.

Komission asetus (ETY) N:o 2403/89, EYVL L 227, 4.8.1989, s. 30. Muutettu komission asetuksella
(EY) N:o 1179/2009, EUVL L 317, 3.12.2009, s. 1.
6109 10 00
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Vartalon yläosan peittävä, vyötärön alapuolelle ulottuva kevyt lyhythihainen vaate neulosta
(100 prosenttia puuvillaa). Siinä on pyöreä pääntie, olkatoppaukset sekä viisi hihansuihin ommeltua
koristelaskosta (ks. kuva n:o 449) (*).
Perusteet
Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön, 61. ryhmän
2 lisähuomautuksen sekä CN-koodien 6109 ja 6109 10 00 nimiketekstin mukaan.
(*) Kuva on ainoastaan ohjeellinen.

Komission asetus (ETY) N:o 1936/90, EYVL L 174, 7.7.1990, s. 25.

6109 10 00
Neulevaate (100 % puuvillaa), joka on kevyt, yksivärinen ja lyhythihainen, jonka tarkoitus on peittää
vartalon yläosa ja joka laskeutuu vyötärön alapuolelle. Vaate, jonka pyöreä kaula-aukko on
varustettu neulosreunuksella, on päärmätty helmasta ja hihansuista. Vyötärön korkeudelle on
ommeltu chainettelangasta lenkki, jonka läpi kulkee nyöri (ks. kuva n:o 506) (*).
Perusteet
Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön, 61 ryhmän
2 huomautuksen sekä CN-koodien 6109 ja 6109 10 00 nimiketekstin mukaan.
Ks. myös harmonoidun järjestelmän selitykset, nimike 6109.
Nyöri on yksinomaan koriste.
(*) Kuva on ainoastaan ohjeellinen.
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Komission asetus (ETY) N:o 2949/92, EYVL L 296, 13.10.1992, s. 5.
6109 10 00
Neulevaate (100 % puuvillaa), joka on kevyt ja lyhythihainen, jonka tarkoitus on peittää vartalon
yläosa, joka laskeutuu vyötärön alapuolelle ja joka on hihaton, kaulukseton ja varustettu laajalla ja
pyöristetyllä kaula-aukolla ilman halkiota. Kaula- ja hiha-aukkojen ympärille on ommeltu reunus.
Vyötärön korkeudelle on ommeltu chainettelangasta lenkki, jonka läpi kulkee nyöri
(ks. kuva n:o 507) (*).
Perusteet
Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön, 61 ryhmän
2 huomautuksen sekä CN-koodien 6109 ja 6109 10 00 nimiketekstin mukaan.
Nyöri on yksinomaan koriste.
(*) Kuva on ainoastaan ohjeellinen.

Komission asetus (ETY) N:o 2949/92, EYVL L 296, 13.10.1992, s. 5.
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6109 10 00, neulosvaate
(housut; 6104 62 00)
Kahden vaatteen yhdistelmä, johon kuuluu:
– Kevyt neulosvaate (60 % puuvillaa, 40 % polyesteriä), jossa on pitkät istutetut hihat, joka on
valmistettu kaksivärisestä raidallisesta kankaasta, joka peittää vartalon yläosan ja joka ulottuu
juuri vyötärön alapuolelle. Vaate, jossa on pyöreä, joustinneulekaistaleella varustettu kaula-aukko,
on päärmätty helmasta ja hihojen suista. Vaatteen helmassa on noin 6 cm korkuiset sivuhalkiot.
Vaatteen helmassa on myös kummallakin sivulla kaksi koristenappia ja rinnan korkeudelle
ommeltuja koristekuvioita (T-paita) (ks. kuva n:o 520 A) (*),
– Housut neulosta (60 % puuvillaa, 40 % polyesteriä), jotka on valmistettu yksivärisestä kankaasta,
jotka ulottuvat vyötäröltä nilkkoihin, ja jotka ovat vyötäröltä joustonauhan avulla kiristettävät.
Housujen lahkeiden suissa on samat koristenapit kuin vartalon yläosan peittävässä vaatteessa
(ks. kuva n:o 520 B) (*).
Perusteet
Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön, XI jakson
14 huomautuksen, alaosan osalta 61 ryhmän 9 huomautuksen sekä CN-koodien 6104, 6104 62,
6104 62 00, 6109 ja 6109 10 00 nimiketekstin mukaan. (Ks. yläosan osalta myös harmonoidun
järjestelmän selitykset, nimike 61.09).
Tuotetta ei voida luokitella pyjamaksi, koska kyseistä vaateyhdistelmää ei voida pitää tarkoitettuna
yksinomaan tai oleellisesti yöpuvuksi.
(*) Kuvat ovat ainoastaan ohjeellisia.

Komission asetus (ETY) N:o 893/93, EYVL L 93, 17.4.1993, 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.
6109 10 00, kohta a
(kohta b; 6104 62 00)
Vähittäismyyntiin tarkoitettu kahden vaatekappaleen kokonaisuus, jossa on:
a) yksivärinen, kevyttä neulosta (100-prosenttista puuvillaa) oleva vaate, joka on suunniteltu
peittämään ylävartalo: lyhyet hihat, pyöreä halkioton pääntie, jossa joustokaistale, vaatteen
alareunassa ja hihansuissa päärme ja etumuksessa painettu kuva ja teksti, ja
(T-paita)
(ks. valokuva nro 625) (*).
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b) yksivärinen, kevyttä neulosta (100-prosenttista puuvillaa) oleva vaate, joka on suunniteltu
peittämään alavartalo vyötäröltä polvien yläpuolelle ja joka verhoaa kummankin reiden erikseen:
vyötäröllä kuminauha, ei halkiota, lahkeensuut päärmätty, vasemman lahkeen alareunassa
painokuva.
(sortsit)
(ks. valokuva nro 626) (*).
Perusteet
Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön, XI jakson
14 huomautuksen, 61 ryhmän 3 huomautuksen b alakohdan ja 9 huomautuksen sekä
CN-koodien 6104, 6104 62, 6104 62 00, 6109 ja 6109 10 00 nimiketekstien mukaisesti.
Vaatteita ei 61 ryhmän 3 huomautuksen b alakohdan perusteella luokitella yhdistelmä-asuksi.
Näitä vaatteita ei luokitella pyjamiksi, koska niitä voidaan käyttää muutenkin kuin yksinomaan tai
pääasiassa yöasuna.
(*) Valokuvat ovat ainoastaan ohjeellisia.

Komission asetus (EY) N:o 2049/2002, EYVL L 316, 20.11.2002, s. 15. 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.

6109 90/ 1.
Naisten hihaton ja kaulukseton neulosvaate (92 % nailonia ja 8 % elastaania), jossa on
puolipyöreä pääntie ja olkaimet.
Luokittelu perustuu 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön soveltamiseen.
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Luokittelusuositus.

6109 90/ 2.
Naisten T-paita, joka on kaulukseton ja on valmistettu kevyestä neuleesta (87 % polyesteriä ja 13
% elastaania). T-paidan helma ja hihansuut on päärmätty.
T-paita on osa naisten asukokonaisuutta, johon kuuluu myös housut, jotka luokitellaan erikseen
alanimikkeeseen 6104 63. Molemmat vaatekappaleet esitetään tullille yhdessä, ja ne on pakattu
vähittäismyyntiä varten.
Luokittelu perustuu 1 yleisen tulkintasäännön (XI jakson 14 huomautus) ja 6 yleisen
tulkintasäännön soveltamiseen.
Ks. myös luokittelusuositus 6104 63/ 1.

Luokittelusuositus.
6109 90 20
Vaate, neulosta (65 % polyesteriä, 35 % puuvillaa), kevyt, pitkähihainen, joka peittää vartalon
yläosan ja ulottuu vyötärön alapuolelle. Vaatteessa on V:n muotoinen pääntie, olkatoppaukset,
koruompelukset selustassa ja edustassa sekä helmaan ja hihansuihin ommellut
koruompelukaistaleet (ks. kuva n:o 517) (*).
Perusteet
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Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön, 61. ryhmän
2. lisähuomautuksen sekä CN-koodien 6109, 6109 90 ja 6109 90 20 nimiketekstin mukaan. Ks.
myös harmonoidun järjestelmän nimikkeeseen 6109 liittyvä selitys.
(*) Kuva on ainoastaan ohjeellinen.

Komission asetus (ETY) N:o 350/93, EYVL L 41, 18.2.1993, s. 7. Muutettu komission asetuksella
(EY) N:o 1179/2009, EUVL L 317, 3.12.2009, s. 1.
6109 90 20
Yksivärinen vaate, joka on valmistettu kevyesti pliseeratusta neuloksesta (100 % polyesteriä). Se
on leikkaukseltaan suora, tarkoitettu peittämään ylävartalon ja se ulottuu lanteille. Vaate on hihaton
ja sen hihanaukot ovat pyöreät. Vaatteessa on pyöreä, halkioton pääntie. Pääntie ja hihanaukot on
huoliteltu neulekaistalein ja helma päärmätty.
(aluspaita) (katso valokuva n:o 576) (*).
Perusteet
Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön, 61 ryhmän
2 lisähuomautuksen sekä CN-koodien 6109, 6109 90 ja 6109 90 20 nimiketekstien mukaan.
(*) Valokuva on ainoastaan ohjeellinen.
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Komission asetus (EY) N:o 516/99, EYVL L 61, 10.3.1999, s. 16. Muutettu komission asetuksella
(EY) N:o 1179/2009, EUVL L 317, 3.12.2009, s. 1.
6110 20/ 1.
Hihaton vaatekappale, jossa on pyöreä pääntie ja joka on vartalon yläosan peittävä, ulottuen
melkein vyötäröön saakka. Tämä pujopaidan kaltainen vaatekappale on valmistettu kokonaan
neuloksesta (100 % puuvillaa). Pääntien ja hiha-aukkojen ympärillä sekä alareunassa on
ompelemalla kiinnitetty neulosta oleva joustinkaistale (100 % puuvillaa), joka on samaa väriä mutta
kudosrakenteeltaan poikkeava.
Tämä vaatekappale muodostaa osan sarjasta, jonka toisena osana on shortsit samaa väriä ja
samasta neuloksesta valmistetut mutta ilman joustinkaistaletta.
Luokittelu perustuu 61 ryhmän 3 huomautuksen b kohdan ja XI jakson 14 huomautuksen
soveltamiseen.
Katso myös luokittelusuositus 6104 62/ 1.

Luokittelusuositus.
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6110 20/ 2.
Neulosliivi, jonka ulkopinta muodostuu 100 %:sta puuvillasta. Siinä on ohut välikerros (jonka
tarkoituksena ei ole suojata säältä) ja vuorikangas, josta 65 % on polyesterikatkokuituja ja 35 %
puuvillaa. Se on etupuolelta kokonaan avattavissa.
Luokittelu perustuu 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön soveltamiseen.

Luokittelusuositus.
6110 20 99
Vartalon yläosan peittävä, vyötärön alapuolelle ulottuva kevyt, leikkaukseltaan väljä,
lyhythihainen vaate, neulosta (100 prosenttia puuvillaa). Siinä on pääntien tasalla ompelemalla
kiinnitetty joustinneulekaistale, joka muodostaa kaulan myötäisen korkean kauluksen ilman halkiota.
Vaatteessa on myös koristekuvioita selässä ja rinnan korkeudella sekä päärmäys hihansuissa ja
helmassa
(ks. kuva n:o 450) (*).
Perusteet
Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön, CN-koodien 6110,
6110 20 ja 6110 20 99 nimiketekstin mukaan sekä yhdistetyn nimikkeistön selityksissä,
CN-koodi 6110.
(*) Kuva on ainoastaan ohjeellinen.
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Komission asetus (ETY) N:o 2368/90, EYVL L 219, 14.8.1990, s. 26.
6110 20 99
Vaate, neulosta (100 % puuvillaa), joka peittää vartalon yläosan ja ulottuu vyötärön alapuolelle,
kaulus suljetaan niin, että oikea reuna peittää vasemman, ilman halkiota, joustinneulekangasta,
lyhythihainen.
Tässä vaatteessa on lisäksi rinnan korkeudella koristeaihe ja hihansuissa ja helmassa päärme
(ks. kuva n:o 453) (*).
Perusteet
Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön, CN-koodien 6110,
6110 20 ja 6110 20 99 nimiketekstin mukaan sekä CN-koodiin 6110 liittyvissä selityksissä. Kyse on
pujopaidan kaltaisesta vaatteesta.
(*) Kuva on ainoastaan ohjeellinen.

Komission asetus (ETY) N:o 1911/92, EYVL L 192, 11.7.1992, s. 23.
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6110 20 99
Vaate, vakosamettineulosta (90 % puuvillaa, 5 % polyesteriä, 5 % elastomeeriä),
vartalonmyötäinen, joka peittää vartalon yläosan ja ulottuu vyötärön alapuolelle, pitkähihainen,
tiukka pystykaulus, selustassa halkio, joka suljetaan vetoketjulla. Vaatteen hihansuut ja helma on
päärmätty
(ks. kuva n:o 513) (*).
Perusteet
Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön, 61 ryhmän
9 huomautuksen sekä CN-koodien 6110, 6110 20 ja 6110 20 99 nimiketekstin mukaan. Ks. myös
yhdistetyn nimikkeistön koodiin 6106 ja 6110 liittyvät selitykset.
(*) Kuva on ainoastaan ohjeellinen.

Komission asetus (ETY) N:o 350/93, EYVL L 41, 18.2.1993, s. 7. Muutettu komission asetuksella
(EY) N:o 1179/2009, EUVL L 317, 3.12.2009, s. 1.

6110 20 99
Ohuesta T-paitatyyppisestä neuloksesta (100 % puuvillaa) valmistettu kevyt vuoriton vaate,
jossa on kaksiväriset raidat. Vaate on kaulukseton, leikkaukseltaan suora ja tarkoitettu peittämään
ylävartalo aina lanteille saakka. Sen hihansuut ja helma on päärmätty. Vaatteessa on lyhyet hihat ja
pyöreä, lähelle kaulaa tuleva pääntie, se on edestä kokonaan avattava ja suljetaan napeilla siten,
että oikea reuna peittää vasemman. Vaatteessa on taskut vyötärön alapuolella. Vaatteessa on myös
olkatoppaukset. (neuletakin kaltainen vaate) (katso kuva n:o 555) (*).
Perusteet
Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön, 61 ryhmän 4 ja
9 huomautuksen sekä CN-koodien 6110, 6110 20 ja 6110 20 99 nimiketekstin mukaan.
Kun otetaan huomioon vaatteen yleinen ulkonäkö sekä erityisesti se, että valmistukseen käytetty
kangas ei ole niin jäykkää, että vaate voitaisiin luokitella jakuksi, takiksi tai bleiseriksi, on se
luokiteltava CN-koodiin 6110 kuuluvan neuletakin kaltaiseksi vaatteeksi.
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(*) Kuva on ainoastaan ohjeellinen.

Komission asetus (EY) N:o 1054/97, EYVL N:o 154, 12.6.1997, sivu 14.

6110 20 99
Yksivärisestä leveävakoisesta neuloksesta (60 % puuvillaa, 40 % polyesteriä) valmistettu
väljä vuoriton vaate. Vaate on kaulukseton, leikkaukseltaan suora ja tarkoitettu peittämään
ylävartalo aina lanteille saakka. Sen hihansuut ja helma on päärmätty.
Vaatteessa on pitkät hihat ja V:n muotoinen pääntie, se on edestä kokonaan avattava ja suljetaan
napeilla siten, että oikea reuna peittää vasemman, Vaatteessa on taskut vyötärön alapuolella ja
sivuhalkiot. (neuletakin kaltainen vaate) (katso kuva n:o 556) (*).
Perusteet
Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön, XI jakson 2 alanimikehuomautuksen A kohdan, 61 ryhmän 4 ja 9 huomautuksen sekä CN-koodien 6110, 6110 20 ja
6110 20 99 nimiketekstin mukaan.
Kun otetaan huomioon vaatteen yleinen ulkonäkö sekä erityisesti se, että valmistukseen käytetty
kangas ei ole niin jäykkää, että vaate voitaisiin luokitella jakuksi, takiksi tai bleiseriksi, on se
luokiteltava CN-koodiin 6110 kuuluvan neuletakin kaltaiseksi vaatteeksi.
(*) Kuva on ainoastaan ohjeellinen.

Komission asetus (EY) N:o 1054/97, EYVL N:o 154, 12.6.1997, sivu 14.
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6110 20 99, pujopaita
(housut 6104 62 00)
Vähittäismyyntiä varten pakattu kahden vaatteen muodostama asukokonaisuus, jossa on:
a) neuloksesta valmistettu yksivärinen, punainen, kevyt pujopaita (80 % puuvillaa, 20 % polyesteriä),
joka on tarkoitettu peittämään ylävartalon ja jossa on pitkät hihat ja kaulan lähelle tuleva halkioton
pääntie. Vaatteessa on pääntiehen, helmaan ja hihansuihin kiinnitetyt resorit ja etupuolelle
ommeltu koristekuvio. Siinä on myös pääntien kohdalla sisäpuolelle ommeltu pala, joka on samaa
kangasta kuin housut (ks. kuva n:o 559 A) (*).
b) kevyet housut, jotka on valmistettu neuloksesta (80 % puuvillaa ja 20 % polyesteriä), johon on
painettu monivärisiä ruutuja. Ne ulottuvat vyötäröltä nilkkoihin eikä niissä ole halkiota vyötäröllä.
Vaate on kiristetty vyötäröltä kuminauhalla, lahkeen suissa on resorit ja vyötäröllä kaksi
ripustamiseen tarkoitettua silmukkaa (ks. kuva n:o 559 B) (*).
Perusteet
Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön, XI jakson
14 huomautuksen, XI jakson 2 alanimikehuomautuksen A kohdan, 61 ryhmän 3 b ja 9 huomautuksen
sekä CN-koodien 6104, 6104 62 00, 6110, 6110 20 ja 6110 20 99 nimiketekstin mukaan.
Kun otetaan huomioon vaatteiden yleinen ulkonäkö sekä erityisesti yläosassa oleva suuri,
päällikeommeltu koriste ja pääntien kohdalle sisäpuolelle ommeltu pala, ei näitä asuja voida pitää
vaatteina, joita käytetään yksinomaan tai pääasiassa yöpukuina.
(*) Kuvat ovat ainoastaan ohjeellisia.

Komission asetus (EY) N:o 1054/97, EYVL N:o 154, 12.6.1997, sivu 14. 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.
6110 20 99, pujopaita
(housut 6104 62 00)
Vähittäismyyntiä varten pakattu kahden vaatteen muodostama asukokonaisuus, jossa on:
a) neuloksesta valmistettu kevyt pujopaita (80 % puuvillaa, 20 % polyesteriä), joka on valmistettu
kahdesta eri kankaasta (punavalkoraidallisesta ja yksivärisestä sinisestä) ja joka on tarkoitettu
peittämään ylävartalon. Vaatteessa on pitkät yksiväriset hihat, halkioton pääntie sekä helmaan ja
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hihansuihin kiinnitetyt resorit. Siinä on myös kaulan lähelle tuleva pääntie, jossa on kaksi eriväristä
resorinauhaa, etupuolelle painettu koristekuvio sekä kaksi koristesaumaa hiha-aukoissa
(ks. kuva n:o 560 A) (*).
b) neuloksesta valmistetut kevyet housut (80 % puuvillaa ja 20 % polyesteriä), jotka on valmistettu
samoista kahdesta kankaasta kuin yläosa, ne ulottuvat vyötäröltä nilkkoihin eikä niissä ole halkiota
vyötäröllä. Vaate on kiristetty vyötäröltä kuminauhalla ja lahkeensuissa on resorit. Vasemman
lahkeen sivuun on istutettu pitkittäissuuntaan raidallisesta kankaasta tehty kaistale, siinä on myös
kaksi kaistaleeseen ommeltua koristesaumaa sekä kaksi ripustamiseen tarkoitettua silmukkaa
vyötäröllä (ks. kuva n:o 560 B) (*).
Perusteet
Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön, XI jakson
14 huomautuksen, XI jakson 2 alanimikehuomautuksen A kohdan, 61 ryhmän 3 b ja 9 huomautuksen
sekä CN-koodien 6104, 6104 62 00, 6110, 6110 20 ja 6110 20 99 nimiketekstin mukaan.
Katso myös nimikettä 6112 koskeva harmonoidun järjestelmän selitykset.
Kun otetaan huomioon vaatteiden yleinen ulkonäkö, erityisesti yläosassa oleva painettu kookas
koriste, pääntien eriväriset resorinauhat ja koristesaumat sekä alaosan istutettu sivukaistale ja kaksi
koristesaumaa, ei näitä asuja voida pitää vaatteina, joita käytetään yksinomaan tai pääasiassa
yöpukuina.
(*) Kuvat ovat ainoastaan ohjeellisia.

Komission asetus (EY) N:o 1054/97, EYVL N:o 154, 12.6.1997, sivu 14. 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.
6110 20 99
Paksu, monivärinen vaate, joka on valmistettu useasta eri paksuisesta, nurjalta puolelta nukatusta
neulekankaasta (55 % puuvillaa, 45 % polyesteriä) jossa on enemmän kuin 10 silmukkaa lineaarista
senttimetriä kohti, lisäksi vaate on leikkaukseltaan suora ja tarkoitettu peittämään ylävartalo lanteille
asti. Vaatteen hihansuut ja helma on päärmätty.
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Vaatteessa on pitkät hihat, kaulan lähelle tuleva pääntie, jossa on resori ja osittain auki oleva etuosa,
joka suljetaan vetoketjulla. Vaatteessa on myös koriste-saumoja ja etuosassa päälle ommeltuja
koristekuvioita. (pujopaidan kaltainen vaate) (katso kuva n:o 563) (*).
Perusteet
Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön, 61 ryhmän
4 ja 9 huomautuksen sekä CN-koodien 6110, 6110 20 ja 6110 20 99 nimiketekstin mukaan.
Kun otetaan huomioon vaatteen leikkaus ja yleinen ulkonäkö (erityisesti paksu kangas ja pääntiehen
kiinnitetty resori), vaate on luokiteltava pujopaidan kaltaiseksi vaatteeksi.
(*) Kuva on ainoastaan ohjeellinen.

Komission asetus (EY) N:o 1458/97, EYVL N:o 199, 26.7.1997, sivu 11.

6110 20 99
Yksivärinen neulevaate (100 % puuvillaa) paksusta neuloksesta, jonka pintaan muodostuu
pystysuoria vakoja. Vaate on leikkaukseltaan suora, se on tarkoitettu peittämään ylävartalo vyötärön
alapuolelle asti (62 cm) ja siinä on lyhyet hihat. Vaatteessa on halkioton V:n muotoinen pääntie ja
etupuolella koruommelta. Vaatteen pääntie, helma ja hihansuut on päärmätty.
(pujopaidan kaltainen vaate) (katso valokuva n:o 595) (*).
Perusteet
Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön sekä CN-koodien 6110,
6110 20 ja 6110 20 99 nimiketekstien mukaan.
Katso myös nimikettä 6110 koskevat yhdistetyn nimikkeistön selittävät huomautukset.
Kun otetaan huomioon vaatteen yleinen ulkonäkö sekä valmistuksessa käytetyn neuloksen
ominaisuudet, on vaate luokiteltava pujopaidan kaltaisena vaatteena.
(*) Valokuva on ainoastaan ohjeellinen.
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Komission asetus (EY) N:o 709/2000, EYVL L 84, 5.4.2000, s. 4.

6110 30/ 1.
Jalkapallomaalivahdin neulepaita (100 % polyesteriä), joka ulottuu vyötärön alapuolelle ja jossa
on pitkät raglanhihat ja kaulaa myötäilevä, pyöreä halkioton pääntie. Vaatteessa on vähäistä suojaa
antavat, hihoihin ommellut kyynärpäätoppaukset. Hihansuissa on kiinniommellut resorit ja paidan
helma on päärmätty.
Luokittelu perustuu 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön soveltamiseen.

Luokittelusuositus.

6110 30/ 2.
Naisten lyhythihainen neulosvaate (100 % akryyliä), jossa on poolokaulus, joka ei ole avattavissa.
Siinä on, laskettuna vähintään 10 × 10 cm:n alueelta, jokaiseen suuntaan keskimäärin yli 10
silmukkaa lineaarista senttimetriä kohti.
Luokittelu perustuu 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön soveltamiseen.
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Luokittelusuositus.

6110 30/ 3.
Miesten pitkähihainen neulosvaate (76 % polyesterikatkokuituja ja 24 % puuvillaa), joka on
kaulukseton ja vuoriton, ja joka on tarkoitettu vartalon yläosan peittämiseen. Vaatteen etuosa
suljetaan niin, että vasen reuna peittää oikean ja etuosan alaosassa on kaksi taskua.
Luokittelu perustuu 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön soveltamiseen.

Luokittelusuositus.

6110 30/ 4.
Naisten pitkähihainen pujopaita neulosta, joka on 100 % polyesteriä. Se on tarkoitettu peittämään
ylävartalo ja ulottuu vain vyötärön yläpuolelle asti.
Luokittelu perustuu 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön soveltamiseen.
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Luokittelusuositus.
6110 30 91
Neulevaate (100 % synteettikuituja), jonka tarkoitus on peittää vartalon yläosa, joka laskeutuu
vyötärön alapuolelle, jossa on lyhyet hihat, joka käsittää päärmeen hihojen suissa ja helmassa.
Edessä on V:n muotoinen kaula-aukko, jossa on kaulus ja vasemmalta oikean puolen päälle
kääntyvä reunus, muuta neulosta (ks. kuva n:o 454) (*).
Perusteet
Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön sekä CN-koodien 6110,
6110 30 ja 6110 30 91 nimiketekstin mukaan. Ks. myös yhdistetyn nimikkeistön koodiin 6110 liittyvät
selitykset.
Kyse on pujopaidan kaltaisesta vaatteesta.
(*) Kuva on ainoastaan ohjeellinen.

Komission asetus (ETY) N:o 2949/92, EYVL L 296, 13.10.1992, s. 5.
6110 30 91
Neulevaate (65 % polyesteriä, 35 % puuvillaa), joka on väljä, jonka tarkoitus on peittää vartalon
yläosa, joka laskeutuu vyötärön alapuolelle, jossa on lyhyet hihat, joka käsittää päärmeen hihojen
suissa ja helmassa. Kaula-aukon korkeudella on kiinni ommeltu, tiukan pystykauluksen muodostava
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reunus, jonka edustassa oleva halkio on varustettu vasemmalta oikean puolen päälle sulkeutuvalla
napituksella. Lisäksi vaatteessa on rinnan tasalle kiinnitettyjä koruompeleita (ks. kuva n:o 455) (*).
Perusteet
Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön sekä CN-koodien 6110,
6110 30 ja 6110 30 91 nimiketekstin mukaan. Ks. myös yhdistetyn nimikkeistön koodiin 6110 liittyvät
selitykset.
Kyse on pujopaidan kaltaisesta vaatteesta.
(*) Kuva on ainoastaan ohjeellinen.

Komission asetus (ETY) N:o 2949/92, EYVL L 296, 13.10.1992, s. 5.
6110 30 91
Vaate, joka on valmistettu paksusta 100-prosenttisesta polyesterineuloksesta, jossa on joka
suuntaan keskimäärin alle 10 silmukkaa lineaarisella senttimetrillä. Vaate on yhtenäinen, siinä on
suora leikkaus, pyöristetty helma ja se on tarkoitettu peittämään vartalon yläosa lanteille asti.
Vaatteessa on kalvosimilla varustetut pitkät hihat sekä kaulus ja se on kokonaan auki etupuolelta,
josta sen voi sulkea vasemmalta oikealle menevällä napituksella. Tässä vaatteessa on myös
päällikeommeltu tasku etupuolella rinnan tasolla.
(Neuletakin kaltainen vaate) (ks. kuva n:o 551) (*).
Perusteet
Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön, 61 ryhmän
4 ja 9 huomautuksen sekä CN-koodien 6110, 6110 30 ja 6110 30 91 nimiketekstien mukaan.
Tätä vaatetta ei voida luokitella CN-koodin 6105 paidaksi, koska silmukoiden määrä lineaarisella
senttimetrillä on alle 10.
(*) Kuva on ainoastaan ohjeellinen.
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Komission asetus (EY) N:o 92/97, EYVL L 19, 22.1.1997, s. 1.

6110 30 91
Yksivärinen vaate (100 % polyesteriä), joka on valmistettu paksusta (2,8 mm) sekä sisä- että
ulkopinnalta karstatusta neuloksesta, jonka tiheys on suurempi kuin 10 silmukkaa lineaarisella
senttimetrillä. Vaate on leikkaukseltaan suora ja se on tarkoitettu peittämään ylävartalo aina lanteille
saakka. Vaatteen etuosa on takaosaa lyhyempi.
Vaatteessa on kalvosimilla varustetut pitkät hihat ja alaskäännetty kaulus. Se on edestä kokonaan
avattava ja suljetaan napittamalla siten, että vasen reuna peittää oikean. Vaatteen helmassa on
sivuhalkiot. Vaatteessa on myös paikkaommeltu rintatasku, jossa on koristeompelua.
(neuletakin kaltainen vaate) (katso valokuva n:o 567) (*).
Perusteet
Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön, 61 ryhmän
9 huomautuksen sekä CN-koodien 6110, 6110 30 ja 6110 30 91 nimiketekstien mukaan.
Kun otetaan huomioon vaatteen leikkaus ja sen yleinen ulkonäkö, (erityisesti kankaan laatu ja tiheys,
sekä vuorittomuus ja riittämätön jäykkyys), on vaate luokiteltava neuletakin kaltaiseksi vaatteeksi.
Katso myös nimikettä 6110 koskevat yhdistetyn nimikkeistön selittävät huomautukset.
(*) Valokuva on ainoastaan ohjeellinen.

Komission asetus (EY) N:o 272/98, EYVL L 27, 3.2.1998, s. 4.
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6110 30 91
Synteettikuiduista (100 % polyesteriä) valmistettu yksivärinen neulottu hihaton vaate, joka
peittää kehon yläosan. Siinä on V:n muotoinen kaula-aukko ja kokonaan aukeava etupuoli, joka
suljetaan painonapeilla vasen reuna oikean reunan päälle; vaatteessa on suuret hiha-aukot, mutta
ei taskuja eikä vuoria.
Vaatteessa on kaksi heijastinnauhaa, jotka kulkevat vaakasuorassa koko vaatteen ympäri.
(Liivit) (Ks. valokuva n:o 634) (*).
Perusteet
Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön, XI jakson
7 huomautuksen f alakohdan, 61 ryhmän 1 ja 9 huomautuksen sekä CN-koodien 6110, 6110 30 ja
6110 30 91 mukaisesti.
Vaatteen ominaisuudet vastaavat liivien objektiivisia ominaisuuksia. Ks. Nimikettä 6110 koskevat
harmonoidun järjestelmän selitykset ja CN:n selittävät huomautukset.
(*) Valokuva on ainoastaan ohjeellinen.

Komission asetus (EY) N:o 1559/2004, EUVL L 283, 2.9.2004, s. 9. Muutettu komission
täytäntöönpano-asetuksella (EU) N:o 441/2013, EUVL L 130, 15.5.2013, s. 1.
6110 30 99
Vaate, neulosta (100 % synteettikuituja), joka peittää vartalon yläosan ja ulottuu vyötärön
alapuolelle, kaulus ilman halkiota, pitkähihainen, hihansuissa on joustinneulekaistale ja helmassa
päärme. Vaatteen edustassa on lisäksi pääntien korkeudella kolmionmuotoinen joustinneulekappale
(ks. kuva n:o 452) (*).
Perusteet
Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön, CN-koodien 6110,
6110 30 ja 6110 30 99 nimiketekstin mukaan sekä CN-koodiin 6110 liittyvissä selityksissä.
(*) Kuva on ainoastaan ohjeellinen.
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Komission asetus (ETY) N:o 1911/92, EYVL L 192, 11.7.1992, s. 23.

6110 30 99
Vaate, joustinneuletta (100 % polyamidia), yksivärinen, hihaton, tarkoitettu peittämään vartalon
yläosa hieman vyötärön alapuolelle asti. Vaatteessa on kaulus, edessä avautuma, joka sulkeutuu
painonappien avulla niin että oikea puoli peittää vasemman. Siinä on myös kaksi päälleommeltua
taskua rinnan korkeudella. (ks. kuva n:o 529) (*).
Perusteet
Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön, 61 ryhmän
9 huomautuksen ja CN-koodien 6110, 6110 30 ja 6110 30 99 nimiketekstin mukaan.
(*) Kuva on ainoastaan ohjeellinen.

Komission asetus (ETY) N:o 1966/94, EYVL L 198, 30.7.1994, s. 103. Muutettu komission
asetuksella (EY) N:o 1179/2009, EUVL L 317, 3.12.2009, s. 1.
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6110 30 99
Yksivärinen neule (70 % akryylia, 30 % polyesteriä), jonka leikkaus on suora ja joka on tarkoitettu
peittämään ylävartalo vyötärön alapuolelle saakka (66 cm), pitkähihainen. Vaatteessa on pyöreä,
halkioton pääntie, joka on huoliteltu neuloskaistaleella. (vaate on pujopaidan kaltainen)
(katso valokuva n:o 590) (*).
Perusteet
Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön, 61 ryhmän
9 huomautuksen sekä CN-koodien 6110, 6110 30 ja 6110 30 99 nimiketekstien mukaan.
Katso myös nimikettä 6110 koskevat yhdistetyn nimikkeistön selittävät huomautukset.
Kun otetaan huomioon vaatteen leikkaus ja sen yleinen ulkonäkö, sekä valmistuksessa käytetyn
neuloksen ominaisuudet, on vaate luokiteltava pujopaidan kaltaisena vaatteena.
(*) Valokuva on ainoastaan ohjeellinen.

Komission asetus (EY) N:o 1529/1999, EYVL L 178, 14.7.1999, s. 10.
6110 30 99
Monivärinen vaate, joka on tehty tekokuidusta valmistetusta samettineuloksesta (80 % viskoosia ja
20 % polyesteriä), jossa on joka suuntaan enemmän kuin 10 silmukkaa lineaarisella senttimetrillä
laskettuna alalta, jonka suuruus on vähintään 10 cm × 10 cm.
Vaate on leikkaukseltaan vartalonmyötäinen ja se peittää ylävartalon vyötärön alapuolelle saakka.
Vaatteessa on ihonmyötäiset pitkät hihat, pyöreä halkioton pääntie ja koristekuvio edessä. Sen
pääntiehen ja hihansuihin on ommeltu joustokaistale ja helmassa on päärme. (pujopaidan kaltainen
vaate) (katso valokuva n:o 585) (*).
Perusteet
Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön, 61 ryhmän
1 huomautuksen ja 9 huomautuksen toisen kappaleen sekä CN-koodien 6110, 6110 30 ja
6110 30 99 nimiketekstien mukaan.
Katso myös nimikettä 6109 koskevat harmonoidun järjestelmän selitykset ja nimikettä 6110 koskevat
yhdistetyn nimikkeistön selittävät huomautukset.
Kun otetaan huomioon se, että vaatteessa ei ole sulkemisvälineitä, ei sitä voida luokitella
nimikkeen 6106 puserona.
(*) Valokuva on ainoastaan ohjeellinen.
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Komission asetus (EY) N:o 709/2000, EYVL L 84, 5.4.2000, s. 4.
6110 30 99
Raidallinen vartalonmyötäinen neulevaate (paksuus 1,5 mm, 70 % akryyliä ja 30 % polyesteriä).
Vaate on tarkoitettu peittämään ylävartalo vyötärölle saakka (51 cm), se on hihaton ja valmistettu
pystysuorasta joustinneuloksesta. Vaatteessa on pyöreä, halkioton pääntie ja sen pääntiehen ja
hihanaukkoihin on ommeltu joustokaistale. (pujopaidan kaltainen vaate) (katso valokuva n:o 589)
(*).
Perusteet
Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön, 61 ryhmän
1 huomautuksen ja 9 huomautuksen toisen kappaleen sekä CN-koodien 6110, 6110 30 ja
6110 30 99 nimiketekstien mukaan.
Katso myös nimikettä 6110 koskevat yhdistetyn nimikkeistön selittävät huomautukset.
Kun otetaan huomioon vaatteen paino ja kankaan paksuus, sitä ei voida luokitella nimikkeen 6109
aluspaitana tai sen kaltaisena paitana.
(*) Valokuva on ainoastaan ohjeellinen.

Komission asetus (EY) N:o 709/2000, EYVL L 84, 5.4.2000, s. 4.
6112 ja 6211
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Jotta verryttelypuvut, joissa ylävartalon peittämään tarkoitettu vaatekappale on edestä kokonaan
avattava, voitaisiin luokitella CN-koodeihin 6112 ja 6211, niiden on oltava varustettuja vetoketjulla,
painonapeilla tai tarranauhatyyppisellä kiinnityksellä. Tämän vaatekappaleen ollessa edestä
ainoastaan osittain avattava se voidaan sulkea myös kaikilla muunlaisilla napeilla, jos halkio ei ole
pitempi kuin kolmannes vaatteen pituudesta kaula-aukosta mitattuna.
Komission asetus (ETY) N:o 424/89, EYVL L 49, 21.2.1989, s. 18.

6112 11 00
Vähittäiskaupassa myytävä kahden vaatekappaleen muodostama asukokonaisuus, jossa on:
a) pusero, neulosta, vuoriton (100 prosenttia puuvillaa), siinä on kaulus, se on edestä kokonaan
vetoketjulla avattava ja siinä on pitkät hihat. Vaatteen helmassa ja hihansuissa on
joustinneulekaistaleet. Eri väriä oleva kangasnauha on ommeltu pituussuunnassa hihojen päälle
sekä hiha-aukkojen ympäri. Vaatteen molemmat etukappaleet on kokonaan päällystetty
applikoidulla kankaalla, jossa on monivärinen painokuvio. Vyötärön yläpuolella on kaksi
vetoketjulla varustettua taskua (ks. kuva n:o 428 A) (*),
b) vyötäröltä nilkkoihin ulottuvat, vuorittomat housut, neulosta (100 prosenttia puuvillaa), vyötäröltä
joustonauhalla ja vetonuoralla kiristettävät. Lahkeiden suissa on joustinneulekaistaleet. Housujen
ulkosivuihin on ommeltu pituussuunnassa vyötäröltä joustinneulekaistaleeseen ulottuva, eri väriä
oleva kangasnauha. Vaatteessa on kaksi vetoketjulla varustettua taskua, eikä se ole vyötäröstä
avattavissa (ks. kuva n:o 428 B) (*).
Perusteet
Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön sekä CN-koodien 6112
ja 6112 11 00 nimiketekstin mukaan (ks. myös harmonoidun järjestelmän selitykset, nimike 6112).
(*) Kuvat ovat ainoastaan ohjeellisia.

Komission asetus (ETY) N:o 812/89, EYVL L 86, 31.3.1989, s. 25.
6112 12 00
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Kahden vaatteen muodostama kokonaisuus, joka on valmistettu kolmesta erivärisestä
neloskankaasta (100 % synteettikuituja), johon kuuluu:
a) pusero, vuoriton, kauluksella, kokonaan avattava edestä, vetoketjulla suljettava, pitkähihainen.
Vaatteen helmassa ja hihansuissa on kiristävät osat, vyötärön yläpuolella on kaksi sisätaskua ja
selän ja hihojen kohdalla koruommeltuja tai painettuja koristeita. Sivuihin ja osiin hihoja on
ommeltu erivärisiä kangaspaloja (ks. kuva n:o 511 A) (*),
b) housut, vuorittomat, jotka ulottuvat vyötäröltä nilkkoihin, vyötäröllä kiristävä osa ja nyöri, ei
vyötäröstä avattava. Ulkosivuja peittävät housujen yläosasta puolireiteen saakka samat kiinni
ommellut kankaat kuin puseroakin. Vaatteessa on kaksi sisätaskua sekä toisella puolella lantion
tasalla ja toisen lahkeen suussa koruommeltuja tai painettuja koristeita (ks. kuva n:o 511 B) (*).
Perusteet
Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön sekä CN-koodien 6112
ja 6112 12 00 nimiketekstin mukaan. Ks. myös harmonoidun järjestelmän nimikkeeseen 6112 liittyvä
selitys.
(*) Kuvat ovat ainoastaan ohjeellisia.

Komission asetus (ETY) N:o 350/93, EYVL L 41, 18.2.1993, s. 7.
6112 41 90
Naisten kevyt vaate, joka on tarkoitettu peittämään vartalo haaroihin asti, synteettikuiduista
valmistettua yksiväristä neulosta (80 % polyamidia ja 20 % elastaania), joka ei sisällä
kumilankaa.
Vaatteeseen on kiinnitetty ompelemalla 8 mm leveitä vulkanoitua kumia olevia kaistaleita (nimike
4008) kaula-aukkoon, kädenteihin ja jalanteihin.
Vaatteessa on kaarituetut rintaliivien tapaan muotoillut kupit, vuorattu haara, säädettävät olkaimet ja
korkea leikkaus jalanteissä.
(uimapuku) (Ks. valokuva 641) (*).
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Perusteet
Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön määräysten ja
CN-koodien 6112, 6112 41 ja 6112 41 90 nimiketekstien mukaisesti.
Koska kumia on lisätty vaatteeseen, mutta se ei sisälly vaatteen kankaaseen, vaatetta ei voida
luokitella alanimikkeeseen 6112 41 10 (naisten ja tyttöjen uimapuvut, synteettikuitua, vähintään
5 prosenttia kumilankaa sisältävät).
Ottaen huomioon vaatteen ulkonäön, leikkauksen ja kankaan luonteen, vaate täyttää naisten ja
tyttöjen synteettikuituisia uimapukuja koskevat luokitteluperusteet (CN-koodi 6112 41 90 – muut).
(*) Valokuva on ainoastaan ohjeellinen.

Komission asetus (EY) N:o 651/2007, EUVL L 153, 14.6.2007, s. 3.
6113 00 10
Huokoisesta kumista valmistettu vaate, joka on päällystetty kummaltakin puolelta
neuloskankaalla, joka peittää vartalon alaosan ja ulottuu vyötäröltä polvien alapuolelle peittäen
kummankin säären erikseen, ilman halkiota. Vaatteen saumat on päällystetty joustonauhalla
(shortsit)
(ks. kuva n:o 503) (*).
Perusteet
Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön, 95. ryhmän
1 e huomautuksen sekä CN-koodien 6113 ja 6113 00 10 nimiketekstin mukaan.
(*) Kuva on ainoastaan ohjeellinen.
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Komission asetus (ETY) N:o 1911/92, EYVL L 192, 11.7.1992, s. 23.

6113 00 10
Ihonmyötäinen vuoriton vaate, joka peittää koko vartalon olkapäistä nilkkoihin ja ympäröi
kummankin jalan erikseen. Vaatteessa on pitkät hihat ja päärmeet hihan- ja lahkeensuissa. Se on
selkäpuolelta osittain avattava vyötärölle asti ja suljetaan vetoketjulla. Vaatteessa on tiukka kaulus,
joka suljetaan niskan puolelta tarranauhalla.
Vaate on valmistettu useista kappaleista, jotka on liitetty yhteen ompelemalla.
Vaate on pääosin tehty huokoista kumia (neopreeniä) olevista kappaleista, jotka on peitetty
molemmin puolin yksinvärisellä tekstiilineuloksella (tekokuitua). Vain pieni rinnan kohdalla oleva
etukappale, kaksi neljästä takakappaleesta ja hihojen alaosien kappaleet on tehty kohokuvioidusta
huokoisesta kumista (neopreenistä), joka on peitetty yksivärisellä tekstiilineuloksella vain toiselta
puolelta (vaatteen sisäpuolelta).
Vaatteessa on tunnuskuvioita rinnassa, selässä ja hihojen yläosissa. Polvien kohta on liukumisen
estävää polyuretaaniainetta.
(märkäpuku) (ks. valokuvat nro 631 A ja 631 B) (*).
Perusteet
Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön yleisten tulkintasääntöjen 1 säännön, 3 säännön
b alakohdan ja 6 säännön, XI jakson 7 huomautuksen f alakohdan, 40 ryhmän 2 huomautuksen
a alakohdan, 59 ryhmän 4 huomautuksen, 61 ryhmän 1 huomautuksen ja 95 ryhmän 1
huomautuksen e alakohdan sekä CN-koodien 6113 ja 6113 00 10 nimiketekstien mukaisesti.
Tavara on XI jakson 7 huomautuksen e alakohdassa tarkoitetulla tavalla sovitettu ja pääasiassa
tehty huokoista kumia olevista kappaleista, jotka on peitetty molemmin puolin tekstiilikankaalla.
Nämä yhdistetyistä aineista koostuvat kappaleet antavat vaatteelle sen olennaisen luonteen (3
yleisen tulkintasäännön b alakohta).
Koska huokoinen kumi on päällystetty molemmin puolin tekstiilikankaalla, tämän tekstiilikankaan ei
katsota toimivan pelkästään vahvikkeena vaan se antaa materiaalille tekstiilin olennaisen luonteen.
Koska tekstiilikangas ei siis ole ainoastaan vahvikkeena 59 ryhmän 4 huomautuksen viimeisessä
kappaleessa tarkoitetulla tavalla, sitä pidetään tuotteen perusaineena. (Ks. myös harmonoidun
järjestelmän selitykset, nimike 40.08, kolmas kappale ja neljäs kappale A kohta.).
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Tavara on näin ollen nimikkeen 5906 neuloksesta sovitettu vaate, joka luokitellaan 61 ryhmän
1 huomautuksen mukaisesti alanimikkeeseen 6113 00 10.
Luokittelu nimikkeeseen 4015 soveltamalla 3 yleisen tulkintasäännön b alakohtaa ei ole mahdollista,
koska vain pieni osa vaatteesta on valmistettu vain toiselta puolelta tekstiilikankaalla päällystetyistä,
huokoista kumia olevista levyistä, joissa tekstiilikangas on vain vahvikkeena (nimike 4008).
(*) Valokuvat ovat ainoastaan ohjeellisia.

