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Nimikkeistön muutokset 
 
SISÄLLYSLUETTELO, III JAKSO 
 
Korvataan jakson ja ryhmän otsikko seuraavasti: 
 

“III JAKSO 
ELÄIN-, KASVI- JA MIKROBIRASVAT JA -ÖLJYT SEKÄ NIIDEN 

PILKKOUTUMISTUOTTEET; VALMISTETUT RAVINTORASVAT; ELÄIN- JA 
KASVIVAHAT 

 
15 Eläin-, kasvi- ja mikrobirasvat ja -öljyt sekä niiden pilkkoutumistuotteet; valmistetut 

ravintorasvat; eläin- ja kasvivahat”. 
 
SISÄLLYSLUETTELO, IV JAKSO 
 
Korvataan jakson otsikko seuraavasti: 
 

“IV JAKSO 
ELINTARVIKETEOLLISUUDEN TUOTTEET; JUOMAT, ETYYLIALKOHOLI 

(ETANOLI) JA ETIKKA; TUPAKKA JA VALMISTETUT TUPAKANKORVIKKEET; 
TUOTTEET, MYÖS NIKOTIINIA SISÄLTÄVÄT, JOTKA ON TARKOITETTU 

SISÄÄNHENGITETTÄVIKSI ILMAN POLTTAMISTA; MUUT NIKOTIINIA 
SISÄLTÄVÄT TUOTTEET, JOTKA ON TARKOITETTU IHMISTEN 

NIKOTIININSAANTIIN”. 
 

SISÄLLYSLUETTELO, 16 RYHMÄ 
 
Korvataan ryhmän otsikko seuraavasti: 
 
“16 Lihasta, kalasta, äyriäisistä, nilviäisistä, muista vedessä elävistä selkärangattomista 

tai hyönteisistä valmistetut tuotteet” 
 
SISÄLLYSLUETTELO, 24 RYHMÄ 
 
Korvataan ryhmän otsikko seuraavasti  
 
“24 Tupakka ja valmistetut tupakankorvikkeet; tuotteet, myös nikotiinia sisältävät, jotka 

on tarkoitus hengittää sisään ilman polttamista; muut nikotiinia sisältävät tuotteet, 
jotka on tarkoitettu ihmisten nikotiininsaantiin” 

 
2 RYHMÄ  
 
1 huomautuksen uusi b alakohta 
 
Lisätään uusi alakohta seuraavasti: 
 
“b) syötävät hyönteiset, kuolleet (nimike 04.10);”. 
 
Muutetaan nykyiset 1 huomautuksen b ja c alakohdat c ja d alakohdiksi. 
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3 RYHMÄ 
 
Uusi 3 huomautus 
 
Lisätään uusi huomautus seuraavasti: 
 
“3. Nimikkeisiin 03.05–03.08 eivät kuulu ihmisravinnoksi soveltuvat jauhot, jauheet ja 

pelletit (nimike 03.09).”. 
 
Alanimike 0302.3 
 
Korvataan alanimike seuraavasti: 
 
“ - tonnikalat (Thunnus), boniitti (Katsuwonus pelamis), ei kuitenkaan 

alanimikkeiden 0302.91–0302.99 syötävät kalanosat:”. 
 
Alanimike 0302.33 
 
Korvataan alanimike seuraavasti: 
 
“0302.33 -- boniitti (Katsuwonus pelamis)”. 
 
Alanimike 0303.4 
 
Korvataan alanimike seuraavasti: 
 
“ - tonnikalat (Thunnus), boniitti (Katsuwonus pelamis), ei kuitenkaan 

alanimikkeiden 0302.91–0302.99 syötävät kalanosat:”. 
 
Alanimike 0303.43 
 
Korvataan alanimike seuraavasti: 
 
“0303.43 -- boniitti (Katsuwonus pelamis)”. 
 
Alanimike 0304.87 
 
Korvataan alanimike seuraavasti: 
 
“0304.87 -- tonnikalat (Thunnus), boniitti (Katsuwonus pelamis)”. 
 