Komission asetus (EY) N:o 2345/2003, EUVL L 346, 31.12.2003, s. 41. Muutettu komission
täytäntöönpanoasetuksella (EU) N:o 441/2013, EUVL L 130, 15.5.2013, s. 1.

6114 20/ 1.
Kevyttä neulosta oleva naisten tai tyttöjen vaate (94 % puuvillaa, 6 % elastomeerilankaa); noin
35 mm leveät olkaosat ja pyöreä pääntie. Vaatetta voi pitää ihoa vasten joko vaatteena tai
alusvaatteena; peittää vartalon yläosan ja ulottuu rinnan alapuolelle. Pääntie ja hihanaukot on
reunustettu joustokaistaleella. Myös helmassa on vartalonmyötäinen joustokaistale. Vaate ei tue
vartaloa.
Luokittelu perustuu 1 yleisen tulkintasäännön soveltamiseen.

Luokittelusuositus.

6114 20 00
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Reilusti vyötärön yläpuolelle ulottuva, rinnan peittävä, kevyt, hihaton ja edestä ja takaa avokaulainen
naisten ja tyttöjen vaate, neulosta (100 prosenttia puuvillaa), suoraan ihoa vasten pidettävä.
Vaatteessa on kaksi helmasta lähtevää muotolaskosta edessä, helma on kevyesti rypytetty ja siinä
on myös 1,5 senttimetriä leveä joustonauha (ks. kuva n:o 432) (*).
Perusteet
Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön, 61 ryhmän
2 lisähuomautuksen sekä CN-koodien 6110 ja 6110 20 99, 6114 ja 6114 20 00 nimiketekstin
mukaan.
Vaatteen ominaisuudet eivät ole riittävät, jotta se voidaan luokitella CN-koodiin 6212, ottaen
huomioon ettei sillä ole kehoa tukevaa tehtävää.
(*) Kuva on ainoastaan ohjeellinen.

Komission asetus (ETY) N:o 1584/89, EYVL L 156, 8.6.1989, s. 15. Muutettu komission asetuksella
(EY) N:o 1179/2009, EUVL L 317, 3.12.2009, s. 1.
6114 20 00
Vaate, neulosta (100 % puuvillaa), joka peittää vartalon yläosan ja ulottuu vyötärön alapuolelle,
hihaton, kaulukseton, pääntie on väljä ja pyöreä, vaate on valmistettu kaksivärisestä kankaasta.
Edustassa on halkio, joka suljetaan napituksella, jonka vasen reuna peittää oikean. Lisäksi vaatteen
pääntien reunassa ja hiha-aukoissa on koristeena chainettelanka (ks. kuva n:o 519) (*).
Perusteet
Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön, 61 ryhmän
9 huomautuksen sekä CN-koodien 6114 ja 6114 20 00 nimiketekstin mukaan.
(*) Kuva on ainoastaan ohjeellinen.
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Komission asetus (ETY) N:o 350/93, EYVL L 41, 18.2.1993, s. 7. Muutettu komission asetuksella
(EY) N:o 1179/2009, EUVL L 317, 3.12.2009, s. 1.

6114 30/ 1.
Kevyttä neulosta oleva naisten tai tyttöjen olkaimeton vaate (90 % polyamidia, 10 % elastaania),
peittää vartalon yläosan ja ulottuu aivan rinnan alapuolelle; olkapäät jäävät paljaiksi. Vaatetta voi
pitää ihoa vasten joko vaatteena tai alusvaatteena; alareunassa noin 30 mm:n ja yläreunassa noin
15 mm:n joustokaistale, jonka ansiosta vaate myötäilee rintaa. Vaate ei tue vartaloa.
Luokittelu perustuu 1 yleisen tulkintasäännön soveltamiseen.

Luokittelusuositus.
6114 30/ 2.
Naisten lyhythihainen neulosvaate (68 % polyesterikatkokuituja ja 32 % puuvillaa), joka ei ole
avattavissa. Se on koristeltu röyhelöillä rinnan alapuolelta.
Luokittelu perustuu 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön soveltamiseen.
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Luokittelusuositus.
6114 30 00, yläosa
(pikkuhousut; 6108 22 00)
Vähittäiskaupassa myytävä naisten ja tyttöjen asukokonaisuus, jossa on:
– reilusti vyötärön yläpuolelle ulottuva, rinnan ja selän yläosan peittävä, kevyt, hihaton ja edestä
avokaulainen vaate, neulosta (55 prosenttia tekokuitua ja 45 prosenttia puuvillaa), suoraan ihoa
vasten pidettävä. Vaatteen helmassa on 2,5 senttimetriä leveä joustonauha
(ks. kuva n:o 431 A) (*);
– pikkuhousut samaa kangasta, ainetta ja väriä kuin yläosa (ks. kuva n:o 431 B) (*).
Perusteet
Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön, XI jakson
14 huomautuksen, 61 ryhmän 3 b huomautuksen, 61 ryhmän 2 lisähuomautuksen sekä
CN-koodien 6108 ja 6108 22 00, 6110 ja 6110 30 99, 6114 ja 6114 30 00 nimiketekstin mukaan.
Yläosan ei voida katsoa olevan CN-koodiin 6212 kuuluva kehoa tukemaan tarkoitettu tavara, ottaen
huomioon ettei sitä ole suunniteltu tällaista tehtävää varten.
(*) Kuvat ovat ainoastaan ohjeellisia.

Komission asetus (ETY) N:o 1584/89, EYVL L 156, 8.6.1989, s. 15. Muutettu komission asetuksella
(EY) N:o 1179/2009, EUVL L 317, 3.12.2009, s. 1.
6114 30 00
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Kevyt neulosvaate (65 % polyesteriä, 35 % puuvillaa), yksivärinen, vartalon yläosan peittävä,
ulottuu vyötärön alapuolelle, lyhyet hihat ja huppu, jossa on vetonuora. Tämä vaate, jossa on pyöreä,
joustinneulekaistaleella varustettu kaula-aukko, on päärmätty helmasta ja hihansuista
(ks. kuva n:o 521) (*).
Perusteet
Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön sekä CN-koodien 6114
ja 6114 30 00 nimiketekstin mukaan.
Tätä vaatetta ei voida luokitella CN-koodin 6109 T-paidaksi, koska siinä on huppu.
Tätä vaatetta ei voida myöskään luokitella CN-koodiin 6110, koska siinä ei ole helmaa kiristävää
osaa.
(*) Kuva on ainoastaan ohjeellinen.

Komission asetus (ETY) N:o 893/93, EYVL L 935, 17.4.1993, s. 5.

6115 96 99
Jalkineet, neulosta, joissa ei ole kiinnitettyä anturaa (tekstiilikuitukoostumus 85 % akryylia,
13 % nailonia 2 % muita kuituja), joiden maata vasten osuvassa osassa on liukumista estäviä
kaistaleita polyvinyylikloridia (PVC), jotka helpottavat kävelyä sileillä tai liukkailla pinnoilla (ks. kuva
n:o 467) (*).
Perusteet
Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön sekä CN-koodien 6115,
6115 96 ja 6115 96 99 nimiketekstin mukaan.
(*) Kuva on ainoastaan ohjeellinen.
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Komission asetus (ETY) 1911/92, EYVL L 192, 11.7.1992, s. 23. Muutettu komission asetuksella
(EY) N:o 1179/2009, EUVL L 317, 3.12.2009, s. 1.
6116 10 20
Puuvillaneuloksesta valmistettu hansikas, neuloksen ulkopinta on päällystetty luonnonkumiin
(lateksiin) kastamalla. Hansikas on tarkoitettu kotitalouskäyttöön. (ks. kuva n:o 602) (*).
Perusteet
Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön, XI jakson
huomautuksen 7, 40 ryhmän huomautuksen 2 a, 59 ryhmän huomautuksen 4 a, 61 ryhmän
huomautuksen 1 sekä CN-koodien 6116, 6116 10 ja 6116 10 20 nimiketekstien mukaan.
Katso myös nimikkeitä 4015 ja 6116 koskevat harmonoidun järjestelmän selitykset.
Koska päällystetty kangas, josta hansikas on valmistettu, painaa enintään 1500 g/m2, on hansikas
luokiteltava neulehansikkaana nimikkeeseen 6116.
(*) Kuva on ainoastaan ohjeellinen.

Komission asetus (EY) N:o 1564/2000, EYVL L 180, 19.7.2000, s. 5

6116 93 00
Jääkiekossa tai katukiekossa käytettävä maalivahdin käsine, jossa on kaksi osaa – käsine ja
kilpi –, jotka on kiinnitetty toisiinsa viidestä kohdasta ompeleella. Käsinettä käytetään tavallisesti
oikeassa kädessä (jos maalivahti on oikeakätinen), joka myös pitelee mailaa.
Käsineen
selkämyksen
muodostava
kilpi
on
valmistettu
jäykästä
solumuovista
(mitat 37 cm × 20 cm × 3 cm) ja se on kokonaan päällystetty pääasiassa tekokuituneuloksella.
Kilven päätehtävä on maalia kohti laukaistun pallon (tai jääkiekon) torjuminen ja kämmenselän
suojaaminen.
Tavaran toinen osa muistuttaa tavallista käsinettä. Kämmenosa on tehty polyamidimirokuiduista
valmistetusta kuitukankaasta ja sitä käytetään mailan pitelyyn ja käsittelyyn. Kämmenselkä on
valmistettu neuloksesta. (ks. kuva n:o 571) (*).
Perusteet
Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1, 3 b ja 6 yleisen tulkintasäännön sekä
CN-koodien 6116 ja 6116 93 00 nimiketekstien mukaan.
Katso myös nimikettä 9506 koskevat Harmonoidun nimikkeistön selitykset
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(*) Kuvat ovat ainoastaan ohjeellisia.

Komission asetus (EY) N:o 272/98, EYVL L 27, 2.3.1998, s. 3.

6116 93 00
Jääkiekossa käytettävä käsine. Käsineen kämmenselkä on pehmustettu käden suojaamista
varten. Käsineen ulkopinta on tehty synteettikuiduista (polyesteri) valmistetusta neuloksesta ja
kämmenosa polyamidimikrokuiduista valmistetusta kuitukankaasta. (katso valokuva n:o 574) (*).
Perusteet
Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1, 3 b ja 6 yleisen tulkintasäännön sekä
CN-koodien 6116 ja 6116 93 00 nimiketekstin mukaan.
Katso myös nimikettä 9506 koskevat harmonoidun järjestelmän selitykset.
Käsineen selkämyksen tehtävänä on suojata, mikä antaa tuotteelle sen olennaisen luonteen.
(*) Kuvat ovat ainoastaan ohjeellisia.

Komission asetus (EY) N:o 516/99, EYVL L 61, 10.3.1999, s. 16.
6117 80 10
Lenkin muotoinen sovitettu tavara, joka on tehty elastisesta pyöröneuloksesta (tekokuitua), johon
on yhdistetty kumilankaa.
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(hiuslenkki) (ks. valokuva nro 629) (*).
Perusteet
Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön, XI jakson
7 huomautuksen g alakohdan ja 10 huomautuksen sekä CN-koodien 6117, 6117 80 ja 6117 80 10
nimiketekstien mukaisesti.
Kyseinen tavara on tekstiiliainetta ja samoin kuin Esimerkiksi, hartiahuivit, kaulaliinat ja muut huivit,
solmiot ja solmiohuivit kyseisen tavaran voidaan katsoa olevan sovitettu vaatetustarvike.
Luokittelu nimikkeeseen 96.15 ei ole mahdollista, koska kyseisen nimikkeen tavarat on tavallisesti
valmistettu muovista, norsunluusta, luusta, sarvesta, kilpikonnan-kuoresta, metallista yms. Ks. myös
harmonoidun järjestelmän selitykset, nimike 9615, 3 kohta.
Lisäksi XI jakson 10 huomautuksessa on erikseen mainittu, että kimmoisat tuotteet, joissa on
tekstiiliainetta yhdistettynä kumilankoihin, luokitellaan XI jaksoon.
(*) Valokuva on ainoastaan ohjeellinen.

Komission asetus (EY) N:o 926/2004, EUVL L 163, 30.4.2004, s. 105. Muutettu komission
täytäntöönpano-asetuksella (EU) N:o 441/2013, EUVL L 130, 15.5.2013, s. 1.
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62. Ryhmä
Huom!
CN-koodeihin 6101, 6102, 6201 ja 6202 kuuluviksi anorakeiksi, tuulipuseroiksi, tuulitakeiksi
ja niiden kaltaisiksi tavaroiksi luokitellaan vain pitkähihaisia vaatteita.
Ensimmäisestä kohdasta poiketen toppaliivit, vaikkei niissä ole hihoja lainkaan, kuuluvat näihin
nimikkeisiin.
Komission asetus (ETY) N:o 989/89, EYVL L 106, 18.4.1989, s. 25. Muutettu komission asetuksella
(EU) N:o 246/2010, EUVL L 77, 24.3.2010, s. 51.

6201 93 00, tuulipusero
(housut; 6204 63 18)
Vähittäiskaupassa myytävä kahden vaatekappaleen muodostama asukokonaisuus, jossa on:
a) kevyt, väljä tuulipusero kudottua kangasta (100 prosenttia synteettistä tekokuitua), kolmesta
erivärisestä kankaasta valmistettu; siinä on vetonuoralla kiristettävä kaulus, pitkät ja väljät
hihat, pääntien etupuolella on vetoketjulla suljettava halkio, jossa on painonapeilla suljettava
suojaläppä, jonka vasen reuna peittää oikean. Puseron helmassa ja hihansuissa on joustavat
kappaleet, siinä on kauluksessa olevaan taskuun taitettava huppu, edessä on vetoketjulla
suljettava, suojaläpällä varustettu tasku (ks. kuva n:o 406 A) (*);
b) kevyet, vyötäröltä nilkkoihin ulottuvat housut kudottua kangasta (100 prosenttia synteettistä
tekokuitua), yksivärisestä kankaasta valmistetut, vyötäröltä joustonauhalla ja vetonuoralla
kiristettävät; lahkeiden suut ovat vetoketjulla ja tarranauhalla kiinnitettävät. Vaatteessa on
myös sisätaskut (ks. kuva n:o 406 B) (*).
Perusteet
Luokittelut määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön, XI jakson
14 huomautuksen, alaosan ollessa kyseessä 62. ryhmän 8 huomautuksen, sekä CN-koodien 6201,
6201 93 00, 6204 ja 6204 63 18 nimiketekstin mukaan.
Vaatteita ei voida luokitella verryttelypuvuksi, sillä niitä ei ulkonäöltään tai kankaan ominaisuuksien
puolesta voida pitää yksinomaan tai pääasiassa urheilukäyttöön tarkoitettuina.
(*) Kuvat ovat ainoastaan ohjeellisia.
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Komission asetus (ETY) N:o 645/89, EYVL L 71, 15.3.1989, s. 17. 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.
6201 93 00, tuulipusero
(housut; 6204 63 18)
Vähittäiskaupassa yhdessä pakkauksessa myytävä kahdesta vaatekappaleesta muodostuva
asukokonaisuus, jossa on:
a) kevyt, väljä tuulipusero kudottua kangasta (100 prosenttia synteettistä tekokuitua), jonka
yläosassa on vuori, kahdesta erivärisestä kankaasta valmistettu, siinä on kaulus ja se on
edestä kokonaan vetoketjulla avattava; vetoketjua reunustaa painonapeilla suljettava
suojaläppä, jonka vasen reuna peittää oikean, hihat ovat pitkät ja väljät ja niiden suissa on
joustonauha, helmassa on joustonauha, vaatteessa on vetonuoralla kiristettävä, kauluksen
tasolla olevaan vetoketjulla varustettuun taskuun taitettava huppu; vyötärön korkeudella on
kaksi suojaläpällä varustettua sisätaskua
(ks. kuva n:o 407 A) (*);
b) kevyet, vyötäröltä nilkkoihin ulottuvat housut kudottua kangasta (100 prosenttia synteettistä
tekokuitua), yksivärisestä kankaasta valmistetut, vyötäröltä joustonauhalla ja vetonuoralla
kiristettävät; lahkeiden suut ovat vetoketjulla ja tarranauhalla kiinnitettävät. Vaatteessa on
myös kaksi sisätaskua (ks. kuva n:o 407 B) (*).
Perusteet
Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön, XI jakson
14 huomautuksen, alaosan ollessa kyseessä 62 ryhmän 8 huomautuksen, sekä CN-koodien 6201,
6201 93 00, 6204 ja 6204 63 18 nimiketekstin mukaan.
Vaatteita ei voida luokitella verryttelypuvuksi, sillä niitä ei ulkonäkönsä ja kankaan ominaisuuksien
(suojaa tuulelta ja sateelta) puolesta voida pitää yksinomaan tai pääasiassa urheilukäyttöön
tarkoitettuina.
(*) Kuvat ovat ainoastaan ohjeellisia.

Komission asetus (ETY) N:o 645/89, EYVL L 71, 15.3.1989, s. 17. Muutettu komission asetuksella
(ETY) N:o 3694/91, EYVL L 350, 19.12.1991, s. 17. Muutettu komission asetuksella (EY)
N:o 1179/2009, EUVL L 317, 3.12.2009, s. 1.
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6201 93 00
Vaate, yksiväristä kudottua kangasta (100 prosenttia polyamidia), jonka paksuus on 0,1 mm,
päällystetty nurjalta puolelta muunlaisella kuin huokoisella muovilla (polyuretaanilla) ja vuorattu
topatulla kankaalla.
Vaatteessa on kaksi kaulusta, joista toinen on tehty nukatusta neuloksesta. Vaate on kokonaan
edestä avautuva ja se suljetaan painonapeilla siten, että vasen reuna peittää oikean. Vaatteessa on
pitkät hihat, joiden suissa on vetoketjut, ja kaksi sisäänupotettua taskua vyötärön korkeudella. Vaate
ulottuu lantion alapuolelle saakka (kokonaispituus 75 cm) ja sen helmassa on kiristin.
(anorakin kaltainen vaate) (katso valokuva n:o 583) (*).
Perusteet
Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön, 62 ryhmän
8 huomautuksen, 59 ryhmän 2 huomautuksen a kohdan 1 alakohdan sekä CN-koodien 6201 ja
6201 93 00 nimiketekstien mukaan.
Vaate on valmistettu kankaasta, jonka päällystäminen ei ole paljain silmin havaittavissa.
(*) Valokuva on ainoastaan ohjeellinen.

Komission asetus (EY) N:o 1218/1999, EYVL L 148, 15.6.1999, s. 9.
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6201 93 00
(Huom! Tässä asetuksessa mainittuun kolmen vaatekappaleen muodostamaan asukokonaisuuteen
kuuluva vaatekappale a luokitellaan CN-koodiin 6201 93 00, vaatekappale b CN-koodiin 6102 30 90
ja vaatekappale c CN-koodiin 6203 43 19. Ks. kyseiset koodit tässä käsikirjassa.)
Vähittäismyyntiä varten pakattu kolmen
vaatekappaleen
muodostama
asukokonaisuus, jossa on:
Perusteet
6201 93 00
a) Synteettikuidusta (100 % polyamidia)
valmistettu
yksivärinen
kudottu
vaatekappale, joka peittää ylävartalon aina
lantiolle saakka (kokonaispituus 67 cm) ja
jossa on neulosvuori.
Vaatekappaleessa on korkea kaulus,
kauluksen sisälle taiteltavissa oleva huppu ja
kokonaan auki oleva etuosa, joka suljetaan
vetoketjulla, jonka päällä on painonapeilla
varustettu, vasemmalta oikealle sulkeutuva
suojakaistale. Siinä on pitkät hihat, joiden
suut ovat joustavat ja kiristettävissä
tarranauhoilla. Kauluksessa on kiristysnauha
ja vaatteen helma on joustava.
Vaatteessa on vyötärön yläpuolella kaksi
vetoketjullista sisätaskua ja vyötärön
alapuolella kaksi ulkotaskua, joissa on
painonapeilla
suljettavat
suojaläpät.
Vaatteen etu- ja takapuolella on myrskyläpät
ja
siihen
on
mahdollista
kiinnittää
kelluntaväline.
(anorakki)
(Ks. valokuva nro 607 A) (*).

6102 30 90
b) Tekokuituneuloksesta
valmistettu
yksivärinen vaatekappale, joka peittää
ylävartalon vyötärön alapuolelle saakka
(kokonaispituus 65 cm) ja jonka hihoissa on
vuori ja edessä osittainen vuori.
Vaatteessa on korkea kaulus, kokonaan auki
oleva etupuoli, joka suljetaan vetoketjulla,
pitkät hihat, joiden suut ovat joustavat, ja
lisäksi vaatteen helmassa on kiristysnauha.
Vaatteen
etupuolella
on
vyötärön
korkeudella kaksi sisätaskua, jotka suljetaan
vetoketjulla.
Vaate
on
tehty
leikatuista
ja
yhteenommelluista kappaleista.

Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön
1 ja 6 yleisen tulkintasäännön, XI jakson
14 huomautuksen, 62 ryhmän 3 b ja
8 huomautuksen sekä CN-koodien 6201 ja
6201 93 00 nimiketekstien mukaisesti.
Koska
näiden
vaatekappaleiden
kudosrakenne, väri, koostumus ja tyyli ovat
erilaiset,
niitä
ei
voida
luokitella
yhdistelmäasuksi 61 ja 62 ryhmän 3 b
huomautuksen mukaisesti.
Katso
myös
yhdistetyn
nimikkeistön
selittävät huomautukset,
nimikkeet 6201 91 00 – 6201 99 00.

Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön
1 ja 6 yleisen tulkintasäännön, XI jakson
14 huomautuksen, 61 ryhmän 3 b ja
9 huomautuksen sekä CN-koodien 6102,
6202 30 ja 6102 30 90 nimiketekstien
mukaisesti
Koska
näiden
vaatekappaleiden
kudosrakenne, väri, koostumus ja tyyli ovat
erilaiset,
niitä
ei
voida
luokitella
yhdistelmäasuiksi
61
ja
62 ryhmän
3 b huomautuksen mukaisesti.
Katso
myös
yhdistetyn
nimikkeistön
selittävät huomautukset, nimike 6102.
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(tuulitakki)
(Ks. valokuva nro 607 B) (*).
6203 43 19
c) Synteettikuiduista (100 % polyamidia)
valmistetut
housut,
jotka
peittävät
alavartalon nilkkoihin asti ja joissa on kudottu
vuori sekä kaksi sisätaskua.
Vaate on osittain auki edestä, ja se suljetaan
vetoketjulla, jonka peittää painonapilla
varustettu, vasemmalta oikealle sulkeutuva
suojakaistale.
Vaatekappaleen
molempien
lahkeiden
sivuilla on koko lahkeen pituiset vetoketjut,
joita
peittää
tarranauhalla
suljettava
suojakaistale. Lahkeensuita voidaan kiristää
tarranauhalla.
(housut)
(Ks. valokuva nro 607 C) (*).

Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön
1 ja 6 yleisen tulkintasäännön, XI jakson
14 huomautuksen, 62 ryhmän 3 b ja
8 huomautuksen sekä CN-koodien 6203,
6203 43 ja 6203 43 19 nimiketekstien
mukaisesti.
Koska
näiden
vaatekappaleiden
kudosrakenne, väri, koostumus ja tyyli ovat
erilaiset,
niitä
ei
voida
luokitella
yhdistelmäasuiksi 61 ja 62 ryhmän 3 b
huomautuksen mukaisesti.

(*) Valokuvat ovat vain tiedoksi.
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Komission asetus (EY) N:o 2855/2000, EYVL L 332, 28.12.2000, s. 41. Muutettu komission
asetuksella (EY) N:o 1179/2009, EUVL L 317, 3.12.2009, s. 1.
Huom!
CN-koodeihin 6101, 6102, 6201 ja 6202 kuuluviksi anorakeiksi, tuulipuseroiksi, tuulitakeiksi
ja niiden kaltaisiksi tavaroiksi luokitellaan vain pitkähihaisia vaatteita.
Ensimmäisestä kohdasta poiketen toppaliivit, vaikkei niissä ole hihoja lainkaan, kuuluvat näihin
nimikkeisiin.
Komission asetus (ETY) N:o 989/89, EYVL L 106, 18.4.1989, s. 25. Muutettu komission asetuksella
(EU) N:o 246/2010, EUVL L 77, 24.3.2010, s. 51.

6202 13/ 1.
Pitkähihainen vaate kudottua polyesterikangasta, jossa on kaulus ja taskut. Se ulottuu puolireiteen
ja on edestä kokonaan avattavissa ja suljettavissa napeilla ja vyöllä niin, että oikea reuna peittää
vasemman.
Luokittelu perustuu 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön soveltamiseen.

Luokittelusuositus.

6202 93/ 1.
Anorakin tyyppinen vaate kudottua polyesterikangasta, joka ulottuu vyötärön alapuolelle ja jossa
on kaulus, huppu ja sivutaskut. Vaatteen leikkaus osoittaa, että vaate on selvästi naisille suunniteltu
siitä huolimatta, että se suljetaan vetoketjulla, painonapeilla ja vyöllä niin, että vasen reuna peittää
oikean. Siinä on joustinneuleinen vyötärönauha ja helmassa kiristysnyöri.
Luokittelu perustuu 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön soveltamiseen.
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Luokittelusuositus.

6202 93 00, kohta b
(kohta a; 6210 40 00)
Vähittäismyyntiä varten pakattu kahden vaatekappaleen muodostama asukokonaisuus, jossa
on:
a) Kahdesta kankaasta (sataprosenttista, muovilla päällystettyä nylonia, päällyste paljain silmin
nähtävissä) valmistettu kaksivärinen vaate, joka on kevyt ja väljä ja joka on tarkoitettu peittämään
ylävartalon ja joka ulottuu reiden puolivälin yläpuolelle. Sen kokonaan avattava etuosa suljetaan
vetoketjulla, jonka päällä on painonapeilla varustettu, vasemmalta oikealle suljettava suojakaitale.
Tässä vaatteessa on lisäksi kiinnitetty pystykaulus ja kiristysnauhallinen huppu, joka voidaan
panna kauluksessa olevaan taskuun, pitkät hihat, jotka kiristetään suista, ja kaksi vetoketjulla
suljettavaa, upotettua taskua etupuolella.
Siinä on lisäksi kiristysnauhalla kiristettävä kaulus, vyötärö ja alareuna, Velcro-tarranauha
kauluksessa ja hihansuissa, osittainen vuori vaatteen yläosassa (sataprosenttista nylonia), päälle
ommeltu koriste vasemmassa hihassa ja koruommeltu tunnus rinnassa. (ks. kuva n:o 545 A) (*).
b) Kahdesta kankaasta (sataprosenttista nylonia) valmistettu kaksivärinen vaate, joka on kevyt ja
väljä ja joka on tarkoitettu peittämään ylävartalon ulottuen reiden puolivälin yläpuolelle ja jonka
kokonaan avattava etuosa suljetaan vetoketjulla.
Siinä on pitkät hihat, joiden suissa on neulosta oleva resori, vakosamettinen, kiinnitetty kaulus ja
kaksi vetoketjulla suljettavaa, upotettua taskua etupuolella. Tässä vaatteessa on lisäksi
koruommeltu tunnus etupuolella, vetonauhakiristys vyötäröllä ja toppavuori, jossa on sisätasku.
(ks. kuva n:o 545 B) (*).
Molempia vaatteita voidaan käyttää erikseen, mutta ne voidaan yhdistää Velcro-tarranauhalla
kauluksesta, sisäpuolella olevilla painonapeilla hihansuista ja vetoketjulla edestä.
Perusteet
Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön, XI jakson
14 huomautuksen, 62. ryhmän 5 huomautuksen vaatteen a kohdalla, 62. ryhmän 8 huomautuksen
sekä CN-koodien 6202, 6202 93 00, 6210 ja 6210 40 00 nimiketekstien mukaan.
(*) Kuvat ovat ainoastaan ohjeellisia.
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Komission asetus (EY) N:o 1308/96, EYVL L 167, 6.7.1996, s. 19. Muutettu komission asetuksella
(EY) N:o 1179/2009, EUVL L 317, 3.12.2009, s. 1.

6203 43 19
Väljä vaate, joka on valmistettu kudotusta kankaasta (65 % polyesteriä ja 35 % puuvillaa) ja
tarkoitettu peittämään alavartalo vyötäröltä nilkkoihin. Vaate suljetaan etupuolelta suojakaistaleen
alla olevalla napituksella siten, että vasen reuna peittää oikean. Takaosassa on kaksi kiristintä,
joiden avulla voidaan tiukentaa vaatteen vyötäröä.
Vaatteessa on taskut etu- ja takapuolella sekä kaksi reisien tasolla olevaa sivutaskua. Vaatteen
polviin ja istuinosaan on myös lisätty pala samaa kudottua kangasta. Lahkeen suut on päärmätty ja
niissä on nyöri, jonka avulla lahkeen suun voi kiristää. (vapaa-ajan housut) (ks. kuva n:o 562) (*).
Perusteet
Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön, IX jakson
2 alanimikehuomautuksen A kohdan, 62 ryhmän 8 huomautuksen sekä CN-koodien 6203, 6203 43
ja 6203 43 19 nimiketekstin mukaan.
Vaatteen yleisen ulkonäön perusteella ei ole selvää, että sen on suunniteltu käytettäväksi
yksinomaan tai pääasiassa muun vaatetuksen ja/tai henkilöiden (fyysisenä tai terveydellisenä)
suojana työssä, ammatin harjoittamisessa tai kotitaloustehtävissä.
(*) Kuva on ainoastaan ohjeellinen.

Komission asetus (EY) N:o 1458/97, EYVL L 199, 26.7.1997, s. 11.
6203 43 19
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(Huom! Tässä asetuksessa mainittuun kolmen vaatekappaleen muodostamaan asukokonaisuuteen
kuuluva vaatekappale a luokitellaan CN-koodiin 6201 93 00, vaatekappale b CN-koodiin 6102 30 90
ja vaatekappale c CN-koodiin 6203 43 19. Ks. kyseiset koodit tässä käsikirjassa.)
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Vähittäismyyntiä varten pakattu kolmen
vaatekappaleen muodostama
asukokonai-suus, jossa on:
Perusteet
6201 93 00
a) Synteettikuidusta (100 % polyamidia)
valmistettu
yksivärinen
kudottu
vaatekappale, joka peittää ylävartalon aina
lantiolle saakka (kokonaispituus 67 cm) ja
jossa on neulosvuori.
Vaatekappaleessa on korkea kaulus,
kauluksen sisälle taiteltavissa oleva huppu ja
kokonaan auki oleva etuosa, joka suljetaan
vetoketjulla, jonka päällä on painonapeilla
varustettu, vasemmalta oikealle sulkeutuva
suojakaistale. Siinä on pitkät hihat, joiden
suut ovat joustavat ja kiristettävissä
tarranauhoilla. Kauluksessa on kiristysnauha
ja vaatteen helma on joustava.
Vaatteessa on vyötärön yläpuolella kaksi
vetoketjullista sisätaskua ja vyötärön
alapuolella kaksi ulkotaskua, joissa on
painonapeilla
suljettavat
suojaläpät.
Vaatteen etu- ja takapuolella on myrskyläpät
ja
siihen
on
mahdollista
kiinnittää
kelluntaväline.
(anorakki)
(Ks. valokuva nro 607 A) (*).
6102 30 90
b) Tekokuituneuloksesta
valmistettu
yksivärinen vaatekappale, joka peittää
ylävartalon vyötärön alapuolelle saakka
(kokonaispituus 65 cm) ja jonka hihoissa on
vuori ja edessä osittainen vuori.
Vaatteessa on korkea kaulus, kokonaan auki
oleva etupuoli, joka suljetaan vetoketjulla,
pitkät hihat, joiden suut ovat joustavat, ja
lisäksi vaatteen helmassa on kiristysnauha.
Vaatteen
etupuolella
on
vyötärön
korkeudella kaksi sisätaskua, jotka suljetaan
vetoketjulla.
Vaate
on
tehty
leikatuista
ja
yhteenommelluista kappaleista.
(tuulitakki)
(Ks. valokuva nro 607 B) (*).

Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön
1 ja 6 yleisen tulkintasäännön, XI jakson
14 huomautuksen, 62 ryhmän 3 b ja
8 huomautuksen sekä CN-koodien 6201 ja
6201 93 00 nimiketekstien mukaisesti.
Koska
näiden
vaatekappaleiden
kudosrakenne, väri, koostumus ja tyyli ovat
erilaiset,
niitä
ei
voida
luokitella
yhdistelmäasuksi 61 ja 62 ryhmän 3 b
huomautuksen mukaisesti.
Katso
myös
yhdistetyn
nimikkeistön
selittävät huomautukset,
nimikkeet 6201 91 00 – 6201 99 00.

Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön
1 ja 6 yleisen tulkintasäännön, XI jakson
14 huomautuksen, 61 ryhmän 3 b ja
9 huomautuksen sekä CN-koodien 6102,
6202 30 ja 6102 30 90 nimiketekstien
mukaisesti
Koska
näiden
vaatekappaleiden
kudosrakenne,
väri, koostumus ja tyyli ovat erilaiset, niitä ei
voida luokitella yhdistelmäasuiksi 61 ja
62 ryhmän 3 b huomautuksen mukaisesti.
Katso
myös
yhdistetyn
nimikkeistön
selittävät huomautukset, nimike 6102.

6203 43 19
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c) Synteettikuiduista (100 % polyamidia)
valmistetut
housut,
jotka
peittävät
alavartalon nilkkoihin asti ja joissa on kudottu
vuori sekä kaksi sisätaskua.
Vaate on osittain auki edestä, ja se suljetaan
vetoketjulla, jonka peittää painonapilla
varustettu, vasemmalta oikealle sulkeutuva
suojakaistale.
Vaatekappaleen
molempien
lahkeiden
sivuilla on koko lahkeen pituiset vetoketjut,
joita
peittää
tarranauhalla
suljettava
suojakaistale. Lahkeensuita voidaan kiristää
tarranauhalla.
(housut)
(Ks. valokuva nro 607 C) (*).

Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön
1 ja 6 yleisen tulkintasäännön, XI jakson
14 huomautuksen, 62 ryhmän 3 b ja
8 huomautuksen sekä CN-koodien 6203,
6203 43 ja 6203 43 19 nimiketekstien
mukaisesti.
Koska
näiden
vaatekappaleiden
kudosrakenne, väri, koostumus ja tyyli ovat
erilaiset,
niitä
ei
voida
luokitella
yhdistelmäasuiksi 61 ja 62 ryhmän 3 b
huomautuksen mukaisesti.

(*) Valokuvat ovat vain tiedoksi.

Komission asetus (EY) N:o 2855/2000, EYVL L 332, 28.12.2000, s. 41. Muutettu komission
asetuksella (EY) N:o 1179/2009, EUVL L 317, 3.12.2009, s. 1.
6204 29 18
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Kahden vaatteen muodostava sarja (setti). Vaatteet on tehty samasta kevyesti laskostetusta,
kevyestä, moniväriseksi koristekuvioidusta painetusta kankaasta (100 prosenttia viskoosia). Kuviot
ovat samat eri vaatteissa. Setti on yhdessä vähittäismyyntipakkauksessa ja koostuu
a) vartalon yläosan peittävästä vaatekappaleesta, jossa on lyhyet hihat ja joka ulottuu hieman
vyötärön alapuolelle. Kaula-aukko on avara, ilman pääntiestä alkavaa halkiota. Kaulaaukossa ja hihansuissa on kiristysnauhat. Vaatteen sisäpuolelle on ommeltu 2 cm:n välein
elastomeerilankoja,
ulottuen
rinnasta
vyötärölle
korostaen
laskosten
tehoa
(vinopoimukoristelu) (pusero),
b) vartalon alaosan peittävästä vaatekappaleesta, joka ulottuu polvien yläpuolelle. Se on
väljäksi muotoiltu vaate, jonka elastisessa vyötärössä on lisäksi vetonyöri (hame).
Perusteet
Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön, 62. ryhmän 3 (b) ja
8 huomautusten ja 62. ryhmän 1 lisähuomautuksen mukaan sekä CN-koodien 6204, 6204 29, 6204
ja 6204 29 18 nimiketekstien mukaan.
Komission asetus (EY) N:o 511/96, EYVL L 76, 26.3.1996, s. 9.

6204 32 90
Kahdesta painavasta, kudotusta kangaskappaleesta valmistettu judotakki (100 prosenttia
valkaisematonta puuvillaa), väljä, kokonaan edestä avattava, ilman kiinnitystä. Vaatteessa on pitkät
hihat, sivuhalkiot alhaalla ja osittaisesta vuorista muodostuva vahvike sisäpuolella. Takin
ulkopuolella pääntietä kiertää helmaan asti kolmannesta kudotusta kangaskappaleesta tehty
vahvike. Vaate koostuu kahdesta leveyssuunnassa yhteenommellusta kappaleesta. Ylempi kappale
jatkuu myös hihoina, jotka on ommeltu kiinni alapuolelta. (Ks. kuva n:o 522) (*).
Perusteet
Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön, 62 ryhmän
8 huomautuksen sekä CN-koodien 6204, 6204 32 ja 6204 32 90 nimiketekstin mukaan.
(*) Kuva on ainoastaan ohjeellinen.

Komission asetus (ETY) N:o 3295/93, EYVL L 296, 26.11.1993, s. 43.
6204 32 90
Denimkankaasta (100 % puuvillaa) valmistettu vuoriton, vartalonmyötäinen vaate, jossa on
alaskäännetty kaulus. Vaate on tarkoitettu peittämään ylävartalo aina vyötärölle saakka. Siinä on
napitettavilla kalvosimilla varustetut pitkät hihat, tiukka pääntie, rintataskut ja kevyesti muotoiltu,
päärmätty helma. Se on edestä kokonaan avattava ja se suljetaan vetoketjulla. Vaate koostuu
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kymmenestä (kuudesta edessä ja neljästä takana) pituussuunnassa
yhteenkiinnitetystä kappaleesta. (jakku, takki tai bleiseri) (Ks. kuva n:o 568) (*).

koristesaumoin

Perusteet
Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön, 62 ryhmän 1 ja
8 huomautuksen sekä CN-koodien 6204, 6204 32 ja 6204 32 90 nimiketekstien mukaan.
Kun otetaan huomioon vaatteen leikkaus ja sen yleinen ulkonäkö, kuuluu vaate jakkuihin, takkeihin
ja bleisereihin.
(*) Kuva on ainoastaan ohjeellinen.

Komission asetus (EY) N:o 272/98, EYVL L 27, 3.2.1998, s. 4.
6204 42 00
Yksiosainen, vartalon ylä- ja alaosan peittävä, polvien alapuolelle ulottuva, kummankin säären
erikseen verhoava hihaton vaate, kangasta (100 prosenttia puuvillaa). Siinä on sisätaskut lantion
korkeudella. Alaosastaan väljäksi leikatussa vaatteessa on myös edessä napeilla suljettava halkio,
jonka oikea reuna peittää vasemman. (Ks. kuva n:o 458) (*).
Perusteet
Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön, CN-koodien 6204 ja
6204 42 00 nimiketekstin sekä CN-koodien 6204 41 00 – 6204 49 90 selitysten mukaan.
(*) Kuva on ainoastaan ohjeellinen.
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Komission asetus (ETY) N:o 2507/91, EYVL L 233, 22.8.1991, s. 9.
6204 42 00
Yksivärisestä 100-prosenttisesta puuvillakankaasta valmistettu kevyt, väljä, hihaton vaate, joka
on tarkoitettu peittämään sekä vartalon ylä- että alaosa ja joka ulottuu nilkkoihin saakka
(noin 122 cm pitkä).
Vaatteen pääntie on etupuolelta avara. Kokonaan auki olevassa etuosassa on napitus oikealta
vasemmalle ja päällikeommeltuja taskuja vyötärön alapuolella. Vaatteessa on sivuhalkiot, jotka
alkavat noin 4,5 cm:n päästä vyötäröstä ja jotka ovat pituudeltaan noin 72 cm. Vaatteen etupuolella
on lisäksi koruommelkuvioita rinnan korkeudella ja taskuissa. Samasta kankaasta on ommeltu
selkämykseen vyötärön tasolle kaksi kaistaletta, jotka voi solmia. (leninki) (Ks. kuva n:o 548) (*).
Perusteet
Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön määräysten sekä
CN-koodien 6204 ja 6204 42 00 nimiketekstien mukaan.
Katso myös CN-koodeja 6204 41 00 – 6204 49 90 koskevat yhdistetyn nimikkeistön selittävät
huomautukset.
Kyseistä vaatetta on sivuhalkioista huolimatta pidettävä leninkinä sen yleisen ulkonäön ja erityisesti
pituuden vuoksi.
(*) Kuva on ainoastaan ohjeellinen.
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Komission asetus (EY) N:o 92/97, EYVL L 19, 22.1.1997, s. 1.
6204 43 00
Seuraavat samassa vähittäismyyntipakkauksessa olevat kolme tavaraa:
a) Kudottu lasten leninki (100 prosenttia synteettikuitua), jossa on V-kaula-aukko. Vaatteessa
ei ole halkiota.
Vaatteen miehustaan on kudotun kankaan päälle ommeltu neulospitsi. Vaatteessa on lyhyet
hihat ja hihansuissa kuminauhat. Kaula-aukko, hihansuut ja vaatteen helma ovat
päärmäämättömiä.
b) Kaksi neuloksesta valmistettua vaatetustarviketta, jotka ovat neuloksesta valmistettu
huntu ja tekstiilikukkavihko (100 prosenttia synteettikuitua).
Tavarat
ovat
samassa
naamiaispukukokonaisuuden.

pakkauksessa

ja

muodostavat

lapsille

tarkoitetun

(leninki) (Ks. valokuva nro 611) (*).
Perusteet
Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1, 3 b ja 6 yleisen tulkintasäännön sekä
CN-koodien 6204 ja 6204 43 00 nimiketekstien mukaisesti.
95 ryhmän 1 huomautuksen e alakohdan mukaan ryhmään eivät kuulu 61 tai 62 ryhmän
tekstiilitavarasta tehdyt naamiaispuvut.
Katso myös harmonoidun järjestelmän selitykset, nimike 9505, A kohdan 3 alakohta.
(*) Valokuva on ainoastaan ohjeellinen.

Komission asetus (EY) N:o 347/2001, EYVL L 52, 22.2.2001, s. 8.
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6204 59 10
Vaate kudottua kangasta (100 % synteettikuituja), jonka tarkoitus on peittää vartalon alaosa polvien
alapuolelle saakka ja joka on väljästi leikattu. Vaatteessa on samaa kangasta oleva kappale, joka
nousee vyötäröltä ja jossa on leveät olkaimet. Tämä vaate on edestä kokonaan avattava, se
suljetaan oikealta vasemman puolen päälle suljettavalla napituksella (hame) (ks. kuva n:o 459) (*).
Perusteet
Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön sekä CN-koodien 6204,
6204 59 ja 6204 59 10 nimiketekstin mukaan. Ks. myös yhdistetyn nimikkeistön
koodeihin 6204 51 00 – 6204 59 90 liittyvät selitykset.
Olkaimien leikkaus ja sijainti eivät ole riittävät, jotta tätä vaatetta voitaisiin käyttää ilman muuta
vaatetta.
(*) Kuva on ainoastaan ohjeellinen.

Komission asetus (ETY) N:o 2949/92, EYVL L 296, 13.10.1992, s. 5.
6204 59 10, kohta b
(kohta a; 6206 40 00)
Kahden vaatteen muodostava sarja (setti) (100 prosenttia viskoosia). Vaatteet on tehty samasta
kevyesti laskostetusta, kevyestä, moniväriseksi koristekuvioidusta painetusta kankaasta. Kuviot ovat
erilaiset eri vaatteissa. Setti on yhdessä vähittäismyyntipakkauksessa ja koostuu
a) vartalon yläosan peittävästä vaatekappaleesta, jossa on lyhyet hihat ja joka ulottuu hieman
vyötärön alapuolelle. Kaula-aukko on avara, ilman pääntiestä alkavaa halkiota. Kaulaaukossa ja hihansuissa on kiristysnauhat. Vaatteen sisäpuolelle on ommeltu 2 cm:n välein
elastomeerilankoja,
ulottuen
rinnasta
vyötärölle
korostaen
laskosten
tehoa
(vinopoimukoristelu) (pusero),
b) vartalon alaosan peittävästä vaatekappaleesta, joka ulottuu polvien yläpuolelle. Se on
väljäksi muotoiltu vaate, jonka elastisessa vyötärössä on lisäksi vetonyöri (hame).
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Perusteet
Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön, 62. ryhmän 3 (b) ja
8 huomautuksen ja 62. ryhmän 1 lisähuomautuksen mukaan sekä CN-koodien 6204, 6204 59 ja
6204 59 10, 6206 ja 6206 40 00 nimiketekstien mukaan.
Koska vaatteet ovat tyyliltään erilaiset (painetut koristekuviot, jotka ovat erilaiset eri vaatteissa), ne
on luokiteltava erikseen.
Komission asetus (EY) N:o 511/96, EYVL L 76, 26.3.1996, s. 9.

6204 62/ 1.
Naisten pitkät housut (”Shalwar”), jotka on valmistettu kudotusta puuvillakankaasta, joka on
väriltään vihreää.
Housut ovat osa naisten asua nimeltään ”Shalwar-Kameez”, johon kuuluu myös tunika ja hartiahuivi
(molempien väreinä on vihreää ja keltaista), jonka osat luokitellaan erikseen niitä vastaaviin
alanimikkeisiin 6206 30 ja 6214 90. Kaikki kolme osaa esitetään tullille yhdessä vähittäismyyntiä
varten pakattuna.
Luokittelu perustuu 1 (XI jakson 14 huomautus) ja 6 yleisen tulkintasäännön soveltamiseen.
Katso myös luokittelusuositukset 6206 30/ 1 ja 6214 90/ 2.

Luokittelusuositus.

6204 62 90
Vaate, kangasta (sataprosenttista puuvillaa), alavartalon peittämään tarkoitettu, vyötäröltä polvien
yläpuolelle ulottuva, kummankin reiden erikseen verhoava, halkioton ja jonka sivuilla on taskut. Se
kiristetään vyötäröltä joustonauhalla ja etupuolelle ommellulla vetonauhalla, joka säädetään
vasemmalle suljettavalla soljella.
Tässä vaatteessa on lisäksi etupuolella valesepalus, johon on ommeltu vasemmalta oikealle
menevä kaitale (jäljittelee kiinnitystä). (Shortsit) (ks. kuva n:o 547) (*).
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Perusteet
Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön määräysten, 62. ryhmän
8 huomautuksen sekä CN-koodien 6204, 6204 62 ja 6204 62 90 nimiketekstien mukaan.
Valesepalus ja soljen kiinnityssuunta eivät riitä siihen, että vaate voitaisiin tunnistaa miesten ja
poikien vaatteeksi.
(*) Kuva on ainoastaan ohjeellinen.

Komission asetus (EY) N:o 1308/96, EYVL L 167, 6.7.1996, s. 19.
6204 63 18, housut
(tuulipusero; 6201 93 00)
Vähittäiskaupassa myytävä kahden vaatekappaleen muodostama asukokonaisuus, jossa on:
a) kevyt, väljä tuulipusero kudottua kangasta (100 prosenttia synteettistä tekokuitua), kolmesta
erivärisestä kankaasta valmistettu; siinä on vetonuoralla kiristettävä kaulus, pitkät ja väljät
hihat, pääntien etupuolella on vetoketjulla suljettava halkio, jossa on painonapeilla suljettava
suojaläppä, jonka vasen reuna peittää oikean. Puseron helmassa ja hihansuissa on joustavat
kappaleet, siinä on kauluksessa olevaan taskuun taitettava huppu, edessä on vetoketjulla
suljettava, suojaläpällä varustettu tasku (ks. kuva n:o 406 A) (*);
b) kevyet, vyötäröltä nilkkoihin ulottuvat housut kudottua kangasta (100 prosenttia synteettistä
tekokuitua), yksivärisestä kankaasta valmistetut, vyötäröltä joustonauhalla ja vetonuoralla
kiristettävät; lahkeiden suut ovat vetoketjulla ja tarranauhalla kiinnitettävät. Vaatteessa on
myös sisätaskut (ks. kuva n:o 406 B) (*).
Perusteet
Luokittelut määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön, XI jakson
14 huomautuksen, alaosan ollessa kyseessä 62. ryhmän 8 huomautuksen, sekä CN-koodien 6201,
6201 93 00, 6204 ja 6204 63 18 nimiketekstin mukaan.
Vaatteita ei voida luokitella verryttelypuvuksi, sillä niitä ei ulkonäöltään tai kankaan ominaisuuksien
puolesta voida pitää yksinomaan tai pääasiassa urheilukäyttöön tarkoitettuina.
(*) Kuvat ovat ainoastaan ohjeellisia.
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Komission asetus (ETY) N:o 645/89, EYVL L 71, 15.3.1989, s. 17. 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.
6204 63 18, housut
(tuulipusero; 6201 93 00)
Vähittäiskaupassa yhdessä pakkauksessa myytävä kahdesta vaatekappaleesta muodostuva
asukokonaisuus, jossa on:
a) kevyt, väljä tuulipusero kudottua kangasta (100 prosenttia synteettistä tekokuitua), jonka
yläosassa on vuori, kahdesta erivärisestä kankaasta valmistettu, siinä on kaulus ja se on
edestä kokonaan vetoketjulla avattava; vetoketjua reunustaa painonapeilla suljettava
suojaläppä, jonka vasen reuna peittää oikean, hihat ovat pitkät ja väljät ja niiden suissa on
joustonauha, helmassa on joustonauha, vaatteessa on vetonuoralla kiristettävä, kauluksen
tasolla olevaan vetoketjulla varustettuun taskuun taitettava huppu; vyötärön korkeudella on
kaksi suojaläpällä varustettua sisätaskua (ks. kuva n:o 407 A) (*);
b) kevyet, vyötäröltä nilkkoihin ulottuvat housut kudottua kangasta (100 prosenttia synteettistä
tekokuitua), yksivärisestä kankaasta valmistetut, vyötäröltä joustonauhalla ja vetonuoralla
kiristettävät; lahkeiden suut ovat vetoketjulla ja tarranauhalla kiinnitettävät. Vaatteessa on
myös kaksi sisätaskua (ks. kuva n:o 407 B) (*).
Perusteet
Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön, XI jakson
14 huomautuksen, alaosan ollessa kyseessä 62 ryhmän 8 huomautuksen, sekä CN-koodien 6201,
6201 93 00, 6204 ja 6204 63 18 nimiketekstin mukaan.
Vaatteita ei voida luokitella verryttelypuvuksi, sillä niitä ei ulkonäkönsä ja kankaan ominaisuuksien
(suojaa tuulelta ja sateelta) puolesta voida pitää yksinomaan tai pääasiassa urheilukäyttöön
tarkoitettuina.
(*) Kuvat ovat ainoastaan ohjeellisia.
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Komission asetus (ETY) N:o 645/89, EYVL L 71, 15.3.1989, s. 17. Muutettu komission asetuksella
(ETY) N:o 3694/91, EYVL L 350, 19.12.1991, s. 17. Muutettu komission asetuksella (EY) N:o
1179/2009, EUVL L 317, 3.12.2009, s. 1.
6204 63 18, kohta B
(kohta A; 6206 40 00)
Kahden vähittäismyyntiä varten pakatun vaatteen muodostama kokonaisuus, johon kuuluu:
A. Kiiltävästä yksivärisestä kudotusta kankaasta (100 % polyesteriä) valmistettu kevyt vaate, jossa
on tiukka kiinalaistyyppinen kaulus; vaate avautuu edestä osittain aina pääntien keskeltä
vasempaan kainaloon asti ja suljetaan napeilla ja nappilenkeillä siten, että oikea reuna peittää
vasemman. Kookkaat napit on tehty rullalle kierretystä kapeasta kudotusta nauhasta. Helma ja
hihansuut on päärmätty kangaskaistaleella, ne on pyöristetty ja niihin on tehty sivuhalkiot. Vaate
on leikkaukseltaan suora ja tarkoitettu peittämään vartalon yläosa lantiolle saakka. Vaatteen
etupuolella on koristeommeltu kuvio.
(pusero) (Ks. kuva n:o 632 A) (*).
B. Kevyestä kiiltävästä painokuviollisesta kudotusta kankaasta (100 % polyesteriä) valmistettu väljä
vaate, joka on tarkoitettu peittämään vartalon alaosa. Vaate ulottuu vyötäröltä nilkkoihin, peittää
erikseen molemmat jalat ja se on leikkaukseltaan suora. Siinä on vyötäröllä kuminauha mutta ei
halkiota, ja lahkeensuut on päärmätty yksivärisellä kankaalla, ne on pyöristetty ja niihin on tehty
sivuhalkiot.
(housut) (Ks. kuva n:o 632 B) (*).
Perusteet
Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön, XI jakson
14 huomautuksen ja 62 ryhmän 3 huomautuksen b kohdan ja 8 huomautuksen sekä CN-koodien
6204, 6204 63, 6204 63 18, 6206 ja 6206 40 00 nimiketekstin mukaan.
Vaatteita ei voida 62 ryhmän 3 huomautuksen b kohdan mukaan luokitella yhdistelmäasuksi, koska
kyseiset kaksi vaatekappaletta eivät ole valmistettu samasta kankaasta.
Vaatteita ei voida luokitella pyjamaksi, koska objektiivisten ominaisuuksiensa vuoksi niitä ei voida
katsoa käytettävän yksinomaan tai pääasiassa yöasuna.
Ks. myös nimikettä 6206 (puserot) koskevat yhdistetyn nimikkeistön selittävät huomautukset.
(*) Kuvat ovat ainoastaan ohjeellisia.
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Komission asetus (EY) N:o 728/2004, EUVL L 113, 20.4.2004, s. 3. Muutettu komission asetuksella
(EY) N:o 1179/2009, EUVL L 317, 3.12.2009, s. 1.
6204 63 90
Kolmesta erivärisestä kankaasta (100 % polyamidia) valmistettu vaate, joka peittää vartalon alaosan
ja ulottuu vyötäröltä puolireiteen peittäen kummankin säären erikseen, ja joka ei ole vyötäröstä
avattava. Vaate kiristetään vyötärön tasolla joustonauhalla ja liukuvalla nyörillä. Vaatteessa on avoin
sisätasku kummallakin puolella ja neulosta oleva sisähousu (65 % polyesteriä, 35 % puuvillaa), joka
on ommeltu vyötäröltä (shortsien tapaan) (katso valokuva nro 509) (*).
Perusteet
Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön, 62 ryhmän
8 huomautuksen toisen kohdan, sekä CN-koodien 6204, 6204 63 ja 6204 63 90 mukaisesti.
Tuotetta ei luokitella uimahousuiksi, koska vaatteen leikkauksen, ulkonäön sekä ilman kiinteää
sulkemisjärjestelmää olevien sivutaskujen vuoksi vaatetta ei voida pitää yksinomaan tai pääasiassa
uimahousuina käytettävänä.
(*) Valokuva on ainoastaan ohjeellinen.

Komission asetus (ETY) N:o 350/93, EYVL L 41, 18.2.1993, s. 7. Muutettu komission asetuksella
(EY) N:o 2126/2005, EUVL L 340, 23.12.2005, s. 33.
6205 20 00
Vartalon yläosan peittävä, leikkaukseltaan suora, kahdesta erivärisestä kankaasta (100 prosenttia
puuvillaa) ommeltu kevyt vaate, jossa on lähelle kaulaa tuleva pääntie, lyhyet hihat, kaksi taskua
rinnan korkeudella ja vetonuoralla varustettu huppu. Vaate on edestä kokonaan avattava ja suljetaan
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napituksella, jonka vasen reuna peittää oikean, hihansuissa ja helmassa on päärmäys (vapaa-ajan
paita) (ks. kuva n:o 462) (*).
Perusteet
Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön sekä CN-koodien 6205
ja 6205 20 00 nimiketekstien mukaan. Ks. myös harmonoidun järjestelmän selitykset, nimike 62.05.
(*) Kuva on ainoastaan ohjeellinen.

Komission asetus (EY) N:o 1176/91, EYVL L 114, 7.5.1991, s. 27.

6205 20 00
Vartalon yläosan peittävä, leikkaukseltaan suora, kevyt vaate, kangasta (100 prosenttia
puuvillaa), jossa on lähelle kaulaa tuleva pääntie, pitkät kalvosimilla varustetut hihat, kaksi taskua
rinnan korkeudella ja vetonuoralla varustettu huppu. Vaate on edestä kokonaan avattava ja suljetaan
napituksella, jonka vasen reuna peittää oikean. Siinä on myös päälleommellut koristekuviot taskujen
päällä sekä painokuvio takakappaleessa, helmassa on päärmäys (vapaa-ajan paita)
(ks. kuva n:o 463) (*).
Perusteet
Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön sekä CN-koodien 6205
ja 6205 20 00 nimiketekstien mukaan. Ks. myös harmonoidun järjestelmän selitykset, nimike 62.05.
(*) Kuva on ainoastaan ohjeellinen.

Komission asetus (EY) N:o 1176/91, EYVL L 114, 7.5.1991, s. 27.
6205 20 00
Vaate (100 % puuvillaa), peittää vartalon jalkoväliin saakka, yläosa kangasta, kaulus, pitkät, väljät
hihat, jotka sulkeutuvat ranteista painonapein ja kaksi taskua rinnan korkeudella. Edustassa on
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kaula-aukosta vyötärölle jatkuva avautuma, joka sulkeutuu painonappien avulla niin että vasen puoli
peittää oikean. Vaatteen alaosa vyötäröstä jalkoväliin on joustavaa neulosta ja jalkoväli suljetaan
painonapein (ks. kuva n:o 530) (*).
Perusteet
Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön, 62 ryhmän
8 huomautuksen ja CN-koodien 6205 ja 6205 20 00 nimiketekstin mukaan.
(*) Kuva on ainoastaan ohjeellinen.

Komission asetus (ETY) N:o 1966/94, EYVL L 198, 30.7.1994, s. 103.
6205 20 00
Kudotusta ruudullisesta kankaasta (100 % puuvillaa) valmistettu väljä, lyhythihainen vaate,
joka on leikkaukseltaan suora ja tarkoitettu peittämään ylävartalo aina lanteille saakka. Vaatteen
alaskäännetyt kaulukset on valmistettu eri kankaasta kuin muut osat. Hihansuissa ja vaatteen
helmassa on päärmeet. Helman päärmeessä kulkee ohut nyöri.
Vaatteessa on kaksi noin 7 cm:n mittaista sivuhalkiota. Vaate on kokonaan auki edestä ja se
napitetaan niin, että vasen reuna peittää oikean. Vaatteessa on kaksi sisäänupotettua vetoketjulla
suljettavaa rintataskua. (paita) (katso valokuva n:o 579) (*).
Perusteet
Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön, 62 ryhmän
8 huomautuksen sekä CN-koodien 6205 ja 6205 20 00 nimiketekstien mukaan.
Ohuella nyörillä ei ole erityistä merkitystä eikä se vaikuta millään tavalla vaatteen luokitteluun
miesten paitana.
(*) Valokuva on ainoastaan ohjeellinen.
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Komission asetus (EY) N:o 516/99, EYVL L 61, 10.3.1999, s. 16.

6206 30/ 1.
Naisten tunika (”Kameez”), jotka on väljästi istuva vaate ja valmistettu yhteen ommelluista paloista,
jotka ovat kudottua puuvillakangasta (väreinä vihreä ja keltainen). Se on hihaton, pääntie on avoin,
kankaaseen on ommeltu koristekuvioita, siinä on vuori, ja tunikan helmassa on kaistale
hopeanväristä kangasta.
Tunika on osa naisten asua nimeltään ”Shalwar-Kameez”, johon kuuluu myös pitkät housut (väriltään
vihreät) ja hartiahuivi (jonka väreinä on vihreää ja keltaista), jotka luokitellaan erikseen niitä
vastaaviin alanimikkeisiin 6204 62 ja 6214 90. Kaikki kolme osaa esitetään tullille yhdessä
vähittäismyyntiä varten pakattuna.
Luokittelu perustuu 1 (XI jakson 14 huomautus) ja 6 yleisen tulkintasäännön soveltamiseen.
Katso myös luokittelusuositukset 6204 62/1 ja 6214 90/2.
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Luokittelusuositus.
6206 30 00
Vartalon yläosan peittävä, vyötärön alapuolelle ulottuva kevyt hihaton vaate kangasta
(100 prosenttia puuvillaa), malliltaan muodikas, yksivärisestä kankaasta valmistettu. Siinä on pyöreä
pääntie ilman halkiota ja päälleommeltu tasku rinnan korkeudella (ks. valokuva n:o 408) (*).
Perusteet
Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön sekä CN-koodien 6206
ja 6206 30 00 nimiketekstin mukaan.
Ks. myös CN-koodin 6206 puseroita ja paitapuseroita koskeva selitys.
(*) Valokuva on ainoastaan ohjeellinen.
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Komission asetus (ETY) N:o 1012/90, EYVL L 105, 25.4.1990, s. 5.
6206 30 00
Vartalon yläosan peittävä, vyötärön alapuolelle ulottuva kevyt hyvin lyhythihainen vaate kangasta
(100 prosenttia puuvillaa), malliltaan muodikas, yksivärisestä kankaasta valmistettu. Siinä on pyöreä
pääntie, jossa on napituksella suljettava halkio vasemmalla olkapäällä (ks. kuva n:o 409) (*).
Perusteet
Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön sekä CN-koodien 6206
ja 6206 30 00 nimiketekstin mukaan.
Ks. myös CN-koodin 6206 puseroita ja paitapuseroita koskeva selitys.
(*) Kuva on ainoastaan ohjeellinen.

Komission asetus (ETY) N:o 1012/90, EYVL L 105, 25.4.1990, s. 5.
6206 30 00
Vartalon yläosan peittävä, vyötärön alapuolelle ulottuva kevyt hyvin lyhythihainen vaate kangasta
(100 prosenttia puuvillaa), malliltaan muodikas, yksivärisestä kankaasta valmistettu. Siinä on pyöreä
pääntie ilman halkiota ja etukappaleessa on sarja ompelemalla tehtyjä koristelaskoksia
(ks. kuva n:o 435) (*).
Perusteet
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Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön sekä CN-koodien 6206
ja 6206 30 00 nimiketekstin mukaan.
Ks. myös CN-koodin 6206 puseroita ja paitapuseroita koskeva selitys.
(*) Kuva on ainoastaan ohjeellinen.

Komission asetus (ETY) N:o 1012/90, EYVL L 105, 25.4.1990, s. 5.

6206 40 00
Vartalon yläosan peittävä, vyötärön alapuolelle ulottuva kevyt hihaton vaate kangasta
(100 prosenttia muuntokuitua), malliltaan muodikas, valmistettu kankaasta, jossa on erivärisiä
painettuja kuvioita. Siinä on pyöreä pääntie ilman halkiota (ks. kuva n:o 433) (*).
Perusteet
Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön sekä CN-koodien 6206
ja 6206 40 00 nimiketekstin mukaan.
Ks. myös CN-koodin 6206 puseroita ja paitapuseroita koskeva selitys.
(*) Kuva on ainoastaan ohjeellinen.

Komission asetus (ETY) N:o 1012/90, EYVL L 105, 25.4.1990, s. 5.

6206 40 00
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Vartalon yläosan peittävä, vyötärön alapuolelle ulottuva kevyt hihaton vaate kangasta
(100 prosenttia muuntokuitua), malliltaan muodikas, yksivärisestä kankaasta valmistettu. Siinä on
pyöreä pääntie ilman halkiota ja helmassa on kaksi sivuhalkiota (ks. kuva n:o 434) (*).
Perusteet
Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön sekä CN-koodien 6206
ja 6206 40 00 nimiketekstin mukaan.
Ks. myös CN-koodin 6206 puseroita ja paitapuseroita koskeva selitys.
(*) Kuva on ainoastaan ohjeellinen.

Komission asetus (ETY) N:o 1012/90, EYVL L 105, 25.4.1990, s. 5.
6206 40 00
Monivärisestä kankaasta valmistettu vaate (100 % polyesteriä), kevyt, pitkähihainen, joka peittää
vartalon yläosan ulottuen vyötärön alapuolelle. Vaatteessa on V:n muotoinen kauluksella varustettu
pääntie, vaate on kokonaan avattava edestä ja suljetaan napituksella, jonka oikea reuna peittää
vasemman. Lisäksi vaatteen hihansuissa on kolme koristenappia ja vyötärön korkeudella kaksi
joustavaa sivukiristettä (pusero) (ks. kuva n:o 516) (*).
Perusteet
Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön sekä CN-koodien 6206
ja 6206 40 00 nimiketekstin mukaan. Ks. myös yhdistetyn nimikkeistön koodiin 6206 liittyvät
selitykset.
(*) Kuva on ainoastaan ohjeellinen.

Komission asetus (ETY) 350/93, EYVL L 41, 18.2.1993, s. 7.
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6206 40 00, kohta a
(kohta b; 6204 59 10)
Kahden vaatteen muodostava sarja (setti) (100 prosenttia viskoosia). Vaatteet on tehty samasta
kevyesti laskostetusta, kevyestä, moniväriseksi koristekuvioidusta painetusta kankaasta. Kuviot ovat
erilaiset eri vaatteissa. Setti on yhdessä vähittäismyyntipakkauksessa ja koostuu
a) vartalon yläosan peittävästä vaatekappaleesta, jossa on lyhyet hihat ja joka ulottuu hieman
vyötärön alapuolelle. Kaula-aukko on avara, ilman pääntiestä alkavaa halkiota. Kaulaaukossa ja hihansuissa on kiristysnauhat. Vaatteen sisäpuolelle on ommeltu 2 cm:n välein
elastomeerilankoja,
ulottuen
rinnasta
vyötärölle
korostaen
laskosten
tehoa
(vinopoimukoristelu) (pusero),
b) vartalon alaosan peittävästä vaatekappaleesta, joka ulottuu polvien yläpuolelle. Se on
väljäksi muotoiltu vaate, jonka elastisessa vyötärössä on lisäksi vetonyöri (hame).
Perusteet
Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön, 62. ryhmän 3 (b) ja
8 huomautuksen ja 62. ryhmän 1 lisähuomautuksen mukaan sekä CN-koodien 6204, 6204 59 ja
6204 59 10, 6206 ja 6206 40 00 nimiketekstin mukaan.
Koska vaatteet ovat tyyliltään erilaiset (painetut koristekuviot, jotka ovat erilaiset eri vaatteissa), ne
on luokiteltava erikseen.
Komission asetus (EY) N:o 511/96, EYVL L 76, 26.3.1996, s. 9.
6206 40 00, kohta A
(kohta B; 6204 63 18)
Kahden vähittäismyyntiä varten pakatun vaatteen muodostama kokonaisuus, johon kuuluu:
A. Kiiltävästä yksivärisestä kudotusta kankaasta (100 % polyesteriä) valmistettu kevyt vaate, jossa
on tiukka kiinalaistyyppinen kaulus; vaate avautuu edestä osittain aina pääntien keskeltä
vasempaan kainaloon asti ja suljetaan napeilla ja nappilenkeillä siten, että oikea reuna peittää
vasemman. Kookkaat napit on tehty rullalle kierretystä kapeasta kudotusta nauhasta. Helma ja
hihansuut on päärmätty kangaskaistaleella, ne on pyöristetty ja niihin on tehty sivuhalkiot. Vaate
on leikkaukseltaan suora ja tarkoitettu peittämään vartalon yläosa lantiolle saakka. Vaatteen
etupuolella on koristeommeltu kuvio.
(pusero) (Ks. kuva n:o 632 A) (*).
B. Kevyestä kiiltävästä painokuviollisesta kudotusta kankaasta (100 % polyesteriä) valmistettu väljä
vaate, joka on tarkoitettu peittämään vartalon alaosa. Vaate ulottuu vyötäröltä nilkkoihin, peittää
erikseen molemmat jalat ja se on leikkaukseltaan suora. Siinä on vyötäröllä kuminauha mutta ei
halkiota, ja lahkeensuut on päärmätty yksivärisellä kankaalla, ne on pyöristetty ja niihin on tehty
sivuhalkiot.
(housut) (Ks. kuva n:o 632 B) (*).
Perusteet
Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön, XI jakson
14 huomautuksen ja 62 ryhmän 3 huomautuksen b kohdan ja 8 huomautuksen sekä CN-koodien
6204, 6204 63, 6204 63 18, 6206 ja 6206 40 00 nimiketekstin mukaan.
Vaatteita ei voida 62 ryhmän 3 huomautuksen b kohdan mukaan luokitella yhdistelmäasuksi, koska
kyseiset kaksi vaatekappaletta eivät ole valmistettu samasta kankaasta.
Vaatteita ei voida luokitella pyjamaksi, koska objektiivisten ominaisuuksiensa vuoksi niitä ei voida
katsoa käytettävän yksinomaan tai pääasiassa yöasuna.
Ks. myös nimikettä 6206 (puserot) koskevat yhdistetyn nimikkeistön selittävät huomautukset.

62-29

(*) Kuvat ovat ainoastaan ohjeellisia.

Komission asetus (EY) N:o 728/2004, EUVL L 113, 20.4.2004, s. 3. Muutettu komission asetuksella
(EY) N:o 1179/2009, EUVL L 317, 3.12.2009, s. 1.
6208 22 00
Vähittäismyyntiä varten pakattu kahden vaatekappaleen muodostama asukokonaisuus, jossa
on:
a) Kevyt ja erittäin väljä vaate, joka on valmistettu 0,5 mm paksusta, painokuviollisesta kiiltävästä
kudotusta "satiinikankaasta" (83 % polyesteriä ja 17 % puuvillaa). Vaatteessa on alaskäännetyt
kaulukset, se on leikkaukseltaan suora ja tarkoitettu peittämään ylävartalo lantion alapuolelle asti
(kokonaispituus 76 cm).
Vaatteessa on pitkät, väljät hihat, V-pääntie, se on edestä kokonaan auki ja suljetaan napeilla
siten, että oikea reuna peittää vasemman. Vaatteessa on myös paikkaommeltu rintatasku, kaksi
sivuhalkiota sekä kiiltävää yksiväristä kudottua "satiinikangasta" kauluksessa, hihasuissa ja
taskun yläosassa.
b) Kevyet, väljät housut, jotka on valmistettu 0,5 mm paksusta, kiiltävästä yksivärisestä kudotusta
"satiinikankaasta" (83 % polyesteriä, 17 % puuvillaa). Ne ovat leikkaukseltaan suorat ja ulottuvat
vyötäröltä nilkkoihin eikä niissä ei ole halkioita vyötäröllä. Vaate kiristetään vyötäröltä
kuminauhalla ja lahkeensuissa on päärme.
(pyjama) (katso valokuvat n:o 570 A ja 570 B) (*).
Perusteet
Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön, XI jakson
2 A alanimikehuomautuksen, 62 ryhmän 1 ja 8 huomautuksen sekä CN-koodien 6208 ja 6208 22 00
nimiketekstien mukaan.
Katso myös nimikettä 6208 21 00 ja 6208 29 00 koskevat yhdistetyn nimikkeistön selittävät
huomautukset
Kun otetaan huomioon vaatteiden:
–
–
–
–
–

yleinen ulkonäkö
hyvin väljä leikkaus
pitkät, väljät hihat
valmistukseen käytetty kiiltävä kudottu "satiinikangas"
ja niiden antama tietty mukavuus on ne luokiteltava pyjamana.

(*) Valokuvat ovat ainoastaan ohjeellisia.
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Komission asetus (EY) N:o 516/99, EYVL L 61, 10.3.1999, s. 16.
6208 22 00
Kevyt ja erittäin väljä vaate, joka on valmistettu 0,2 mm paksusta, painetusta kiiltävästä kudotusta
"satiinikankaasta" (87 % polyesteriä ja 13 % puuvillaa). Vaatteessa on alaskäännetyt kaulukset, se
on leikkaukseltaan suora ja sen päärmätty helma on pyöristetty. Vaate on tarkoitettu peittämään yläja alavartalo polvien yläpuolelle asti (kokonaispituus 95 cm).
Vaatteessa on pitkät, väljät hihat, V-pääntie, se on edestä kokonaan auki ja suljetaan napeilla siten,
että oikea reuna peittää vasemman. Vaatteessa on lisäksi paikkaommeltu rintatasku sekä kiiltävää
yksiväristä kudottua "satiinikangasta" kauluksessa, hihansuissa ja taskun yläosassa.
(yöpaita) (katso valokuva n:o 569) (*).
Perusteet
Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön, XI jakson
2 A alanimikehuomautuksen, 62 ryhmän 1 ja 8 huomautuksen sekä CN-koodien 6208 ja 6208 22 00
nimiketekstien mukaan.
Kun otetaan huomioon vaatteen:
– yleinen ulkonäkö
– hyvin väljä leikkaus
– pitkät, väljät hihat
– pyöristetty helma
– valmistukseen käytetty painettu kiiltävä kudottu "satiinikangas"
– ja sen antama tietty mukavuus
on se luokiteltava yöpaitana.
(*) Valokuva on ainoastaan ohjeellinen.
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Komission asetus (EY) N:o 516/99, EYVL L 61, 10.3.1999, s. 16.
6209 20 00, kohta a
(kohta b; 6302 60 00)
6209 20 00, kohta c
Pyyheliinafroteesta tai sen kaltaisesta kudotusta froteekankaasta (100 % puuvillaa) valmistettu
vähittäismyyntiin tarkoitetussa pakkauksessa oleva tekstiilitavaroista muodostuva kokonaisuus,
johon kuuluu:
a) vauvan käytettäväksi tarkoitettu suorakaiteenmuotoinen tuote, jonka yhdellä sivulla olevaan
huppuun on applikoitu koristekuvio. Vaatteen kahdessa kulmassa on nyörit, jotka on tarkoitettu
solmittavaksi vyötärön korkeudelle (kylpykaapu) (ks. kuva n:o 466 A) (*),
b) suorakaiteen muotoinen pesukinnas (ks. kuva n:o 466 B) (*),
c) leukalappu, jossa on kaksi niskan korkeudelle solmittavaksi tarkoitettua nyöriä
(ks. kuva n:o 466 C) (*).
Perusteet
Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön sekä CN-koodien 6209,
6209 20 00, 6302 ja 6302 60 00 nimiketekstin mukaan.
Ks. myös nimikkeistön 3 b yleisen tulkintasäännön X b alakohtaan liittyvät harmonoidun järjestelmän
selitykset. Tätä tekstiilituotekokonaisuutta ei voida pitää asustekokonaisuutena.
(*) Kuvat ovat ainoastaan ohjeellisia.

Komission asetus (ETY) 1911/92, EYVL L 192, 11.7.1992, s. 23.
6210 40 00, kohta a
(kohta b; 6202 93 00)
Vähittäismyyntiä varten pakattu kahden vaatekappaleen muodostama asukokonaisuus, jossa
on:
a) Kahdesta kankaasta (sataprosenttista, muovilla päällystettyä nylonia, päällyste paljain silmin
nähtävissä) valmistettu kaksivärinen vaate, joka on kevyt ja väljä ja joka on tarkoitettu peittämään
ylävartalon ja joka ulottuu reiden puolivälin yläpuolelle. Sen kokonaan avattava etuosa suljetaan
vetoketjulla, jonka päällä on painonapeilla varustettu, vasemmalta oikealle suljettava suojakaitale.
Tässä vaatteessa on lisäksi kiinnitetty pystykaulus ja kiristysnauhallinen huppu, joka voidaan
panna kauluksessa olevaan taskuun, pitkät hihat, jotka kiristetään suista, ja kaksi vetoketjulla
suljettavaa, upotettua taskua etupuolella.
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Siinä on lisäksi kiristysnauhalla kiristettävä kaulus, vyötärö ja alareuna, Velcro-tarranauha
kauluksessa ja hihansuissa, osittainen vuori vaatteen yläosassa (sataprosenttista nylonia), päälle
ommeltu koriste vasemmassa hihassa ja koruommeltu tunnus rinnassa. (ks. kuva n:o 545 A) (*).
b) Kahdesta kankaasta (sataprosenttista nylonia) valmistettu kaksivärinen vaate, joka on kevyt ja
väljä ja joka on tarkoitettu peittämään ylävartalon ulottuen reiden puolivälin yläpuolelle ja jonka
kokonaan avattava etuosa suljetaan vetoketjulla.
Siinä on pitkät hihat, joiden suissa on neulosta oleva resori, vakosamettinen, kiinnitetty kaulus ja
kaksi vetoketjulla suljettavaa, upotettua taskua etupuolella. Tässä vaatteessa on lisäksi
koruommeltu tunnus etupuolella, vetonauhakiristys vyötäröllä ja toppavuori, jossa on sisätasku.
(ks. kuva n:o 545 B) (*).
Molempia vaatteita voidaan käyttää erikseen, mutta ne voidaan yhdistää Velcro-tarranauhalla
kauluksesta, sisäpuolella olevilla painonapeilla hihansuista ja vetoketjulla edestä.
Perusteet
Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön, XI jakson
14 huomautuksen, 62. ryhmän 5 huomautuksen vaatteen a kohdalla, 62. ryhmän 8 huomautuksen
sekä CN-koodien 6202, 6202 93 00, 6210 ja 6210 40 00 nimiketekstien mukaan.
(*) Kuvat ovat ainoastaan ohjeellisia.

Komission asetus (EY) N:o 1308/96, EYVL L 167, 6.7.1996, s. 19. Muutettu komission asetuksella
(EY) N:o 1179/2009, EUVL L 317, 3.12.2009, s. 1.
6210 40 00
Yksivärisestä 0,3 mm:n paksuisesta kudotusta kankaasta (100 % polyesteriä) valmistettu vaate,
joka on tarkoitettu peittämään alavartalo vyötäröltä nilkkoihin, jossa on musta vuori ja etupuolella
vetoketju, jossa on suojakaistale, joka suljetaan napeilla siten, että vasen reuna peittää oikean.
Vaatteessa on olkaimet ja kaksi kiristintä vyötäröllä, Lisäksi vaatteessa on lahkeiden suissa
vetoketjun avulla suljettavat halkiot, jotka voidaan lisäksi kiristää Velcro-tarranauhoilla.
Kankaaseen on etupuolelle lahkeen alaosaan ja takataskun alapuolelle painettu kuvio ja kankaan
sisäpuoli on päällystetty huokoisella muovikerroksella, joka on paljain silmin nähtävissä.
(hiihtohousut) (ks. kuva n:o 564) (*).
Perusteet
Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön, 59 ryhmän
2 huomautuksen (a) (5) kohdan, 62 ryhmän 5 ja 8 huomautuksen sekä CN-koodien 6210, ja
6210 40 00 nimiketekstien mukaan.
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Kun otetaan huomioon tekstiilin paksuus (noin 0,2 mm ja muovikerroksen paksuus vain 0,1 mm),
vahvuus, lujuus, tiivis kudonta ja sen käyttö kankaan päällyspuolen materiaalina, tekstiili antaa
vaatteelle se olennaisen luonteen (eikä sen vuoksi ole ainoastaan vahvikkeena).
Katso myös 39 ryhmää koskevat harmonoidun järjestelmän selitykset, yleisohjeet (muovin ja
tekstiiliaineen yhdistelmät).
(*) Kuva on ainoastaan ohjeellinen.

Komission asetus (EY) N:o 1458/97, EYVL L 199, 26.7.1997, s. 11.

6210 50/ 1.
Naisten vaate, joka on 100 % kudottua nailonkangasta. Sen ulkopinta on päällystetty muovilla
(polyuretaani), mutta päällystystä ei ole paljain silmin havaittavissa. Sisäpinta, jossa on vuori 100 %
kudottua nailonkangasta, on petetty muovikerroksella, joka on paljain silmin havaittavissa.
Vaatteessa on kaulus, taskut ja irrotettava huppu, joka on kiinnitetty vaatteeseen vetoketjulla,
painonapeilla ja yhteen tarttuvilla tarranauhoilla (Velcro). Vaatteen alareunassa on kiristysnyöri.
Vaate suljetaan edestä oikea puoli vasemman päälle vetoketjulla, joka on piilossa tarranauhoilla
(Velcro) paikoillaan pysyvän reunuskaistaleen alla.
Vaate on suunniteltu kiinnitettäväksi sisäpuolisella vetoketjulla toiseen naisten vaatteeseen. Tätä
vaatetta voidaan myös käyttää yksinään. Nämä kaksi vaatekappaletta esitetään tullille yhdessä.
Luokittelu perustuu 1 (XI jakson 14 huomautus, 59 ryhmän 2 huomautuksen a kohta), 62
ryhmän 5 ja 8 huomautus) ja 6 yleisen tulkintasäännön soveltamiseen.
Katso myös luokittelusuositus 6102 30/1.
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Luokittelusuositus.
6112 ja 6211
Jotta verryttelypuvut, joissa ylävartalon peittämään tarkoitettu vaatekappale on edestä kokonaan
avattava, voitaisiin luokitella CN-koodeihin 6112 ja 6211, niiden on oltava varustettuja vetoketjulla,
painonapeilla tai tarranauhatyyppisellä kiinnityksellä. Tämän vaatekappaleen ollessa edestä
ainoastaan osittain avattava se voidaan sulkea myös kaikilla muunlaisilla napeilla, jos halkio ei ole
pitempi kuin kolmannes vaatteen pituudesta kaula-aukosta mitattuna.
Komission asetus (ETY) N:o 424/89, EYVL L 49, 21.2.1989, s. 18.

6211 33/ 1.
Värikuula-ammunnassa käytettäviksi tarkoitetut housut, joiden päällinen on pääasiassa
kudottua kangasta (70 % polyesteriä ja 30 % nailonia), joka on päällystetty vettähylkivällä paljaalle
silmälle näkymättömällä kerroksella. Housuissa on verkkoneulosta haaroissa ja reisien sisäsivulla,
kuminen kiristin takana vyötäröosan pitämiseksi paikoillaan, polvien yläpuolella olevat
liikkumaväljyyttä antavat laskokset, tuuletusaukot, läpällä suojattu vetoketjuhalkio edessä (vasen
reuna peittää oikean), säädettävä kiinteä vyö, upotetut sivutaskut ja paikkataskut lahkeissa.
Housujen haaroissa ja polvissa on vähäiset tekstiilitoppaukset jotka suojaavat käyttäjää naarmuilta
ja värikuulilta.
Luokittelu perustuu 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön soveltamiseen (ryhmän 62 huomautus 8 ja
ryhmän 54 huomautus 1).
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Luokittelusuositus.

6211 33 10
Hihattoman vaatteen muotoinen sovitettu tavara, joka on tarkoitettu peittämään kehon yläosa ja
joka ulottuu lantion alapuolelle. Tavara koostuu kolmesta kappaleesta, jotka on ommeltu yhteen.
Kussakin kappaleessa on kolme kerrosta, joista kaksi ulkokerrosta on tekokuiduista (nailonista)
kudottua tekstiilikangasta. Säteilyltä suojaava sisäkerros on valmistettu antimonijauheen,
volframijauheen ja polymeerin sekoituksesta. Kolme kerrosta on ommeltu yhteen päällysnauhalla
koko reunan pituudelta.
Vasemmalla etukappaleella peitetään oikea etukappale kokonaan. Ne kiinnitetään edessä yhteen
pystysuorassa olevilla kahdella pitkällä, leveällä tarranauhalla ja olkapäissä kahdella lyhyemmällä
tarranauhalla. Etukiinnityksen apuna on oikealla puolella kolme kiinnityssolkea. Tavaran kaulaaukko on pyöreä, sen vasemmalla puolella on rintatasku ja siinä on pehmustetut olkapäät.
(työssä tai ammatissa käytettävä suojavaate)
(Ks. valokuvat nro 659 A ja B) (*)
Perusteet
Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön, XI jakson 7
huomautuksen f alakohdan, 62 ryhmän 8 huomautuksen sekä CN-koodien 6211, 6211 33 ja 6211
33 10 nimiketekstien perusteella.
Tavara on tarkoitettu suojaamaan röntgensäteilyltä ammatin harjoittamisen aikana. Sitä on pidettävä
työssä tai ammatissa käytettävänä vaatteena, koska se on suunniteltu käytettäväksi yksinomaan tai
pääasiassa muun vaatetuksen ja/tai henkilöiden suojana työssä, ammatin harjoittamisessa tai
kotitaloustehtävissä (ks. selittävät huomautukset Euroopan unionin yhdistettyyn nimikkeistöön, 62
ryhmä, yleisohjeet, 4 kohta).
Säteilynsuojapuvut luokitellaan XI jakson nimikkeeseen 6210 (ks. myös harmonoidun järjestelmän
selitykset, nimike 6210, toinen kohta). Koska tavara ei kuitenkaan ole valmistettu nimikkeen 5602,
5603, 5903, 5906 tai 5907 kankaista, luokittelu kyseiseen nimikkeeseen ei tule kyseeseen.
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Kun otetaan huomioon se, että tavara on ulkonäöltään tunnistettavissa vaatteeksi, sekä tavaran
muoto ja kahden ulkokerroksen valmistuksessa käytetty tekstiiliaine, luokittelu tavaran sisäkerroksen
perusteella ei tule kyseeseen. Näin ollen tavaraa ei voida luokitella CN-koodiin 8110 90 00.
Sen vuoksi tavara on luokiteltava CN-koodiin 6211 33 10 työssä tai ammatissa käytettäväksi
vaatteeksi.
(*) Valokuvat ovat ainoastaan ohjeellisia.
659 A

659 B

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 298/2012, EUVL L 99, 5.4.2012, s. 12.

6211 42 90
Yksiosainen, vartalon ylä- ja alaosan peittävä, polvien alapuolelle ulottuva, kummankin säären
erikseen verhoava, vyötäröltä poimutettu vaate, kangasta (100 prosenttia puuvillaa). Siinä on
lyhyet hihat sekä kaksi sisätaskua lantion korkeudella ja yksi päälleommeltu tasku rinnan
korkeudella. Vaatteessa on kaulus ja edessä napeilla suljettava halkio, jonka oikea reuna peittää
vasemman. (Ks. kuva n:o 457) (*).
Perusteet
Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1 ja 6 yleisen
tulkintasäännön sekä CN-koodien 6211, 6211 42 ja 6211 42
90 nimiketekstin mukaan.
(*) Kuva on ainoastaan ohjeellinen.
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Komission asetus (ETY) N:o 2507/91, EYVL L 233, 22.8.1991, s. 9.
6211 42 90
Pehmustettu tekstiilitavara, joka koostuu kahdesta kudottua tekstiiliainetta olevasta
kerroksesta (100 % puuvillaa), jotka on tikattu yhteen pehmustevälikerroksen kanssa.
Tämä sovitettu tavara on koottu ompelemalla, ja sillä on seuraavat ominaispiirteet:
Tavara on noin 90 cm pitkä ja siinä on tiukka pääntie. Siinä on edessä noin 68 cm:n pituinen
vetoketjullinen halkio. Vyötärön kohdalla on joustava kiristin. Tavaran yläosassa on kädentiet, ja
sivut ja alaosa ovat täysin suljetut. Vaatteen yläosa on leikattu vartaloa myötäileväksi.
(Lasten potkupussi)
(Ks. valokuva n:o 640) (*).
Perusteet
Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön määräysten, XI jakson
7 huomautuksen, 62 ryhmän 8 huomautuksen sekä CN-koodien 6211, 6211 42 ja 6211 42 90
nimiketekstien mukaisesti.
62 ryhmän 4 huomautuksen a kohdan mukaan tätä tavaraa ei voida pitää vauvanvaatteena, koska
se on tarkoitettu yli 86 cm:n pituisille pikkulapsille. Tästä syystä sitä ei voida luokitella nimikkeeseen
6209.
Ottaen huomioon nimikettä 6111 koskevat CN:n selittävät huomautukset, jonka mukaan vauvojen
potkupussit, joissa on hihat tai kädentiet, ovat vaatteita, tarkasteltavana olevaa tavaraa, joka on
suunniteltu samanlaiseksi kuin vauvoille tarkoitetut tavarat (yläosa leikattu vaatteen muotoon), mutta
on kooltaan suurempi, on myös pidettävä vaatteena.
Yläosan leikkauksen vuoksi tavaraa pidetään XI jakson vaatteena eikä vuodevarusteena tai sen
kaltaisena sisustustavarana. Tämän vuoksi luokittelu nimikkeeseen 9404 ei ole mahdollinen.
Koska vaatteita koskevissa ryhmissä ei ole erillistä nimikettä tällaiselle tavaralle, se on luokiteltava
”muuksi vaatteeksi”.
(*) Valokuvat ovat ainoastaan ohjeellisia.
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Komission asetus (EY) N:o 651/2007, EUVL L 153, 14.6.2007, s. 3.
6211 43 90
Yksiosainen, vartalon ylä- ja alaosan peittävä, nilkkoihin ulottuva, kummankin säären erikseen
verhoava, lyhythihainen, lantion korkeudella olevilla sisätaskuilla varustettu vaate, kangasta
(100 prosenttia synteettikuitua). Vaatteessa on kaulus ja edessä napeilla suljettava halkio, jonka
oikea reuna peittää vasemman. Vaatteeseen kuuluu myös samasta kankaasta valmistettu solmittava
vyö (ks. kuva n:o 456) (*).
Perusteet
Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön sekä CN-koodien 6211,
6211 43 ja 6211 43 90 nimiketekstin mukaan.
(*) Kuva on ainoastaan ohjeellinen.
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Komission asetus (ETY) N:o 2507/91, EYVL L 233, 20.8.1991, s. 9.
6211 43 90
Kudotusta kaksivärisestä synteettikankaasta (100 prosenttia nailonia) valmistettu vaate, joka
peittää ylävartalon lanteille saakka. Siinä on V-pääntie, se on kokonaan avattavissa edestä ja
suljettavissa vetoketjulla, sen helmassa on kuminauhakiristin ja se on hihaton. Avarien
hihanaukkojen alareunassa kulkee osittain kuminauha. Vaatteessa on tarrakiinnityksellä suljettava
päällystasku, vyölenkit ja sulkimella varustettu säädettävä vyö.
Vaate on kokonaan vuorattu. Se muodostuu kahdesta etukappaleesta ja yhdestä takakappaleesta,
joiden nurja puoli on tehty huokoisesta muovista. (muu vaate) (katso valokuva n:o 582) (*).
Perusteet
Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön, 62 ryhmän
8 huomautuksen sekä CN-koodien 6211, 6211 43 ja 6211 43 90 nimiketekstien mukaan.
Katso myös nimikettä 6211 koskevat harmonoidun järjestelmän selitykset.
Vaatetta ei voida objektiivisten ominaisuuksiensa vuoksi luokitella nimikkeen 6307 pelastusliivinä.
(*) Valokuvat ovat vain ohjeellisia.