Nimikkeen 03.05 nimiketeksti 
 
Korvataan nimiketeksti seuraavasti: 
 
“03.05 Kuivattu, suolattu tai suolavedessä oleva kala; savustettu kala, myös 

ennen savustamista tai sen aikana kuumakäsitelty”. 
 
Alanimike 0305.10 
 
Poistetaan tämä alanimike. 
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Nimikkeen 03.06 nimiketeksti 
 
Korvataan nimiketeksti seuraavasti: 
 
“03.06 Äyriäiset, kuorineen tai ilman kuorta, elävät, tuoreet, jäähdytetyt, 

jäädytetyt, kuivatut, suolatut tai suolavedessä; savustetut äyriäiset, 
kuorineen tai ilman kuorta, myös ennen savustamista tai sen aikana 
kuumakäsitellyt; äyriäiset kuorineen, höyryssä tai vedessä keitetyt, myös 
jäähdytetyt, jäädytetyt, kuivatut, suolatut tai suolavedessä”. 

 
Alanimike 0306.19 
 
Korvataan alanimike seuraavasti: 
 
“0306.19 -- muut” 
 
Alanimike 0306.39 
 
Korvataan alanimike seuraavasti: 
 
“0306.39 -- muut”. 
 
Alanimike 0306.99 
 
Korvataan alanimike seuraavasti: 
 
“0306.99 -- muut”. 
 
Nimikkeen 03.07 nimiketeksti 
 
Korvataan nimiketeksti seuraavasti: 
 
“03.07 Nilviäiset, kuorineen tai ilman kuorta, elävät, tuoreet, jäähdytetyt, 

jäädytetyt, kuivatut, suolatut tai suolavedessä; savustetut nilviäiset, 
kuorineen tai ilman kuorta, myös ennen savustamista tai sen aikana 
kuumakäsitellyt”. 

 
Alanimikkeet 0307.2 ─ 0307.29 
 
Korvataan alanimikkeet seuraavasti: 
 
“ - kampasimpukat ja muut Pectinidae-suvun nilviäiset: 
 
 0307.21 -- elävät, tuoreet tai jäähdytetyt 
 
 0307.22 -- jäädytetyt 
 
 0307.29 -- muut”. 
 
Alanimike 0307.9 
 



4 
 
Korvataan alanimike seuraavasti: 
 
“ - muut:”. 
 
Nimikkeen 03.08 nimiketeksti 
 
Korvataan nimiketeksti seuraavasti: 
 
“03.08 Vedessä elävät selkärangattomat (muut kuin äyriäiset ja nilviäiset), 

elävät, tuoreet, jäähdytetyt, jäädytetyt, kuivatut, suolatut tai 
suolavedessä; savustetut vedessä elävät selkärangattomat (muut kuin 
äyriäiset ja nilviäiset), myös ennen savustamista tai sen aikana 
kuumakäsitellyt”. 

 
Uusi nimike 03.09 
 
Lisätään uusi nimike seuraavasti: 
 
“03.09 Ihmisravinnoksi soveltuvat kalasta, äyriäisistä, nilviäisistä ja muista 

vedessä elävistä selkärangattomista valmistetut jauhot, jauheet ja pelletit 
 
 0309.10 - kalasta valmistetut 
 
 0309.90 - muut”. 
 
4 RYHMÄ 
 
Uusi 2 huomautus 
 
Lisätään uusi huomautus seuraavasti: 
 
“2. Nimikkeen 04.03 jogurtti voi olla tiivistetty tai maustettu ja sisältää lisättyä sokeria 

tai muuta makeutusainetta, hedelmiä, pähkinöitä, kaakaota, suklaata, mausteita, 
kahvia tai kahviuutetta, kasveja, kasvinosia, viljaa tai leipomatuotteita, edellyttäen 
että lisättyä ainetta ei käytetä korvaamaan jokin maidon ainesosa osittain tai 
kokonaan ja että tuote säilyttää jogurtin olennaisen luonteen.”. 

 
Muutetaan nykyiset 2 – 4 huomautukset ja 3 – 5 huomautuksiksi.  
 