Komission asetus (EY) N:o 1218/1999, EYVL L 148, 15.6.1999, s. 9.
6211 43 90
Yksivärisestä, hyvin ohuesta, kevyestä ja läpikuultavasta kudotusta tekokuitukankaasta
(100 prosenttia polyesteriä) valmistettu, pohkeisiin ulottuva vaate (pituus takaa mitattuna noin
128 cm).
Vaatteessa on kauluskäänne, kapeat pitkät hihat, etuhalkio koko pituudelta, ja se napitetaan
kauluksesta suunnilleen vyötäröön asti siten, että oikea reuna peittää vasemman. Vaate on vuoriton.
Suora helma ja hihansuut on käännetty ja ommeltu päärmeeksi.
Vaate koostuu kolmesta pituussuunnassa yhteenommellusta kappaleesta (kaksi etukappaletta ja
yksi takakappale). Lisäksi siinä on takana kaksi lapaluista vyötärölle ulottuvaa muotolaskosta ja
edessä kaksi rinnasta vyötärölle ulottuvaa muotolaskosta.
(muu vaate) (Ks. valokuva n:o 613) (*).
Perusteet
Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön, 54 ryhmän
1 huomautuksen ja 62 ryhmän 1 ja 8 huomautuksen sekä CN-koodien 6211, 6211 43 ja 6211 43 90
nimiketekstien mukaisesti.
Koska hyvin ohut, kevyt, läpikuultava materiaali ei suojaa säältä, kyseessä ei ole nimikkeeseen 6202
kuuluva takki.

62-40

Katso myös harmonoidun järjestelmän nimikkeen 6101 selitykset.
Vaikka vaate ulottuu pohkeisiin saakka, sitä ei voi käyttää ilman toista, alavartalon peittävää vaatetta,
koska napitus ei ulotu haarojen alapuolelle. Kyseessä ei sen vuoksi ole leninki.
Katso myös yhdistetyn nimikkeistön alanimikkeiden 6104 41 00 – 6104 49 00 selitykset.
Koska vaate on niin pitkä, että se ulottuu pohkeisiin saakka, sitä ei voida luokitella nimikkeen 6206
paitapuseroksi.
Katso myös yhdistetyn nimikkeistön nimikkeen 6106 selitykset.
(*) Valokuva on ainoastaan ohjeellinen.

Komission asetus (EY) N:o 2064/2001, EYVL L 278, 23.10.2001, s. 3.
6212 10/ 1.
Kevyttä neulosta oleva naisten tai tyttöjen vaate (90 % polyamidia, 10 % elastaania), peittää
vartalon yläosan ja ulottuu rintojen alapuolelle. Vaatetta pidetään ihoa vasten alusvaatteena; siinä
on V-muotoinen kaula-aukko, kupit toisistaan erottava ompele ja ohuet olkaimet, joihin on lisätty
elastiset nauhat. Myös vaatteen alaosassa on elastinen noin 20 mm leveä vartaloa myötäilevä
nauha. Vaate tukee vartaloa.
Luokittelu perustuu 1 yleisen tulkintasäännön soveltamiseen.

Luokittelusuositus.
6212 10 90

62-41

Naisten ja tyttöjen käyttöön tarkoitettu kevyt yksivärinen tavara, neulosta (86 % nailonia,
14 % elastaania), tarkoitettu pidettäväksi ihoa vasten, juuri rinnan alle ulottuva, kapein säädettävin
olkaimin. Vaatteessa on edessä ja takana syvä pääntie ilman halkiota. Pääntiehen ja kainaloiden
kohdalle on ommeltu neulosta olevat nauhat.
Vaatteessa on joustavuudeltaan vaihtelevaa neulosta olevat sivukappaleet ja edessä joustava
vahvike.
Aivan rinnan alapuolella on sisäpuolelta vahvistettu ommel, joka noudattelee rinnan muotoa.
Vaatteen alareunaa kiertää noin 2 cm:n levyinen joustava nauha, jolla varmistetaan, että vaate
myötäilee tiiviisti kehoa.
(Rintaliivit) (Ks. valokuva nro 615) (*).
Perusteet
Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön, 61 ryhmän
2 huomautuksen a kohdan sekä CN-koodien 6212, 6212 10 ja 6212 10 90 nimiketekstien mukaisesti.
Edessä oleva joustava vahvike, joka kokoaa kankaan yhteen ja myötävaikuttaa kuppien kuperaan
muotoon, erottaa rinnat toisistaan tavalla, joka on ominaista rintaliiveille.
Ommel noudattaa rinnan muotoa ja kokoaa kankaan kupin muotoon.
Tämä vaatteen sisäpuolelta vahvistettu ommel toimii kovikkeena, joka yhdessä joustavien
sivukappaleiden kanssa tukee kehoa rintaliiveiltä edellytetyllä tavalla harmonoidun järjestelmän
nimikkeen 6212 selitysten ensimmäisen kappaleen mukaisesti.
(*) Valokuva on ainoastaan ohjeellinen.

Komission asetus (EY) N:o 471/2002, EYVL L 75, 16.3.2002, s. 13.
6212 10 90
Kahdesta erivärisestä tekokuitua olevasta neuloksesta valmistettu vaate. Neulokset soveltuvat
uimapukuihin. Vaate on tarkoitettu puettavaksi ihoa vasten, se ulottuu juuri poven alapuolelle ja siinä
on kaksi muotoiltua, kaarituettua, ohuesti topattua kuppia.
Vaatteessa on ohuet irrotettavat olkaimet. Se suljetaan takaa soljella. Vaatteen takaosan
sisäpuolella on itsekiinnittyviä kaistaleita, jotka kiinnittyvät vaatteen kantajan selkään ja pitävät
vaatetta paikoillaan yhdessä olkainten ja kaarituettujen, muotoiltujen kuppien kanssa.
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(bikinin yläosan tyyliset rintaliivit)
(Ks. kuvat 640 A ja 640 B) (*).
Perusteet
Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön määräysten, 61 ryhmän
2 huomautuksen a kohdan ja CN-koodien 6212, 6212 10 ja 6212 10 90 nimiketekstien mukaisesti.
Vaikka vaate vaikuttaa yleisilmeeltään, leikkaukseltaan ja kangaslaadultaan kaksiosaisen
uimapuvun (bikinit) yläosalta, sitä ei voida luokitella nimikkeeseen 6112 (uimapuvut), koska
vaatteeseen ei kuulu ”kaksiosaisen uimapuvun” alaosaa. Katso myös nimikkeen 6112 HS-selitysten
C kohta.
Lisäksi vaate ei ole yhdistetyn nimikkeistön 2 yleisen tulkintasäännön a alakohdassa tarkoitettu
nimikkeen 6112 ”epätäydellinen tavara”, sillä vaatteella ei ole täydellisen tavaran (eli kaksiosainen
uimapuvun) olennaisia ominaisuuksia, koska sitä ei voida yksinään käyttää uima-asuna.
Vaate luokitellaan nimikkeen 6212 rintaliiveiksi, koska kyseiseen nimikkeeseen kuuluvat kaikenlaiset
rintaliivit. Katso nimikkeen 6212 HS-selitysten toisen kappaleen 1 kohta. Kaksi kaarituettua,
muotoiltua, topattua kuppia ovat tyypillisiä perinteisissä rintaliiveissä. Vaate on vaatteen kantajan
selkään itsekiinnittyvine kaistaleineen ja irrotettavine olkaimineen tai niitä ilman käytettynä
eräänlainen ”kehoa tukevaksi suunniteltu vaatekappale”. Katso myös nimikettä 6212 koskevien
HS-selitysten ensimmäinen kappale.
(*) Kuvat ovat ainoastaan ohjeellisia.

Komission asetus (EY) N:o 1178/2007, EUVL L 264, 10.10..2007, s. 3.
6212 10 90

62-43

Tavara muodostuu kahdesta muotoillusta pehmeästä solumuovikupista, joiden molemmat
pinnat on päällystetty neuloksella. Kupeissa on neulottu reunusnauha vahvistamassa niiden
ovaalia muotoa. Kupit on kiinnitetty toisiinsa magneettisella metallikiinnittimellä.
Kummankin kupin sisäpuolella on muovikelmulla suojattu kiinnittyvä pinta. Kun muovikelmu
poistetaan, kupit kiinnittyvät pinnan avulla suoraan rintojen ihoon.
Tavara on tarkoitettu puettavaksi ihoa vasten.
(rintaliivi)
(Ks. kuvat 643A ja 643B) (*).
Perusteet
Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön määräysten, 59 ryhmän
2 huomautuksen a kohdan 5 kohdan, 61 ryhmän 2 huomautuksen a kohdan ja CN-koodien 5903,
6212, 6212 10 ja 6212 10 90 nimiketekstien mukaisesti.
Koska kuppien solumuoviin on yhdistetty molemmin puolin tekstiilikangas, tekstiilikankaan katsotaan
toimivan muunakin kuin pelkästään 59 ryhmän 2 huomautuksen a kohdan 5 alakohdassa
tarkoitettuna vahvisteena; se antaa kuppien yhdistemateriaalille tekstiilin olennaisen luonteen, mistä
syystä sitä pidetään vaatekappaleen perusaineosana. (Ks. myös harmonoidun järjestelmän
selitysten 39 ryhmää koskevien yleisohjeiden kohtaa: ”Muovin ja tekstiiliaineen yhdistelmät”, d
alakohta ja seitsemäs kappale). Tavara on siis XI jaksoon kuuluva tekstiilitavara eikä
alanimikkeeseen 3926 20 kuuluva muovinen vaate.
Tavaralla on rintaliivin ominaispiirteet eli ovaalinmuotoiset, muotoillut, solumuoviset kupit, jotka on
vahvistettu reunoista ja jotka yhdessä metallikiinnittimen kanssa pitävät rintoja paikoillaan.
Tavanomaisten, vartalon ympäri selkäpuolelle ulottuvien, kaistaleiden sijasta vaatekappale pysyy
vartalolla kuppien sisäpuolella olevan kiinnityspinnan avulla. Koska solumuovikupit ovat paksuja, ne
tukevat kohottamalla rintoja, kun ne on kiinnitetty rintojen alaosaan. Kun tavara puetaan päälle,
kuppien yläosa kiinnitetään lisäksi mahdollisimman korkealle rintojen yläpuoliseen ihoon, jolloin
kuppien sisällä olevat rinnat kohoavat ja saavat tukea. Tavara on siis eräänlainen harmonoidun
järjestelmän nimikettä 6212 koskevien selitysten ensimmäisessä kohdassa tarkoitettu ”kehoa
tukevaksi suunniteltu vaatekappale”. Lisäksi tämä tavara on tarkoitettu puettavaksi ihoa vasten kuten
muutkin rintaliivit.
Tämä tavara luokitellaan nimikkeeseen 6212 kuuluvaksi rintaliiviksi, koska tähän nimikkeeseen
kuuluvat kaikenlaiset rintaliivit (ks. myös harmonoidun järjestelmän nimikettä 6212 koskevien
selitysten 2 kohdan 1 alakohta).
(*) Kuvat ovat ainoastaan ohjeellisia.
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Komission asetus (EY) N:o 155/2008, EUVL L 48, 22.2.2008, s. 12.
6212 10 90
Monivärisestä tekokuituneuloksesta valmistettu vaate. Neulos soveltuu uimapukuihin.
Vaate on tarkoitettu puettavaksi ihoa vasten ja se ulottuu juuri poven alapuolelle.
Kaksi kolmionmuotoista tekstiilikankaan palasta muodostavat vaatetta käytettäessä rinnoille kupit.
Molemmat kolmiot on vuorattu yksivärisellä neuloksella ja päärmätty kaikilta kolmelta sivulta.
Alareunan päärme muodostaa kujan, jonka läpi on pujotettu joustava tekstiilinauha. Kummankin
kolmion suippoon yläreunaan on ommeltu kiinni joustava tekstiilinauha. Vaatetta käytettäessä
pystysuorat joustavat nauhat sidotaan niskan taakse ja vaakasuora joustava nauha selän taakse.
(rintaliivit)
(Ks. kuvat 644 A, 644 B ja 644 C) (*).
Perusteet
Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön määräysten, 61 ryhmän
2 huomautuksen a kohdan ja CN-koodien 6212, 6212 10 ja 6212 10 90 nimiketekstien mukaisesti.
Vaikka vaate vaikuttaa yleisilmeeltään, leikkaukseltaan ja kangaslaadultaan kaksiosaisen
uimapuvun (bikinit) yläosalta, sitä ei voida luokitella nimikkeeseen 6112 (uimapuvut), koska
vaatteeseen ei kuulu ”kaksiosaisen uimapuvun” alaosaa. Katso myös nimikkeen 6112 HS-selitysten
C kohta.
Lisäksi vaate ei ole yhdistetyn nimikkeistön 2 yleisen tulkintasäännön a alakohdassa
tarkoitettunimikkeen 6112 mukainen ”epätäydellinen tavara”, sillä vaatteella ei ole täydellisen
tavaran (eli kaksiosainen uimapuvun) olennaisia ominaisuuksia, koska sitä ei voida yksinään käyttää
uima-asuna.
Vaatekappaleella on rintaliivien ominaispiirteet, sillä vaatetta käytettäessä kaksi kolmionmuotoista
kangaspalaa muodostavat tekstiilinauhojen avulla kupit rintoja varten. Kun vaakasuorat ja
pystysuorat nauhat sidotaan tiukasti vartalon ympäri, vaate kohottaa ja tukee rintoja. Vaatekappale
on siis eräänlainen nimikkeen 6212 HS-selitysten ensimmäisessä kohdassa tarkoitettu ”kehoa
tukevaksi suunniteltu vaatekappale”.
Lisäksi tämä vaatekappale on tarkoitettu puettavaksi ihoa vasten kuten muutkin rintaliivit.
Vaatekappale luokitellaan nimikkeeseen 6212 kuuluviksi rintaliiveiksi, koska tähän nimikkeeseen
kuuluvat kaikenlaiset rintaliivit (ks. nimikkeen 6212 HS-selitysten 2 kohdan 1 alakohta).
(*) Kuvat ovat ainoastaan ohjeellisia.
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Komission asetus (EY) N:o 1028/2008, EUVL L 278, 21.10.2008, s. 3.

6212 10 90
Neulosta olevat rintaliivit (61 % nailonia, 20 % elastaania, 12 % puuvillaa, 7 % viskoosia), joissa on
säädettävät, leveät, topatut olkaimet, jotka sijaitsevat kummankin rinnan keskikohdan yläpuolella,
muotoillut kupit, ja ympäryksen takaosa on joustava.
Olkaimissa ja kupeissa on koristeommelta ja keskellä edessä koristerusetti.
Tavara kiinnitetään säädettävällä hakas- ja lenkkikiinnityksellä.
Rintaliivien kupeissa on vuoraus, joissa on aukot sivuissa toppauksen lisäämiseksi rintojen
kohottamiseksi (esteettisistä syistä) tai rintaproteesin lisäämiseksi rinnanpoiston jälkeen.
Ks. kuvat (*).
Perusteet
Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön sekä CN-koodien 6212
, 6212 10 ja 6212 10 90 nimiketekstien mukaisesti.
Tavaralla on nimikkeen 6212 rintaliivien objektiiviset ominaisuudet (muoto ja rakenne); tähän
nimikkeeseen kuuluvat kaikenlaiset rintaliivit (ks. myös nimikettä 6212 koskevien harmonoidun
järjestelmän selitysten toisen kohdan 1 alakohta).
Vaikka tavaraa voidaan käyttää myös rinnanpoistoleikkauksen jälkeen, sen luokittelu nimikkeeseen
9021 ortopediseksi välineeksi taikka proteesin osaksi tai tarvikkeeksi ei tule kyseeseen, koska
tuotteella on tuontihetkellä nimikkeen 6212 rintaliivien objektiiviset ominaisuudet, eikä niissä ole
mitään mainintaa lopullisesta käytöstä (esteettisiin vai lääkinnällisiin tarkoituksiin).
Sivuaukot eivät tee rintaliiveistä nimikkeen 9021 tuotetta, koska niitä voidaan käyttää sekä
rintaproteesien lisäämiseen rinnanpoiston jälkeen että toppauksen lisäämiseen rintojen
kohottamiseksi (esteettinen tarkoitus). Samaten leveät olkaimet, jotka sijaitsevat kummankin rinnan
keskikohdan yläpuolella, ovat yleinen piirre nimikkeen 6212 suuremman kuppikoon rintaliiveissä.
Tavara on sen vuoksi luokiteltava CN-koodiin 6212 10 90 rintaliiveiksi
(*) Kuvat ovat ainoastaan ohjeellisia.

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2017/1167, L 170, 1.7.2017, s. 50-52.
6212 90/ 1.
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Naisten uimapuvuissa käytettävät "rintakupit", jotka on valmistettu leikkaamalla ja
lämpömuovaamalla rei'itetystä polyetyleenilevystä, joka on molemmin puolin päällystetty
nailonneuloksella. Lopullinen tuote on muotoonleikattu ja sen jälkeen lämpömuotoiltu.
Luokittelu perustuu 1 yleisen tulkintasäännön soveltamiseen.
Luokittelusuositus.

6212 90/ 2.
Vahvistettu ristiselän tukivyö, asentoa korjaava, joustavaksi kudottua kangasta (43 % polyamidia,
25 % limielastaania, 16 % puuvillaa, 16 % polyesteriä), jossa ristikkäisrakenne vyön paikallaan
pysymisen varmistamiseksi (estää vyön rypistymisen) ja tarranauhakiinnitys. Vyön takaosassa
(leveys noin 27 cm) on kolme kudotusta kankaasta tehtyä nauhaa (ristikkäin lihasten toimintaa
vastaavasti) ja neljä jäykkää anatomisesti muotoiltua pystysuuntaista lastikkaa (asennon korjaus).
Vyötä on kuutta eri kokoa, potilaan vyötärömitan mukaisesti. Tavaran käyttötarkoitus on estää ja
hoitaa:
–
–
–
–

akuuttia tai kroonista noidannuolta ja iskiasta
työperäisiä vaurioita
selkärankareuman aiheuttamaa selkäkipua
tyrää (vatsaontelon seinämän tuki),

tai sitä käytetään leikkauksen jälkeen tukea antamaan.
Luokittelu perustuu 1 yleisen tulkintasäännön (nimikkeen 6212 ja ryhmän 90 huomautuksen
1 b tekstiin) ja 6 yleisen tulkintasäännön soveltamiseen.

Luokittelusuositus.
6212 90 00
Vaate neulosta (85 % polyamidia, 15 % elastomeeriä) kevyt, ohuin säädettävin olkaimin, joka
peittää vartalon jalkoväliin saakka. Tämän vaatteen etuosassa on pitsineuloskangas ja
lahkeensuissa ja selässä joustavat nauhat. Vaatteen jalkoväli, jossa on vuori puuvillaneulosta,
suljetaan kolmen painonapin avulla. Tämän vaatteen yläosassa, joka muistuttaa rintaliivejä, on
kaarituet (ks. kuva n:o 525) (*).
Perusteet
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Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön sekä CN-koodien 6212
ja 6212 90 00 nimiketekstin mukaan. Ks. myös harmonoidun järjestelmän selitykset, nimike 6212.
(*) Kuva on ainoastaan ohjeellinen.

Komission asetus (ETY) N:o 1611/93, EYVL L 155, 26.6.1993, s. 9

6214 10 – 6214 90/ 1.
Huivi koruommellusta kudotusta kankaasta, joka on suorakaiteen muotoinen ja valmiiksi
ommeltu (viimeistelty koruompelulla).
Huivi on osa setistä, johon kuuluu myös suorakaiteen muotoinen pala koruommeltua kudottua
kangasta, jota ei ole lainkaan sovitettu. Molemmat kappaleet esitetään tullattavaksi pakattuna
vähittäismyyntipakkaukseen. Kangaspala on tarkoitettu useamman kuin yhden vaatekappaleen
valmistukseen.
Katso myös luokittelusuositukset 5810 91 – 5810 99/ 2.

Luokittelusuositus.
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6214 90/ 2.
Naisten hartiahuivi (”Dupatta”), joka on kudottua puuvillakangasta, suorakaiteen muotoinen ja
jonka väreinä on vihreää ja keltaista.
Hartiahuivi on asuste ja osa naisten asua nimeltään ”Shalwar-Kameez”, johon kuuluu myös pitkät
housut (väriltään vihreät) ja tunika (jonka väreinä on vihreää ja keltaista) ja jonka osat luokitellaan
erikseen niitä vastaaviin alanimikkeisiin 6204 62 ja 6206 30. Kaikki kolme osaa esitetään tullille
yhdessä vähittäismyyntiä varten pakattuna.
Luokittelu perustuu 1 (XI jakson 14 huomautus) ja 6 yleisen tulkintasäännön soveltamiseen.
Katso myös luokittelusuositukset 6204 62/1 ja 6206 30/1.

Luokittelusuositus.
6214 90 00
Sovitettu, suorakaiteen muotoinen (105 × 180 cm) kevyt, kudottu kangas (100 % puuvillaa), jonka
reunoista kaksi on päärmätty ja kahdessa muussa reunassa on hulpiot. Kankaan keskiosassa on
monivärisiä painettuja koristekuvioita ja hulpiosivuilla on painettu yksivärinen reunus (huivi) (ks. kuva
n:o 528) (*).
Perusteet
Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1. ja 6. yleisen tulkintasäännön, XI jakson
7. huomautuksen ja CN-koodien 6214 ja 6214 90 00 nimiketekstin mukaan.
Tätä tavaraa ei voida luokitella vaatteena nimikkeisiin 6201 – 6211, koska sillä ei ole näihin
nimikkeisiin kuuluvien vaatteiden olennaista luonnetta.
(*) Kuva on ainoastaan ohjeellinen.
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Komission asetus (EY) N:o 559/95, EYVL L 57, 15.3.1995, s. 51. Muutettu komission asetuksella
(EY) N:o 1179/2009, EUVL L 317, 3.12.2009, s. 1.
6216 00 00
Pääasiassa kudotusta kankaasta valmistettu käsine. Suurin osa käsineen pinta-alasta, eli
käsineen selkämys (lukuun ottamatta sormien selkämystä), ranne, sormien välissä oleva alue, osa
peukaloa ja käden sivut, on kudottua kangasta, joka on sisäpuolelta päällystetty ei-huokoisella
muovilla.
Kämmen, peukalon ja sormien kämmenenpuoleiset osat sekä muiden sormien kuin peukalon päät
ovat neulottua kangasta, joka on päällystetty ulkopuolelta ei-huokoisella muovilla.
Sormien selkämys ja peukalon ulkosivu on tehty huokoisesta muovista, joka on kummaltakin puolelta
yhdistetty neulottuun kankaaseen. Sormien ja peukalon selkämyksessä on nivelten kohdalla
kumipaloja ja etusormen ulkosivulla on ohut kumilevy.
Ranteen alueella on joustonauha ja tarranauhalla toimiva kiristysjärjestelmä ja käsineen varren suu
kiristetään vetonauhalla.
(Ks. kuvat 635 A ja B) (*).
Perusteet
Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1 yleisen tulkintasäännön, 3 yleisen tulkintasäännön
b alakohdan ja 6 yleisen tulkintasäännön sekä CN-koodin 6216 00 00 nimiketekstien mukaisesti.
Katso myös harmonoidun järjestelmän selitykset, 3 yleisen tulkintasäännön b alakohta, sekä
nimike 6216.
Käsinettä käytetään pääasiassa pitämään käsi lämpimänä. Kudottu kangas, jonka osuus pinta-alan
materiaaleista on suurin, edistää lämmön säilymistä, ja antaa siten tavaralle sen olennaisen luonteen
3 yleisen tulkintasäännön b alakohdan mukaisesti.
(*) Kuvat ovat ainoastaan ohjeellisia.
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Komission asetus (EY) N:o 1196/2005, EUVL L 194, 26.7.2005, s. 9.
6216 00 00
Puutarhatyökalusarja, joka esitetään tullille muovisessa pakkauksessa, joka koostuu seuraavista
tavaroista:
Luokittelu (CN-koodi)
a) yksi kudotusta tekstiilikankaasta valmistettu 4202 22 90
laukku, jonka ulkopinta on tekstiiliainetta ja jossa
on yksi suuri sisätasku ja neljä pienempää
ulkotaskua,
b) yksi käsinepari, joka on pääosin kudottua 6216 00 00
tekstiilikangasta ja jossa on kämmenpuolella
pieni solumuovipäällyste,

c) yhdet oksasakset epäjaloa metallia,

8201 50 00

d) yksi istutuslapio epäjaloa metallia,

8201 10 00

e) 12 muovista istutusmerkkiä,

3926 90 97

f) yksi grafiittilyijykynä.

9609 10 10

Sarjan sisältämät tavarat on pakattu yksittäin muovisiin suojapakkauksiinsa.
Laukun ja käsineiden kankaassa on sama kuvio (puita, kukkia ja taloja).
Ks. kuva(*).
Perusteet
Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön mukaan.
Tavaroita ei voida pitää yhdistetyn nimikkeistön 3 yleisen tulkintasäännön b alakohdan mukaisina
vähittäismyyntiä varten pakattujen sarjojen sisältäminä tavaroina, koska niitä kaikkia ei ole pakattu
yhteen tiettyä tarvetta tai jonkin erityisen toiminnan suorittamista varten.
Laukkua ei käytetä puutarhanhoidossa vaan sarjan muiden tavaroiden säilyttämiseen. Sitä voidaan
käyttää myös muunlaisessa kuin puutarhahoitotoiminnassa.
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Myöskään lyijykynä ei ole puutarhatyökalu, ja sitä voidaan käyttää myös muihin tarkoituksiin.
Jos yhtä tai useampaa ”sarjan” tavaraa ei ole tarkoitettu tiettyä samaa tarvetta varten taikka sitä tai
niitä ei ole suunniteltu saman erityisen toiminnan suorittamiseen, kukin tavara on luokiteltava
erikseen (ks. myös Ohjeet vähittäismyyntiä varten sarjoiksi pakattujen tavaroiden luokittelemiseksi
yhdistettyyn nimikkeistöön, osa B (II)(1)).
Yksittäiset tavarat, joihin tavaran kuvauksessa viitataan, luokitellaan seuraavasti:
a) Luokittelu määräytyy CN-koodien 4202, 4202 22 ja 4202 22 90 nimiketekstien
mukaisesti.
Tavara on luokiteltava CN-koodiin 4202 22 90 käsilaukuksi, jonka ulkopinta on
tekstiiliainetta.
b) Luokittelu määräytyy CN-koodin 6216 00 00 nimiketekstin mukaisesti.
Kudottua tekstiiliainetta pidetään käsineiden perusaineosana. Sen vuoksi ne on
luokiteltava CN- koodiin 6216 00 00 käsineiksi.
c) Luokittelu määräytyy CN-koodien 8201 ja 8201 50 00 nimiketekstien mukaisesti.
Tavara on luokiteltava CN-koodiin 8201 50 00 puutarhasaksiksi.
d) Luokittelu määräytyy CN-koodien 8201 ja 8201 10 00 nimiketekstien mukaisesti.
Tavara on luokiteltava CN-koodiin 8201 10 00 kauhaksi.
e) Luokittelu määräytyy CN-koodien 3926, 3926 90 ja 3926 90 97 nimiketekstien
mukaisesti.
Tavara on luokiteltava CN-koodiin 3926 90 97 muuksi muovitavaraksi.
f) Luokittelu määräytyy CN-koodien 9609, 9609 10 ja 9609 10 10 nimiketekstien
mukaisesti.
Tavara on luokiteltava CN-koodiin 9609 10 10 kynäksi, jonka ”lyijy” on grafiittia.
(*) Kuva on ainoastaan ohjeellinen.
(1) EUVL C 105, 11.4.2013, s. 1.
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Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 2015/2351, EUVL L 331, 17.12.2015, s. 3.
6216 60 00
Jääkiekossa tai katukiekossa maalivahdin yleensä vasemmassa kädessä käyttämä käsine.
Tätä käsinettä maalivahti käyttää pallon (tai kiekon) kiinniottamiseen. Käsine on pehmustettu
molemmilta puolilta ja sen sisäpuolella on jokaiselle sormelle oma lokero. CN-koodin 5607 nauhoista
tehty verkko erottaa peukalon ja etusormen toisistaan. Kämmenselkä on tehty tekokuituneuloksesta
ja kämmenpuoli polyamidimikrokuiduista valmistetusta kuitukankaasta, jonka ulkopinta on
päällystetty muovilla. (katso valokuva n:o 572) (*).
Perusteet
Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön
CN-koodin 6216 00 00 nimiketekstin mukaan.

1

ja

3b

yleisen

tulkintasäännön

sekä

Katso myös nimikettä 9506 koskevat harmonoidun järjestelmän selitykset.
Luokittelu määräytyy käsineen kämmenpuolen tekstiilimateriaalin mukaan.
(*) Valokuvat ovat ainoastaan ohjeellisia.
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Komission asetus (EY) N:o 516/99, EYVL L 61, 10.3.1999, s. 16.
6217 10 00
Lenkin muotoon ommeltu sovitettu tavara, joka koostuu kudotulla tekstiilikankaalla (tekokuitua)
kokonaan peitetystä joustavasta nauhasta.
(hiuslenkki)
(ks. valokuva nro 630) (*).
Perusteet
Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön, XI jakson
7 huomautuksen f alakohdan sekä CN-koodien 6217 ja 6217 10 00 nimiketekstien mukaisesti.
Kyseinen tavara on tekstiiliainetta ja samoin kuin esim. hartiahuivit, kaulaliinat ja muut huivit, solmiot
ja solmiohuivit kyseisen tavaran voidaan katsoa olevan sovitettu vaatetustarvike, tässä tapauksessa
muualle kuulumattomat.
Luokittelu nimikkeeseen 9615 ei ole mahdollista, koska kyseisen nimikkeen tavarat on tavallisesti
valmistettu muovista, norsunluusta, luusta, sarvesta, kilpikonnan-kuoresta, metallista yms. Ks. myös
harmonoidun järjestelmän selitykset, nimike 9615, 3 kohta.
(*) Valokuva on ainoastaan ohjeellinen.

Komission asetus (EY) N:o 926/2004, EUVL L 163, 30.4.2004, s. 105. Muutettu komission
täytäntöönpano-asetuksella (EU) N:o 441/2013, EUVL L 130, 15.5.2013, s. 1.
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63. Ryhmä
6302 22 90
Tavara on suorakulmainen tekstiilituote (nk. patjansuojus), joka on valmistettu tekokuitua (100 %
polyesteriä) olevasta kudotusta ja pestävästä painokankaasta ja jonka mitat ovat noin 200 × 60 × 8
cm.
Tuotteen toisella pitkällä sivulla on vetoketju, jonka ansiosta patja voidaan laittaa patjansuojuksen
sisään.
Toisella pitkällä sivulla on tekstiilinen kantokahva.
Katso kuva (*).
Perusteet
Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön sekä CN-koodien 6302,
6302 22 ja 6302 22 90 nimiketekstien mukaisesti.
Tuote on valmistettu pestävästä materiaalista, ja siinä on vetoketju, jonka ansiosta tuote voidaan
helposti irrottaa patjasta, joten se soveltuu pesuun (ks. myös harmonoidun järjestelmän selitykset,
nimike 6302, ensimmäinen kohta). Näin ollen tuotteella on vuodeliinavaatteiden objektiivisesti
todettavat ominaispiirteet ja ominaisuudet.
Tavara on sen vuoksi luokiteltava CN-koodiin 6302 22 90 muuta kuin neulosta olevaksi
tekokuituiseksi vuodeliinavaatteeksi.
(*) Kuva on ainoastaan ohjeellinen.

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2018/77, L 14, 19.1.2018, s. 3 - 6

6302 31 00
Nelikulmainen yksivärinen erittäin tiukkaan kudottu sovitettu tekstiilitavara (100 % puuvillaa).
Reunoissa on kangasvahvikkeet ja päärme. Tavarassa on pintatikkaus, joka muodostaa
sisälokeroita. Siinä on myös kaksi noin 10 cm pituista avautumaa yhdellä sivulla, joista se voidaan
täyttää höyhenillä, untuvalla tai muilla materiaaleilla (untuva tms. peitteen päällinen).
Perusteet
Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön sekä CN-koodien 6302,
6302 31 ja 6302 31 00 nimiketekstin mukaan.
Komission asetus (ETY) N:o 1966/94, EYVL L 198, 30.7.1994, s. 103. Muutettu komission
asetuksella (EY) N:o 705/2005, EUVL L 118, 5.5.2005, s. 18.
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6302 31 00
Kudotusta valkaisemattomasta kankaasta valmistettu suorakaiteen muotoinen sovitettu
tavara (100 % puuvillaa), jonka koko on noin 180 × 90 cm ja jossa on päärmeet leveyssuunnassa
ja hulpiot pituussuunnassa.
(vuodeliinavaate) (ks. valokuva n:o 638) (*).
Perusteet
Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön, XI jakson
7 huomautuksen d alakohdan, 63 ryhmän 1 huomautuksen sekä CN-koodien 6302 ja 6302 31 00
nimiketekstien mukaisesti.
Tavara on XI jakson 7 huomautuksen c alakohdassa tarkoitetulla tavalla sovitettu, koska sen kaksi
reunaa on päärmätty.
Tavaran ominaispiirteet, vesipestävyys, mittasuhteet ja materiaali huomioon ottaen sillä on
vuodeliinavaatteen ominaisuudet, koska se suojaa patjaa tavanomaiselta kulumiselta, kun se on
levitetty poikittain patjan päälle. Tästä syystä tavaraa pidetään CN-koodissa 6302 31 00 tarkoitettuna
vuodeliinavaatteena.
Ks. myös harmonoidun järjestelmän nimikettä 6302 koskevien selitysten ensimmäinen kappale ja
1 kohta.
(*) Valokuva on ainoastaan ohjeellinen.

Komission asetus (EY) N:o 338/2006, EUVL L 55, 25.2.2006, s. 3. Muutettu komission
täytäntöönpanoasetuksella (EU) N:o 441/2013, EUVL L 130, 15.5.2013, s. 1.
6302 32 90
Yksivärinen vesipestävä päällys (mitat noin 73 cm × 42 cm), tehty tikatusta monikerroksisesta
tekstiilituotteesta; ulkokerros on kangasta (65 % polyesteriä, 25 % puuvillaa ja 10 % polypropeenia),
keskikerros on vanua ja sisäkerros yksiväristä kuitukangasta (100 % polypropeenia). Päällyksessä
on vetoketju, jotta se voidaan täyttää.
(Tyynynpäällys) (Katso kuva n:o 627) (*).
Perusteet
Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön, XI jakson 2(A) ja
7 huomautuksen, XI jakson 2(A) alanimikehuomautuksen, 63 ryhmän 1 huomautuksen sekä
CN-koodien 6302, 6302 32 ja 6302 32 90 mukaisesti.
63-2

Monikerroksinen tikattu tekstiilituote on sovitettu nimikkeeseen 5811 kuuluvasta tuotteesta. Katso
myös harmonoidun järjestelmän selitykset, nimike 5811.
Tavaraa pidetään nimikkeessä 6302 tarkoitettuna vuodeliinavaatteena. Katso myös harmonoidun
järjestelmän selitykset, nimike 6302 kohta 1, jossa todetaan tyynynpäällisten kuuluvan nimikkeeseen
6302.
Tuotetta ei voida luokitella nimikkeeseen 9404 (vuodevarusteet), koska tavara ei ole täytetty tai
pehmustettu. Katso myös harmonoidun järjestelmän selitykset, nimike 9404, kohta B. Lisäksi
harmonoidun järjestelmän selityksissä, nimikkeen 9404 e alakohdassa, todetaan että
tyynynpäällykset eivät kuulu kyseiseen nimikkeeseen vaan nimikkeeseen 6302.
(*) Kuva on ainoastaan ohjeellinen.

Komission asetus (EY) N:o 1020/2003, EUVL L 147, 14.6.2003, s. 10.
6302 51 00
Sarja, johon kuuluu:
–

–

suorakaiteen muotoinen sovitettu tekstiilitavara (mitat 183 × 274 cm), kankaasta (100
prosenttia puuvillaa), jonka reunat on leikattu kaareviksi pykäliksi ja viimeistelty. Keskiosassa
ja jokaisessa kulmassa on virkattuja pitsiupotuskoristeita, kangasapplikaatioita ja
koruompeluksia, erivärisiä (pöytäliina),
kaksitoista neliön muotoista sovitettua tekstiilitavaraa (mitat 46 × 46 cm), samasta
puuvillakankaasta. Ne on päärmätty ja yhdessä kulmassa on yksi pöytäliinan
koruommelluista koristekuvioista (lautasliinat).

Perusteet
Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön, XI jakson
7 huomautuksen, 63. ryhmän 1 huomautuksen sekä CN-koodien 6302, 6302 51 ja 6302 51 00
nimiketekstin mukaan.
Komission asetus (ETY) N:o 546/91, EYVL L 60, 7.3.1991, s. 12. Muutettu komission asetuksella
(EY) N:o 705/2005, EUVL L 118, 5.5.2005, s. 18.

6302 59 10
Sarja, johon kuuluu:
–

suorakaiteen muotoinen sovitettu tekstiilitavara (mitat 243 × 279 cm), kankaasta, (100
prosenttia pellavaa), jonka reunat on leikattu kaareviksi pykäliksi ja viimeistelty. Kankaan
koko pinnalla on koruompeluksia, joista suuri osa on reikäommelta (pöytäliina),
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–

kaksitoista neliön muotoista sovitettua tekstiilitavaraa (mitat 41 × 41 cm) samasta
pellavakankaasta. Niissä on viimeistellyt, kaareviksi pykäliksi leikatut reunat ja yhdessä
kulmassa on pöytäliinassa toistuva koruompelus reikäommelta (lautasliinat).

Perusteet
Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön, XI jakson
7 huomautuksen, 63. ryhmän 1 huomautuksen sekä CN-koodien 6302, 6302 59 ja 6302 59 10
nimiketekstin mukaan.
Komission asetus (ETY) N:o 546/91, EYVL L 60, 7.3.1991, s. 12. Muutettu komission asetuksella
(EY) N:o 1179/2009, EUVL L 317, 3.12.2009, s. 1.
6302 60 00, kohta b
(kohta a; 6209 20 00)
(kohta c; 6209 20 00)
Pyyheliinafroteesta tai sen kaltaisesta kudotusta froteekankaasta (100 % puuvillaa) valmistettu
vähittäismyyntiin tarkoitetussa pakkauksessa oleva tekstiilitavaroista muodostuva kokonaisuus,
johon kuuluu:
a) vauvan käytettäväksi tarkoitettu suorakaiteenmuotoinen tuote, jonka yhdellä sivulla olevaan
huppuun on applikoitu koristekuvio. Vaatteen kahdessa kulmassa on nyörit, jotka on
tarkoitettu solmittavaksi vyötärön korkeudelle (kylpykaapu) (ks. kuva n:o 466 A) (*),
b) suorakaiteen muotoinen pesukinnas (ks. kuva n:o 466 B) (*),
c) leukalappu, jossa on kaksi niskan korkeudelle solmittavaksi tarkoitettua nyöriä
(ks. kuva n:o 466 C) (*).
Perusteet
Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön sekä CN-koodien 6209,
6209 20 00, 6302 ja 6302 60 00 nimiketekstin mukaan.
Ks. myös nimikkeistön 3 b yleisen tulkintasäännön X b alakohtaan liittyvät harmonoidun järjestelmän
selitykset. Tätä tekstiilituotekokonaisuutta ei voida pitää asustekokonaisuutena.
(*) Kuvat ovat ainoastaan ohjeellisia.

Komission asetus (ETY) 1911/92, EYVL L 192, 11.7.1992, s. 23.
6302 99 90
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Sisalneuloksesta valmistettu karhea, leveä nauha (mitat 70 × 12 × 1 cm), jonka molemmissa
päissä on käyttöä helpottavat puiset kädensijat. Tarkoitettu kehon hieromiseen ja hankaamiseen
(pyyheliinat) (ks. kuva n:o 554) (*).
Perusteet
Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön sekä CN-koodien 6302,
6302 99 ja 6302 99 90 nimiketekstien mukaan.
Katso myös nimikettä 6302 koskevat harmonoidun järjestelmän selitykset.
(*) Kuva on ainoastaan ohjeellinen.

Komission asetus (EY) N:o 1054/97, EYVL L 154, 12.6.1997, s. 14. Muutettu komission asetuksella
(EY) N:o 1179/2009, EUVL L 317, 3.12.2009, s. 1.

6302 99 90
Suuntaissärmiön muotoinen (mitat 14 × 9 × 5 cm) karhea sieni, joka koostuu huokoisesta
muovista, jota ympäröi sisalneulos, varustettu ripustimella. Tarkoitettu kehon hieromiseen ja
hankaamiseen. (pyyheliinat). (ks. kuva n:o 549) (*).
Perusteet
Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1, 3 b ja 6 yleisen tulkintasäännön sekä
CN-koodien 6302, 6302 99 ja 6302 99 90 nimiketekstien mukaan.
Katso myös nimikettä 6302 koskevat harmonoidun järjestelmän selitykset.
(*) Kuva on ainoastaan ohjeellinen.

Komission asetus (EY) N:o 92/97, EYVL L 19, 22.1.1997, s. 1. Muutettu komission asetuksella (EY)
N:o 1179/2009, EUVL L 317, 3.12.2009, s. 1.
6302 99 90
Karhea tyyny, joka koostuu huokoisesta muovista, joka on päällystetty toiselta puolelta
sisalneuloksella ja toiselta froteeneuloksella (puuvillaa), varustettu käyttöä helpottavalla joustavalla
nauhalla. Tarkoitettu kehon hieromiseen ja hankaamiseen. (pyyheliinat). (ks. kuva) (*).
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Perusteet
Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1, 3 b ja 6 yleisen tulkintasäännön, XI jakson
2 A huomautuksen sekä CN-koodien 6302, 6302 99 ja 6302 99 90 nimiketekstien mukaan.
Katso myös nimikettä 6302 koskevat harmonoidun järjestelmän selitykset.
(*) Kuva on ainoastaan ohjeellinen.

Komission asetus (EY) N:o 92/97, EYVL L 19, 22.1.1997, s. 1. Muutettu komission asetuksella (EY)
N:o 1179/2009, EUVL L 317, 3.12.2009, s. 1.

6302 99 90
Karhea, leveä nauha (mitat 60 × 12 × 2 cm) joka on neulottu ramista (osuus painosta suurempi) ja
puuvillasta, ja jossa on huokoista muovia oleva välikerros. (Tarkoitettu kehon hieromiseen ja
hankaamiseen. Nauhan molemmissa päissä on käyttöä helpottavat tekstiilipunoksesta valmistetut
kädensijat.) (ks. kuva) (*).
Perusteet
Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1, 3 b ja 6 yleisen tulkintasäännön, XI jakson
2 A huomautuksen sekä CN-koodien 6302, 6302 99 ja 6302 99 90 nimiketekstien mukaan.
Katso myös nimikettä 6302 koskevat harmonoidun järjestelmän selitykset.
(*) Kuva on ainoastaan ohjeellinen.

Komission asetus (EY) N:o 92/97, EYVL L 19, 22.1.1997, s. 1. Muutettu komission asetuksella (EY)
N:o 1179/2009, EUVL L 317, 3.12.2009, s. 1.
6303 12 00
Tavara koostuu suorakulmaisesta läpinäkyvästä tekstiiliainekappaleesta, joka on tiheää
synteettikuituneulosta,
muovisesta
listasta
ja
muovia
ja
metallia
olevasta
rullausmekanismista. Tekstiilikangas on toisesta päästään kiinnitetty rullausmekanismiin, joka on
suunniteltu asennettavaksi pysyvästi tietyn moottoriajoneuvomallin ovipaneeliin. Toisesta päästään
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tekstiilikangas on kiinnitetty muoviseen listaan, jossa on kiinnitysmekanismi, jonka avulla se voidaan
kiinnittää ajoneuvon ikkunan kehykseen aurinkosuojaksi, kun kangas on auki rullattuna. Tavara ei
peitä ikkunaruutua kokonaan.
Ks. kuvat (*).
Perusteet
Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön määräysten, XI jakson
7 huomautuksen f alakohdan sekä CN-koodien 6303, 6303 12 ja 6303 12 00 nimiketekstien
mukaisesti.
Luokittelu CN-koodiin 8708 29 90 nimikkeen 8703 moottoriajoneuvon osaksi tai tarvikkeeksi ei tule
kyseeseen, koska tavara ei ole moottoriajoneuvon toiminnalle välttämätön eikä sillä sopeuteta
moottoriajoneuvoa tiettyyn työhön, lisätä sen käyttömahdollisuuksia tai mahdollisteta sitä
suorittamaan jotain erityistehtävää sen päätehtävän yhteydessä (ks. asia C-152/10, Unomedical,
ECLI:EU:C:2011:402, 29 ja 36 kohta).
Koska tavara on suunniteltu asennettavaksi pysyvästi tietyn moottoriajoneuvon ovipaneeliin
(ovipaneelissa on kiinnityskolo) eikä sitä voida irrottaa ja kiinnittää mihin tahansa muuhun
ikkunaruutuun, se on nimikkeen 6303 sisätilojen kaihdin. Vastaavia tavaroita, kuten sisätilojen
kaihtimet rautatievaunujen ikkunoihin, kuuluu myös nimikkeeseen 6303 (ks. myös harmonoidun
järjestelmän selitykset, nimike 6303, ensimmäinen kohta, 2 alakohta).
Tavara on XI jakson tekstiiliaineesta valmistettu kaihdin eikä alanimikkeen 3925 30 00 muovinen
kaihdin, koska muovi on ainoastaan kiinnitystarkoitusta varten.
Tavara on koottu osista, jotka ovat tekstiiliainetta, muovia ja metallia. Siksi se on sovitettu tavara.
Sen vuoksi tavara on luokiteltava CN-koodiin 6303 12 00 synteettikuituneuloksesta valmistetuksi
sisätilojen kaihtimeksi.
(*) Kuvat ovat ainoastaan ohjeellisia.

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 2016/137, EUVL L 27, 3.2.2016, s. 1.

6303 92 10
Suorakaiteen muotoinen tavara, jonka mitat ovat noin 60 × 300 cm ja joka koostuu kahdesta
yhteen-liimatusta kerroksesta (joista toinen on tekstiilikangasta ja toinen paperia). Tavaran
kokonaispaksuus on noin 0,26 mm.
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Tekstiilikangaskerros on (polyesteristä valmistettu) synteettikuitukangasta, ja sen paksuus on noin
0,18 mm ja paino noin 48,3 g/m2. Paperikerroksen paksuus on noin 0,08 mm ja paino noin 20,9 g/m2.
Hieman kuvioidulla paperikerroksen näkyvällä puolella on neljä puuvillasta valmistettua (punottua)
tekstiilinauhaa, jotka on liimattu kiinni pystysuorassa koko tavaran pituudelta. Samalla puolella on
vaakasuorassa ohuita bambutikkuja koko tavaran leveydeltä noin 4 cm:n välein.
Tavaraa voidaan käyttää moneen tarkoitukseen, kuten paneeliverhona, huoneenjakajana, avoimen
varastotilan verhona tai oven korvikkeena.
(paneeliverho)
(Ks. kuva nro 657) (*)
Perusteet
Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1 yleisen tulkintasäännön, 3 yleisen tulkintasäännön b
alakohdan ja 6 yleisen tulkintasäännön, 63 ryhmän 1 huomautuksen, XI jakson 7 huomautuksen f
alakohdan sekä CN-koodien 6303, 6303 92 ja 6303 92 10 nimiketekstien mukaisesti.
Kuitukangas antaa tavaralle sen olennaisen luonteen, kun otetaan huomioon tekstiilikankaan
hallitseva osuus tavaran paljoudesta ja painosta sekä sen merkitys tavaran käytölle (ks.
harmonoidun järjestelmän selitykset, yleinen tulkintasääntö 3 b, VIII kohta). Ilman kuitukankaan
vahvistavaa vaikutusta, määritetty käyttö ei olisi mahdollinen. Sen vuoksi luokittelu 48 ryhmään
paperitavaraksi ei tule kyseeseen.
Koska tavara koostu kahdesta aineesta, jotka on liimattu yhteen (polyesterikuitukangas ja paperi),
sitä on pidettävä XI jakson 7 huomautuksen f alakohdassa tarkoitettuna sovitettuna tavarana.
Koska ohuet bambutikut on liimattu noin 4 cm:n välein, niitä pidetään ainoastaan koristeina eikä niillä
katsota olevan vahvistavaa vaikutusta. Näin ollen luokittelu 46 ryhmään bambutavaraksi ei tule
kyseeseen.
Kun otetaan huomioon tavaran koko ja mahdollisuus leikata se haluttuun pituuteen sekä se, että sitä
voidaan käyttää useisiin verhoille ominaisiin tarkoituksiin, tavaralla on verhon tai sisätilojen
kaihtimien objektiiviset ominaisuudet.
Sen vuoksi tavara on luokiteltava CN-koodiin 6303 92 10 synteettikuiduista valmistetuksi verhoksi
tai sisätilojen kaihtimeksi.
(*) Valokuva on ainoastaan ohjeellinen.

657
Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 297/2012, EUVL L 99, 5.4.2012, s. 9.

6303 92 90
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Kiiltävästä kudotusta läpinäkyvästä kankaasta (100 % polyesteriä) koostuva tavara, jossa on
koneommeltu koristelu ja joka on 300 cm pitkällä tukirullalla.
Toinen kahdesta pitkästä reunasta on viimeistelty interlock-neuloksella, johon ommellun nauhakujan
sisällä kulkee kangaspäällysteinen painonauha. Vastakkaisessa reunassa on tiheään kudottu hulpio,
joka estää kankaan purkautumista, ja kankaan reunan ylittävät kuteet muodostavat hapsuja.
Rullasta leikatun kankaan pituus vastaa siitä tehtävän verhon leveyttä. Kangas muunnetaan
verhoksi yksinkertaisesti leikkaamalla se tiheään kudotun hulpion reunasta haluttuun verhon mittaan
ja ompelemalla siihen ja rullasta leikattuihin reunoihin päärmeet. Interlock-neuloksella viimeistelty
reuna muodostaa verhon alareunan ja pysyy sellaisena kuin se oli rullassa.
(Katso kuvat)(*)
Perusteet
Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1 yleisen tulkintasäännön, 2 yleisen tulkintasäännön a
alakohdan ja 6 yleisen tulkintasäännön määräysten, XI jakson 7 huomautuksen d alakohdan ja CNkoodien 6303, 6303 92 ja 6303 92 90 nimiketekstien mukaisesti.
Tavaralla on nimikkeen 6303 valmiin verhon olennaiset ominaisuudet, koska se selvästi soveltuu
muuntamiseen verhoksi vähäisin toimenpitein. Kun kangas on leikattu irti rullasta, tarvitaan vain
vähäisiä toimia eli tarvittavan verhon pituuden leikkaaminen ja päärmeen ompelu (ks. myös
harmonoidun järjestelmän selitykset, nimike 6303, toinen kappale).
Viimeistelemätöntä tavaraa pidetään sovitettuna, koska yksi sen reuna on jo päärmätty (interlockneuloksella viimeistelty reuna).
Sen vuoksi tavara luokitellaan yhteisen nimikkeistön nimikkeeseen 6303 92 90 synteettikuidusta
tehdyksi verhoksi.
(*)Kuvat ovat ainoastaan ohjeellisia.

1

2

3

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 2320/2015, EUVL L 328, 12.12.2015, s. 62.

6303 99 90
Verho, koruommeltu pohjakankaalle, joka koostuu pellavasta (52,7 %) ja puuvillasta (47,3 %) ja
jonka osuus tuotteen kokonaispainosta on 90,2 %. Koruompelus, joka muodostaa 9,8 % tuotteen
kokonaispainosta, on 100 prosenttista puuvillaa.

63-9

Perusteet
Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön, XI jakson
7 huomautuksen d alakohdan ja 2 alanimikehuomautuksen B kohdan c alakohdan, 63 ryhmän
1 huomautuksen sekä CN-koodien 6303, 6303 99 ja 6303 99 90 mukaan.
Komission asetus (ETY) N:o 3295/93, EYVL L 296, 1.12.1994, s. 43. Muutettu komission
täytäntöönpano-asetuksella (EU) N:o 441/2013, EUVL L 130, 15.5.2013, s. 1.

6304 20/ 1.
Hyttysverkko loimineulosta, joka koostuu polyesterimultifilamenteista (100 %) ja joka on kyllästetty
hyönteismyrkyllä (deltametriiniä 55 mg/m²), joka karkottaa ja tappaa hyttysiä ja muita hyönteisiä.
Luokittelu perustuu 1 ja 6 (63 ryhmän 1 alahuomautus) yleisen tulkintasäännön
soveltamiseen.
Luokittelusuositus.

6304 91/ 1.
Moottoriajoneuvoihin tarkoitettu (nukka)neuloksesta valmistettu istuinsuoja, joka on kooltaan noin
1 m × 1 m, joka on viimeistelty joustavalla, kiinniommellulla punoksella (8 mm leveä) ja varustettu
kahdeksalla kiinnitysnauhalla. Istuinsuoja on tarkoitettu peittämään istuinosan, selkänojan ja
mahdollisesti myös päänojan.
Luokittelusuositus.

6304 92/ 1.
Tikattu tyynynpäällinen, joka on valmistettu puuvillakankaasta, suorakulmion muotoinen
(76 cm × 63 cm), koostuu tikatusta päällyskappaleesta, selkäkappaleesta ja koristesiivekkeistä.
Päällyskappale, jonka näkyvä osa on tehty tilkkutyönä, on leikattu tikatusta kankaasta, joka on saatu
tikkaamalla yhteen kahden puuvillakankaan väliin asetettu polyesteripehmuste. Päällys- ja
selkäkappale on yhdistetty toisiinsa siten että ne muodostavat taskun, ja selkäosassa on
vetoketjullinen aukko, josta tyyny laitetaan sisään.
Luokittelu perustuu 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön soveltamiseen.

Luokittelusuositus.
6304 92 00
Tekstiiliaineesta valmistettu sisustustavara, joka on tarkoitettu käytettäväksi autoissa. Se on
tarkoitettu asetettavaksi moottoriajoneuvojen istuimiin, ja se koostuu monikerroksisesta
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materiaalista, jonka uloimmat kerrokset ovat kangasta (puuvillaa) ja pehmusteena toimiva välikerros
kuitukangasta.
(istuimen irtopäällinen)
(Ks. valokuva n:o 642) (*).
Perusteet
Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön sekä CN-koodien 6304
ja 6304 92 00 nimiketekstin mukaisesti.
Katso harmonoidun järjestelmän nimikettä 6304 koskevat selitykset, joissa todetaan, että kyseiseen
nimikkeeseen kuuluvat tekstiiliaineesta valmistetut sisustustavarat, joita käytetään autoissa.
Tämä tavara ei ole osa auton istuinta, vaan istuimeen tarkoitettu lisätarvike, ja siksi sitä ei voida
luokitella nimikkeeseen 9401. Katso myös harmonoidun järjestelmän nimikettä 9401 koskevien
selitysten kohta ”Osat.”
Koska tämä tavara on tarkoitettu käytettäväksi autoissa, sitä ei voida pitää vuodevarusteena eikä
sen kaltaisena sisustustavarana. Tämän vuoksi sitä ei voida luokitella nimikkeeseen 9404.
(*) Valokuvat ovat ainoastaan ohjeellisia.

Komission asetus (EY) N:o 651/2007, EUVL L 153, 14.6.2007, s. 3.
6304 92 00
Kudotusta tekstiilikankaasta (puuvillaa) valmistettu tornin muotoinen metallikehikolla tuettu
tavara, joka on tarkoitettu sijoitettavaksi parvisängyn viereen sen kulkuaukon kohdalle ja
kiinnitettäväksi sänkyyn ruuveilla. Se ei ole vapaasti seisova eikä sitä voida siirtää.
Siihen on leikattu ovia tai ikkunoita muistuttavia aukkoja. Siinä on lastenhuoneeseen sopivia
koristeluja.
Katso kuva (*).
Perusteet
Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1 yleisen tulkintasäännön, 3 yleisen tulkintasäännön b
alakohdan ja 6 yleisen tulkintasäännön sekä CN-koodien 6304 ja 6304 92 00 nimiketekstien
mukaisesti.
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Tavaraa ei ole tarkoitettu varsinaisesti lasten ajanvietteeksi, koska sitä ei voida siirtää eikä se ole
leikkiteltta (ks. myös harmonoidun järjestelmän selitykset (HS-selitykset), nimike 9503, D kohta,
ensimmäinen kappale, 23 kohta). Tavaran objektiiviset ominaisuudet (epävakaus, rakenne,
korkealla olevat ikkunat, kiinnitys ruuveilla) huomioon ottaen sitä ei ole suunniteltu käytettäväksi
leikeissä vaan pikemminkin koristetarkoituksiin. Sen vuoksi luokittelu nimikkeen 9503 ”muuksi
leluksi” ei tule kyseeseen.
Se on lastenhuoneeseen koristeeksi tarkoitettu tekstiiliaineesta valmistettu sisustustavara (ks. myös
HS-selitykset, nimike 6304).
Se on sen vuoksi luokiteltava CN-koodiin 6304 92 00 puuvillasta valmistetuksi muuksi
sisustustavaraksi (ei kuitenkaan nimikkeeseen 9404 kuuluvat), joka on muuta kuin neulosta.

(*) Kuva on ainoastaan ohjeellinen.
Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2019/612, EUVL L 105, 16.4.2019, s. 5-7.
6304 92 00
Kudotusta tekstiilikankaasta (puuvillaa) valmistettu tavara, joka on tarkoitettu ripustettavaksi
parvisängystä niin, että se ulottuu lattiaan ja muodostaa näin katetun tilan sängyn alle.
Siinä on aukko joko oven muotoiseksi leikattuna tai halkiona. Siinä on lastenhuoneeseen sopivia
koristeluja.
Katso kuva (*).
Perusteet
Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön sekä CN-koodien 6304
ja 6304 92 00 nimiketekstien mukaisesti.
Tavaraa ei ole tarkoitettu varsinaisesti lasten ajanvietteeksi, koska se peittää sängyn alapuolisen
tilan (ks. myös HS-järjestelmän selitykset, nimike 9503, D kohta, ensimmäinen kappale).
Sen vuoksi luokittelu nimikkeen 9503 ”muuksi leluksi” ei tule kyseeseen.
Se on lastenhuoneeseen koristeeksi tarkoitettu tekstiiliaineesta valmistettu sisustustavara (ks. myös
HS-selitykset, nimike 6304).
Se on sen vuoksi luokiteltava CN-koodiin 6304 92 00 puuvillasta valmistetuksi muuksi
sisustustavaraksi (ei kuitenkaan nimikkeeseen 9404 kuuluvat), joka on muuta kuin neulosta.
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(*) Kuva on ainoastaan ohjeellinen.
Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2019/612, EUVL L 105, 16.4.2019, s. 5-7.
6306 19 00
Suurikokoinen, litteä, painava ja vedenpitävä purjekangas ("canvas"), joka on kudottua puuvillaa.
Se on hieman muotoiltu sekä edestä että takaa ja se on tarkoitettu ajoneuvon perävaunun peitteeksi.
Tavara on päärmätty kaikilta sivuilta ja siinä on hihnat ja koukut perävaunuun kiinnittämistä varten.
Tavarassa on 16 cm:n sivukaistaleet (suojapeite). (ks. kuva n:o 539) (*).
Perusteet
Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1. ja 6. yleisen tulkintasäännön sekä CN-koodien 6306
ja 6306 19 00 nimiketekstin mukaan.
Katso myös harmonoidun nimikkeistön selitykset, nimike 6306.
(*) Kuva on ainoastaan ohjeellinen.

Komission asetus (EY) N:o 1562/95, EYVL L 150, 1.7.1995, s. 16. Muutettu komission asetuksella
(EY) N:o 1179/2009, EUVL L 317, 3.12.2009, s. 1.
6306 22/ 1.
Ulkokäyttöön tarkoitettu väliaikainen puutarhakatos, jonka mitat ovat noin 3 × 3 × 2,50 m (P x L
x K). Se koostuu liitoskappaleilla ja muovijaloilla varustetusta teräsputkirungosta ja katosta, joka
peittää myös neljä kulmapilaria. Katto on polyeteenillä päällystetty palttinakudos, joka on tehty
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polypropeenilangasta. Kankaan päällyste ei ole paljain silmin nähtävissä. Yksittäisten lankojen
leveys on keskimäärin 2,5 mm ja paksuus keskimäärin 0,05 mm. Puutarhakatos on kaikilta neljältä
sivulta avonainen, eikä sitä ankkuroida tiukasti maahan.
Luokittelu perustuu 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön soveltamiseen.

Luokittelusuositus.

6306 40 00
”Itsetäyttyväksi makuualustaksi” kutsuttu tavara, joka on tarkoitettu ulkokäyttöön ja jonka mitat
ovat: pituus 185 cm, leveys 66 cm ja paksuus 3,8 cm.
Tavaran pinta on synteettikuiduista valmistettua tekstiilikangasta, jonka sisäpuoli on päällystetty
muovilla. Sen sisällä on (noin 3,5 cm:n paksuinen) levy, joka on avosolupolyuretaanivaahtoa.
Tavaran ulkopinta lisää kitkaa kosketuksissa muihin tuotteisiin (esim. makuupussiin) ja se on
kulutuksen- ja pistonkestävä sekä hylkii likaa ja kosteutta.
Siinä on venttiili, jonka ansiosta ilma kulkeutuu sisään, kun tavara avataan rullalta, ja ulos, kun se
kääritään rullalle.
Perusteet
Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön sekä CN-koodien 6306
ja 6306 40 00 nimiketekstien mukaan.
Tuote on leirintävaruste objektiivisten ominaisuuksiensa perusteella (kitkaominaisuus, likaahylkivyys
ja kestävyys) ja koska se on tarkoitettu ulkokäyttöön.
Sitä ei voida luokitella 94 ryhmään, koska se on ilmapatja (ks. 94 ryhmän 1 huomautuksen a kohta).
Tuote luokitellaan alanimikkeeseen 6306 40 00 leirintävarusteena käytettävänä tekstiiliainetta
olevana ilmapatjana.
Komission asetus (EY) N:o 652/2007, EUVL L 153, 14.6.2007, s. 6.
6306 90 00
Suorakaiteen muotoinen sovitettu tavara (mitat 110 × 160 cm), kudottua tekstiilikangasta
(100 % puuvillaa), jonka kumpikin lyhyt sivu on kiinnitetty punottujen nuorien avulla tukipuun
(pituus noin 110 cm) päihin. Koska nuorat ovat eripituisia, kudottu tekstiilikangas saa
epäsymmetrisen muodon. Tukipuun yläpuolella on kiinnitysväline, joka koostuu kahdesta punotusta
nuorasta ja metallirenkaasta, joiden avulla tavara voidaan ripustaa esimerkiksi koukkuun. Tavarassa
ei ole selkeää istuinaluetta.
(Riippumaton kaltainen tavara)
(Ks. valokuva nro 617) (*)
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Perusteet
Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön, XI jakson
7 huomautuksen f alakohdan ja 8 huomautuksen a kohdan, 63 ryhmän 1 huomautuksen sekä
CN-koodien 6306 ja 6306 90 00 nimiketekstien mukaisesti.
Muut sovitetut kudotut tekstiilikankaat kuuluvat XI jakson 8 huomautuksen a kohdan ja 63 ryhmän
1 huomautuksen mukaisesti 63 ryhmään.
Yhdistetyn nimikkeistön 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön mukaisesti tavara luokitellaan
leirintävarusteeksi koska – sen objektiivisia ominaisuuksia tarkasteltaessa – se on tehty
suorakaiteen muotoisesta sovitetusta kudotusta tekstiilikankaasta, joka ripustetaan molemmilta
sivuiltaan punottujen nuorien avulla ja koska se muotoutuu siihen istuutuvan tai makuulle asettuvan
henkilön kehon mukaan, sillä siinä ei ole selkeää istuinaluetta. Tavaraa voidaan käyttää sekä sisällä
että ulkona.
Tästä syystä tavara on luokiteltava riippumaton tavoin nimikkeen 6306 retkeilyvarusteisiin. Katso
myös harmonoidun järjestelmän nimikettä 6306 koskevien selitysten 5 kohta, jonka mukaan
retkeilyvarusteisiin kuuluvat muun muassa riippumatot. Lisäksi harmonoidun järjestelmän
nimikettä 9403 (muut huonekalut jne.) koskevien selitysten e alakohdassa todetaan, että riippumatot
eivät kuulu nimikkeeseen 9403 vaan tavaran valmistusaineen mukaan nimikkeeseen 6306 tai 5608
(sovitetut verkot).
(*) Valokuva on ainoastaan ohjeellinen.

Komission asetus (EY) N:o 471/2002, EYVL L 75, 16.3.2002, s. 13. Muutettu komission
täytäntöönpanoasetuksella (EU) N:o 441/2013, EUVL L 130, 15.5.2013, s. 1.
6306 90 00
Tavaran mitat ovat noin 160 × 54 × 38 cm ja paino noin 1,5 kg. Tavara koostuu kahdesta
tekstiilikangaskerroksesta, jotka on yhdistetty toisiinsa, ja sen sisällä on huokoisesta muovista
valmistettu pehmuste. Tekstiilikankaan sisäpuoli on päällystetty muovilla.
Tavaraan kuuluu selkätuki, joka koostuu metallitangoista tehdystä kokoontaitettavasta kehyksestä,
joka on osittain kiinni tavarassa. Selkätuen reunaan on ommeltu säilytyslaukku. Selkätukea voidaan
säätää pystysuunnassa hihnan avulla, jossa on muovisolki.
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Tavara voidaan taittaa kokoon kuljetusta tai säilytystä varten. Siinä on kantohihna, joka on ommeltu
kiinni selkätuen yläkulmiin, sekä useita tarranauhakiinnityksiä, joiden avulla selkätuki ja alusta
voidaan panna kokoon kuljetuksen tai säilytyksen ajaksi.
Se esitetään tullille retkeily- tai rantakäyttöön tarkoitettuna alustana.
Ks. kuva (*).
Perusteet
Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1 yleisen tulkintasäännön, 3 yleisen tulkintasäännön b
alakohdan ja 6 yleisen tulkintasäännön sekä CN-koodien 6306 ja 6306 90 00 nimiketekstien
mukaisesti.
Tavaran pinta on pääasiassa tekstiiliainetta, joka antaa tavaralle sen 3 yleisen tulkintasäännön
b alakohdassa tarkoitetun olennaisen luonteen.
Tavara on kevyt, suojattu muovipäällysteellä, nopeasti kokoonpantava ja pakattava sekä helppo
kuljettaa. Näiden objektiivisten ominaisuuksiensa mukaan tavara on ulkokäyttöön suunniteltu tavara,
joka on tarkoitettu käytettäväksi väliaikaisesti esimerkiksi leirintäalueilla tai rannalla (ks. myös
yhdistetyn nimikkeistön selittävät huomautukset nimikkeeseen 6306 90 00).
Luokittelu nimikkeen 9404 vuodevarusteeksi tai sen kaltaiseksi sisustustavaraksi, kuten patjaksi, ei
tule kyseeseen, koska tavaraa ei ole suunniteltu vuodevarusteeksi eikä se ole patjan tai vastaavien
tavaroiden kaltainen.
Sen vuoksi tavara on luokiteltava CN-koodiin 6306 90 00 muuksi leirintävarusteeksi.

(*) Kuva on ainoastaan ohjeellinen.
Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2019/926, EUVL L 148, 6.6.2019, s. 16-18.

6307 10 10
Purkautumaton interlock-neulosriepu, joka on valmistettu 100-prosenttisesta polyesteristä.
Rievun mitat ovat n. 21 × 21 cm. Kaikki neljä reunaa on kuumasaumattu.
(puhdistusliina)
(Ks. valokuva 620) (*).
Perusteet
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Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön, XI jakson
7 huomautuksen c kohdan, 63 ryhmän 1 huomautuksen ja CN-koodien 6307, 6307 10 ja 6307 10 10
nimiketekstien mukaisesti.
Tavaraa pidetään sovitettuna, koska sen reunat on kuumasaumattu. Ks. myös harmonoidun
järjestelmän XI jakson yleisohjeiden II kohdan otsikon ”Sovitetut tekstiilitavarat” alla olevan 3 kohdan
selitykset.
Ks. myös harmonoidun järjestelmän nimikettä 6307 koskevien selitysten 1 kohta.
(*) Valokuva on ainoastaan ohjeellinen.

Komission asetus (EY) N:o 1017/2002, EYVL L 155, 14.6.2002, s. 23.
6307 10 10
Kokoonpantu tavara, jossa on huokoisesta muovista (polyuretaanista) valmistettu sieni
(11,5 cm × 8,2 cm × 1,1 cm) ja polyesterikankaasta neulottu liina sienen ympärillä.
Kangas on valmistettu teksturoidusta polyesterilangasta ja (höyrymetalloiduista)
alumiinipäällysteisistä polyesterikuiduista, jotka on neulottu yhteen. Sieni on kokonaisuudessaan
kankaan sisällä.
(puhdistusliina)
(Ks. kuvat 656 A ja 656 B) (*)
Perusteet
Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1 yleisen tulkintasäännön, 3 yleisen tulkintasäännön b
alakohdan ja 6 yleisen tulkintasäännön, XI jakson 7 huomautuksen f alakohdan, 63 ryhmän 1
huomautuksen sekä CN-koodien 6307, 6307 10 ja 6307 10 10 mukaisesti.
Tavara on 3 yleisen tulkintasäännön b alakohdassa tarkoitettu kokoonpantu tavara, koska sieni on
kiinnitetty liinaan käytännössä erottamattoman kokonaisuuden muodostamiseksi (ks. myös
Harmonoidun järjestelmän selitykset, sääntö 3 b), IX kohta).
Liina on XI jakson 7 huomautuksen f alakohdassa tarkoitettu sovitettu tekstiilitavara, koska neulottu
kangas on yhteenliitetty liimaamalla. Kokonaisuus muodostaa sovitetun tavaran myös sen vuoksi,
että sieni on sovitetun tekstiilitavaran sisällä. Sen vuoksi tavara kuuluu 63 ryhmän 1 huomautuksen
nojalla 63 ryhmän I alaryhmään.
Sekä neulotulla liinalla että sienellä on vedellä ja puhdistuaineilla puhdistusta varten tarkoitettujen
tavaroiden objektiiviset ominaisuudet. Neulotun liinan karkea pinta antaa kuitenkin tavaralle 3 yleisen
tulkintasäännön b alakohdassa tarkoitetun olennaisen luonteen, koska karkean pinnan vuoksi tavara
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on tarkoitettu puhdistamaan kuivuneita tahroja sileiltä pinnoilta. Sieni ainoastaan parantaa liinan
kykyä imeä vettä ja puhdistusainetta. Näin ollen tekstiiliaine antaa kokoonpannulle tavaralle sen
olennaisen luonteen.
Tavara on sen vuoksi luokiteltava CN-koodiin 6307 10 10 neulottuna puhdistusliinana.
(*) Kuvat ovat ainoastaan ohjeellisia.

656 A

656 B

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 873/2011, EUVL L 227, 2.9.2011, s. 5. Muutettu
komission täytäntöönpanoasetuksella (EU) N:o 441/2013, EUVL L 130, 15.5.2013, s. 1.

6307 90/ 1.
Kokoontaitettava tiekilpi (myös koteloineen), jonka muodostaa metallinen kolmijalka, joka on
kaikilta sivuilta peitetty pienillä lasijyväsillä päällystetyllä kankaalla.
Luokittelusuositus.

6307 90/ 2.
Koristeellinen tekstiilitavara, joka koostuu pääasiassa neulotusta tekokuitukangasnauhasta.
Nauhan päälle tai pitkin reunoja on ommeltu koristepistoin muuta ainetta olevia kaistaleita (pitsiä tai
vinokaistaleita kudotusta kankaasta); käytetään naisten alusvaatteiden valmistuksessa jne.
Luokittelusuositus.

6307 90/ 3.
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Suojapäällys, joka on tehty yhdestä soikeasta kuitukangaskappaleesta; ulkoreunassa on elastinen
päärme. Tuote on venytettynä kirjekuoren muotoinen, ja sitä voidaan käyttää jalkineiden päällä.

Luokittelusuositus.

6307 90/ 4.
Pala kudottua kangasta, joka on suorakaiteen muotoinen ja jossa on hulpiot pituussuunnassa ja
jonka reunat on päärmätty leveyssuunnassa. Kankaassa on reikä, joka muodostaa valmiin pääntien
ja jonka ympärys on koruommeltu ja koristeltu helmillä ja lasisilla vinoneliöillä. Kankaan
koruommellusta osasta ommellaan leninki, pusero tai senkaltainen vaatekappale. Ylijäävästä osasta
voidaan ommella esimerkiksi housut, paita tai huivi.

Luokittelusuositus.

6307 90/ 5.
Kuitukangastavara, määrämuotoon leikattu, toisella puolella liimapinta, jonka päällä on paperi
(liimautuva kuitukangas). Tavara on tarkoitettu suojapaperin poistamisen jälkeen painettavaksi
suoraan iholle, jolloin se muotoutuu täysin rintojen alaosan ympärille rintaliivien kupin tapaan.
Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1 yleisen tulkintasäännön mukaan.

Luokittelusuositus.
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6307 90/ 6.
Puhdistuspuikot puhdastiloja varten (pituus 12,8 tai 16,2 cm), joissa on polypropeenivarsi, jonka
toinen pää on lämpöhitsauksen avulla päällystetty kahdella polyesterineuloskerroksella.
Luokittelu perustuu 1 yleisen tulkintasäännön, 3 yleisen tulkintasäännön b kohdan ja 6
yleisen tulkintasäännön soveltamiseen.

Luokittelusuositus.

6307 90/ 7.
Lastenkantoreppu, joka koostuu anatomisesti muotoillusta kangasistuimesta (joka on kiinnitetty
alumiinirunkoon), pehmustetuista olkahihnoista ja lannevyöstä, kiinnityskohdasta, turvavyöstä,
irrotettavasta kasvosuojatyynystä, kahvoista ja taskuista erilaisten aputarvikkeiden säilyttämistä
varten. Se on suunniteltu istuvassa asennossa olevan lapsen kantamiseen aikuisen selässä. Sen
enimmäiskantokyky on 20 kg. Kun lapsi on nostettu pois, tavaran suurin säilytystila voidaan sulkea
vetoketjulla, jolloin sitä voidaan käyttää selkäreppuna.
Luokittelu perustuu 1 yleisen tulkintasäännön (XI jakson 7 huomautuksen f kohta), 3 yleisen
tulkintasäännön b kohdan ja 6 yleisen tulkintasäännön soveltamiseen.

Luokittelusuositus.

6307 90/ 8.
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Vauvankantoreppu (ulkopinta purjekangasta, joka on 100 % puuvillaa, ja vuori 100 %
puuvillasatiinia), joka koostuu vahvasta vyöstä ja pehmustetuista kantajan muotoon mukautuvista,
lapsen kantamiseen mukavuutta tuovista olkahihnoista. Se on suunniteltu vastasyntyneestä noin 20kiloisen kokoisen lapsen kantamiseen. Tätä vauvankantoreppua voidaan käyttää lapsen
kantamiseen eri tavoin.
Luokittelu perustuu 1 yleisen tulkintasäännön (XI jakson 7 huomautuksen f kohta) ja 6 yleisen
tulkintasäännön soveltamiseen.

Luokittelusuositus.

6307 90 10
Elastisesta neuloksesta valmistettu tuote, joka puristaa nilkkaa ja osaa jalkaa ja jossa on aukko
kantapään kohdalla. Tuotteen päissä ja aukon reunoissa on kiristävä kuminauha (nilkkatuki)
(ks. kuva n:o 469) (*).
Perusteet
Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön, 90. ryhmän
1 b huomautuksen sekä CN-koodien 6307, 6307 90 ja 6307 90 10 nimiketekstin mukaan.
(*) Kuva on ainoastaan ohjeellinen.

Komission asetus (ETY) N:o 1911/92, EYVL L 192, 11.7.1992, s. 23.
6307 90 10
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Huokoisesta kumista valmistettu tuote, jonka molemmat puolet on päällystetty neuloskankaalla,
joka puristaa polvea ja osaa säärtä ja jossa on aukko polven kohdalla.
Tuotteen yläosassa on lisäksi joustonauha, joka peittää sauman (polvituki) (ks. kuva n:o 502) (*).
Perusteet
Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön, 90. ryhmän
1 b huomautuksen sekä CN-koodien 6307, 6307 90 ja 6307 90 10 nimiketekstin mukaan.
(*) Kuva on ainoastaan ohjeellinen.

Komission asetus (ETY) N:o 1911/92, EYVL L 192, 11.7.1992, s. 23.
6307 90 10
Kumitetut, neuloksesta valmistetut sovitetut tavarat (polvisuojat), jotka peittävät polven ja osan
jalkaa ja joissa on aukko polvilumpion kohdalla ja pienempi polvitaipeen kohdalla. Molemmilla sivuilla
olevat, pienet, nahalla suojatut metallilevyt toimivat saranoiden tavoin.
Polvisuojia voidaan säätää kahden tarranauhan avulla (ks. kuva n:o 468) (*).
Perusteet
Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1. ja 6. yleisen tulkintasäännön sekä CN-koodien 6307,
6307 90 ja 6307 90 10 nimiketekstin mukaan.
Tavaraa ei voida luokitella nimikkeeseen 9021 ortopedisena välineenä, koska siinä olevia saranoita
ei voida säätää potilaan vamman mukaan. Tavara ei myöskään sovi suurta tarkkuutta vaativaan
käyttöön.
Tästä syystä tavara on yleiseen käyttöön tarkoitettu tavallinen tuki, jota ei käytetä lääketieteelliseen
erityistarkoitukseen.
Lääketieteellistä erityistarkoitusta vastaavana ei voida pitää sitä, että tavara sovitetaan jalan
ympärille kahdella tarranauhalla, koska nämä tarranauhat on tarkoitettu pelkästään pitämään
polvisuoja paikallaan.
(*) Kuva on ainoastaan ohjeellinen.
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Komission asetus (EY) N:o 834/95, EYVL L 84, 14.4.1995 s. 1. Muutettu komission asetuksella (EY)
N:o 1966/2003, EUVL L 290, 8.11.2003, s. 35.
6307 90 10
Aurinkosuojaksi tarkoitettu sovitettu tekstiilitavara, joka on tyylitellyn kissanpään muotoinen,
jossa on pyöristetyt kulma ja joka on kooltaan 44 × 39 cm. Tavara on valmistettu läpikuultavasta
tiheäsilmukkaisesta neuloksesta, johon on painettu kissakuvio ja joka on pingotettu joustavan
rautalankakehikon ympärille ja kiinnitetty ompelemalla. Keskellä neulosta on muovinen imukuppi,
jolla suoja kiinnitetään ikkunaan. (Muu sovitettu tavara) (ks. kuva n:o 596) (*).
Perusteet
Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön, XI jakson
7 huomautuksen f alakohdan, 63 ryhmän 1 huomautuksen sekä CN-koodien 6307, 6307 90 ja
6307 90 10 nimiketekstien mukaan.
Tavara ei kuulu nimikkeen 8708 moottoriajoneuvojen osiin ja tarvikkeisiin, koska se muotonsa vuoksi
peittää ainoastaan tietyn osan ikkunaa, eikä tästä syystä ole tarkoitettu ainoastaan tai pääasiassa
ryhmien 86, 87 tai 88 tavaroihin.
Tavaraa ei voida luokitella nimikkeisiin 6303 ja 6304, koska se ei ole sisätilojen kaihdin eikä
sisustustavara.
(*) Kuva on ainoastaan ohjeellinen.
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Komission asetus (EY) N:o 1564/2000, EYVL L 180, 19.7.2000, s. 5. Muutettu komission
täytäntöönpanoasetuksella (EU) N:o 441/2013, EUVL L 130, 15.5.2013, s. 1.
6307 90 10
Huokoisesta muovista valmistettu tavara, noin 4 mm paksu (mitat noin 20 × 24 cm), lähes
suorakaiteen muotoinen (pyöristetyt kulmat), päällystetty toiselta puolelta noin 0,2 mm paksulla
monivärisellä painetulla tekstiilineuloksella.
(Hiirimatto ja sen kaltaiset tavarat)
(Ks. valokuva nro 618) (*).
Perusteet
Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön, XI jakson
7 huomautuksen a kohdan ja 8 huomautuksen a kohdan, 59 ryhmän 1 huomautuksen ja
2 huomautuksen a kohdan 5 alakohdan, 63 ryhmän 1 huomautuksen ja 2 huomautuksen a kohdan
sekä CN-koodien 6307, 6307 90 ja 6307 90 10 nimiketekstien mukaisesti.
Tavaran on XI jakson 7 huomautuksen a kohdassa tarkoitetulla tavalla ”sovitettu”, koska se on
leikattu muun kuin neliön tai suorakaiteen muotoiseksi kappaleeksi.
Tavaraa ei voida luokitella 39 ryhmään 59 ryhmän 2 huomautuksen a kohdan 5 alakohdan
perusteella, koska neulos ei ole ainoastaan vahvikkeena. Katso myös harmonoidun järjestelmän 39
ryhmää koskevien selitysten yleisohjeet (Muovin ja tekstiiliaineiden yhdistelmät), kohta d.
Yhdistetyn nimikkeistön XI jakson 8 huomautukset a kohdan mukaisesti sovitetut tavarat kuuluvat
ryhmiin 61–63.
(*) Valokuva on ainoastaan ohjeellinen.

Komission asetus (EY) N:o 471/2002, EYVL L 75, 16.3.2002, s. 13.

6307 90 10
Pienten esineiden säilyttämiseen tarkoitettu sovitettu tekstiilitavara.
Tavara on tehty kahdesta samankokoisesta lähes suorakaiteen muotoisesta neulotusta
tekstiilikangas-kappaleesta, jotka on asetettu päällekkäin ja ommeltu yhteen kolmelta sivulta.
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Tavaran yläosan reunat on käännetty ja ommeltu nauhakujan muodostamiseksi, ja siinä on
vetonuora ja nuoranpidäke kiristämistä varten. Tavaran alaosan kaksi reunaa on pyöristetty.
Kiristettynä tavara on pussin muotoinen, ja sen pituus on noin 12,5 cm ja leveys pohjasta mitattuna
noin 6,5 cm. Tavara kapenee yläosaa kohti.
(ks. kuva nro 665) (*)
Perusteet
Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön, XI jakson 7
huomautuksen f alakohdan ja 8 huomautuksen a alakohdan, 63 ryhmän 1 huomautuksen sekä CNkoodien 6307, 6307 90 ja 6307 90 10 nimiketekstien mukaisesti.
Tavaraa ei ole suunniteltu minkään tietyn tavaran säilyttämiseen. Sitä ei ole erityisesti muotoiltu eikä
sisäpuolelta varustettu. Koska tavaran ulkoasusta ei pysty päättelemään sen käyttötarkoitusta,
tavaraa ei voi pitää nimikkeen 4202 tavaroiden kaltaisena säilytysesineenä. Sen vuoksi luokittelu
nimikkeeseen 4202 ei tule kyseeseen.
Näin ollen tavara on luokiteltava CN-koodiin 6307 90 10 muuksi sovitetuksi neulotuksi
tekstiilitavaraksi.
(*) Kuva on ainoastaan ohjeellinen.

665

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1171/2012, EUVL L 337, 11.12.2012, s. 9.

6307 90 10
Tavara koostuu litteästä kangaskappaleesta, joka on kooltaan noin 26 cm × 32 cm ja koottu
erilaisista tekstiiliaineista linnun muotoiseksi.
Tavaran suurin osa on valmistettu yksikerroksisesta pitkäsilmukkaisesta silmukkanukkaneuloksesta,
jonka päälle on yhdelle puolelle ommeltu kruununmuotoinen siipi kudotusta tekstiiliaineesta. Toisella
puolella pitkäsilmukkaista silmukkanukkaneulosta reunustaa päälleommeltu kudottua tekstiiliainetta
oleva nauha. Pitkäsilmukkaisen silmukkanukkaneuloksen päälle on ommeltu kolmionmuotoinen pala
kudottua kangasta, joka esittää nokkaa. Silmät on painettu silmukaksi taitettuihin kaistaleisiin ja kaksi
jalanmuotoista osaa kudotusta tekstiiliaineesta on ommeltu kiinni nukkaneulokseen. Koristeellisesti
leikattu tekstiiliaine esittää pyrstöä.
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Nukkaneuloksen yläreunaan on kiinnitetty monivärisiä kudottua tekstiiliainetta olevia numeroituja
kaistaleita, silmukoita ja suikaleita.
(Ks. kuvat nro 665 A ja 665 B) (*)
Perusteet
Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön yleisten tulkintasääntöjen 1 ja 6, XI jakson 7
huomautuksen f kohdan ja 8 huomautuksen a kohdan, XI jakson 2 alanimikehuomautuksen A
kohdan, 63 ryhmän 1 huomautuksen sekä CN-koodien 6307, 6307 90 ja 6307 90 10 nimiketekstien
mukaan.
Tavara ei ole pääasiassa tarkoitettu vauvojen ja pikkulasten ajanvietteeksi, koska ne eivät
varsinaisesti tunnista tavaran muotoa eivätkä numerointia ja merkkejä, vaan se on tarkoitettu
ennemminkin turvarätiksi. Näin ollen tavaraa ei voida luokitella nimikkeeseen 9503 ”Muut lelut” (ks.
myös harmonoidun järjestelmän selitykset, nimike 9503, D kohdan ensimmäinen alakohta).
Näin ollen tavara on luokiteltava CN-koodiin 6307 90 10 ”muuksi sovitetuksi tavaraksi – neulosta”.
(*) Valokuvat ovat ainoastaan ohjeellisia.

665 A

665 B

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 671/2013, EUVL L 193, 16.7.2013, s. 4.
6307 90 10
Tavara on hihan muotoinen, noin 20 cm pitkä, valmistettu neulotusta tekstiiliaineesta, ja sen
kämmentä vasten tulevassa osassa on ohut vaahtomuovipehmuste. Siinä on kämmenpuolella yksi
hieman kaareutuva alumiinilasta, jonka leveys on noin 2 cm ja jota voidaan taivuttaa käsin, sekä
kämmenselän puolella kaksi muovista tukea, joiden leveys on noin 1 cm. Lasta ja tuet ovat tavaraan
ommelluissa muusta aineesta valmistetuissa kanavissa, jotka ovat koko tavaran pituisia, ja lasta ja
tuet voidaan poistaa.
Tavaran molemmissa päissä on kaksi 2 cm leveää tarrakiinnitteistä hihnaa, joiden avulla tavara
voidaan säätää käteen ja käsivarteen. Tavaran keskikohdassa on leveämpi 5 cm leveä
tarrakiinnitteinen tekstiilihihna, joka kiedotaan ranteen ympärille, jotta ranteen liikkuvuutta voidaan
rajoittaa halutulla tavalla.
Tekstiilihihnat ja taivutettava alumiinilasta rajoittavat yhdessä ranteen liikettä. Ranteen jousto riippuu
hihnojen tiukkuudesta.
Tavara esitetään tullille rannetukena.
(Ks. valokuvat A + B) (*)
Perusteet
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Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1 yleisen tulkintasäännön, 3 yleisen tulkintasäännön b
alakohdan ja 6 yleisen tulkintasäännön määräysten sekä CN-koodien 6307, 6307 90 ja 6307 90 10
nimiketekstien mukaisesti.
Tavaraa ei voida säätää potilaan vamman mukaan, vaan se on monikäyttöinen. Tässä suhteessa
tavara ei ole ominaisuuksiltaan sellainen, että sen toimintatapa tai säädettävyys potilaan vamman
mukaan erottaisi sen tavallisista yleiskäyttöisistä tuista (ks. yhdistetyn nimikkeistön 90 ryhmän 6
huomautus sekä unionin tuomioistuimen tuomio yhdistetyissä asioissa C-260/00-C-263/00,
Lohmann GmbH & Co. KG ja Medi Bayreuth Weihermüller & Voigtmann GmbH & Co. KG vastaan
Oberfinanzdirektion Koblenz, ECLI:EU:C:2002:637). Siksi sitä ei voida luokitella nimikkeen 9021
ortopediseksi välineeksi.
Hihan ja hihnan neulottu tekstiiliaine antaa tavaralle yhdistetyn nimikkeistön 3 yleisen
tulkintasäännön b alakohdassa tarkoitetun olennaisen luonteen, kun otetaan huomioon
tekstiiliaineen hallitseva osuus tavarassa sekä sen merkitys tavaran käytölle. Erityisesti tavaran
keskikohdassa oleva tekstiilihihna on olennaisen tärkeä, jotta ranteen liikkuvuutta voidaan rajoittaa
halutulla tavalla.
Sen vuoksi tavara on luokiteltava CN-koodin 6307 90 10 muuksi sovitetuksi tavaraksi.
(*) Valokuvat ovat ainoastaan ohjeellisia.

Valokuva A

Valokuva B

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 676/2015, EUVL L 111, 30.4.2015, s. 18.
6307 90 10
Tavara (niin sanottu nauhaortoosi) on tehty useista tekstiiliainetta olevista paloista, jotka on
ommeltu yhteen. Tavarassa on aukot kantapään ja varpaiden kohdalla. Tavaran aukot ja reunat on
päärmätty. Etupäällinen suljetaan läpällä, joka on tehty neulosta olevasta tekstiiliaineesta. Muut
tekstiiliosat koostuvat useista joustavaa neulosta olevista tekstiiliainekerroksista.
Tekstiiliin on kiinnitetty joustavaa muovia oleva levy, joka näkyy vain osittain tavaran ulkopinnalla.
Muovilevy ulottuu pohjalliseen asti. Siinä on kengänsirkkoja koko etupäällisen pituudelta ja
nauhahakasia varren pituudelta, jotta tavaraa voidaan kiristää tekstiilinauhoilla jalan ja pohkeen
ympäri.
Muovilevy antaa tavaralle jonkin verran vakautta. Se on kuitenkin joustava, ja kun sitä kiristetään
nauhoilla, se kohdistaa puristusvoimaa jalkaan ja pohkeeseen.
Tavara esitetään tullille jalkineen sisällä pidettävänä tavarana, joka on tarkoitettu käytettäväksi
nilkkasiteenä, kun nilkka on nyrjähtänyt tai nilkassa on ruhjevammoja taikka kun nivelsiteet ovat
revenneet tai vaurioituneet, sekä tällaisten vammojen estämiseksi ja epävakaiden nivelsiteiden
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tukemiseksi. Sen avulla ei kuitenkaan voida kokonaan estää vioittuneen kehonosan tietynlaista
liikettä.
Leikkauksen jälkeisessä kuntoutuksessa tavara helpottaa paluuta täyden painon kantamiseen.
Katso kuvat
Perusteet
Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1 yleisen tulkintasäännön, 3 yleisen tulkintasäännön
c alakohdan ja 6 yleisen tulkintasäännön sekä CN-koodien 6307 , 6307 90 ja 6307 90 10
nimiketekstien mukaisesti.
Tavaraa ei voida säätää potilaan tietyn vamman mukaan, vaan se on monikäyttöinen. Se muistuttaa
yksinkertaista tekstiilisidettä, joka on kääritty nivelsiteen ympäri ja kiristetty tiettyjen osien ympäri
kohdistamaan parantumista tukevaa tai uusia vammoja estävää puristusvoimaa ja estämään eitoivotut tiedostamattomat refleksiliikkeet (ks. myös alanimikettä 9021 10 10 koskevien yhdistetyn
nimikkeistön selittävien huomautusten toinen kohta).
Näin ollen tavara on objektiivisilta ominaisuuksiltaan sellainen, ettei se erotu tavallisista
yleiskäyttöisistä tuista. Tämä koskee erityisesti sen valmistusaineita, (joustavat valmistusaineet),
toimintatapaa (puristusvoimaa kohdistetaan kiristämällä) tai säädettävyyttä potilaan vammojen
mukaan (ks. myös 90 ryhmän 6 huomautus sekä unionin tuomioistuimen 7. marraskuuta 2002
antama tuomio yhdistetyissä asioissa C-260/00–C-263/00, Lohmann and Medi Bayreuth,
ECLI:EU:C:2002:637, 39 ja 45 kohta).
Tavaraa ei myöskään voida luokitella CN-koodin 9021 10 10 ”ortopediseksi välineeksi”, koska sillä
ei sen joustavuuden vuoksi voida kokonaan estää vioittuneen kehonosan tiettyä liikettä, eikä siten
muita loukkaantumisia (ks. myös yhdistetyn nimikkeistön selittävät huomautukset, alanimike
9021 10 10 , toinen kohta). Esimerkiksi nivelsiteiden revähtämisen tapauksessa tavaran olisi
pystyttävä estämään nilkkanivelen kääntyminen myös juostessa tai hyppiessä. Tekstiiliaine ja
joustava muoviaine, joista tavara on valmistettu, eivät kuitenkaan pysty kannattelemaan kehon
painoa juoksemisen aikana.
Muovi ja tekstiiliaineet mahdollistavat yhdessä toivotun vaikutuksen eli puristusvoiman
kohdentamisen. Näin ollen molemmat materiaalit antavat tavaralle samassa määrin yhdistetyn
nimikkeistön 3 yleisen tulkintasäännön b alakohdassa tarkoitetun olennaisen luonteen, ja tavara on
luokiteltava kyseeseen tulevista nimikkeistä (nimikkeet 3926 ja 6307 ) numerojärjestyksessä
viimeiseen.
Tavara on sen vuoksi luokiteltava CN-koodiin 6307 90 10 muuksi sovitetuksi tekstiilitavaraksi.