5 huomautuksen uusi a alakohta 
 
Lisätään uusi alakohta seuraavasti: 
 
“a) Ihmisravinnoksi soveltumattomat kuolleet hyönteiset (nimike 05.11);”. 
 
Muutetaan nykyiset 4 huomautuksen a – c alakohdat (edellä muutettu 5 huomautuksen a 
– c alakohdiksi) 5 huomautuksen b - d alakohdiksi. 
 
Uusi 6 huomautus 
 
Lisätään uusi huomautus seuraavasti: 
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“6. Nimikkeessä 04.10, ilmaisulla “hyönteinen” tarkoitetaan syötäviä, kuolleita 

hyönteisiä, jotka ovat kokonaisina tai paloina, tuoreita, jäähdytettyjä, jäädytettyjä, 
kuivattuja, savustettuja, suolattuja tai suolavedessä sekä hyönteisistä valmistettua 
ihmisravinnoksi soveltuvaa jauhoa tai jauhetta. Sillä ei kuitenkaan tarkoiteta 
syötäviä, kuolleita hyönteisiä, jotka ovat muulla tavoin valmistettuja tai säilöttyjä 
(yleensä IV jakso).”. 

 
Nimikkeen 04.03 nimiketeksti 
 
Korvataan nimiketeksti seuraavasti: 
 
“04.03 Jogurtti; kirnumaito ja kirnupiimä, juoksetettu maito ja kerma, kefiiri ja 

muu käynyt tai hapatettu maito ja kerma, myös tiivistetty tai maustettu tai 
lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta, hedelmää, pähkinää tai 
kaakaota sisältävä.”. 

 
Alanimike 0403.10 
 
Poistetaan tämä alanimike. 
 
Uusi alanimike 0403.20 
 
Lisätään seuraava uusi alanimike: 
 
“0403.20 - jogurtti”. 
 
Nimike 04.10 
 
Korvataan nimike seuraavasti: 
 
“04.10 Hyönteiset ja muut syötävät eläinperäiset tuotteet, muualle 

kuulumattomat 
 
 0410.10 - hyönteiset 
 
 0410.90 - muut”. 
 
7 RYHMÄ 
 
Uusi 5 huomautus 
 
Lisätään uusi huomautus seuraavasti: 
 
“5. Nimikkeeseen 07.11 kuuluvat kasvikset, jotka on käsitelty (esim. 

rikkidioksidikaasulla tai suolavedessä taikka rikkihapoke- tai muussa 
säilöntäliuoksessa) pelkästään varmistamaan niiden väliaikainen säilyvyys 
kuljetuksen tai varastoinnin aikana ennen niiden käyttöä, edellyttäen että ne eivät 
edelleenkään sovellu siinä tilassa välittömään kulutukseen.”. 

 
Uudet alanimikkeet 0709.52 ─ 0709.56 
 
Lisätään uudet alanimikkeet seuraavasti: 
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“0709.52  -- Boletus-suvun sienet 
 
 0709.53  -- Cantharellus-suvun sienet 
 
 0709.54  -- siitaket (Lentinus edodes) 
 
 0709.55  -- tuoksuvalmuskat (Tricholoma matsutake, Tricholoma magnivelare, 

Tricholoma anatolicum, Tricholoma dulciolens, Tricholoma caligatum) 
 
 0709.56  -- multasienet (Tuber spp.)”. 
 
Nimikkeen 07.11 nimiketeksti 
 
Korvataan nimiketeksti seuraavasti: 
 
“07.11 Kasvikset, väliaikaisesti säilöttyinä, mutta siinä tilassa välittömään 

kulutukseen soveltumattomina”. 
 
Uusi alanimike 0712.34 
 
Lisätään uusi alanimike seuraavasti: 
 
“0712.34  -- siitaket (Lentinus edodes)”. 
 
8 RYHMÄ 
 
Uusi 4 huomautus 
 
Lisätään uusi huomautus seuraavasti: 
 
“4. Nimikkeeseen 08.12 kuuluvat hedelmät ja pähkinät jotka on käsitelty (esim. 

rikkidioksidikaasulla tai suolavedessä taikka rikkihapoke- tai muussa 
säilöntäliuoksessa) pelkästään varmistamaan niiden väliaikainen säilyvyys 
kuljetuksen tai varastoinnin aikana ennen niiden käyttöä, edellyttäen että ne eivät 
edelleenkään sovellu siinä tilassa välittömään kulutukseen.”. 