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2018/787, EUVL L 134, 31.5.2018, s. 1-4.
6307 90 10
Neuloksesta valmistettu putkimainen tavara (ns. juoksuvyö), jossa on 88 prosenttia polyesteriä
ja 12 prosenttia elastaania ja jonka ympärysmitta on 66 cm. Tavara koostuu kahdesta yhtä suuresta
suorakaiteen muotoisesta neulotusta kangaskappaleesta, jotka on asetettu päällekkäin ja ommeltu
kolmelta puolelta yhteen kaksipuolisen, joustavan juoksuvyön muodostamiseksi.
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Tavara on varustettu heijastimilla, vetoketjulla suljettavalla litteällä taskulla ja kahdella pienellä
aukolla, joista toisessa on joustava nauha. Siinä ei ole solkia.
Tavara on suunniteltu kiinnitettäväksi vyötärön ympärille esim. urheilun harrastamisen ajaksi.
Taskuissa/aukoissa voi kantaa esim. avaimien ja luottokorttien kaltaisia pieniä esineitä.
Katso kuvat (*).
Perusteet
Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön määräysten, XI jakson
7 huomautuksen f alakohdan sekä CN-koodien 6307, 6307 90 ja 6307 90 10 nimiketekstien
mukaisesti.
Juoksuvyöllä on nimikkeessä 6307 tarkoitetun ja XI jakson 7 huomautuksen f alakohdan mukaisen
sovitetun tekstiilitavaran objektiiviset ominaisuudet.
Tavaraa ei ole suunniteltu minkään tietyn esineen säilyttämiseen. Sitä ei ole erityisesti muotoiltu eikä
sisäpuolelta varustettu. Se ei ole nimikkeen 4202 säilytysesineiden kaltainen (ks. myös harmonoidun
järjestelmän selitykset, nimike 4202, ensimmäinen ja neljäs kappale sekä yhdeksännen kappaleen
c alakohta). Tästä syystä sen luokittelu nimikkeeseen 4202 ei tule kyseeseen.
Tavara on sen vuoksi luokiteltava CN-koodiin 6307 90 10 muuksi sovitetuksi neulokseksi.

(*) Kuvat ovat ainoastaan ohjeellisia.
Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2019/925, EUVL L 148, 6.6.2019, s. 13-15.
6307 90 10
Joustava putki, jossa on ulkopuolella kerros tekokuituneulosta (85 % nailonia, 15 %
elastaania) ja sisäpuolella ei-huokoisesta muovista valmistettu geelimäinen päällyste.
Joustavaa putkea valmistetaan eri pituuksina (65–150 mm) ja eri halkaisijoilla (15–30 mm).
Tuote esitetään tullille käytettäväksi paineen ja hankauksen lievittämiseen herkissä sormissa,
varpaissa tai kynsissä. Tuotteen pituutta voidaan muuttaa leikkaamalla.
Tuote on pakattu vähittäismyyntiä varten.
Perusteet
Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön, 63 ryhmän 1
huomautuksen sekä CN-koodien 6307, 6307 90 ja 6307 90 10 nimiketekstin mukaisesti.
Luokittelu nimikkeeseen 3005 ei tule kyseeseen, sillä tavarat eivät ole luonteeltaan vanua,
sideharsoa,
kääreitä
tai
niiden
kaltaisia
tavaroita
lääkintäkäyttöön
tarkoitetuissa
vähittäismyyntimuodoissa
tai
-pakkauksissa.
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Luokittelu 39 ryhmään muoviksi ja muovitavaroiksi ei tule kyseeseen kyseisen ryhmän 2
huomautuksen p alakohdan mukaisesti, sillä tavarat on valmistettu nimikkeen 5903 tekstiilikankaista
(muovilla kyllästetyt, päällystetyt, peitetyt tai kerrostetut tekstiilikankaat).
Tavarat ovat saaneet lopullisen muotonsa suoraan valmistuksessa ja ovat käyttövalmiita ja ne ovat
sellaisenaan XI jakson 7 huomautuksen b alakohdan mukaisia sovitettuja tekstiilitavaroita. Vaikka
tavara koostuu nimikkeen 5903 tekstiilikankaista (muovilla kyllästetyt, päällystetyt, peitetyt tai
kerrostetut tekstiilikankaat), luokittelu 59 ryhmään ei tule kyseeseen XI jakson 8 huomautuksen a
alakohdan mukaisesti, sillä ryhmää 59 ei sovelleta mainitun jakson 7 huomautuksessa tarkoitettuihin
sovitettuihin tavaroihin.
Nimikkeeseen 6307 kuuluvat 63 ryhmän 1 huomautuksessa tarkoitetusta tekstiilikankaasta
valmistetut muut sovitetut tavarat edellyttäen, että ne eivät kuulu XI jakson muihin nimikkeisiin.
Nimike kattaa myös tavarat, jotka voidaan mukauttaa leikkaamalla ne halutun pituisiksi ja jotka ovat
XI jakson 7 huomautuksen mukaisesti sovitettuja (ks. myös harmonoidun järjestelmän selitysten
nimikkeessä 6307 oleva ensimmäinen ja kolmas kappale).
Tavara on sen vuoksi luokiteltava CN-koodin 6307 90 10 muuksi sovitetuksi tekstiilitavaraksi.
Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2020/191, EUVL L 40, 13.2.2020, s. 1-3.

6307 90 98
Erittäin tiiviisti kudotusta yksivärisestä kankaasta (100 %) puuvillaa valmistettu suorakaiteen
muotoinen sovitettu tavara, joka ei yleensä sovellu pesuun. Reunoissa on kangasvahvikkeet ja
päärmeet. Tavaran pinta on tikattu siten, että sisäpuolelle muodostuu lokeroita, jotka ovat auki
yhdeltä sivulta, jotta tavara voidaan täyttää höyhenillä, untuvilla tai muulla aineella (untuvapeitteen
tai muun täytetyn vuodepeitteen päällinen).
Perusteet
Luokittelu vahvistetaan yhdistetyn nimikkeistön 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön määräyksissä sekä
CN-koodien 6307, 6307 90 ja 6307 90 98 nimiketekstissä.
Ks. myös harmonoidun järjestelmän selitykset, nimike 6302.
Komission asetus (EY) N:o 3176/94, EYVL L 335, 23.12.1994, s. 56. Muutettu komission
täytäntöönpano-asetuksella (EU) N:o 441/2013, EUVL L 130, 15.5.2013, s. 1.

6307 90 98
Kantoteline, joka on valmistettu alumiiniputkesta ja toisiinsa ompelemalla kiinnitetyistä neulotuista
ja kudotuista kangaskappaleista (synteettikuitua). Telineessä on sivuilta ja pään korkeudelta
pehmustettu istuin lasta varten, kiinnitys- ja kantohihnat sekä istuimen alla säilytystila pieniä esineitä
varten.
Istuinosa ja selkäkappale, aukot, joihin kehys pujotetaan, istuimen alla oleva pieni taskumainen
säilytystila ja erilaiset kanto-, vatsa- ja liitoshihnat ovat tekstiiliainetta.
(muut sovitetut tekstiilitavarat, kudottua kangasta – vauvan kantoteline)
Perusteet
Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1, 3 b ja 6 yleisen tulkintasäännön, XI jakson
7 huomautuksen f alakohdan, 63 ryhmän 1 huomautuksen, 94 ryhmän 2 huomautuksen sekä
CN-koodien 6307, 6307 90 ja 6307 90 98 nimiketekstien mukaisesti.
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Tuotteella ei ole repun eikä muiden nimikkeeseen 4202 kuuluvien säilytysesineiden luonnetta, koska
se on tarkoitettu lasten kantamiseen.
Katso myös nimikettä 6307 koskevat harmonoidun järjestelmän selitykset.
Komission asetus (EY) N:o 1529/1999, EYVL L 178, 14.7.1999, s. 10. Muutettu komission
täytäntöönpanoasetuksella (EU) N:o 441/2013, EUVL L 130, 15.5.2013, s. 1.

6307 90 98
Viisisakarainen tähti, joka on valmistettu kudotusta, metalloitua lankaa sisältävästä
tekstiiliaineesta. Tavara on täytetty synteettisellä aineella ja sen mitat ovat n. 8 × 8 cm. Yhdessä
sakarassa on ripustamista varten silmukka, joka on tehty metalloidusta langasta.
(muu sovitettu tavara – koristetavara)
(Ks. valokuva n:o 623) (*).
Perusteet
Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön, XI jakson
7 huomautuksen kohtien a) ja f), 63 ryhmän 1 huomautuksen sekä CN-koodien 6307, 6307 90 ja
6307 90 98 nimiketekstien mukaisesti.
Tavaraa voidaan sen yleisen ulkonäön huomioon ottaen käyttää kautta koko vuoden eikä
yksinomaan tai pääasiassa jouluna. Tämän vuoksi sitä ei voi luokitella nimikkeeseen 9505.
(*) Valokuva on ainoastaan ohjeellinen.

Komission asetus (EY) N:o 1017/2002, EYVL L 155, 14.6.2002, s. 23. Muutettu komission
täytäntöönpano-asetuksella (EU) N:o 441/2013, EUVL L 130, 15.5.2013, s. 1.

6307 90 98
Sideaineella kiinteytetyistä synteettikuitufilamenteista (polyeteenistä) valmistettua kuitukangasta oleva sovitettu tavara, jossa on kymmenen kappaletta noin 25 cm pitkiä ja 2 cm
leveitä suorakaiteen muotoisia kaistaleita. Kaistaleet ovat koko pituudeltaan kiinni toisissaan
lävistyspisteillä.
Kaistaleiden toinen puoli on suurimmalta osin yksivärinen. Niiden päät ja toinen puoli ovat valkoisia.
Kunkin kaistaleen toisessa päässä on sulkumekanismi, joka koostuu etupuolella olevasta siksakkohokuviosta ja takapuolella olevasta liimakerroksesta. Liimakerros on peitetty tarttumattomalla
paperilla, joka poistetaan tavaraa suljettaessa.
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Kunkin kaistaleen etupuolella on juuri ennen sulkujärjestelmää mutta valkealla taustalla mustalla
painettu 5 mm korkea järjestysnumero.
Kun kaistaleet on irrotettu toisistaan lävistyspisteitä pitkin, kukin kaistale muodostaa suljettuna
repeämättömän rannekkeen.
(Ks. kuva nro 663) (*)
Perusteet
Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön, XI jakson 7
huomautuksen b alakohdan ja 8 huomautuksen a alakohdan sekä CN-koodien 6307, 6307 90 ja
6307 90 98 mukaisesti.
Tavaran objektiiviset ominaisuudet ovat ne, että kukin kaistale on suurimmalta osin yksivärinen ja
että järjestysnumero on painettu huomaamattomaan kohtaan, jossa se on tuskin näkyvissä
ranneketta pidettäessä. Järjestysnumero on myös melko pieni ja huomiota herättämätön. Näiden
ominaisuuksien perusteella tavaran pääasiallisena käyttötarkoituksena on tunnistaa henkilöt
rannekkeen värin perusteella, kun taas järjestysnumero muodostaa sen toissijaisen
käyttötarkoituksen. Koska rannekkeiden olennaisen luonteen ja pääasiallisen käyttötarkoituksen
määrittää niiden väri eikä järjestysnumero, luokittelu 49 ryhmään ei tule kyseeseen (ks. harmonoidun
järjestelmän selitykset, 49 ryhmä, yleisohjeet, ensimmäinen kappale).
Tavara on valmistettu nimikkeen 5603 kuitukankaasta. Koska rannekkeet saavat kuitenkin lopullisen
muotonsa suoraan valmistuksessa ja ne ovat käyttövalmiita heti, kun kaistaleet on erotettu toisistaan
lävistyspisteitä pitkin, ne ovat XI jakson 7 huomautuksen b alakohdassa tarkoitettuja sovitettuja
tavaroita. XI jakson 8 huomautuksen a alakohdan mukaan 56 ryhmää ei sovelleta sovitettuihin
tavaroihin. Sen vuoksi tavaraa ei voi luokitella 56 ryhmään.
XI jaksossa ei ole erityisiä nimikkeitä tällaisille sovitetuille tekstiilituotteille.
Näin ollen tavara on luokiteltava CN-koodiin 6307 90 98 muuksi sovitetuksi tekstiilitavaraksi.
(*) Valokuva on ainoastaan ohjeellinen.
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Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 894/2012, EUVL L 264, 29.9.2012, s. 3.

6307 90 98
Tavara, joka koostuu puualustasta (mitoiltaan noin 40x40 cm) ja jonka yläpinta ja reunat on
päällystetty synteettikuidusta (polypropeeni) kudotulla huovalla vuoratulla kankaalla.
Kankaan alusta on solumuovia.
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Alustan keskellä on pahvista valmistettu 60 cm korkea putki, joka on peitetty molemmista päistä
kannella. Putken alapään kansi on valmistettu kovamuovista, ja siihen on puisen alustan läpi
asennettu ruuvi kiinnittämään alusta putkeen. Putken yläpään kansi koostuu pyöreästä
puukappaleesta, jonka halkaisija on noin 12 cm ja joka on päällystetty kudotulla nukkakankaalla
(plyysi, josta on polyakryyliä 60 prosenttia ja polyesteriä 40 prosenttia).
Putken päällysteeksi on liimattu ja nidottu sisalmatto. Sisalmatto koostuu kehrätystä
sisalkasvikuidusta kudotusta kankaasta, jonka alusta on lateksia (ks. kuva 668 B). Jokaisen
sisalkuidun kehruulangan paino on vähintään 20 000 desitexiä.
(Ks. kuvat 668 A ja 668 B) (*)
Perusteet
Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1 yleisen tulkintasäännön, 3 yleisen tulkintasäännön b
alakohdan ja 6 yleisen tulkintasäännön määräysten, XI jakson 7 f huomautuksen ja CN-koodien
6307, 6307 90 ja 6307 90 98 nimiketekstien mukaisesti.
Ottaen huomioon tavaran objektiivisesti todettavat ominaisuudet se on tarkoitettu kissoille ja
suunniteltu houkuttelemaan kissoja ja pitämään ne erossa huonekaluista, joita ne muutoin
käyttäisivät raapimiseen ja oleskeluun.
Luokittelu nimikkeeseen 9403 huonekaluksi ei tule kyseeseen, koska kyseinen nimike kattaa
eriluonteiset tuotteet, joita käytetään asunnoissa, hotelleissa, toimistoissa, kouluissa, kirkoissa,
kaupoissa, laboratorioissa jne. (ks. myös harmonoidun järjestelmän selitykset, nimike 9403).
Luokittelu nimikkeeseen 9503 leluksi ei myöskään tule kysymykseen, koska tavara on
tunnistettavissa ainoastaan eläimille tarkoitetuksi eikä se siis 95 ryhmän 5 huomautuksen mukaisesti
kuulu tähän nimikkeeseen.
Tavaran tekstiiliaine on ratkaiseva houkuttelemaan kissoja (esim. raapimaan kynsiään tavaraan,
istumaan sen päällä ja leikkimään siinä) ja on näin ollen olennainen sen käytössä kissojen raapimisja leikkimisvälineenä. Näin ollen tavaran tekstiiliaine (ei puu, pahvi eikä muovi) antaa tavaralle sen
3 yleisen tulkintasäännön b alakohdan mukaisen olennaisen luonteen.
Nimikkeen 5305 sisalkuidut on kehrätty nimikkeen 5607 side- ja purjelangaksi yhdistetyn
nimikkeistön XI jakson 3 huomautuksen A kohdan e kohdan mukaisesti (katso myös nimikettä 5305
koskevien harmonoidun järjestelmän selitysten ensimmäinen kohta ja lankojen sekä side- ja
purjelankojen väliset erot XI jaksoa koskevien harmonisoidun järjestelmän selitysten yleisohjeiden I
kohdan B kohdan 2 kohdan taulukosta I (muista kasvikuiduista)).
Kudottua sisalkangasta ei kuitenkaan voida luokitella side- ja purjelangaksi nimikkeeseen 5609,
koska kyseiseen nimikkeeseen eivät kuulu tekstiilitavarat, jotka on yksityiskohtaisemmin mainittu
jossakin muussa tekstiilikangasnimikkeessä kuten nimikkeessä 6307 (katso myös harmonoidun
järjestelmän selitykset, nimike 5609, ensimmäinen kohta ja kolmannen kohdan c alakohta).
Sisalmattoa tai huovalla vuorattua solumuovialustaista synteettikuitukangasta ei kumpaakaan voida
luokitella 57 ryhmään kyseisen ryhmän 1 huomautuksen mukaan, koska kyseiset aineet ovat osa
kissan raapimispuuta eikä niitä siten ole tarkoitettu sisustuskäyttöön (katso myös ryhmää 57
koskevien harmonoidun järjestelmän selitysten yleisohjeiden ensimmäinen kohta).
Näin ollen kudotusta sisalkankaasta, kudotusta nukkakankaasta ja synteettikuiduista kudotusta
huovalla vuoratusta kankaasta koostuva sovitettu tavara olisi luokiteltava nimikkeeseen 6307.
Sen vuoksi tavara on luokiteltava CN-koodiin 6307 90 98 kuuluvaksi muuksi sovitetuksi
tekstiilitavaraksi.
(*) Valokuvat ovat ainoastaan ohjeellisia.
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668 A
Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1229/2013, EUVL L 322, 3.12.2013, s. 8.
6307 90 98
Pehmeä korinmuotoinen molemmin puolin käytettävä tekstiilitavara, joka on kooltaan noin 35 cm
× 25 cm ja jossa on pehmustetut reunat (korkeus 10 cm) ja pehmustettu pohja. Toinen tavaran
ulkopuolista on kudotusta kankaasta (100 % polyesteriä), toinen puoli on neulotusta plyysikankaasta
(100 % polyesteriä). Tavara on tarkoitettu pienten lemmikkieläinten käyttöön.
(Ks. valokuvat A ja B) (*)
Perusteet
Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1 yleisen tulkintasäännön, 3 yleisen tulkintasäännön c
alakohdan ja 6 yleisen tulkintasäännön sekä CN-koodien 6307, 6307 90 ja 6307 90 98nimiketekstien
mukaisesti.
Tavaran objektiiviset ominaisuudet huomioon ottaen tavara on tekstiilikori, joka on suunniteltu
antamaan mukavuutta pienille lemmikkieläimille.
Luokittelu nimikkeen 9403 huonekaluksi ei tule kyseeseen, koska kyseinen nimike kattaa eriluonteiset
tuotteet, joita käytetään asunnoissa, hotelleissa, toimistoissa, kouluissa, kirkoissa, kaupoissa,
laboratorioissa jne. (ks. harmonoidun järjestelmän selitykset, nimike 9403).
Luokittelu nimikkeeseen 9404 ei myöskään tule kyseeseen, sillä tekstiilikorit eivät ole samanlaisia kuin
vuodevarusteet ja niiden kaltaiset sisustustavarat. Tavarassa ei ole muitakaan osia, jotka viittaisivat
sen käyttöön vuodevarusteena.
Tavaraa pidetään nimikkeessä 6307 tarkoitettuna sovitettuna tekstiilitavarana.
Sisä- ja ulkopuoli ovat tavaralle yhtä oleellisia, koska se voidaan kääntää nurinpäin ja sitä voidaan
käyttää molemmin päin. Koska ei voida määrittää, antaako tavaralle sen 3 yleisen tulkintasäännön b
alakohdassa tarkoitetun olennaisen luonteen neulottu plyysikangas (joka luokiteltaisiin CN-koodiin
6307 90 10) vai kudottu kangas (joka luokiteltaisiin CN-koodiin 6307 90 98), tavara on luokiteltava
kyseeseen tulevista nimikkeistä numerojärjestyksessä viimeiseen.
Sen vuoksi tavara on luokiteltava CN-koodiin 6307 90 98.
(*) Valokuva on ainoastaan ohjeellinen.

A

B
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Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 349/2014, EUVL L 104, 8.4.2014, s. 1.
6307 90 98
Tavara, joka muodostuu puulaatikosta, jonka sisä- ja ulkopuoli on päällystetty tekstiilikankaalla.
Laatikon sivussa on aukko, josta kissa pääsee sisälle laatikkoon, joka on riittävän suuri, jotta kissa voi
nukkua siinä.
Laatikon päälle on kiinnitetty pystysuoraan kartonkiputki. Putki on päällystetty siihen kiinnitetyllä
sisalnarulla. Naru on tehty kehrätyistä sisalkuiduista ja on suurempi kuin 20 000 desitexiä.
Putki kannattelee puutasoa, joka on peitetty tekstiilikankaalla. Taso on riittävän suuri, jotta kissa voi
maata siinä.
Tason pohjaan on kiinnitetty sisä- ja ulkopuolelta tekstiilikankaalla päällystetty puuputki. Putki on
riittävän suuri, jotta kissa voi ryömiä siihen.
Käytetty tekstiilikangas on kudottua nukkakangasta (polyesteriplyysiä).
Tekstiilikankaan kokonaispinta-ala on suurempi kuin sisalaineen pinta-ala.
(Ks. valokuva) (*)
Perusteet
Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1 yleisen tulkintasäännön, 3 yleisen tulkintasäännön b
alakohdan ja 6 yleisen tulkintasäännön määräysten, XI jakson 7 huomautuksen f alakohdan ja CNkoodien 6307, 6307 90 ja 6307 90 98 nimiketekstien mukaisesti.
Objektiivisten ominaisuuksiensa perusteella tavaran on tarkoitus houkutella kissoja ja pitää ne pois
huonekaluista, joita ne muutoin raapisivat ja joilla ne oleskelisivat.
Luokittelu nimikkeen 9403 huonekaluksi ei tule kyseeseen, koska kyseinen nimike kattaa eriluonteiset
tuotteet, joita käytetään asunnoissa, hotelleissa, toimistoissa, kouluissa, kirkoissa, kaupoissa,
laboratorioissa jne. (ks. myös harmonoidun järjestelmän selitykset, nimike 9403).
Luokittelu nimikkeen 9503 leluksi ei myöskään tule kyseeseen, koska tavara on tarkoitettu ainoastaan
eläimille eikä se siis 95 ryhmän 5 huomautuksen mukaisesti kuulu tähän nimikkeeseen.
Tekstiiliaineella (kudottu tekstiilikangas ja sisalnaru) on keskeinen merkitys, jotta tuotetta voidaan
käyttää aiotulla tavalla, koska se houkuttaa kissoja, jotka voivat esimerkiksi raapia sitä kynsillään, istua
ja nukkua siinä ja leikkiä sillä. Sen vuoksi tekstiiliaine (eikä puu tai kartonki) antaa tavaralle sen 3 yleisen
tulkintasäännön b alakohdassa tarkoitetun olennaisen luonteen.
Koska ei voida määrittää, onko sisalaine vai kudottu tekstiiliaine oleellisempi kissojen houkuttamisessa,
tekstiilikankaan suuremman määrän ja sen tarjoamien aktiviteettien suuremman määrän katsotaan
antavan tavaralle sen 3 yleisen tulkintasäännön b alakohdassa tarkoitetun olennaisen luonteen (ks.
myös harmonoidun järjestelmän selitykset, 3 yleisen tulkintasäännön b alakohta, selitys VIII).
Kudottu tekstiilikangas on XI jakson 7 huomautuksen f alakohdan mukaisesti koottu ompelemalla, ja se
on näin ollen tekstiilikangasta oleva sovitettu tekstiilitavara.
Sen vuoksi tavara on luokiteltava CN-koodin 6307 90 98 muuksi sovitetuksi tekstiilitavaraksi.
(*)Valokuva on ainoastaan ohjeellinen
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Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 350/2014, EUVL L 104, 8.4.2014, s. 4.

6307 90 98
Kudotusta polyesterikankaasta valmistettu renkaanmuotoinen tekstiilisuoja, jota käytetään
tiettyjen ajoneuvotyyppien renkaissa niiden kulutuspinnan pidon parantamiseksi ajettaessa lumella.
Tavaran keskiosan sisäpinta on valmistettu vahvasta polyesterifilamentista, joka antaa rakenteelle
kulutuskestävyyttä. Tavaran keskiosan ulkopinta on valmistettu kahdesta erisuuruisesta
polyesterikatkokuidusta, jotka tekevät pinnasta karhean ja varmistavat siten tarttumisen ja pidon. Sen
vuoksi maahan kontaktissa olevan renkaan osan peittävä tavaran keskiosa on kestävämpi ja sen
tarttumis- ja pito-ominaisuudet ovat paremmat kuin muiden osien.
Tavaran muut osat peittävät renkaan sivut, ja ne on suunniteltu niin, että ne pitävät tavaran paikallaan
ajon aikana.
Kaikki osat on kiinnitetty toisiinsa ompelemalla. Tavaran toiselle sivulle on ommeltu neljä kudottua
polypropeenikaistaletta, jotka toimivat lenkkeinä, joiden avulla tavara asennetaan renkaaseen.
(Ks. valokuva)(*)
Perusteet
Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön, XI jakson 7 huomautuksen
f alakohdan sekä CN-koodien 6307, 6307 90 ja 6307 90 98 nimiketekstien mukaisesti.
Luokittelu alanimikkeeseen 8708 70 kuuluvaksi osaksi tai tarvikkeeksi ei tule kyseeseen, koska
tavaralla ainoastaan parannetaan renkaan kulutuspinnan pitoa ajettaessa lumella eikä sillä mukauteta
ajoneuvoa tiettyä toimintoa varten tai lisätä siihen uusia toimintoja eikä tavara suorita mitään toimintoa
suhteessa ajoneuvon päätarkoitukseen (ks. asia C-152/10, Unomedical Kok. 2011, s. I-5433, 29 kohta).
Sen vuoksi ja koska tavara on valmistettu kokonaan tekstiiliaineista ja eri osat on kiinnitetty
ompelemalla, tavara on luokiteltava CN-koodiin 6307 90 98 kuuluvaksi muuksi sovitetuksi
tekstiilitavaraksi.
(*) Kuva on ainoastaan ohjeellinen.
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Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 874/2014, EUVL L 240, 13.8.2014, s. 6.

6307 90 98
Tekstiilitavara, joka on suunniteltu pitämään henkilö istuma-asennossa, kun hänet nostetaan
nostolaitteella.
Tavara koostuu kudotusta tekstiilikankaasta (polyesteriä), joka on pääasiassa suorakulmion muotoinen.
Suorakulmion toisessa lyhyessä sivussa on kaksi lappumaista laajennuskappaletta, jotka toimivat
istuimena. Muu osa kankaasta tukee henkilön selkää ja sivuja. Joissakin kankaan osissa on
pehmustevälikerros (polypropeenivaahtopala).
Kankaan reunoihin on ommeltu useita tekstiilihihnoja, joiden avulla tavara voidaan kiinnittää
nostolaitteeseen ja nostaa.
(Katso kuvat(*))
Perusteet
Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön määräysten, XI jakson 7
huomautuksen f alakohdan sekä CN-koodien 6307, 6307 90 ja 6307 90 98 nimiketekstien mukaisesti.
Luokittelu CN-koodiin 8431 31 00 osaksi, joka soveltuu käytettäväksi yksinomaan tai pääasiallisesti
nimikkeen 8428 koneissa ja laitteissa (hissit, vintturit jne.), ei tule kyseeseen, koska tavara ei ole
välttämätön nostolaitteen toiminnalle (ks. asia C-152/10, Unomedical, ECLI:EU:C:2011:402, 29, 34 ja
36 kohta). Lisäksi silmukat eivät kuulu nimikkeeseen 8431, vaan ne luokitellaan XI jaksoon (ks.
harmonoidun järjestelmän selitykset, nimike 8431, neljäs kohta, b alakohta).
Tavara on valmistettu pääasiassa tekstiiliaineesta, ja sen eri osat on kiinnitetty yhteen ompelemalla.
Sen vuoksi tavara on luokiteltava CN-koodin 6307 90 98 muuksi sovitetuksi tekstiilitavaraksi.
(*) Kuvat ovat ainoastaan ohjeellisia.
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Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 804/2015, EUVL L 128, 23.5.2015, s. 7.
6307 90 98
Tavara, jota käytetään tukemaan kasvien kasvatusta sisätiloissa ja niiden kasvun edistämiseen.
Tavaran mitat ovat noin 80 × 80 × 160 cm, ja siinä on ontoista teräsputkista tehty kehikko sekä
kokonaan suljettavat sivut, katto ja pohja, jotka on valmistettu tekstiiliaineesta, jonka sisäpuolella on
valoa heijastava päällyste. Tekstiiliaineessa on aukot ilman, veden ja sähkön saantia varten, ja se on
vedenpitävä, ilmatiivis ja valonpitävä. Tekstiiliaineeseen on ommeltu vetoketjut, jotta tavaraan on pääsy
kaikilta puolilta.
Ks. kuva (*).
Perusteet
Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1 yleisen tulkintasäännön, 3 yleisen tulkintasäännön b
alakohdan ja 6 yleisen tulkintasäännön määräysten sekä CN-koodien 6307, 6307 90 ja 6307 90 98
nimiketekstien mukaisesti.
Luokittelu nimikkeen 9403 muuksi huonekaluksi ei tule kyseeseen, koska tavara ei ole tarkoitettu
käyttäväksi yksityisasuntojen, hotellien, toimistojen, koulujen, kirkkojen, kauppojen, laboratorioiden ja
niiden kaltaisten kalusteena vaan tukemaan kasvien kasvatusta ja niiden kasvun edistämiseen (ks.
myös harmonoidun järjestelmän selitykset, nimike 9403, toinen kappale).
Luokittelu nimikkeen 9406 tehdasvalmisteiseksi rakennukseksi ei myöskään tule kyseeseen, koska
tavaran rakenne viittaa käyttöön sisätiloissa.
Tekstiiliaineen sisäpuolella oleva valoa heijastava päällyste sekä ilman, veden ja sähkön saantiin
tarkoitetut aukot ovat olennaisia tavaran sisällä tapahtuvan kasvien kasvatuksen tukemiselle. Sen
vuoksi tekstiiliaine antaa tavaralle sen 3 yleisen tulkintasäännön b alakohdassa tarkoitetun olennaisen
luonteen.
Tavara on sen vuoksi luokiteltava CN-koodiin 6307 90 98 muuksi sovitetuksi tekstiilitavaraksi.
(*) Kuva on ainoastaan ohjeellinen.
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Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 2015/1385, EUVL L 214, 13.8.2015, s. 6.
6307 90 98
Kudotusta tekstiilikankaasta (puuvillasta) valmistettu tuote, joka koostuu kolmesta yhteen
ommellusta tekstiilitaskusta ja joka on tarkoitettu ripustettavaksi parvisängyn turvalaitaan.
Tuote on tarkoitettu pienten esineiden säilytystä varten. Taskut voidaan koristella lastenhuoneen
sisustukseen sopivaksi.
Ks. kuva (*).
Perusteet
Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön määräysten, XI jakson 7
huomautuksen f alakohdan sekä CN-koodien 6307, 6307 90 ja 6307 90 98 nimiketekstien mukaisesti.
Taskuja ei pidetä sisustustavaroina (ks. myös harmonoidun järjestelmän selitykset, nimike 6304), vaan
ne on tarkoitettu tavaroiden säilyttämiseen.
Sen vuoksi tuotteen luokittelu nimikkeen 6304 muuksi sisustustavaraksi ei tule kyseeseen. Kyseessä
on sovitettu tekstiilitavara, joka ei yksityiskohtaisemmin mainittuna kuulu XI jakson muihin nimikkeisiin
eikä muualle nimikkeeseen 6307 (ks. myös harmonoidun järjestelmän selitykset, nimike 6307).
Tavara on sen vuoksi luokiteltava CN-koodiin 6307 90 98 muuksi sovitetuksi tavaraksi.
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(*) Kuva on ainoastaan ohjeellinen.
Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2019/645, EUVL L 110, 25.4.2019, s. 7-9.
6307 90 98
Kuution muotoinen kori, jonka mitat ovat noin 32 × 27 × 20 cm.
Tavara koostuu teräslangasta (langan läpimitta on noin 4 mm) ja paperista. Lanka on asetettu
ainoastaan kehikon muodostavan kuution reunoille. Kehikko tukee kangasta, jonka loimi ja kude
muodostuu paperisäikeistä.
Jokainen säie koostuu kahtia taitetuista ja pituussuunnassa kierretyistä paperikaistaleista, jotka on
kierretty yhteen. Kunkin kierretyn paperikaistaleen leveys on noin 5,5 mm. Lanka on kokonaan
päällystetty paperilla.
Katso kuvat (*).
Perusteet
Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1 yleisen tulkintasäännön, 3 yleisen tulkintasäännön b
alakohdan ja 6 yleisen tulkintasäännön, 63 ryhmän 1 huomautuksen sekä CN-koodien 6307, 6307 90
ja 6307 90 98 nimiketekstien mukaisesti.
Kori ei ole nimikkeen 7323 rauta- tai terästavara, koska tavaralle ei anna sen 3 yleisen tulkintasäännön
b alakohdassa tarkoitettua olennaista luonnetta epäjalosta metallista valmistettu lanka vaan
paperikangas, sillä tavara on ulkonäöltään paperinen kori. Se ei ole ulkonäöltään metallikori, koska
lanka on kokonaan päällystetty paperilla eikä näin ollen ole näkyvissä. Lisäksi tavara on pääosin
valmistettu paperista. Sen vuoksi luokittelu nimikkeeseen 7323 ei tule kyseeseen.
Koska paperikaistaleet on kierretty, niiden katsotaan olevan nimikkeen 5308 paperilankaa
(tekstiililankaa) (ks. myös harmonoidun järjestelmän selitykset, nimike 5308, B kohta, paperilanka,
kolmas kappale). Tavaran luokittelu 46 ryhmään ei tule kyseeseen 46 ryhmän 1 huomautuksen nojalla,
koska tekstiililankoja ei pidetä ”punonta- tai palmikointiaineina”.
Lisäksi langat kudotaan yhteen niin, että ne muodostavat kankaan (loimi- ja kudesäikeet). Sen vuoksi
kori ei ole paperilankatavara vaan kankaasta valmistettu tavara, eikä sen luokittelu nimikkeeseen 5609
tule kyseeseen (ks. myös harmonoidun järjestelmän selitykset, nimike 5609, ensimmäinen ja kolmas
kappale, c kohta).
Kaikenlaisista tekstiilikankaista valmistetut sovitetut tekstiilitavarat, joita ei kuvata tarkemmin muualla
nimikkeistössä, luokitellaan 63 ryhmän I alaryhmään (ks. myös harmonoidun järjestelmän selitykset, 63
ryhmä, yleisohjeet, 1 kohta, ensimmäinen kappale).
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Sen vuoksi tavara on luokiteltava CN-koodin 6307 90 98 muuksi sovitetuksi tekstiilitavaraksi.

(*) Kuvat ovat ainoastaan ohjeellisia.
Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2019/927, EUVL L 148, 6.6.2019, s. 19-21.

6310 90 00
Kuitukankaan ja silmukkasidottujen tuotteiden palat, erilaisista tekstiilikuiduista, pienikokoiset,
karkeasti leikatut, suorakulmaiset (yleensä 30–35 cm) tai muodoltaan epäsäännöllisiksi leikatut. Palat,
joista osa on kuluneita, nuhraantuneita tai repeytyneitä, on pakattu lajittelemattomina paaleihin
(lumppuja).
Perusteet
Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön sekä CN-koodien 6310 ja
6310 90 00 nimiketekstin mukaan.
Tavaraa ei voida sellaisenaan käyttää uudelleen eikä se sovellu muuhun käyttöön kuin kuitujen
talteenottoon, paperin tai muoviaineen valmistukseen, kiillotustarvikkeiden valmistukseen tai
käytettäviksi teollisuudessa puhdistusriepuina.
Komission asetus (ETY) N:o 1796/91, EYVL L 160, 25.6.1991, s. 40.

6310 90 00
Kuitukankaan ja silmukkasidottujen tuotteiden palat, erilaisista tekstiilikuiduista, karkeasti leikatut.
Palat, joista osa on kuluneita, nuhraantuneita tai repeytyneitä, on pakattu lajittelemattomina paaleihin.
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Paalit sisältävät pienikokoisia, muodoltaan epäsäännöllisiä paloja (noin 30–35 cm) ja vähäisen määrän
suurikokoisia paloja (lumppuja).
Perusteet
Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön sekä CN-koodien 6310 ja
6310 90 00 nimiketekstin mukaan.
Tavaraa ei voida sellaisenaan käyttää uudelleen eikä se sovellu muuhun käyttöön kuin kuitujen
talteenottoon, paperin tai muoviaineen valmistukseen, kiillotustarvikkeiden valmistukseen tai
käytettäviksi teollisuudessa puhdistusriepuina.
Komission asetus (ETY) N:o 1796/91, EYVL L 160, 25.6.1991, s. 40.
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XII JAKSO
JALKINEET, PÄÄHINEET, SATEENVARJOT JA PÄIVÄNVARJOT, KÄVELYKEPIT,
ISTUINKEPIT, RUOSKAT, RATSUPIISKAT JA NIIDEN OSAT; VALMISTETUT
HÖYHENET JA NIISTÄ VALMISTETUT TAVARAT; TEKOKUKAT; HIUKSISTA
VALMISTETUT TAVARAT
64. Ryhmä

6402 19 00
Luistinjalkineet, muut kuin kiinnitetyin luistimin, ensisijaisesti muovista valmistetut, mutta joissa on
vähäisiä osia tekstiili- tai muuta ainetta.
Perusteet
Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön, 64. ryhmän
1 e huomautuksen ja 1 alanimikehuomautuksen, 95. ryhmän 1 g huomautuksen sekä CN-koodien 6402
ja 6402 19 00 nimiketekstin mukaan.
Tuotetta ei voida luokitella 95. ryhmään edellä mainitun 1 e ja 1 g huomautuksen vuoksi.
Komission asetus (ETY) N:o 440/89, EYVL L 51, 23.2.1989, s. 8.

6402 91 90
Harjoittelukengät, jotka peittävät nilkan, joiden pohjat ovat karkeasti kuvioitua kumia ja päälliset
muovia (79 %) ja nahkaa (21 %), päälliset peittävät kokonaan tekstiiliaineesta valmistetun vuorina
käytettävän sisäkuoren, johon nahka ja muovi on ompelemalla kiinnitetty (ks. kuva) (*).
Perusteet
Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön, 64. ryhmän
4 a huomautuksen ja 1 lisähuomautuksen sekä CN-koodien 6402, 6402 91 ja 6402 91 90 nimiketekstin
mukaan.
(*) Kuva on ainoastaan ohjeellinen.
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A - nahkaa
B - muovia
Komission asetus (ETY) N:o 3801/92, EYVL L 384, 30.12.1992, s. 9. 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.

6402 99/ 1.
Kevyet jalkineet, joiden pohjat ja päälliset on tehty huokoisen muovilevyn kappaleista, jotka on
kiinnitetty toisiinsa ulkoreunoistaan. Tämän tyyppisiä jalkineita käytetään rannoilla, uima-altailla, kotona
jne.

Luokittelusuositus.
6402 99/ 2.
Leikkauksen jälkeiseen käyttöön tarkoitetut kengät, jotka eivät peitä nilkkaa ja jotka on suunniteltu
jalkaleikkauksesta tai jalkapöydän vammasta toipuvien käyttöön. Kenkien päällinen on nahkajäljitelmää
(kudottua kangasta, jonka ulkopinta on paljain silmin havaittavissa muoviksi, joka on kohokuvioitu
jäljittelemään nahan martiota ja ulkonäköä), joka on laminoitu solumuoville, ja vuori kudottua kangasta.
Kenkien pohja koostuu kolmesta kerroksesta: puupohjasta, jonka sisäpohjana on PVCvaahtomuovikerros ja ulkopohjana uurteista muovia. Nämä kengät, jotka suljetaan päältä kahdella
tarranauhalla (Velcro-nauhat), on valmistettu sarjatuotantona.

Luokittelusuositus.
6402 99/ 3.
Muovista valmistetut jalkineet, joita kutsutaan ”muovisandaaleiksi”. Jalkineet koostuvat muovisesta
pohjasta ja päällisestä, jotka on valmistettu yhtenä osana ruiskuvalumenetelmällä.
Jalkineet eivät peitä kantapäätä tai nilkkaa, ja niiden päällisessä on aukkoja.
Luokittelu perustuu 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön soveltamiseen.
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Luokittelusuositus.

6402 99 39
Jalkine, jonka ulkopohja ja päällinen ovat muovia. Pohjan ja koron yhteenlaskettu korkeus on alle 3
cm.
Pohja ja osa päällisestä (korotetut reunat) muodostavat yhden ainoan kappaleen.
Toinen osa päällisestä muodostuu jalan yli kulkevasta muovihihnasta, joka on kiinnitetty neljällä
vaakasuoralla tapilla edellä mainittuihin korotettuihin reunoihin.
(ks. valokuva nro 621) (*).
Perusteet
Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön ja CN-koodien 6402, 6402
99 ja 6402 99 39 nimiketekstien mukaisesti.
Kengän päällisenä pidetään kengän sitä osaa, joka peittää jalan päältä ja sivuilta. Katso myös
harmonoidun järjestelmän 64 ryhmän yleisohjeiden D kohdan selitykset.
Koska tappeja ei ole kiinnitetty siihen kengän osaan, joka muodostaa pohjan, kenkää ei voi luokitella
CN-koodiin 6402 20 00.
(*) Valokuva on ainoastaan ohjeellinen.

Komission asetus (EY) N:o 849/2002, EYVL L 135, 23.5.2002, s. 10.

6402 99 93
Harjoittelukengät, joissa on kumiset pohjat ja 27 cm pituiset sisäpohjat sekä muovipäälliset, joiden
päälle on ompelemalla kiinnitetty nahkakaistaleita tai -kappaleita, jotka peittävät noin 40 % pinnasta.
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Perusteet
Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön, 64. ryhmän
4 a huomautuksen ja 1 lisähuomautuksen sekä CN-koodien 6402, 6402 99 ja 6402 99 93 nimiketekstin
mukaan.
Komission asetus (ETY) N:o 3801/92, EYVL L 384, 30.12.1992, s. 9.

6403 59 91
Jalkine, joka peittää varpaat ja päkiän, mutta jättää kantapään ja yli puolet jalkaterästä paljaaksi;
jalkineen päällinen on nahkaa ja sen sisäpuolella oleva vuori tekstiilikangasta; ulkopohja on nahkaa ja
sisäpohjan mitta on alle 24 cm. Jalkine pysyy jalassa kantapäätä kiertävien kahden joustavan nauhan
avulla.
(rytmiseen voimisteluun tarkoitettu jalkine)
(ks. kuvat nro 633 A ja 633 B) (*).
Perusteet
Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön, 64 ryhmän
3 huomautuksen b kohdan ja CN-koodien 6403, 6403 59 ja 6403 59 91.
Yhdistetyn nimikkeistön 1 yleistä tulkintasääntöä soveltaen ilmaisulla ’ulkopohja’ tarkoitetaan muun
muassa nimikkeessä 6403 jalkineen sitä osaa, joka käytössä koskettaa maata. Ks. myös harmonoidun
järjestelmän selitykset, 64 ryhmän yleisohjeiden C-kohta. Koska rytmisessä voimistelussa ainoastaan
päkiä saa koskettaa maata, on vastaava jalkineen osa ainoa maata käytössä koskettava osa, jolloin
sitä voidaan pitää 64 ryhmässä tarkoitettuna ’ulkopohjana’. Tämän lisäksi tavaran objektiiviset
ominaisuudet (esim. leikkaus ja materiaali) osoittavat, että tavaraa ei voida käyttää muuna kuin rytmisen
voimistelun jalkineena.
(*) Valokuvat ovat ainoastaan ohjeellisia.

Komission asetus (EY) N:o 266/2005, EUVL L 47, 18.2.2005, s. 3.

6403 91 13
Urheilukengät, jotka peittävät nilkan, joiden sisäpohjien pituus on vähintään 24 cm, pohjat ovat
karkeasti kuvioitua kumia ja päälliset nahkaa (84 %) ja muovia (16 %), päälliset peittävät kokonaan
tekstiiliaineesta valmistetun vuorina käytetyn sisäkuoren, jota itseään ei voida käyttää päällisenä.
Nahka ja muovi on kiinnitetty kuoreen ompelemalla. (ks. kuva) (*).
Perusteet
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Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön, 64. ryhmän 3 ja
4 a huomautuksen ja 1 lisähuomautuksen sekä CN-koodien 6403, 6403 91 ja 6403 91 13 nimiketekstin
mukaan.
(*) Kuva on ainoastaan ohjeellinen.

A - nahkaa
B - muovia
Komission asetus (ETY) N:o 3801/92, EYVL L 384, 30.12.1992, s. 9.
6403 91 13
Nilkan peittävä jalkine. Sen pohja on valmistettu kumista, vaikka suurin osa ulkopohjasta on leikattu
pois, minkä vuoksi koverrettuun kohtaan voidaan asettaa erilaisia irtoulkopohjia.
Jalkineet on pakattu vähittäismyyntiä varten sarjoiksi, joissa on kaksi paria irtoulkopohjia, joissa
molemmissa on erilaiset ulkopinnat, sekä niiden kiinnittämiseen tarvittava metallityökalu. Yhden
irtoulkopohjaparin ulkopinta on kumia ja siinä on vaelluskengille tyypillinen syväurainen pohja. Toisen
irtoulkopohjaparin ulkopinta on tekstiiliainetta (noin 8 mm huopaa) ja sitä voidaan tuojan asiakirjaaineiston mukaan käyttää kävelyyn matalissa vesissä.
Jalkineen pohjaan on jätetty pieni osa ulkopohjaa, joka muodostaa lähes katkeamattoman reunan
pohjan ympärille. Tämä ulkopohjan pieni osa on valmistettu samanlaisesta kumista kuin vaellukseen
tarkoitettu irtoulkopohja.
Jalkinetta ei voi käyttää ilman irtoulkopohjia.
Sisäpohjien pituus on yli 24 cm. Jalkineen päällinen muodostuu erilaisista yhteen ommelluista
nahkakappaleista, joiden väliin jää ”ikkunoita”, joihin on ommeltu 9 metalliverkkopalaa ja 4 tekstiilipalaa.
Suurin osa päällisen ulkopinta-alasta on nahkaa.
Jalkineen sisäpuoli on päällystetty tekstiiliaineella.
Jalkine ei ole vedenpitävä eikä vedenkestävä.
Jalkinetta voivat käyttää miehet ja naiset.
(vaelluskenkä)
(ks. kuvat nro 650 A, 650 B ja 650 C) (*).
Perusteet
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Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1 yleisen tulkintasäännön, 2 yleisen tulkintasäännön
a alakohdan, 3 yleisen tulkintasäännön b alakohdan ja 6 yleisen tulkintasäännön sekä 64 ryhmän
4 huomautuksen a ja b alakohdan ja CN-koodien 6403, 6403 91 ja 6403 91 13 nimiketekstien mukaan.
Koska vaelluskengän kumiset irtoulkopohjat sopivat yhteen jalkineen päällisten kanssa, jalkine on
tarkoitettu käytettäväksi vaelluskenkänä ja koottavaksi vaelluskengäksi. Lisäksi jalkineen pohjan
reunan ympärille jätetty pieni osa ulkopohjaa sopii täydellisesti yhteen vaellukseen tarkoitettujen
irtoulkopohjien kanssa. Sen sijaan tekstiiliaineesta valmistettujen irtoulkopohjien käyttötarkoitus ei ole
selvä. Niiden käyttäminen vedessä voi olla hyvin rajallista, sillä jalkineen päällinen ei ole vedenpitävä
eikä vedenkestävä. Sen vuoksi tekstiiliaineesta valmistetut irtoulkopohjat ovat tarvikkeita, joita on
tarkoitus käyttää ainoastaan erikoistilanteissa, mikä näin ollen lisää tuotteen käyttötarkoitusta.
Jalkine ja kumiset irtoulkopohjat on sen vuoksi luokiteltava valmiina mutta kokoamattomina jalkineina
yhdistetyn nimikkeistön 2 yleisen tulkintasäännön a alakohdan toisen virkkeen mukaisesti.
Kootun jalkineen pohjan se osa, joka on kosketuksissa maahan, on valmistettu kumista, minkä vuoksi
jalkineen ulkopohja-aine on 64 ryhmän 4 huomautuksen b alakohdan mukaisesti kumia.
Koska nahka muodostaa suurimman osan päällisen ulkopinta-alasta, jalkineen päällisaine on
64 ryhmän 4 huomautuksen a alakohdan mukaisesti nahkaa.
Tekstiiliaineesta valmistetut irtoulkopohjat on pakattu vähittäismyyntiä varten sarjoiksi yhdessä
kokoamattomien vaelluskenkien ja jalkineen kokoamiseen tarvittavan metallityökalun kanssa. Mainittu
sarja on luokiteltava ikään kuin se koostuisi pelkästään vaelluskengistä, sillä ne antavat sarjalle sen
olennaisen luonteen yhdistetyn nimikkeistön 3 yleisen tulkintasäännön b alakohdan mukaisesti.
Tekstiiliaineesta valmistettu irtoulkopohja ja metallityökalu ovat ainoastaan jalkineen tarvikkeita.
Sen vuoksi sarja on luokiteltava jalkineena, jonka ulkopohjat ovat kumia ja päällinen nahkaa.
(*) Valokuvat ovat ainoastaan ohjeellisia.
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Komission asetus (EY) N:o 895/2009, EUVL L 256, 29.9.2009, s. 3–5.
6403 99 33
Sandaalit, joiden ulkopohja on kumia, sisäpohjan pituus vähintään 24 cm ja joiden korkeus on pohja
sekä kanta mukaan luettuina alle 3 cm. Päällisen ulkopinnasta suurin osa muodostuu nahkahihnoista,
jotka on vuorattu kudotulla tekokuitukankaalla. Kolme tekstiiliaineesta valmistettua hihnaa kiinnitetään
jalkaterän poikki tarranauhakiinnityksellä.
(ks. valokuvat nro 609 A + 609 B) (*).
Perusteet
Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön, 64 ryhmän
4 huomautuksen, 64 ryhmän 1 lisähuomautuksen sekä CN-koodien 6403, 6403 99 ja 6403 99 33
nimiketekstien mukaisesti.
Näitä sandaaleja ei voida luokitella 64 ryhmän 1 lisähuomautuksen mukaisiksi ’urheilujalkineiksi’.
Niitä ei voi myöskään pitää ’urheilukäyttöön tarkoitettuna’ jalkineina määritelmän ’jalkineet joissa on
teknisiä ominaisuuksia’ tarkoittamassa merkityksessä, koska mm. päällinen ei anna jalalle vakautta
jalkineessa.
(*) Valokuvat ovat ainoastaan ohjeellisia.

Komission asetus (EY) N:o 347/2001, EYVL L 52, 22.2.2001, s. 8.
6403 99 91
Mokkasiinityyppiset jalkineet, joiden päällinen on nahkaa ja ulkopohja muovia. Muovinen ulkopohja
on päällystetty tekstiiliainekerroksella, joka joutuu kosketuksiin maan tai lattian kanssa.
(ks valokuva nro. 591) (*).
Perusteet
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Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön, 64 ryhmän huomautuksen
4 alakohdan b sekä CN-koodien 6403, 6403 99 ja 6403 99 91 nimiketekstien mukaan.
Edellä mainitun ryhmähuomautuksen mukaisesti ja tekstiiliainekerroksen ominaisuudet huomioiden,
ulkopohjan on katsottava olevan muovia. Tekstiiliainekerroksella ei ole niitä lujuus- ja/tai
kestävyysominaisuuksia, joita ulkopohjalta vaaditaan tavallisessa käytössä. Näistä syistä kyseisiä
tavaroita ei voida luokitella CN-koodiin 6405.
(*) Valokuvat ovat ainoastaan ohjeellisia.

Komission asetus (EY) N:o 1324/1999, EYVL L 157, 24.6.1999, s. 31.
6403 99 93
Vapaa-ajan jalkineet, joiden muovisiin ulkopohjiin jalkaholvin kohdalle on ruuvattu kiinni jäykkä
muovilevy. Jalkineiden päälliset ovat nahkaa (suurin osa ulkopinnasta), muovia ja tekokuitua ja
etupäälliset ovat umpinaiset. Jalkineissa ei ole metallista kärjystä, ne eivät peitä nilkkaa ja niiden
sisäpohjan mitta on vähintään 24 cm.
Jalkineita ei voida tunnistaa miesten tai naisten jalkineiksi. (ks. valokuva nro 592) (*).
Perusteet
Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön, 64 ryhmän
4 b huomautuksen ja 1 a alanimikehuomautuksen sekä CN-koodien 6403, 6403 99 ja 6403 99 93
nimiketekstien mukaan.
Reunakivien, kiskojen ja kaiteiden päällä liukumiseen suunniteltuja jalkineita ei ole tarkoitettu minkään
urheilulajin harjoittamiseen. Tämän vuoksi tavaraa ei voida luokitella CN-nimikkeeseen 6403 19 00.
(*) Valokuvat ovat ainoastaan ohjeellisia.
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Komission asetus (EY) N:o 289/2000, EYVL L 33, 8.2.2000, s. 3.
6404 11 00
Urheilujalkine, jonka pohja on kumia ja päällinen kokonaan tekstiiliainetta päälle ommeltuine
nahkapaloineen ja muovipäällysteisine koristeineen.
Nahka peittää noin 59 prosenttia päällisestä ja tekstiiliaine peittää siitä vain noin 41 prosenttia.
(ks. valokuva nro 2) (*).
Perusteet
Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön, 64. ryhmän
3 ja 4 a huomautuksen ja 1 b alanimikehuomautuksessa sekä CN-koodien 6404 ja 6404 11 00
nimiketekstin mukaan. Itse asiassa tekstiiliainetta oleva pinta on vallitseva, jos vahvikkeina tai
tarvikkeina käytetyt nahka- ja muoviosat jätetään huomiotta.
(*) Valokuva on ainoastaan ohjeellinen

Osat A, B, C, D, E ja F ovat nahkaa.
Osa D on tekstiiliainetta.
Komission asetus (ETY) N:o 650/90, EYVL L 71, 17.3.1990, s. 11.
6404 11 00
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Harjoittelukengät, joiden pohjat ovat karkeasti kuvioitua kumia tai muovia ja päälliset tekstiiliainetta,
joihin on ompelemalla kiinnitetty erilaisina yhdistelminä nahkaa ja/tai muovilla päällystettyä
tekstiiliainetta olevia kaistaleita tai kappaleita, jotka peittävät enintään noin 70 % pinnasta. (ks. kuvat
nro 21–26) (*).
Perusteet
Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön, 64. ryhmän
3 ja 4 a huomautuksen ja 1 lisähuomautuksen sekä CN-koodien 6404 ja 6404 11 00 nimiketekstin
mukaan.
Kun nahasta ja/tai muovilla päällystetystä tekstiiliaineesta valmistetut kaistaleet, joita kaikkia pidetään
vahvikkeina, jätetään huomiotta, päällisten ulkopinta koostuu kokonaan tekstiiliaineesta.
(*) Kuvat ovat ainoastaan ohjeellisia.
Kuva 21

A - Tekstiiliainetta (näkyvissä), noin 31 %
B - Nahkaa, noin 69 %
Kuva 22

A - Tekstiiliainetta (näkyvissä), noin 47 %
B - Nahkaa, noin 37 %
C - Muovilla päällystettyä tekstiiliainetta, noin 16 %
Kuva 23

A - Tekstiiliainetta (näkyvissä), noin 43 %
B - Nahkaa, noin 57 %
Kuva 24
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A - Tekstiiliainetta (näkyvissä), noin 32 %
B - Nahkaa, noin 65 %
C - Muovilla päällystettyä tekstiiliainetta, noin 3 %
Kuva 25

A - Tekstiiliainetta (näkyvissä), noin 30 %
B - Nahkaa, noin 70 %
Kuva 26

A - Tekstiiliainetta (näkyvissä), noin 32 %
B - Nahkaa, noin 31 %
C - Muovilla päällystettyä tekstiiliainetta, noin 37 %
Komission asetus (ETY) N:o 3801/92, EYVL L 384, 30.12.1992, s. 9.
6404 11 00
Harjoittelukengät, joissa on muoviset pohjat ja päälliset tekstiiliainetta, joihin on useaan kohtaan
ompelemalla kiinnitetty nahasta (65 %) ja muovista (18 %) tehtyjä kappaleita (ks. kuva nro 27) (*).
Perusteet
Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön, 64. ryhmän
3 ja 4 a huomautuksen ja 1 lisähuomautuksen sekä CN-koodien 6404 ja 6404 11 00 nimiketekstin
mukaan.
Kun nahka- ja muovikappaleet, joita kaikkia pidetään vahvikkeina, jätetään huomiotta, päällisten
ulkopinta koostuu kokonaan tekstiiliaineesta.
(*) Kuva on ainoastaan ohjeellinen.
Kuva 27
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A - Tekstiiliainetta
B - Nahkaa
C- Muovia
Komission asetus (ETY) N:o 3801/92, EYVL L 384, 30.12.1992, s. 9.
6404 11 00
Jalkine, joka ei peitä nilkkaa, jota ei voida tunnistaa miesten tai naisten jalkineeksi ja jonka
sisäpohjan mitta on yli 24 cm.
Ulkopohja on valmistettu kumista ja välipohja pientiheyspolymeereistä.
Päällinen koostuu tekstiili-, nahka- ja muovipaloista.
Koko päällisen peittää harmaa tekstiiliaine, lukuun ottamatta valkoista tekstiilipalaa (huopaa) [2 (*)]
jalkineen kannassa (ks. kuva 655 B).
Tämän valkoisen tekstiiliaineen päällä on useita harmaita nahkapaloja. Kannassa sitä peittää
pääasiassa yksi pala [C (*)], kengän molemmin puolin osittain kaksi palaa [D (*)], ja jalkapöydän
ympärille on taivutettu kaksi palaa [B (*)] (ks. kuva 655 C).
Kannan uloimmassa kohdassa valkoisen tekstiiliaineen päällä on pala mustaa vedenpitävää
tekstiiliainetta ja sen päälle on ommeltu tummanharmaa muovipala [b (*)] (ks. kuva 655 C). Musta
tekstiili näkyy muovipalassa olevista pienistä aukoista.
Edellä mainitut harmaat tekstiiliaineet on ommeltu yhteen ja kiinnitetty pohjaan. Kengän yhdellä sivulla
on liitetty yhteen kaksi harmaata tekstiilipalaa siksakilla, ja siksakin molemmilla reunoilla on vielä
satulaommel (ks. kuva 655 D). Sama satulaommel kiinnittää tekstiilikaistaleen näiden kahden
tekstiilipalan alle kokoonpanon vahvistamiseksi.
Kengän kärjessä on pieni harmaa muovipala [a (*)], joka peittää alla olevan harmaan tekstiiliaineen.
Kengän molemmin puolin tekstiiliaineeseen on liitetty harmaat nahkapalat [A (*)], ja nahkan/harmaan
tekstiiliaineen päälle on vielä lisätty neljä pystysuoraa tekstiilikaistaletta [1 (*)] (ks. kuvat 655 A ja 655
D). Tämän lisäksi jalkineen kannan tekstiiliaineeseen on kiinnitetty yksi tekstiilikaistale lenkiksi.
(harjoituskenkä)
(Ks. kuvat 655 A, 655 B, 655 C ja 655 D) (**)
Perusteet
Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön, 64 ryhmän 4
huomautuksen a ja b alakohdan, 64 ryhmän 1 lisähuomautuksen sekä CN-koodien 6404 ja 6404 11 00
nimiketekstien mukaan.
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Määritettäessä päällisainetta 64 ryhmän 4 huomautuksen a alakohdan mukaisesti kengän kärkeä
peittävää harmaata muovipalaa [a (*)] ei oteta huomioon, koska sen tarkoitus on suojata varpaita
vahvistamalla alla olevaa harmaata tekstiiliainetta.
Jalkineen molemmin puolin olevaa neljää pystysuoraa tekstiilikaistaletta [1 (*)] ei myöskään oteta
huomioon, koska niiden tarkoitus on vahvistaa jalkineen sivuja, eikä myöskään jalkineen kannassa
olevaa tekstiililenkkiä, joka on kengän jalkaan laittamisessa auttava lisätarvike.
Jalkineen harmaaseen tekstiiliaineeseen molemmin puolin kiinnitettyjä harmaita nahkapaloja [A (*)] ei
myöskään oteta huomioon, koska niidenkin tarkoitus on vahvistaa jalkineen sivuja.
Valkoista tekstiiliainetta [2 (*)] ei voida pitää päällisaineena, koska se ei näy osittainkaan jalkineen
ulkopinnalla (ks. yhdistetyn nimikkeistön selittävät huomautukset, 64 ryhmä, 1 yleisohjeen a alakohdan
toisen alakohdan ensimmäinen virke).
Harmaat nahkapalat [B, C, D (*)], jotka peittävät valkoisen tekstiiliaineen [2 (*)] pääosin tai osittain (ks.
kuvat 655 B ja 655 C), ovat päällysainetta, koska niiden pinta näkyy osittain tai kokonaan ulkopinnalla
eivätkä ne ole lisätarvikkeita tai vahvisteita.
Jalkineen kannan tummanharmaan muoviaineen alla olevaa mustaa vedenpitävää tekstiiliainetta [b (*)]
ei voida pitää päällisaineena, koska se on ainoastaan lisäke, joka estää vettä pääsemästä sisään
muovipalan aukoista. Tästä syystä jalkineen kannan tummanharmaa muovipala on myös 64 ryhmän 4
huomautuksen a alakohdan mukaista päällysainetta.
Harmaat tekstiiliaineet ovat 64 ryhmän 4 huomautuksen a alakohdan mukaista päällysainetta, koska
ne on kiinnitetty toisiinsa ja muihin edellä määritettyihin päällysaineisiin [B, C, D, b (*)] kestävällä
liitoksella (ks. yhdistetyn nimikkeistön selittävät huomautukset, 64 ryhmä, 1 yleisohjeen a alakohdan
toisen alakohdan viimeinen virke yhdessä 1 yleisohjeen c alakohdan toisen alakohdan viimeisen
virkkeen kanssa).
Lisäksi edellä määritellyt päällisaineet [B, C, D, b (*) ja harmaat tekstiiliaineet] (ks. kuva 655 C) ovat
ominaisuuksiltaan päällisiä eli ne tarjoavat käyttäjän jalalle kävelyyn riittävää tukea (ks. 64 ryhmän 1
lisähuomautuksen ensimmäisen alakohdan toinen virke).
Kun edellä mainitut vahvisteet ja lisätarvikkeet (ks. kuva 655 C) poistetaan, harmaiden tekstiiliaineiden
pinta-ala on suurempi kuin muiden aineiden [B, C, D, b (*)], jotka on edellä määritetty päällysaineiksi,
ja siksi katsotaan, että jalkineen päällinen on 64 ryhmän 4 huomautuksen a alakohdan mukaisesti
tekstiiliainetta.
Yhdistetyn nimikkeistön 64 ryhmän 4 huomautuksen b alakohdassa tarkoitettu maan tai lattian kanssa
kosketuksiin joutuva pohjan osa on tässä jalkineessa kumia. Näin ollen jalkineen ulkopohja on kumia.
(*) Numerot/kirjaimet viittaavat numeroihin/kirjaimiin kuvissa.
(**) Valokuvat ovat ainoastaan ohjeellisia.
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Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 757/2011, EUVL L 199, 2.8.2011, s. 37.

6404 19/ 1.
Naisten jalkine, jonka päällinen on tekstiiliä ja ulkopohja muovia; osa ulkopohja pinnasta on peitetty
nukalla (enintään 5 mm pitkiä raionkuituja) siten, että siihen on muodostunut kuvio, joka esittää
tavaramerkkiä. Maan tai lattian kanssa kosketuksiin johtuvasta ulkopohjan pinta-alasta (ilman erikseen
kiinnitettyä korkoa) noin 67,5 % on tekstiiliainetta ja 32,5 % muovia. Tekstiiliaine katsotaan kuitenkin
lisätarvikkeeksi tai vahvikkeeksi, eikä sitä sen vuoksi oteta huomioon määriteltäessä ulkopohja-ainetta,
jonka maan tai lattian kanssa kosketuksiin johtuva pinta-ala on suurin.
Luokittelu perustuu 1 (64 ryhmän 4 huomautuksen b kohta) ja 6 yleisen tulkintasäännön
soveltamiseen.
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Luokittelusuositus.

6404 19/ 2.
Naisten jalkine, jonka päällinen on tekstiiliä ja ulkopohja yhtenä kappaleena muovista valettu;
ulkopohjassa on polyesterineulosta oleva kerros, joka on kiinnitetty pohjaan päkiän ja koron kohdalle.
Maan tai lattian kanssa kosketuksiin johtuvasta ulkopohjan pinta-alasta (korko mukaan luettuna) noin
78 % on irrotettavaa tekstiiliainetta ja 22 % muovia. Tekstiiliaine katsotaan kuitenkin lisätarvikkeeksi tai
vahvikkeeksi, eikä sitä sen vuoksi oteta huomioon määriteltäessä ulkopohja-ainetta, jonka maan tai
lattian kanssa kosketuksiin johtuva pinta-ala on suurin.
Luokittelu perustuu 1 (64 ryhmän 4 huomautuksen b kohta) ja 6 yleisen tulkintasäännön
soveltamiseen.

Luokittelusuositus.
6404 19 10
Tohvelit, joiden päälliset ovat tekstiiliainetta ja kiinnitetyt anturat puuvillakangasta, jonka lattian kanssa
kosketuksiin joutuva pinta-ala on päällystetty näkyvällä muovikerroksella.
Perusteet
Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön, 64. ryhmän
3 huomautuksen sekä CN-koodien 6404 ja 6404 19 10 nimiketekstin mukaan.
Tuotetta ei voida luokitella CN-koodiin 6405 20 91, sillä edellä mainitun 3 huomautuksen nojalla
anturoiden valmistusaineeksi on katsottava muovi.
Komission asetus (ETY) N:o 489/89, EYVL L 57, 28.2.1989, s. 16.

6404 19 10
Tohvelit, joiden päällinen on tekstiiliainetta ja ulkopohja muovia (noin senttimetrin paksuinen).
Ulkopohjan ulkopinta on peitetty kokonaan hyvin ohuella kerroksella tekstiiliä, joka kestää huonosti
kulutusta ja joka on liimattu kiinni reunoihin.
Perusteet
Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1. ja 6. yleisen tulkintasäännön, 64. ryhmän
4. huomautuksen b alakohdan ja CN-koodien 6404, 6404 19 ja 6404 19 10 nimiketekstin mukaan.
Komission asetus (EY) N:o 1165/95, EYVL L 117, 24.5.1995, s. 15.
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6404 19 10
Tohvelit, joiden päällinen on tekstiiliä (froteeta) ja ulkopohja muovia. Ulkopohjan keskiosa on peitetty
ohuella tekstiilikerroksella, joka muodostaa 58 prosenttia ulkopohjasta ja jossa on PVC-nystyjä. (Ks.
valokuvat nro 603 A ja B) (*).
Perusteet
Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön, 64 ryhmän
4 b huomautuksen ja 2 lisähuomautuksen sekä CN-koodien 6404, 6404 19 ja 6404 19 10
nimiketekstien mukaan.
Tekstiiliainekerroksen
ominaisuuksien
vuoksi
ulkopohjaa
on
pidettävä
muovipohjana.
Tekstiiliainekerros ei ole ominaisuuksiltaan niin kestävä ja/tai luja kuin mitä ulkopohjan normaali käyttö
yleensä edellyttää.
Tämän vuoksi kyseisiä tavaroita ei voida luokitella CN-koodiin 6405.
(*) Valokuvat ovat ainoastaan ohjeellisia.

Komission asetus (EY) N:o 292/2001, EYVL L 43, 14.2.2001, s. 7.
6404 19 90
Vaellus- tai vuoristokengät, jotka peittävät nilkan, joiden pohjat ovat karkeasti kuvioitua kumia ja
päälliset tekstiiliainetta, joihin ompelemalla kiinnitetyt nahasta valmistetut kappaleet peittävät noin 80 %
ulkopinnasta (ks. kuva) (*).
Perusteet
Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön, 64. ryhmän
4 a huomautuksen ja 1 lisähuomautuksen sekä CN-koodien 6404, 6404 19 ja 6404 19 90 nimiketekstin
mukaan.
Kun nahasta valmistetut kappaleet, joita kaikkia pidetään vahvikkeina, jätetään huomiotta, päällisten
ulkopinta koostuu kokonaan tekstiiliaineesta.
(*) Kuva on ainoastaan ohjeellinen.
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A - Tekstiiliainetta
B - Nahkaa
C - Muovia
Komission asetus (ETY) N:o 3801/92, EYVL L 384, 30.12.1992, s. 9.

6404 19 90
Jalkineet, joiden päälliset ovat tekstiiliainetta ja joiden ulkopohjat ovat muovia ja päällystetyt noin 1 mm
paksuisella tekstiiliaineesta kudotulla kankaalla, joka ei ole ominaisuuksiltaan kestävä eikä luja.
Tekstiiliaineesta kudottu kangas on kosketuksissa maan tai lattian kanssa.
Perusteet
Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön, 64 ryhmän
4 huomautuksen b alakohdan sekä CN-koodien 6404, 6404 19 ja 6404 19 90 nimiketekstien mukaan.
Edellä mainitun huomautuksen mukaisesti ulkopohjan on katsottava olevan muovia. Sen vuoksi
kyseisiä tavaroita ei voida luokitella CN-koodiin 6405
Komission asetus (EY) N:o 2518/98, EYVL L 315, 25.11.98, s. 3.
6404 19 90
Nilkat peittävät lasten vapaa-ajan jalkineet, joiden ulkopohjat ovat kumia ja joiden päällisenä on
muovilevy, jonka ulkopinta on peitetty siihen liimatuilla enintään 5 millimetrin pituisilla tekstiilikuiduilla
(tekstiiliflokilla) ja jonka sisäpinnalla on ohut kerros tekstiilikangasta. Jalkineissa on tekstiilivuori.
(ks. kuva nro 628 A) (*).
Perusteet
Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön, 64 ryhmän
4 huomautuksen a kohdan sekä CN-koodien 6404, 6404 19 ja 6404 19 90 nimiketekstien mukaan.
Jalkineen ”päällisaineen” osalta tarkoitetaan 64 ryhmässä ilmaisulla ”tekstiiliaine” 50–60 ryhmän
kuituja, lankoja, kankaita jne. Ks. myös harmonoidun järjestelmän selitykset, 64 ryhmä, yleisohjeiden F
osa.
Päällisaine on, 64 ryhmän 4 huomautuksen a kohdan mukaisesti, nimikkeeseen 5601 kuuluvaa
tekstiiliflokkia, koska päällisessä ei ole muuta ulkopintaa.
(*) Kuva on ainoastaan ohjeellinen.
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Komission asetus (EY) N:o 2343, EUVL L 346 31.12.2003, s. 36.

6404 19 90
Jalkineet, joiden ulkopohja on muovia ja joiden etupäällinen on valmistettu hihnoista, jotka on
kiinnitetty pohjaan kolmesta kohdasta.
Etupäällinen ulottuu pohjan vasemmasta reunasta sen oikeaan reunaan. Etupäällisen tämän osan
muodostama kaari on kiinnitetty pohjaan myös kaaren keskiosasta pohjaan kulkevalla hihnalla, joka
erottaa varpaat.
Jalkineen etupäällinen koostuu useista kerroksista eri materiaaleja.
Kaaren muodostavat kaksi hihnaa koostuvat tekstiilikerroksesta (kuvassa olevat tekstiilihihnat T1
ja T2), jonka päälle on ommeltu nahkakerros (kuvassa olevat kaksi nahkahihnaa C1). Tämän
nahkakerroksen päälle on ommeltu toinen pienempi nahkakerros (kuvassa olevat kaksi
nahkahihnaa C2) kirkkaanvärisellä tekstiililangalla. Tekstiilikerroksen (T1/T2) ja nahkakerroksen (C1)
välissä on kaksi (muovista) kaistaletta (kuvassa 646 D oleva kaistale A), jotka eivät ole näkyvissä; yksi
kaaren kummallakin puolella.
Kaksi tekstiilihihnaa (T1 ja T2) ja neljä nahkahihnaa (C1 ja C2) on ommeltu kaaren keskiosassa yhteen
yhdellä langalla (ks. kuva 646 C).
Varpaat erottava tekstiilihihna ympäröi kaaren keskiosassa kaikkia edellä mainittuja kaaren
materiaaleja muodostamalla silmukan niiden ympärille (kuvassa oleva tekstiilihihna T3). Tekstiilihihna
on osittain näkyvissä.
Kaaren keskiosaan on ommeltu suorakaiteen muotoinen nahkapala tekstiilisilmukan ja edellä
mainittujen kaaren materiaalien päälle (kuvassa oleva suorakaiteen muotoinen nahkapala C3).
Useat kaaren muodostavat hihnat on upotettu ja liimattu pohjaan kaaren vasemmalla ja oikealla puolella
kohtaan, jossa kaari on kiinnitetty pohjaan. Nahkahihnat C1 on upotettu pohjaan tuskin 1 cm:n
pituudelta ja nahkahihnat C2 vain noin 5 mm:n pituudelta, kun taas tekstiilihihnat T1 ja T2 on upotettu
pohjaan 5 cm:n pituudelta (ks. kuva 646 E).
(varvassandaalit)
(Ks. kuvat nro 646 A, 646 B, 646 C, 646 D ja 646 E) (*).
Perusteet
Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön, 64 ryhmän
4 huomautuksen a ja b alakohdan, 64 ryhmän 1 lisähuomautuksen sekä CN-koodien 6404, 6404 19 ja
6404 19 90 nimiketekstien mukaan.

64-18

Suorakaiteen muotoinen nahkapala C3 vahvistaa keskellä olevaa tekstiilihihnaa T3 ja koristaa kenkää.
Sen vuoksi päällisainetta määritettäessä ei oteta huomioon näitä 64 ryhmän 4 huomautuksen
a alakohdan mukaisia vahvisteita ja lisätarvikkeita.
Koristeellisella, kirkkaanvärisellä tekstiililangalla nahkahihnoihin C1 ommellut kaksi pientä nahkahihnaa
C2 ovat pääasiassa koristeita, joita pidetään sen vuoksi 64 ryhmän 4 huomautuksen a alakohdan
mukaisina lisätarvikkeina.
Kaksi tekstiilihihnaa (T1 ja T2) ja kaksi nahkahihnaa (C1) on ommeltu kaaren keskiosassa yhteen
yhdellä langalla tavalla, joka osoittaa, että tekstiili ja nahka ovat yhtä tärkeitä päällisaineita. Koska
kuitenkin ainoastaan tekstiilihihnat (T1 ja T2) on upotettu pohjaan kunnolla (toisin kuin nahkahihnat C1),
voidaan päätellä, että päällinen (kaari) kiinnittyy pohjaan pelkästään tekstiilihihnojen avulla. Näin ollen
tekstiilihihnoja T1 ja T2 ei voida pitää vuorina, vaan 64 ryhmän 4 huomautuksen a alakohdan
mukaisena päällisaineena. Nahkahihnat C1 ainoastaan vahvistavat tekstiilihihnoja T1 ja T2, minkä
vuoksi niitä ei oteta huomioon päällisainetta määritettäessä.
Kaksi kaistaletta A, jotka eivät ole näkyvissä, on asennettu kokonaan nahkahihnan C1 ja tekstiilihihnan
T1/T2 väliin kaaren molemmin puolin. Koska ne ovat pienempiä kuin niitä ympäröivät nahkahihnat (C1)
ja tekstiilihihnat (T1/T2), niillä ei ole vaikutusta nahkahihnojen C1 vahvistavaan tehtävään.
Varpaat erottava keskellä oleva tekstiilihihna T3 on osa päällisainetta, koska sen avulla varvassandaali
saa ominaisen muotonsa ja koska se on myös tämän hihnan ainoa valmistusaine.
Lisäksi tekstiiliaineella (T1, T2 ja T3 yhdessä) on 64 ryhmän 1 lisähuomautuksen mukaiset päällisen
ominaisuudet, koska sandaalin päällisen tekstiiliaine, ilman muita aineita, täyttää päällisen tehtävän, eli
se takaa kyseisen sandaalin käyttäjän jalalle kävelyyn riittävän tuen (ks. Euroopan yhteisön
tuomioistuimen tuomio asiassa C-165/07, Skatteministeriet v Ecco Sko A/S, 48 kohta).
Kahta tekstiilihihnaa T1 ja T2 sekä keskellä olevaa tekstiilihihnaa T3 pidetään siten 64 ryhmän
4 huomautuksen a alakohdan mukaisena päällisaineena.
Päällisaineen pinta näkyy ainakin osittain jalkineen ulkopinnalla, koska osa tekstiiliaineesta (joka
koostuu kolmesta samanlaisesta tekstiilikappaleesta T1, T2 ja T3, jotka on kiinnitetty yhteen) näkyy
jalkineen ulkopinnalla (tekstiilihihnan T3 osa). (Ks. yhdistetyn nimikkeistön selittävien huomautusten 64
ryhmän yleisohjeiden 1 kohdan a alakohdan toisen kohdan ensimmäinen virke).
Yhdistetyn nimikkeistön 64 ryhmän 4 huomautuksen b alakohdassa tarkoitettu maan tai lattian kanssa
kosketuksiin joutuva pohjan osa on tässä jalkineessa muovia. Näin ollen jalkineen ulkopohja on muovia.
(*) Valokuvat ovat ainoastaan ohjeellisia.
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Kuvassa olevien symbolien selitykset
C3 (suorakaiteen muotoinen nahkapala)
C1 (kaksi nahkahihnaa, yksi kaaren kummallakin puolella)
C2 (kaksi pienempää nahkahihnaa, yksi kummankin hihnan C1 päällä)
T1 ja T2 (kaksi tekstiilihihnaa; T1 kaaren oikealla puolella ja T2 sen vasemmalla puolella)
T3 (keskellä oleva varpaat erottava tekstiilihihna)
A (muovikaistale, joka ei ole näkyvissä ja joka on kokonaan sivuttaisen nahkahihnan C1 ja sivuttaisen
tekstiilihihnan T2 välissä; ks. kuva 646 D)
S (pohja)
Komission asetus (EY) N:o 872/2009, EUVL L 249, 23.9.2009, s. 3–6.
6405 20/ 1.
Jalkine, jonka päällinen on tekstiiliä ja ulkopohja kumia, ja ulkopohja on suurimmalta osaltaan
päällystetty osittain kumiin upotetulla tekstiiliflokilla. Tekstiiliaine peittää noin 52 % ulkopohjan maata
koskettavasta alasta, ja kumi 48 %.
Luokittelu perustuu 1 yleisen tulkintasäännön (64 ryhmän 4 huomautuksen b kohta) ja 6 yleisen
tulkintasäännön soveltamiseen.
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Luokittelusuositus.
6405 20 91
Sisäjalkineet, joiden nukkaneulosta olevaan päälliseen on kiinnitetty nilkan peittävä joustinneulos ja
etupäälliseen päällisen materiaalista tehty eläimen (apinan) pää.
Pohja koostuu kahdesta
solumuovikerroksesta.

tekstiilikerroksesta

ja

niiden

väliin

sijoitetusta

pehmeästä

Ulompi tekstiilikerros on kestävää tekstiiliainetta ja siinä on PVC-nystyjä. Ulomman kerroksen
tekstiiliaine (noin 80 % ulkopohjan pinta-alasta) ja PVC-nystyt (noin 20 % ulkopohjan pinta-alasta)
joutuvat kosketukseen lattian kanssa.
(ks. valokuvat nro 608 A + B) (*).
Perusteet
Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön 64 ryhmän 4 huomautuksen
b alakohdan, 64 ryhmän 2 lisähuomautuksen sekä CN-koodien 6405, 6405 20 ja 6405 20 91
nimiketekstien mukaan.
Ulompi tekstiilikerros on ominaisuuksiltaan niin kestävää ja/tai lujaa kuin mitä ulkopohjan normaali
käyttö yleensä edellyttää.
Näiden ominaisuuksien johdosta ulkopohjaa on pidettävä tekstiilipohjana.
(*) Valokuvat ovat ainoastaan ohjeellisia.
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Komission asetus (EY) N:o 347/2001, EYVL L 52, 22.2.2001, s. 8.
6405 20 99
Jalkine (ns. tanssikenkä), joka peittää jalkaterän muttei pohjetta ja joka on etupäällisen kohdalta
avoin.
Jalkine on valmistettu yhdestä tekstiiliainekappaleesta, joka on ommeltu yhteen pohjan ja
kannanvahvikkeen kohdalta ja jossa on tekstiilivuori. Pohjaan on ommeltu kiinni kaksi nahkakappaletta,
yksi päkiän ja toinen kantaosan kohdalle.
Pohjan tekstiilietuosa on rypytetty pyöreään muotoon varpaita varten.
Pohjan tekstiiliosa kahden nahkakappaleen välissä on rypytetty ja tehty joustavaksi kuminauhalla, joka
on ommeltu jalkineen sisäpuolelle. Sen tarkoituksena on tanssiessa tiukentaa pohja varpaista
kantapäähän.
Jalkineessa on sisäpuolella kaksi tekstiiliaineella päällystettyä, nahkakappaleiden yläpuolelle ommeltua
solumuovikappaletta, jotka ovat hieman suurempia kuin nahka mutta pienempiä kuin pohja, joka osuu
maahan jalkinetta käytettäessä.
Jalkineen suuaukkoa voidaan kiristää joustavalla narulla.
Sivuosaan on kiinnitetty kaksi joustavaa nauhaa, joilla kenkä kiinnitetään jalkaan.
Kun jalkine on käytössä (maassa seistessä), siitä jalkineen osasta, joka ei peitä jalkaterää sivuilta ja
päältä ja joka koskettaa maata, on noin 33 prosenttia nahkaa ja noin 67 prosenttia tekstiiliaineita.
Katso kuvat (*)
Perusteet
Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön, 64
4 huomautuksen sekä CN-koodien 6405 , 6405 20 ja 6405 20 99 nimiketekstien mukaisesti.

ryhmän

Tavaraa ei suljeta pois 64 ryhmästä 64 ryhmän 1 huomautuksen b alakohdan perusteella, koska
tavarassa on kiinniommeltuja ulkopohjan osia. Rypytetty etuosa muodostaa lisäksi varpaille
pyöreämuotoisen pohjan, joka on melko tukeva.
Koska päällisaine muodostaa myös osan pohjasta, pohjan katsotaan päällisen ja pohjan erottamiseksi
olevan se osa jalkineesta, joka ei peitä jalkaterää sivuilta ja päältä (ks. myös päällisen määritteleminen
harmonoidun järjestelmän selityksissä (HS-selitykset), 64 ryhmä, yleisohjeita, D kohta).
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Ulkopohjan perusaineosa on 64 ryhmän 4 huomautuksen mukaisesti tekstiiliaine, koska käytössä
(maassa seistessä) sen maan kanssa kosketuksiin joutuva pinta-ala on suurin (ks. myös HS-selitykset,
64 ryhmä, yleisohjeita, C kohta).
Tavara on sen vuoksi luokiteltava CN-koodiin 6405 20 99 muiksi jalkineiksi, joiden päälliset ja
ulkopohjat ovat tekstiiliainetta.

(*) Kuvat ovat ainoastaan ohjeellisia.
Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2018/1209, EUVL L 220, 30.8.2018, s. 7-9.

6405 90
Kevyet tossut, (ks. kuva 11) joiden pohjat ja päälliset on tehty kahdesta krepattua voimapaperia
olevasta kappaleesta; kappaleet on ommeltu yhteen reunoistaan. Näitä tossuja käytetään hotelleissa,
sairaaloissa jne.

Luokittelusuositus.

6406 90 50
Sisäpohjat, jotka koostuvat teräksestä valmistetusta joustavasta ja haarautuvasta jousiosasta
sekä eri materiaaleista valmistetusta vaihdettavasta pehmustetyynystä.
Sisäpohjat kootaan asiakkaan jalanjäljen ja ruumiinpainon mukaan.
Sisäpohjien tarkoituksena on vähentää jalkaan ja koko kehoon kohdistuvaa rasitusta. Sisäpohjan
kolmipisteisen tukijärjestelmän tarkoituksena on tukea, liikuttaa ja vahvistaa nivelsiteitä, jänteitä ja
lihaksia. Se toimii iskunvaimentimena, jakaa ruumiinpainoa tasaisesti koko jalan alueelle ja saattaa
lieventää lättäjalkaisuuden haittoja. Pehmustetyyny hieroo jalkaa.
(*) Ks. kuva.
Perusteet
Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön sekä CN-koodien 6406,
6406 90 ja 6406 90 50 nimiketekstien mukaisesti.
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Sisäpohjia ei ole suunniteltu ortopedisten vikojen korjaamiseen, koska niitä ei ole erityisesti mukautettu
mihinkään vammaan, jota niillä pyrittäisiin korjaamaan, vaan niiden tarkoituksena on parantaa jalan ja
kehon mukavuutta ja lieventää olemassa olevien ongelmien haittoja (ks. 90 ryhmän 6 huomautus).
Siksi niitä ei voida luokitella nimikkeen 9021 ortopedisiksi välineiksi.
Sisäpohjat on sen vuoksi luokiteltava CN-koodiin 6406 90 50 irtopohjiksi.
(*) Kuva on ainoastaan ohjeellinen.

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 696/2012, EUVL L 203, 31.7.2012, s. 30.
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65. Ryhmä

6505 00 90
Kartionmuotoinen tavara (korkeus noin 40 cm), joka on tehty ompelemalla yhteen kaksi
tekstiiliainetta olevaa kolmionmuotoista punaista kuitukangaskappaletta, joiden alareunassa on
valkoinen somiste ja päässä valkoinen tupsu.
(päähine)
(Ks. valokuva nro 658) (*)
Perusteet
Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön sekä CN-koodien 6505 ja
6505 00 90 nimiketekstien mukaan.
Nukenhattuja ja muita lelupäähineitä sekä karnevaaliesineitä lukuun ottamatta hatut ja kaikenlaiset
muut päähineet luokitellaan 65 ryhmään riippumatta siitä, mistä aineista ne on tehty ja mikä on niiden
käyttötarkoitus (ks. myös harmonoidun järjestelmän selitykset, 65 ryhmä, yleisohjeiden ensimmäinen
kappale).
Pitsistä, pitsikankaasta, huovasta tai muusta tekstiilimetritavarasta valmistetut päähineet luokitellaan
nimikkeeseen 6505 (ks. myös harmonoidun järjestelmän selitykset, nimike 6505, ensimmäinen kohta).
XI jakson (Tekstiiliaineet ja tekstiilitavarat) 1 huomautuksen o kohdan mukaan 65 ryhmän päähineet
eivät kuulu kyseiseen jaksoon.
Tekstiilitavarat, joilla on hyötykäyttöä, eivät kuulu 95 ryhmään, vaikka niissä on juhla-aiheinen kuva (ks.
myös harmonoidun järjestelmän selitykset, nimike 9505, A kohdan viimeinen alakohta). Luokittelu
alanimikkeeseen 9505 10 90 muuksi joulunviettoesineeksi ei siksi tule kyseeseen.
Tavara on ominaisuuksiltaan selvästi päähine ja tarkoitettu pidettäväksi sellaisena.
Tavara on sen vuoksi luokiteltava CN-koodiin 6505 00 90 päähineeksi
(*) Valokuva on ainoastaan ohjeellinen.

658
Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 401/2012, EUVL L 124, 11.5.2012, s. 15.
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67. Ryhmä
6702 10 00
Tavara koostuu tekohavusta (havupuu) valmistetusta noin viiden metrin pituisesta
koristeköynnöksestä ja noin 60 LED-valon ketjusta, joka on kiedottu koristeköynnöksen
ympärille. Valoketjussa on 230 voltin virransyöttö. Sekä koristeköynnös että valoketju on valmistettu
muovista.
Katso kuva (*).
Perusteet
Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1 yleisen tulkintasäännön, 3 yleisen tulkintasäännön b
alakohdan ja 6 yleisen tulkintasäännön sekä CN-koodien 6702 ja 6702 10 00 nimiketekstien
mukaisesti.
Tavara on 3 yleisen tulkintasäännön b alakohdassa tarkoitettu kokoonpantu tavara. Tavaran
objektiivisten ominaisuuksien vuoksi eli sen vuoksi, että se koostuu koristeköynnöksestä, joka on
valmistettu tekohavusta, ja valoista, jotka lisäävät sen koristevaikutelmaa, tavara on ensisijaisesti
suunniteltu koristeeksi. Lisäksi tekohavusta valmistettu koristeköynnös on edelleen esillä tai sitä
käytetään koristeena myös silloin, kun sen valot on kytketty pois. Sen vuoksi tekohavusta valmistettu
koristeköynnös, joka muistuttaa luonnontuotetta (ks. myös harmonoidun järjestelmän selitykset, nimike
6702), on osa, joka antaa tavaralle sen olennaisen luonteen koristetavarana. Näin ollen luokittelu
alanimikkeen 9405 40 muuksi sähkövalaisimeksi ja -valaistusvarusteeksi ei tule kyseeseen.
Tavaraa ei myöskään voida luokitella alanimikkeen 9505 10 joulunviettoesineeksi, koska sen
objektiiviset ominaisuudet viittaavat siihen, että sitä ei käytetä pelkästään joulunvietossa vaan
pääasiassa koristeena talvikauden aikana (ks. 95 ryhmän 1 lisähuomautuksen 1 a kohdan viimeinen
kappale).
Tavara on sen vuoksi luokiteltava CN-koodiin 6702 10 00 muovista valmistetuiksi tekolehdiksi.
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(*) Kuva on ainoastaan ohjeellinen.
Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2020/517, EUVL L 114, 14.4.2020, s. 4-6.