 
Alanimike 0802.90 
 
Korvataan alanimike seuraavasti: 
 
“ - muut: 
 
 0802.91 -- Pinus-sukuun kuuluvien kasvien siemenet, kuorelliset 
 
 0802.92 -- Pinus-sukuun kuuluvien kasvien siemenet, kuoritut 
 
 0802.99 -- muut”. 
 
Nimikkeen 08.12 nimiketeksti 
 
Korvataan nimiketeksti seuraavasti: 
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“08.12 Hedelmät ja pähkinät, väliaikaisesti säilöttyinä, mutta siinä tilassa 

välittömään kulutukseen soveltumattomina”. 
 
10 RYHMÄ 
 
1 huomautuksen B kohta 
 
Korvataan huomautuksen kohta seuraavasti: 
 
“B) Tähän ryhmään eivät kuulu viljanjyvät, jotka on kuorittu tai muulla tavalla 

valmistettu. Nimikkeeseen 10.06 luokitellaan kuitenkin myös kuorittu, hiottu, 
kiillotettu, lasitettu tai kiehautettu (parboiled) riisi sekä rikkoutuneet riisinjyvät. 
Samoin kvinoa, jonka siemenkalvo on poistettu kokonaan tai osittain saponiinin 
erottamiseksi mutta jota ei ole muulla tavalla käsitelty, luokitellaan edelleen 
nimikkeeseen 10.08.”. 

 
12 RYHMÄ 
 
Uusi alanimike 1211.60 
 
Lisätään uusi alanimike seuraavasti: 
 
“1211.60 - afrikankirsikan (Prunus africana) kuori”. 
 
13 RYHMÄ 
 
1 huomautuksen g alakohta 
 
Korvataan huomautuksen alakohta seuraavasti: 
 
” g) nimikkeen 30.03 tai 30.04 lääkkeet ja veriryhmän määritysreagenssit (nimike 

38.22);” 
 
III JAKSO 
 
Otsikko 
 
Korvataan otsikko seuraavasti: 
 

“ELÄIN-, KASVI- JA MIKROBIRASVAT JA -ÖLJYT SEKÄ NIIDEN 
PILKKOUTUMISTUOTTEET; VALMISTETUT RAVINTORASVAT; ELÄIN- JA 

KASVIVAHAT”. 
 
15 RYHMÄ 
 
Otsikko 
 
Korvataan otsikko seuraavasti: 
 

“Eläin-, kasvi- ja mikrobirasvat ja -öljyt sekä niiden pilkkoutumistuotteet; valmistetut 
ravintorasvat; eläin- ja kasvivahat”. 
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Alanimikehuomautus 
 
Otsikko 
 
Korvataan otsikko seuraavasti: 
 
“Alanimikehuomautukset”. 
 
Uusi 1 alanimikehuomautus 
 
Lisätään uusi alanimikehuomautus seuraavasti: 
 
“1.  Alanimikkeen 1509.30 neitsytoliiviöljyn öljyhappona ilmaistava vapaan hapon 

pitoisuus on enintään 2,0 g / 100 g, ja se voidaan erottaa muista 
neitsytoliiviöljyluokista Codex Alimentarius -standardissa 33-1981 mainittavien 
ominaisuuksien mukaisesti.”. 

 
Muutetaan nykyinen 1 alanimikehuomautus 2 alanimikehuomautukseksi. 
 
Alanimike 1509.10 
 
Korvataan alanimike seuraavasti: 
 
“1509.20 - ekstra-neitsytoliiviöljy 
 
 1509.30 - neitsytoliiviöljy 
 
 1509.40 - muut neitsytoliiviöljyt”. 
 