6702 90/ 1.
Kukkavihko, n. 15 cm korkea, joka koostuu pääasiassa erityyppisistä, tekstiiliaineesta tehdyistä
tekokukista ja joissa on pieni määrä rautalankaan asennettuja kasvinosia; koko laite on verhottu jäykällä
pitsiä jäljittelevällä koristepaperilla ja se on somistettu samettisella ruusukkeella.
Katso myös Luokittelusuositus 0604 99.
Luokittelusuositus.

6702 90/ 2.
Pienoisseppele, läpimitta n. 6 cm, joka koostuu tekstiiliaineesta tehdyistä kukista, muovihelmistä
spiraaliksi kierretystä metallilangasta ja mausteneilikoista (ainoa kasviaine). Jokainen osa on erikseen
kiinnitetty päistään silmukaksi kierrettyyn metallilankaan.
Katso myös Luokittelusuositus 0604 99.
Luokittelusuositus.

6702 90 00
Kokoonpantu tavara, jossa on keinotekoinen kirsikkapuun oksa ja sähkömuuntajalla varustettu
sähköinen valaistusvaruste. Osat on liitetty toisiinsa niin, että ne muodostavat käytännöllisesti
katsoen erottamattoman kokonaisuuden.
Teko-oksa muistuttaa luonnollista tuotetta (kirsikkapuun oksa kukkineen), ja se on koottu erilaisista
osista (liimanauhoilla yhteen sidotut ja langoilla tuetut varvut ovat ruskeaa paperia ja pienet muoviosat
tukevat kukkia, joiden terälehdet ovat valkoista tekstiilikangasta). Osat on sidottu, liimattu ja kiinnitetty
toisiinsa.
Teko-oksaan on sisällytetty sähköjohto, jossa on 60 mikrolamppua. Lamput esittävät kukkien emiä.
Lamppujen koon vuoksi niiden valaiseva vaikutus on pieni. Mikrolamppuketjun muodostava sähköjohto
on kokonaan oksan sisällä. Yli jäävä usean metrin pituinen sähköjohto tulee ulos pääoksasta, ja sen
päässä on sähkömuuntaja.
Tavara ei pysy pystyssä itsekseen eikä siinä ole mitään, millä se voitaisiin ripustaa. Se on tarkoitus
asettaa maljakkoon.
(keinotekoinen kirsikkapuunoksa)
(Ks. kuvat 654 A, 654 B ja 654 C) (*)
Perusteet
Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1 yleisen tulkintasäännön, 3 yleisen tulkintasäännön b
alakohdan ja 6 yleisen tulkintasäännön määräysten sekä CN-koodien 6702 ja 6702 90 00
nimiketekstien mukaisesti.
Kyseessä on 3 yleisen tulkintasäännön b alakohdassa tarkoitettu kokoonpantu tavara. Se muodostuu
nimikkeen 6702 tekokukista, nimikkeen 9405 valaistusvarusteesta ja nimikkeen 8504
sähkömuuntajasta. Sähköinen valaistusvaruste on liitetty tekokukan oksaan siten, että ne muodostavat
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erottamattoman kokonaisuuden (ks.
tulkintasäännön b alakohta, selitys IX).

myös harmonoidun järjestelmän

selitykset,

3

yleisen

Tavaran ominaisuuksien vuoksi (se näyttää tavalliselta tekokukalta; lamput ovat hyvin pieniä, ja niiden
valaiseva vaikutus on pieni) se on pääasiassa suunniteltu sijoitettavaksi maljakkoon koristamaan
huonetta kukkajäljitelmänä. Valot toimivat ainoastaan koristevaikutuksen korostajina. Näin ollen
tekokukkaoksa on se tavaran osa, joka antaa sille sen yhdistetyn nimikkeistön 3 yleisen tulkintasäännön
b alakohdassa tarkoitetun olennaisen luonteen (koriste-esine).
Tavaraa ei voida luokitella valaisimena nimikkeeseen 9405, koska sitä ei ole ensisijaisesti suunniteltu
valaisemaan esimerkiksi huonetta, eikä se myöskään ole erikoisvalaisin (ks. myös harmonoidun
järjestelmän selitykset, nimike 9405, I kohdan 1 ja 3 alakohta).
Tekokukkaoksa muistuttaa luonnollista tuotetta (ks. myös harmonoidun järjestelmän selitykset, nimike
6702, 1 kohta). Näin ollen tavara on luokiteltava nimikkeeseen 6702 tekokukkana.
(*) Valokuvat ovat ainoastaan ohjeellisia.

654 A

654 B
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654 C
Komission asetus (EU) N:o 1155/2010, EUVL L 324, 9.12.2010, s. 42.
6702 90 00
Koristeoksa, joka koostuu keinotekoisista kukista (joulutähdet), lehdistä ja hedelmistä (havupuunoksat
ja marjat). Se on valmistettu koristeellisesta tekstiiliaineesta, muovista ja metallilangasta.
Tuote on tarkoitettu käytettäväksi kynttiläkoristeena. Siinä ei ole mukana kynttilää eikä kynttilän-jalkaa
tullille esitettäessä.
(*) Ks. kuva.
Perusteet
Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön sekä CN- koodien 6702 ja
6702 90 00 nimiketekstien mukaan.
Oksaa ei voida pitää nimikkeen 9505 mukaisena juhlaesineenä, koska sitä ei ole suunniteltu,
valmistettu ja tunnustettu yksinomaan juhlaesineeksi. Se ei sisällä painokuvioita, koristekuviota,
symboleja tai kirjoituksia eikä sitä ole tarkoitettu tietyssä juhlassa käytettäväksi (ks. myös yhdistetyn
nimikkeistön selittävät huomautukset, nimike 9505).
Sitä ei sen vuoksi voida luokitella nimikkeeseen 9505 kuuluvaksi juhlaesineeksi.
Se on sen vuoksi luokiteltava CN-koodiin 6702 90 00 tekokukista, -lehdistä ja -hedelmistä
valmistetuksi muuta ainetta olevaksi tavaraksi.
(*) Valokuva on ainoastaan ohjeellinen.

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 554/2012, EUVL L 166, 27.6.2012, s. 20.
6702 90 00
Tavara on erivärisistä tekokukista koostuva kukkaseppele, lei-jäljitelmä.
Kukin kukka koostuu kahdesta terälehtien muotoon leikatusta yksivärisestä palasta kudottua
tekstiiliainetta. Kukat on erotettu toisistaan kukkavartta jäljittelevän läpinäkyvän muoviputken avulla.
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Muoviputket ja kukat on yhdistetty toisiinsa ohuella langalla niin, että ne muodostavat kukkaseppelettä
jäljittelevän renkaan, jonka läpimitta on noin 30 cm.
(Ks. valokuva nro 662) (*)
Perusteet
Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1 yleisen tulkintasäännön, 3 yleisen tulkintasäännön a
alakohdan ja 6 yleisen tulkintasäännön sekä CN-koodien 6702 ja 6702 90 00 nimiketekstien mukaan.
Tavara muistuttaa kukkaseppelettä, ja sitä on tarkoitus pitää kaulan ympärillä lei-jäljitelmänä.
Tavara ei jää nimikkeen ulkopuolelle 67 ryhmän 3 huomautuksen b alakohdan vuoksi, sillä tekokukkia
ei ole valmistettu yhtenä kappaleena, vaan kukin kukka koostuu kahdesta terälehtien muotoon
leikatusta tekstiiliainetta olevasta palasta. Lisäksi terälehtien ja varren kokoaminen yhteen ohuen
langan avulla on samantapainen menetelmä kuin osien sitominen, liimaaminen tai toisiinsa
sovittaminen. Tavara muistuttaa muodoltaan luonnontuotetta (ks. myös harmonoidun järjestelmän
selitykset, nimike 6702, 1 ja 3 kohta) riippumatta siitä, vastaavatko yksityiskohdat täsmälleen
luonnontuotetta.
Tavaraa ei voida luokitella nimikkeeseen 7117 epäaidoksi koruksi, sillä se ei ole korun jäljitelmä vaan
kaulan ympärillä pidettävän kukkaseppeleen eli lein jäljitelmä. Tavara ei sen vuoksi täytä nimikkeen
7117 (epäaidot korut) ehtoja.
Tavaraa ei myöskään voida luokitella nimikkeeseen 9505 juhla-, karnevaali- ja muuksi huvitusesineeksi,
sillä sitä ei ole suunniteltu, valmistettu ja tunnustettu yksinomaan juhlaesineeksi. Siinä ei ole
painokuvioita, koristekuviota, symboleja tai kirjoituksia eikä sitä sen vuoksi ole tarkoitettu tietyssä
juhlassa käytettäväksi (ks. myös yhdistetyn nimikkeistön selittävät huomautukset, nimike 9505). Lei on
lisäksi tarkoitettu henkilön koristeeksi, sillä ei koristella esimerkiksi huonetta tai pöytää. Se ei myöskään
ole karnevaaleissa käytetyn naamiaisasun osa (ks. myös harmonoidun järjestelmän selitykset, nimike
9505, A kohdan 1 ja 3 alakohta).
Tavaraa ei myöskään voida luokitella nimikkeeseen 6307 muuksi sovitetuksi tekstiilitavaraksi, sillä
nimikkeen 6702 (tekokukista valmistetut tavarat) kuvaus on tarkempi yhdistetyn nimikkeistön 3 yleisen
tulkintasäännön a alakohdan mukaisesti.
Sen vuoksi tavara on luokiteltava CN-koodiin 6702 90 00 ”tekokukista valmistetuksi, muuta ainetta kuin
muovia olevaksi tavaraksi”.
(*) Valokuva on ainoastaan ohjeellinen.
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662
Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1170/2012, EUVL L 337, 11.12.2012, s. 6.
6704 20 00
Hiuksista valmistettu sovitettu tavara, joka koostuu hiussuortuvasta, jossa muokatut hiukset on
kiinnitetty yhteen juuripäistä. Suortuvan yhteen kiinnitetty juuripää on ilman lisäkäsittelyä valmis
yhdistettäväksi ihmisen omiin hiuksiin kuumentamalla.
Ks. kuva (*).
Perusteet
Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön sekä CN-koodien 6704 ja
6704 20 00 nimiketekstien mukaisesti.
Koska juuripäät on kiinnitetty yhteen, tavaraa pidetään nimikkeessä 6703 määriteltyä enemmän
käsiteltynä. Luokittelu nimikkeen 6703 muokatuiksi, ohennetuiksi, valkaistuiksi tai muulla tavalla
valmistetuiksi hiuksiksi ei tästä syystä tule kyseeseen.
Koska juuripäät on kiinnitetty yhteen ja tavara on valmis yhdistettäväksi ihmisen omiin hiuksiin ilman
lisäkäsittelyä, sitä on pidettävä sovitettuna hiuslisäkkeenä, joka kuuluu nimikkeeseen 6704 (ks. myös
harmonoidun järjestelmän selitykset, nimike 6704, 1 kohdan ensimmäinen alakohta).
Näin ollen tavara on luokiteltava CN-koodiin 6704 20 00 hiuksista valmistetuiksi irtopalmikoiksi ja niiden
kaltaisiksi tavaroiksi.

(*) Kuva on ainoastaan ohjeellinen.
Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2019/823, EUVL L 134, 22.5.2019, s. 16-18.
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XIII JAKSO
KIVESTÄ, KIPSISTÄ, SEMENTISTÄ, ASBESTISTA, KIILTEESTÄ TAI
NIIDEN KALTAISESTA AINEESTA VALMISTETUT TAVARAT;
KERAAMISET TUOTTEET; LASI JA LASITAVARAT
68. Ryhmä

6802.99/ 1.
Steatiitista (vuolukivestä) valmistetut koristerasiat. Rasioita ei ole käsitelty polttamalla ja niihin on
maalattu koristekuvioita.
Luokittelu perustuu 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön soveltamiseen.

Luokittelusuositus.

6806 90/ 1.
Mineraaliaineista valmistettu lämpölaajeneva eristematto, joka esitetään tullille joko rullina tai
levyinä, ja joka laajentuneena muodostaa puristuksen, jonka ansiosta moottoriajoneuvon
pakokaasukatalysaattorin keraaminen kenno pysyy paikoillaan, ja joka samalla eristää ääntä. Matto
koostuu kolmesta perusraaka-aineesta:
–
–
–

keraamiset kuidut (alumiinisilikaatit) (30–40 painoprosenttia), joiden ansiosta tuote kestää
korkeita lämpötiloja, ja jotka sisältävät vermikuliittiä
laajentumaton
vermikuliitti
(45–60 painoprosenttia),
joka
antaa
tuotteelle
laajentumisominaisuuden
orgaaninen sideaine (5–9 painoprosenttia), joka antaa tuotteelle kestävyyttä valmistuksen
aikana.

Luokittelu perustuu 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön soveltamiseen (1 yleisen tulkintasäännön
soveltamiseen alanimiketasolla).
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Luokittelusuositus.

6807 90/ 1.
Kattohuopa, jonka pohja-aine (esim. pahvi, harso tai kangas, joka on lasikuitua, tekokuitua tai jutia) on
täysin ympäröity tai molemmin puolin päällystetty asfalttikerroksella ja joka on yhdeltä puolelta
päällystetty kupari- tai alumiinifoliolla.
Katso myös luokittelusuositukset 4811 10/ 2. ja 6807 90/ 2.
Luokittelusuositus.

6807 90/ 2.
Kateainelevyt:
1. yläpuoli eli säänkestävä osa on bitumilla tai sen kaltaisella aineella molemmin puolin
päällystettyä pahvilevyä;
2. alapuoli eli osa, josta käytetään nimitystä "höyrysuoja" tai "höyrysulku", on molemmin puolin
bitumilla tai sen kaltaisella aineella päällystettyä pahvilevyä tai alumiinifoliota;
3. keskellä, kahden yllä mainitun osan välissä, on lämpö- ja äänieristeenä n. 20 mm paksu
huokoista polystyreeniä oleva kerros.
Katso myös luokittelusuositukset 4811 10/ 2. ja 6807 90/ 1.
Luokittelusuositus.

6808 00/ 1.
Eristyslevyt, jotka koostuvat kahdesta, kivennäisaineella agglomeroidusta kasvikuitukerroksesta ja
huokoista muovia olevasta välikerroksesta.
Luokittelusuositus.

6809 19/ 1.
Neliönmuotoiset levyt, paksuus n. 3 cm, ulkopinnaltaan rei'itettyä kipsilevyä, joissa kaksi
suorakulmaista onteloa on täytetty kivennäisvillakaistaleilla, levyn alapuoli on päällystetty
paperivahvisteisella alumiinifoliolla, käytetään seinien ja sisäkattojen päällystämiseen.
Luokittelusuositus.

6810 99 00
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Munan muotoiset koristeholkit, jotka koostuvat sekoitteesta, jossa on 75 prosenttia luonnonkiveä ja
25 prosenttia polyesteriä, ja joiden toisessa päässä on metallirengas, johon verhotanko työnnetään.
Holkkien pinnasta 18 prosenttia on päällystetty koristetarkoituksessa pyöreillä puhvelinluun palasilla.
Perusteet
Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1 yleisen tulkintasäännön, 3 yleisen tulkintasäännön
b alakohdan ja 6 yleisen tulkintasäännön määräysten sekä CN-koodien 6810 ja 6810 99 00
nimiketekstien mukaisesti.
Tuote on valmistettu eri raaka-aineista, joista murskattua kiveä on suhteellisesti eniten.
Tuotetta ei luokitella nimikkeeseen 9601, koska koristeena käytetty puhvelinluu ei anna tavaralle sen
ominaista luonnetta.
Komission asetus (EY) N:o 729/2004, EUVL L 113, 20.4.2004, korvattu komission asetuksella (EY) N:o
729/2004, EUVL L 173, 7.5.2004, s. 9.

6815 99/ 1.
Ferriittijohdin (tai punos) (ulkoläpimitta 2 mm), metritavarana rullissa; koostuu PVC:llä (64 %) painosta
sidottua ferriittijauhetta (22 %) olevasta putkesta ja jutilankasydämestä (14 %); käytetään
häiriönpoistokaapeleiden valmistukseen.
Luokittelusuositus.

6815 99/ 2.
Magnesiumhiiliharkot, jotka koostuvat sintratusta magnesiumoksidista, hiilestä (tavallisesti
luonnongrafiittia), antioksidanteista (tavallisesti alkuainemuodossa olevaa alumiinia, piitä tai
magnesiumia) ja hartsista. Kun harkot on muotoiltu, ne kuumennetaan aina 500 °C:een.
Kuumentamisen aikana hartsi kovettuu ja karbonoituu, jolloin haihtuvat aineosat poistuvat.
Luokittelusuositus.
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69. Ryhmä

6903 20/ 1.
Kemiallisesti valmistettu "keraaminen" oksidikuitu (koostuu pääasiassa alumiinioksidista), joka on
valmistettu pieniä määriä orgaanisia sideaineita sisältävästä kivennäisliuoksesta pursottamalla ja sen
jälkeen polttamalla (soolimenetelmä).
Luokittelusuositus.

6903 90/ 1.
Kemiallisesti valmistetut "keraamiset" zirkoniumoksidikuidut, jotka on saatu pyrolysoimalla ja sen
jälkeen polttamalla zirkoniumsuolaliuoksesta valmistettuja "prekursorin" tukemia (minkä tahansa
orgaanisen kuidun) kuituja; prekursorina käytetyt kuidut tuhoutuvat kokonaan ko. prosessin yhteydessä
(prekursorimenetelmä).
Luokittelusuositus.

6907 21 – 6907 23/ 1.
Poltettua savea olevat verhoiluelementit, joita käytetään sisä- ja ulkotilojen verhoiluun. Elementtejä
on erikokoisia: leveys 200–245 mm, pituus 592–1520 mm ja paksuus 15–40 mm. Osat ovat
moduulirakenteita ja niitä on saatavilla erivärisinä ja eri pintarakenteisina (sileä, hiekkapintainen, rihlattu
jne.). Ne kiinnitetään erityisillä syöpymisenkestävillä metallikiinnittimillä pysty- tai vaakasuoriin
metalliprofiileihin, jotka ovat kiinni perusrakenteessa, jonka päälle voidaan asentaa eristys.
Alanimiketason luokittelu määräytyy veden imeytymiskertoimen mukaan.
Luokittelu perustuu 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön soveltamiseen.

Luokittelusuositus.

6909 19/ 1.
Osat pehmeästä ferriitistä, jotka voidaan tunnistaa 84. tai 90. ryhmiin kuuluvien koneiden, laitteiden
tai kojeiden osiksi.
Katso myös luokittelusuositukset 85 ryhmä ja 8504 90/ 1.
Luokittelusuositus.
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6909 11 00, 6911, 6913 10 00, 6914 10 00
"Vitreous china" ja "semivitreous china" -tyyppiset tuotteet, jotka ovat enemmän tai vähemmän
sintraantuneita keraamisia tuotteita, joiden valkoinen, lievästi harmahtava tai keinotekoisesti värjätty
savimassa ei tartu kieleen, kuuluvat yhteisessä tullitariffissa nimikkeisiin tai alanimikkeisiin 69.09 A,
69.11, 69.13 B tai 69.14 A tapauskohtaisesti silloin, kun niillä on samanaikaisesti seuraavat
ominaispiirteet:
a) huokoisuus (veden imeytymisen tunnusluku) enintään 3 prosenttia liitteessä I esitetyllä
menetelmällä mitattuna,
b) tiheys vähintään 2,2,
c) läpikuultavuus noin kolmen millimetrin paksuuteen saakka liitteessä II esitetyllä menetelmällä
mitattuna. Tämä peruste ei kuitenkaan ole aina sovellettavissa silloin, kun savimassa on värjätty
tai kun se on peitetty värillisellä tai läpinäkymättömällä lasitteella.
Komission asetus (ETY) N:o 679/72, EYVL L 81, 5.4.1972, s. 1. Muutettu komission asetuksella (ETY)
N:o 2080/91, EYVL L 193, 17.7.1991, s. 6.

2206 00, 2206 00 59, 6911 00 ja 6911 10 00
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.

6911 90/ 1.
Tuhkakuppi ilman koristeita. Alaosa (kuppi) on posliinia ja yläosa (kansi) muodostuu pääosin
pyörivästä teräslevystä, jota pyörittää painettava muovinen painonappula ja kierteisestä jousesta, joka
palauttaa levyn alkuperäiseen asentoon:
Luokitellaan alaosan (kupin) valmistusaineen mukaan.
Luokittelusuositus.

6912 00/ 1.
Keraaminen kuppi ja keraaminen aluslautanen, joka on pakattu vähittäismyyntiä varten
pahvilaatikkoon lasipurkissa olevan liukenevan kahvin (200 g) kanssa. Liukeneva kahvi luokitellaan
erikseen nimikkeeseen 2101 11.
Luokittelu perustuu 1 yleisen tulkintasäännön soveltamiseen.
Katso myös luokittelusuositus 2101.11/ 1.
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Luokittelusuositus.

6912 00/ 2.
Pyykinpesupallo, jonka läpimitta on noin 10 cm ja joka koostuu kahdesta rei’itetystä muovisesta
kuoresta, jotka on yhdistetty ja jotka sisältävät kaksi magneettia ja neljää tyyppiä olevia keraamisia
pieniä rakeita (helmiä). Sitä käytetään kotikäyttöön tarkoitetun tyyppisissä pyykinpesukoneissa pyykin
puhdistamiseen fysikaalisen menetelmän avulla.
Luokittelu perustuu 1 yleisen tulkintasäännön ja 3 yleisen tulkintasäännön b kohdan
soveltamiseen.

Luokittelusuositus.

6912 00 50
Vähittäismyyntipakkauksessa oleva toalettiesinesarja, johon kuuluu:
–
–
–
–

muki
saippua-alusta
lieriön muotoinen hammasharjapidike
nestesaippua-annostelija.

Nestesaippua-annostelija koostuu fajanssisäiliöstä ja muovipumpusta. Muut sarjan tavarat on tehty
fajanssista.
Kaikki sarjan tavarat ovat muotoilultaan samantyyliset.
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Niitä käytetään toalettiesineinä.
Katso kuva (*).
Perusteet
Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1 yleisen tulkintasäännön, 3 yleisen tulkintasäännön
b alakohdan ja 6 yleisen tulkintasäännön sekä CN-koodin 6912 00 ja 6912 00 50 nimiketekstin
mukaisesti.
Toalettiesineet, sellaisena kuin ne esitetään tullille, muodostavat 3 yleisen tulkintasäännön b alakohdan
mukaisen sarjan.
Sarjan luokittelu perustuu sen materiaaliin (eli keraamiseen aineeseen), joka antaa sarjalle sen
olennaisen luonteen.
(*) Kuva on ainoastaan ohjeellinen.

Komission asetus (EY) N:o 166/2007, EUVL L 52, 21.2.2007, s. 3.

6912 00 90
Käsikäyttöinen, vähemmän kuin 10 kiloa painava mylly suolarakeiden jauhamiseen ruokien
maustamista varten.
Pallon muotoisessa muovisäiliössä on valmiina suolarakeita, jotka jauhetaan pienen keraamisen
jauhinlevyn avulla.
Perusteet
Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1 yleisen tulkintasäännön, 3 yleisen tulkintasäännön
b kohdan ja 6 yleisen tulkintasäännön määräysten, 84 ryhmän 1 huomautuksen b kohdan sekä
CN-koodien 6912 00 ja 6912 00 90 nimiketekstien mukaisesti.
Suolamyllyä ei luokitella 82 ryhmän 1 huomautuksen a kohdan johdosta 82 ryhmään.
Tavaran ominaisluonteen määrää keraaminen jauhinlevy.
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Komission asetus (EY) N:o 729/2004, EUVL L 113, 20.4.2004, korvattu komission asetuksella (EY) N:o
729/2004, EUVL L 173, 7.5.2004, s. 9.

6913
Keraaminen säästölipas, porsaan muotoinen, pituus noin 15 cm ja korkeus noin 9 cm, kukkakuviolla
koristeltu, jonka selässä on rako kolikoiden sisäänpanoa varten ja pohjassa pehmeäkumisella sulkijalla
suljettu pyöreä reikä, josta kolikot voidaan ottaa pois.
Komission asetus (ETY) N:o 810/83, EYVL L 90, 8.4.1983, s. 11. Muutettu komission asetuksella (ETY)
N:o 2080/91, EYVL L 193, 17.7.1991, s. 6.

6913
Keraaminen säästölipas, muodoltaan vanhaa miestä (kerjäläistä) esittävä pieni veistokuva, korkeus
noin 18 cm, jolla on maalatut kasvot ja vaatteet, jossa on rako kolikoiden sisäänpanoa varten ja
pohjassa pehmeäkumisella sulkijalla suljettu pyöreä reikä, josta kolikot voidaan ottaa pois.
Komission asetus (ETY) N:o 810/83, EYVL L 90, 8.4.1983, s. 11. Muutettu komission asetuksella (ETY)
N:o 2080/91, EYVL L 193, 17.7.1991, s. 6.

6913
Keraaminen säästölipas, pingviinin muotoinen, korkeus noin 30 cm, jonka selässä on rako kolikoiden
sisäänpanoa varten ja pohjassa riippulukko.
Komission asetus (ETY) N:o 810/83), EYVL L 90, 8.4.1983, s. 11. Muutettu komission asetuksella
(ETY) N:o 2080/91, EYVL L 193, 17.7.1991, s. 6.

6913 90/ 1.
Keraaminen astia, jolla on seuraavat ominaisuudet: ruskeanvärisen samovaarin (korkeus noin 19 cm)
muoto, ei käyttöarvoa, luonteeltaan pelkkä koriste-esine, koristeltu maalatulla kukkakuvioinnilla,
varustettu irrotettavalla kannella, sisältää läpinäkyvään muovipussiin (100 g) pakattua mustaa teetä.
Tee luokitellaan erikseen alanimikkeeseen 0902 30.
Luokittelu perustuu 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön soveltamiseen.
Katso myös luokittelusuositus 0902 30/1.
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Luokittelusuositus.

6913 90 10
Yksivärinen neliskulmainen keramiikkaruukku (100 % tiilisavea (common pottery)), jonka korkeus
on 15 cm. Ruukun sisä- ja ulkopinta on emaloitu.
Ruukun ulkopintaan on maalattu koristeeksi aiheeltaan abstrakteja tai todellisuuspohjaisia kuvioita.
Perusteet
Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön sekä CN-koodien 6913,
6913 90 ja 6913 90 10 nimiketekstien mukaisesti.
Koska tuote on emaloitu sisäpuolelta, eikä siinä ole pohjassa aukkoa, se on vedenpitävä. Edellä
mainittujen ominaisuuksiensa ja yleisen ulkonäkönsä perusteella tuotetta pidetään koriste-esineenä.
Komission asetus (EY) N:o 305/2001, EYVL L 44, 15.2.2001, s. 22.
6913 90 10
Lampaan muotoinen esine, jonka korkeus on noin 10 cm. Turkkia esittävä neulos peittää suurimman
osan keraamisesta kehosta ja jättää osan päästä ja neljä kaviota näkyviin. Neulos on liimattu
keraamiseen kehoon kiinni.
(Ks. valokuva n:o 639) (*).
Perusteet
Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1 yleisen tulkintasäännön, 3 yleisen tulkintasäännön
b alakohdan ja 6 yleisen tulkintasäännön sekä CN-koodien 6913, 6913 90 ja 6913 90 10 nimiketekstin
mukaisesti.
Kyseessä on tyypiltään keraaminen esine, joka on suunniteltu lähinnä kotien sisustustarkoituksiin. Sillä
ei ole hyötyarvoa ja se on kokonaan tarkoitettu koristekäyttöön; sitä ei varsinaisesti ole tarkoitettu
henkilöiden ajanvietteeksi eikä se siten ole luonteeltaan 95 ryhmän lelujen kaltainen. Ks. HS-selitykset,
nimike 6913, ensimmäinen kohta ja toinen (A) kohta sekä HS-selitykset, nimike 9503, ensimmäinen
kohta.
Kyseessä on keramiikasta ja neuloksesta valmistettu yhdistelmätuote. Kehon muodostava (lampaan
muoto) keraaminen materiaali katsotaan materiaaliksi, joka antaa tavaralle sen olennaisen luonteen
3 yleisen tulkintasäännön b alakohdan mukaisesti, koska se antaa tavaralle sen muodon.
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(*) Valokuva on ainoastaan ohjeellinen.

Komission asetus (EY) N:o 1462/2006, EUVL L 272, 3.10.2006, s. 13.

6914 90 00
Pyöreä, monivärinen keramiikkaruukku (100 % tiilisavea (common pottery)), jonka korkeus on 38 cm
ja läpimitta 38 cm.
Ruukussa on pieni aukko pohjassa, ulkopinta on emaloitu ja siihen on maalattu koristeeksi aiheeltaan
abstrakteja tai todellisuuspohjaisia kuvioita.
Perusteet
Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön sekä CN-koodien 6914 ja
6914 90 00 nimiketekstien mukaisesti.
Pohjassa olevan pienen aukon vuoksi tavaraa voidaan käyttää kasveille tarkoitettuna astiana.
Komission asetus (EY) N:o 305/2001, EYVL L 44, 15.2.2001, s. 22. Muutettu komission
täytäntöönpano-asetuksella (EU) N:o 441/2013, EUVL L 130, 15.5.2013, s. 1.
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70. Ryhmä

7002 39/ 1.
Putki tavallista lyijylasia, hehkulamppu- ja puolijohdeteollisuudessa käytettävä, eripituisiksi leikattu
(pituus suurempi kuin putken ulkoläpimitta); käytetään diodien valmistukseen.
Luokittelusuositus.

7004 90 80
Suorakulmaiset levyt vedettyä lasia, ns. tasolasi puutarhakäyttöön, yhdeltä reunalta tasoitetut mutta
ei enempää valmistetut, kasvihuoneiden rakentamisessa tavallisesti käytettävät.
Perusteet
Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön sekä CN-koodien 7004,
7004 90 ja 7004 90 80 nimiketekstin mukaan.
Tuotetta ei voida luokitella alanimikkeeseen 7006 00 90, sillä sitä ei ole valmistettu tässä
alanimikkeessä tarkoitetulla tavalla. Yhden ainoan reunan tasoituksella ei ole olennaista merkitystä
tekniseltä tai taloudelliselta näkökannalta eikä se näin ollen muuta tuotteen luonnetta harmonoidun
järjestelmän nimikettä 70.06 koskevan selityksen B kohdan mukaisesti.
Komission asetus (ETY) N:o 650/90, EYVL L 71, 17.3.1990, s. 11. Muutettu komission asetuksella (EY)
N:o 1179/2009, EUVL L 317, 3.12.2009, s. 1.
7007 21/ 1.
Ajoneuvolasi tuulilasinäyttöä (Head Up Display, HUD) varten. Se koostuu laminoidusta lasista ja
muovista, ja se soveltuu mittojensa ja muotonsa ansiosta moottoriajoneuvojen tuulilasina käytettäväksi.
PVB-kalvon (pääasiassa polyvinyylibutyraalista koostuva kalvo), joka on puristettu kahden lasilevyn
väliin, ansiosta tuulilasi toimii näyttönä, jolle ajoneuvon kojelaudasta valittua tietoa voidaan heijastaa
kuljettajan eteen.
Tavara ei ole kehystetty.
Luokittelu perustuu 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön soveltamiseen.
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Luokittelusuositus.
7007 21/ 2.
Ajoneuvolasi, jossa on lämpöheijastuspinnoite ja joka soveltuu mittojensa ja muotonsa ansiosta
moottoriajoneuvojen tuulilasina käytettäväksi. Se koostuu 9-14 kerroksesta metalli- ja
metallioksidikalvoja, joiden paksuus on 50-250 nm ja jotka on asennettu lasilevyjen sisäpinnalle
tyhjiösuihkutustekniikan (ns. sputterointi) avulla, ja polyvinyylibutyraalia (PVB) olevasta välikerrosta.
Metallipinnoite mahdollistaa ajoneuvolasin yhdistetyn toiminnon, ts. lämmöneristyksen ja auringonvalon
säätelyn.
Tavara ei ole kehystetty.
Luokittelu perustuu 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön soveltamiseen.

Luokittelusuositus.

7013 99 00
Lasinen (reunalistaton) vaihtokehys, jonka mitat ovat 30 cm × 40 cm ja joka koostuu seuraavista
osista:
–

koneellisesti aloitettu lasilevy, jonka reunat on työstetty,
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–
–

painettu paperiarkki,
ja
kuvan taustalevynä toimiva kovalevy,

jotka on kiinnitetty yhteen neljällä epäjaloa metallia olevalla kiinnikkeellä.
Perusteet
Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1 yleisen tulkintasäännön, 3 yleisen tulkintasäännön
b alakohdan ja 6 yleisen tulkintasäännön määräysten sekä CN-koodien 7013, 7013 99 ja 7013 99 00
nimiketekstien mukaisesti.
Tavara on tarkoitettu sisäkoristeluun.
Komission asetus (ETY) N:o 1735/96, EYVL L 225, 6.9.1996, s. 1. Muutettu komission asetuksella (EY)
N:o 936/1999, EYVL L 117, 5.5.1999, s. 9.
7013 99 00
"Soiva lumisadepallo", muodostuu lasipallosta, joka on koneellisesti aloitettu ja yhdistetty,
soittorasian sisältävään muoviseen jalustaan. Pallon sisällä on nestettä, muovisia hahmoja ja hiutaleita.
Palloa ravisteltaessa hiutaleet laskeutuvat lumisateen tavoin.
Perusteet
Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1, 3 b ja 6 yleisen tulkintasäännön sekä CN-koodien 7013,
7013 99 ja 7013 99 00 nimiketekstien mukaan.
Komission asetus (EY) N:o 1509/97, EYVL L 204, 31.7.1997, s. 8. Muutettu komission asetuksella (EY)
N:o 936/1999, EYVL L 117, 5.5.1999, s. 9.

7013 99 00
Noin 9 cm korkea särölasinen pidike, jossa on kolme lasijalkaa ja jonka yläosassa on pyöreä,
halkaisijaltaan noin 7,5 cm:n suuruinen aukko.
Pidikkeeseen voi asettaa kynttilän.
Pidike esitetään tullattavaksi ilman kynttilää.
(Ks. valokuva) (*).
Perusteet
Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön sekä CN-koodien 7013 ja
7013 99 00 nimiketekstien mukaan.
Pidikettä ei ole suunniteltu kynttilän pitämiseen tietyssä asennossa, joten sillä ei ole nimikkeen 9405
kynttilänjalan ominaisuuksia.
(*) Valokuva on ainoastaan ohjeellinen.
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Komission asetus (EY) N:o 141/2002, EYVL L 24, 26.1.2002, s. 11.
7013 99 00
Kolme esinettä vähittäismyyntiä varten pahvilaatikkoon pakattuna sarjana, joka koostuu
–
–
–

noin 15 cm korkeasta värittömästä lasipidikkeestä, jonka yläosassa on pyöreä, halkaisijaltaan
noin 11 cm:n suuruinen aukko,
sylinterin muotoisesta kynttilästä, jonka korkeus on noin 4,5 cm ja halkaisija noin 5 cm, ja
noin 150 grammasta hienoa hiekkaa muovipussiin pakattuna.

Kynttilä asetetaan pidikkeen pohjalla olevaan hiekkaan.
(Ks. valokuva) (*).
Perusteet
Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1, 3 b ja 6 yleisen tulkintasäännön sekä CN-koodien 7013
ja 7013 99 00 nimiketekstien mukaan.
Kyseiset kolme esinettä täyttävät vähittäismyyntiä varten sarjaksi pakattujen tavaroiden luokittelua
koskevat ehdot. Lasipidike on se osa, jonka perusteella kokonaisuuden olennainen luonne määräytyy
Pidikettä ei ole suunniteltu kynttilän pitämiseen tietyssä asennossa, joten sillä ei ole nimikkeen 9405
kynttiläjalan ominaisuuksia.
(*) Valokuva on ainoastaan ohjeellinen.
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Komission asetus (EY) N:o 141/2002, EYVL L 24, 26.1.2002, s. 11.
7013 99 00
Läpinäkyvästä borosilikaattilasista valmistettu uudelleen käytettävä vesipullo, joka on varustettu
ruostumattomasta teräksestä valmistetulla kierrekorkilla. Korkin sisäpuolella on silikonista valmistettu
O-rengas, jonka ansiosta pullo voidaan sulkea tiiviisti. Pullossa on korkkiin kiinnitetty kantolenkki ja
irrotettava liukumista estävä silikonipanta, jotka lisäävät käyttömukavuutta.
Pullon korkeus on noin 220 mm ja läpimitta 60 mm. Kaulan läpimitta on noin 30 mm. Pullon vetoisuus
on enintään 0,6 litraa.
Katso kuvat (*).
Perusteet
Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön sekä CN-koodien 7013 ja
7013 99 00 nimiketekstien mukaan.
Luokittelu nimikkeen 7010 lasipulloksi tai muuksi lasiastiaksi, jollaista käytetään tavaroiden
kuljetukseen tai pakkaamiseen, ei tule kyseeseen, koska tavaraa ei yleisesti käytetä kaupallisesti (ks.
myös harmonoidun järjestelemän selitykset, nimikkeen 7010 ensimmäinen kappale ja nimikkeen 7013
viimeisen kappaleen b alakohta sekä harmonoidun järjestelmän luokittelusuositus 3924.90/2).
Sen vuoksi tavara on luokiteltava CN-koodiin 7013 99 00 muuksi lasiesineeksi, jollaista käytetään
pöytä-, keittiö-, toaletti- tai toimistoesineenä, sisäkoristeluun tai sen kaltaiseen tarkoitukseen.

(*) Kuvat ovat ainoastaan ohjeellisia.
Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2019/1812, EUVL L 278, 30.10.2019, s. 4-6.

7019 39/ 1.
Lasikuitutuote (lasivilla), joka soveltuu lämpö- ja äänieristeeksi ja joka esitetään tullille rullina.
Tuotteen mitat ovat: pituus 6 250–10 000 mm, leveys 1 200 mm ja paksuus 50 mm. Rakenteeltaan
tuote koostuu (sattumanvaraisesti) erisuuntaisista lasikuiduista, jotka ovat synteettifilamenteilla
sidoksissa toisiinsa. Peruslangan (kuidun) erottaminen tällaisella tekniikalla tuotetuista aineista ei ole
mahdollista tuotetta vahingoittamatta.
Luokittelu perustuu 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön soveltamiseen.
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Luokittelusuositus.

7019 90/ 1.
Ilmanpuhdistussuodatin valmis käytettäväksi lämpöputkien sisääntulo- ja ulostuloaukoissa.
Neliönmuotoiseen pahvikehykseen on asennettu kahden perforoidun metallisen ohutlevyn väliin
lasikuitukerros (50 × 50 × 5 cm).
Luokittelusuositus.
7020 00/ 1.
Lasinen suihkunurkka, jonka sivulla on ovi ja joka koostuu neljästä 4 mm paksuisesta karkaistua
turvalasia olevasta paneelista ja seuraavista osista: kaksi alumiinista kehysprofiilia, kaksi ylä- ja
alakiskoa, tiivisteet, pyörät ja kaksi pientä metallikahvaa. Kun suihkunurkka on pystytetty, paneelit
muodostavat alumiinilla puoliksi kehystetyn suihkunurkan, jossa on liukuovi, 885 mm x 885 mm
kokoinen jalkatila ja jonka korkeus on 1850 mm.
Malli esitetään Tullille ilman suihkuallasta.
Luokittelu perustuu 1 yleisen tulkintasäännön ja 3 yleisen tulkintasäännön b kohdan
soveltamiseen.

Luokittelusuositus.
7020 00/ 2.
Lasinen suihkunurkka, joka koostuu kolmesta 8 mm paksuisesta karkaistua turvalasia olevasta
paneelista, jotka esitetään Tullille seuraavien osien kanssa: kahdet saranat, yksi metallikahva, yksi
muovitiiviste ja yksi oven yläosaan kiinnitettävä metallinen tukivarsi, kaksi alumiinista kehysosaa ja
kiinnittimet kootun suihkunurkan lattiaan asentamista varten. Kun suihkunurkka on pystytetty, paneelit
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näyttävät kehystämättömältä lasinurkalta, joka on kiinnitetty seinään. Sen mitat ovat: jalkatila 900 mm
x 900 mm, korkeus 1850 mm.
Malli esitetään Tullille ilman suihkuallasta.
Luokittelu perustuu 1 yleisen tulkintasäännön ja 3 yleisen tulkintasäännön b kohdan
soveltamiseen.

Luokittelusuositus.
7020 00 10
Suorakaiteen muotoinen jalusta, jonka mitat ovat noin 55 × 31 cm, joka on sulatetusta
piidioksidista valmistettua lasia ja jonka paksuus on 8 mm.
Jalustaan kuuluu 5 cm korkea lasilieriö, jonka läpimitta on 5,5 cm, ja erityisesti suunniteltu
kiinnitysteline.
Kiinnitystelineeseen on kiinnitetty suorakaiteen muotoinen muovinen kannatin, jonka mitat ovat noin 17
× 10 × 2,5 cm.
Jalustaa käytetään alustana televisiovastaanottimen asettamiseksi esimerkiksi pöydälle.
(*) Ks. kuva.
Perusteet
Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1 yleisen tulkintasäännön, 3 yleisen tulkintasäännön b
alakohdan ja 6 yleisen tulkintasäännön sekä CN-koodien 7020 00 ja 7020 00 10 nimiketekstien
mukaisesti.
Jalusta ei ole välttämätön nimikkeen 8528 televisiovastaanottimen toiminnan kannalta. Luokittelu
nimikkeen 8529 osaksi, joka soveltuu ainoastaan tai pääasiallisesti käytettäväksi nimikkeiden 8525–
8528 laitteen kanssa, ei siis tule kyseeseen.
Jalusta on sen vuoksi luokiteltava sen valmistusaineen perusteella, joka antaa jalustalle sen olennaisen
luonteen (lasi).
Sen vuoksi tavara luokitellaan CN-koodiin 7020 00 10 muuksi lasitavaraksi, joka on valmistettu
sulatetusta piidioksidista.
(*) Kuva on ainoastaan ohjeellinen.

70-7

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 300/2012, EUVL L 99, 5.4.2012, s. 17.
7020 00 80
Kokoamattomat suihkuovet, seinään asennettavat ja kiinnitettävät, jotka koostuvat seuraavista
osista:
-

-

kaksi yksielementtisestä varmuuslasista (ESG EN 12150) tehtyä paneelia, joiden mitat ovat 2
100 × 860 × 6 mm (ovena toimiva saranoitu paneeli) ja 2 100 × 810 × 6 mm (kiinteä
saranoimaton paneeli),
kaksi alumiiniprofiilia, jotka kiinnitetään kummankin paneelin toiseen reunaan, joiden mitat ovat
2 100 × 25 mm ja joissa on kisko, muovitiiviste ja neljä ruuviaukkoa,
jaloteräksestä valmistetut vetimet, palkit, levyt, saranat, pidikkeet ja muut kiinnitysosat,
ruuvit, kuusiokoloavaimet, tulpat ja ankkurit,
sulkimet ja tiivisteet (magneettinen suljin ovipaneelien sulkemista varten ja paljetiiviste
kiinteiden ja liikkuvien osien välistä tiivistämistä varten).

Lasi on suojakäsitelty kalkkia, likaa ja puhdistusainekerrostumia vastaan.
Katso kuva valmiiksi asennetusta tuotteesta (*).
Perusteet
Luokitus määräytyy yhdistetyn nimikkeistön yleisen tulkintasäännön 1, yleisen tulkintasäännön 2
alakohdan a, yleisen tulkintasäännön 3 alakohdan b ja yleisen tulkintasäännön 6 sekä CN-koodien
7020 00 ja 7020 00 80 nimiketekstien mukaisesti.
Tavara on kokoonpantu tavara, joka koostuu eri osista ja esitetään tullille kokoamattomana. Koska
profiili on vain kummankin paneelin toisessa reunassa, tuotetta ei voida pitää kehyksiin asennettuna
(ks. selittävät huomautukset Euroopan unionin yhdistettyyn nimikkeistöön, ryhmä 70, yleisohjeita,
toinen kohta). Profiilit, kiinnitysosat, ruuvit, tulpat, tiivisteet jne. ovat luonteeltaan toissijaisia osia.
Olennaisen luonteen tuotteelle antaa lasi.
Sen vuoksi luokittelu nimikkeeseen 7326 muiksi terästavaroiksi tai nimikkeeseen 7610 alumiinisiksi
kehyksiksi tai karmeiksi ei tule kyseeseen.
Tavaraa ei myöskään voida luokitella nimikkeeseen 7013 lasiesineeksi, jollaisia käytetään
toalettiesineinä tai sen kaltaiseen tarkoitukseen, sillä nimikkeeseen kuuluu vain pieniä siirrettäviä
esineitä (ks. harmonoidun järjestelmän selitykset, nimike 7013, ensimmäisen kohdan 2 alakohta).
Luokittelu nimikkeeseen 7007 varmuuslasiksi ei myöskään tule kyseeseen, sillä siihen kuuluu
varmuuslasi, mutta ei siitä tehdyt tavarat.
Sen vuoksi tavara luokitellaan CN-koodiin 7020 00 80 muuksi lasitavaraksi.
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(*) Kuva on ainoastaan ohjeellinen.

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 2016/1962, EUVL L 303, 10.11.2016, s. 1.
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