Nimike 15.10 
 
Korvataan nimike seuraavasti: 
 
“15.10 Muut yksinomaan oliiveista saadut öljyt ja niiden jakeet, myös 

puhdistetut, mutta kemiallisesti muuntamattomat, myös näiden öljyjen tai 
jakeiden ja nimikkeen 15.09 öljyjen tai jakeiden sekoitukset 

 
 1510.10 - raaka oliivin puristemassaöljy 
 
 1510.90 - muut”. 
 
Nimikkeen 15.15 nimiketeksti 
 
Korvataan nimiketeksti seuraavasti: 
 
“15.15 Muut kasvi- ja mikrobirasvat ja rasvaiset kasvi- ja mikrobiöljyt (myös 

jojobaöljy) sekä niiden jakeet, myös puhdistetut, mutta kemiallisesti 
muuntamattomat 

 
Uusi alanimike 1515.60 
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Lisätään uusi alanimike seuraavasti: 
 
“1515.60 - mikrobirasvat ja -öljyt ja niiden jakeet”. 
 
Nimikkeen 15.16 nimiketeksti 
 
Korvataan nimiketeksti seuraavasti: 
 
“15.16 Eläin-, kasvi- ja mikrobirasvat ja -öljyt sekä niiden jakeet, osittain tai 

kokonaan hydratut, vaihtoesteröidyt, uudelleen esteröidyt tai 
elaidinoidut, myös puhdistetut, mutta ei enempää valmistetut”. 

 
Uusi alanimike 1516.30 
 
Lisätään uusi alanimike seuraavasti: 
 
“1516.30 - mikrobirasvat ja -öljyt sekä niiden jakeet”. 
 
Nimikkeen 15.17 nimiketeksti 
 
Korvataan nimiketeksti seuraavasti: 
 
“15.17 Margariini; syötävät seokset ja valmisteet, jotka on valmistettu eläin-, 

kasvi- tai mikrobirasvoista tai -öljyistä tai tämän ryhmän eri rasvojen ja 
öljyjen jakeista, muut kuin nimikkeen 15.16 syötävät rasvat ja öljyt sekä 
niiden jakeet”. 

 
Nimike 15.18 
 
Korvataan nimike seuraavasti: 
 
“15.18 1518.00Eläin-, kasvi- ja mikrobirasvat ja -öljyt sekä niiden jakeet, keitetyt, 

hapetetut, dehydratoidut, rikitetyt, puhalletut, tyhjössä tai inertissä 
kaasussa kuumentamalla polymeroidut tai muutoin kemiallisesti 
muunnetut, muut kuin nimikkeen 15.16 eläin-, kasvi- ja mikrobirasvat 
ja -öljyt sekä niiden jakeet; muualle kuulumattomat syötäväksi 
kelpaamattomat seokset ja valmisteet, jotka on valmistettu eläin-, 
kasvi- tai mikrobirasvoista tai -öljyistä tai tämän ryhmän eri rasvojen 
ja öljyjen jakeista”. 

 
IV JAKSO 
 
Otsikko 
 
Korvataan otsikko seuraavasti: 
 

“ELINTARVIKETEOLLISUUDEN TUOTTEET; JUOMAT, ETYYLIALKOHOLI 
(ETANOLI) JA ETIKKA; TUPAKKA JA VALMISTETUT TUPAKANKORVIKKEET; 

TUOTTEET, MYÖS NIKOTIINIA SISÄLTÄVÄT, JOTKA ON TARKOITETTU 
SISÄÄNHENGITETTÄVIKSI ILMAN POLTTAMISTA; MUUT NIKOTIINIA 

SISÄLTÄVÄT TUOTTEET, JOTKA ON TARKOITETTU IHMISTEN 
NIKOTIININSAANTIIN”. 
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16 RYHMÄ 
 
Otsikko 
 
Korvataan otsikko seuraavasti: 
 

“Lihasta, kalasta, äyriäisistä, nilviäisistä, muista vedessä elävistä 
selkärangattomista tai hyönteisistä valmistetut tuotteet" 

 
1 huomautus 
 
Korvataan huomautus seuraavasti: 
 
“1.  Tähän ryhmään eivät kuulu 2 tai 3 ryhmässä, 4 ryhmän 6 huomautuksessa tai 

nimikkeessä 05.04 mainituilla tavoilla valmistetut tai säilötyt liha, muut eläimenosat, 
kalat, äyriäiset, nilviäiset, muut vedessä elävät selkärangattomat ja hyönteiset.”. 

 
2 huomautus 
 
Korvataan huomautus seuraavasti: 
 
“2. Elintarvikevalmisteet kuuluvat tähän ryhmään, jos niissä on yli 20 painoprosenttia 

makkaraa, lihaa, muita eläimenosia, verta, hyönteisiä, kalaa, äyriäisiä, nilviäisiä tai 
muita vedessä eläviä selkärangattomia tai näiden sekoitusta. Jos valmiste sisältää 
kahta tai useampaa edellä mainittua tuotetta, se luokitellaan siihen 16 ryhmän 
nimikkeeseen, joka vastaa sitä tai niitä aineosia, joita painon osalta on eniten. 
Nämä määräykset eivät koske nimikkeen 19.02 täytettyjä tuotteita eivätkä 
nimikkeen 21.03 tai 21.04 valmisteita.". 

 
1 alanimikehuomautus 
 
Korvataan alanimikehuomautus seuraavasti: 
 
”1.   Alanimikkeessä 1602.10 tarkoitetaan ilmaisulla ”homogenoidut valmisteet” lihasta, 

muista eläimenosista, verestä tai hyönteisistä koostuvia hienoksi homogenoituja, 
imeväisille ja pienille lapsille soveltuvaksi ruoaksi tai dieettitarkoituksiin myytäviä 
valmisteita, nettopainoltaan enintään 250 g:n vähittäismyyntipakkauksissa. Tätä 
määritelmää sovellettaessa huomiota ei kiinnitetä vähäisiin määriin muita aineita, 
joita on voitu lisätä valmisteeseen maustamis-, säilömis- tai muussa 
tarkoituksessa. Näissä valmisteissa voi olla pieniä määriä silmin havaittavia paloja 
lihaa, muita eläimenosia tai hyönteisiä. Tämä alanimike on etusijalla 
nimikkeen 16.02 kaikkiin muihin alanimikkeisiin nähden.”. 

 
Nimike 16.01 
 
Korvataan nimike seuraavasti: 
 
“16.01 1601.00Makkarat ja niiden kaltaiset tuotteet, jotka on valmistettu lihasta, 

muista eläimenosista, verestä tai hyönteisistä; näihin tuotteisiin 
perustuvat elintarvikevalmisteet”. 
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Nimikkeen 16.02 nimiketeksti 
 
Korvataan nimiketeksti seuraavasti: 
 
“16.02 Muut valmisteet ja säilykkeet, jotka on valmistettu lihasta, muista 

eläimenosista, verestä tai hyönteisistä”. 
 
18 RYHMÄ 
 
1 huomautus 
 
Korvataan huomautus seuraavasti: 
 
“1. Tähän ryhmään eivät kuulu: 

a) elintarvikevalmisteet, joissa on yli 20 painoprosenttia makkaraa, lihaa, muita 
eläimenosia, verta, hyönteisiä, kalaa, äyriäisiä, nilviäisiä tai muita vedessä 
eläviä selkärangattomia, eivätkä näiden sekoitukset (16 ryhmä); 

b) nimikkeiden 04.03, 19.01, 19.02, 19.04, 19.05, 21.05, 22.02, 22.08, 30.03 ja 
30.04 valmisteet.”. 

 
19 RYHMÄ 
 
1 huomautuksen a alakohta 
 
Korvataan alakohta seuraavasti: 
 
“a) elintarvikevalmisteet (lukuun ottamatta nimikkeen 19.02 täytettyjä tuotteita), joissa 

on yli 20 painoprosenttia makkaraa, lihaa, muita eläimenosia, verta, hyönteisiä, 
kalaa, äyriäisiä, nilviäisiä tai muita vedessä eläviä selkärangattomia tai näiden 
sekoitusta (16 ryhmä);”.  

 
20 RYHMÄ 
 
1 huomautuksen uusi b alakohta 
 
Lisätään uusi alakohta seuraavasti: 
 
“b) kasvirasvat ja -öljyt (15 ryhmä);”. 
 
Muutetaan nykyiset 1 huomautuksen b – d alakohdat c – e alakohdiksi.  
 
1 huomautuksen c alakohta 
 
Korvataan alakohta seuraavasti: 

“c) elintarvikevalmisteet, joissa on yli 20 painoprosenttia makkaraa, lihaa, muita 
eläimenosia, verta, hyönteisiä, kalaa, äyriäisiä, nilviäisiä tai muita vedessä eläviä 
selkärangattomia, eivätkä näiden sekoitukset (16 ryhmä);”. 

 
Alanimike 2008.93 
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Korvataan alanimike seuraavasti: 
 
"2008.93 -- karpalot (Vaccinium macrocarpon, Vaccinium oxycoccos); puolukat 

(Vaccinium vitis-idaea)" 
 
Nimikkeen 20.09 nimiketeksti 
 
Korvataan nimiketeksti seuraavasti: 
 
“20.09 Käymättömät ja lisättyä alkoholia sisältämättömät hedelmä- ja 

pähkinämehut (myös rypäleen puristemehu ”grape must” ja kookosvesi) 
ja kasvismehut, myös lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta 
sisältävät”. 

 
Alanimike 2009.2 
 
Korvataan alanimike seuraavasti: 
 
“ - greippimehu; pomelomehu”. 
 
Alanimike 2009.8 
 
Korvataan alanimike seuraavasti: 
 
“ - muun yksittäisen hedelmän, pähkinän tai kasviksen mehu”. 
 
Alanimike 2009.81 
 
Korvataan alanimike seuraavasti: 
 
"2009.81 -- karpalon (Vaccinium macrocarpon, Vaccinium oxycoccos) mehu; puolukan 

(Vaccinium vitis-idaea) mehu" 
 
21 RYHMÄ 
 
1 huomautuksen e alakohta 
 
Korvataan alakohta seuraavasti : 
 
"e)  elintarvikevalmisteet (lukuun ottamatta nimikkeissä 21.03 ja 21.04 mainittuja 

tuotteita), joissa on enemmän kuin 20 painoprosenttia makkaraa, lihaa, muita 
eläimenosia, verta, hyönteisiä, kalaa, äyriäisiä, nilviäisiä tai muita vedessä eläviä 
selkärangattomia tai näiden sekoituksia (16 ryhmä);" 

 
1 huomautuksen uusi f alakohta 
 
Lisätään uusi alakohta seuraavasti: 
 
“f) nimikkeen 24.04 tuotteet;”. 
 
Muutetaan nykyiset 1 huomautuksen f – g alakohdat g – h alakohdiksi. 
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22 RYHMÄ 
 
Nimikkeen 22.02 nimiketeksti 
 
Korvataan nimiketeksti seuraavasti: 
 
“22.02 Vesi, myös kivennäisvesi ja hiilihapotettu vesi, lisättyä sokeria tai muuta 

makeutusainetta sisältävä tai maustettu, ja muut alkoholittomat juomat, 
ei kuitenkaan nimikkeen 20.09 hedelmä-, pähkinä- ja kasvismehu”. 

 
23 RYHMÄ 
 
Nimikkeen 23.06 nimiketeksti 
 
Korvataan nimiketeksti seuraavasti: 
 
“23.06 Öljykakut ja muut kasvi- tai mikrobirasvojen tai -öljyjen erottamisessa 

syntyneet kiinteät jätetuotteet, myös jauhetut tai pelleteiksi valmistetut, 
muut kuin nimikkeisiin 23.04 ja 23.05 kuuluvat, jotka ovat peräisin”. 

 
24 RYHMÄ 
 
Otsikko 
 
Korvataan otsikko seuraavasti: 
 

“Tupakka ja valmistetut tupakankorvikkeet; tuotteet, myös nikotiinia sisältävät, 
jotka on tarkoitus hengittää sisään ilman polttamista; muut nikotiinia sisältävät 

tuotteet, jotka on tarkoitettu ihmisten nikotiininsaantiin”. 
 
Huomautus 
 
Otsikko 
 
Korvataan otsikko seuraavasti: 
 
“Huomautukset”. 
 
Uudet 2 ja 3 huomautukset 
 
Lisätään uudet huomautukset seuraavasti: 
 
“2. Tuotteet, jotka voidaan luokitella nimikkeeseen 24.04 ja tämän ryhmän johonkin 

muuhun nimikkeeseen, luokitellaan nimikkeeseen 24.04. 
 
 3. Nimikkeessä 24.04 ilmaisulla “hengittää sisään ilman polttamista” tarkoitetaan 

hengittämistä sisään kuumennettuna tai muulla tavoin ilman polttamista.”. 
 
Nimike 24.04 
 
Lisätään uusi nimike 24.04 seuraavasti: 
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“24.04  Tupakkaa, rekonstituoitua tupakkaa, nikotiinia taikka tupakka- tai 

nikotiinikorvikkeita sisältävät tuotteet, jotka on tarkoitus hengittää sisään 
ilman polttamista; muut nikotiinia sisältävät tuotteet, jotka on tarkoitettu 
ihmisten nikotiininsaantiin 

 
 - tuotteet, jotka on tarkoitus hengittää sisään ilman polttamista: 
 
 2404.11 -- tupakkaa tai rekonstituoitua tupakkaa sisältävät 
 
 2404.12 -- muut, nikotiinia sisältävät 
  
 2404.19 -- muut 
 
 - muut: 
 
 2404.91 -- suun kautta käytettävät 
 
 2404.92 -- ihon kautta käytettävät 
 
 2404.99 -- muut”. 
 
25 RYHMÄ 
 
2 huomautuksen uusi e alakohta 
 
Lisätään uusi alakohta seuraavasti: 
 
“e) dolomiittisullomassa (nimike 38.16);”. 
 
Muutetaan nykyiset 2 huomautuksen e – ij alakohdat f – k alakohdiksi. 
  
Nimikkeen 25.18 nimiketeksti 
 
Korvataan nimiketeksti seuraavasti: 
 
“25.18  Dolomiitti, myös kalsinoitu tai sintrattu, myös karkeasti lohkottu tai 

ainoastaan sahaamalla tai muulla tavalla suorakaiteen tai neliön 
muotoisiksi kappaleiksi tai laatoiksi leikattu” 

 
Alanimike 2518.30 
 
Poistetaan tämä alanimike. 
 
26 RYHMÄ 
 
1 huomautuksen f alakohta 
 
Korvataan ilmaisu “(nimike 71.12)” ilmaisulla “(nimike 71.12 tai 85.49)”. 
 
27 RYHMÄ 
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5 alanimikehuomautus 
 
Korvataan alanimikehuomautus seuraavasti: 
 
“5. Nimikkeen 27.10 alanimikkeissä tarkoitetaan ilmaisulla "biodiesel" polttoaineena 

käytettävien rasvahappojen monoalkyyliestereitä, jotka on saatu eläin-, kasvi- tai 
mikrobirasvoista, myös käytetyistä.”. 

 
VI JAKSO 
 
Uusi 4 huomautus 
 
Lisätään uusi huomautus seuraavasti: 
 
“4. Jos tuote voidaan nimikkeen 38.27 lisäksi luokitella yhteen tai useampaan VI 

jakson nimikkeeseen, koska sen nimi tai toiminto kuvataan kyseisessä 
nimikkeessä, sitä ei luokitella nimikkeeseen 38.27 vaan siihen nimikkeeseen, jossa 
sen nimi tai toiminto mainitaan.”. 

 
28 RYHMÄ 
 
Alanimike 2844.40 
 
Korvataan alanimike seuraavasti: 
 
“ - radioaktiiviset alkuaineet, isotoopit ja yhdisteet, muut kuin 

alanimikkeisiin 2844.10, 2844.20 ja 2844.30 kuuluvat; seosmetallit, dispersiot 
(myös kermetit), keraamiset tuotteet ja seokset, joissa on näitä alkuaineita, 
isotooppeja tai yhdisteitä; radioaktiiviset jätteet: 

 
 2844.41 -- tritium ja sen yhdisteet; seosmetallit, dispersiot (myös kermetit), keraamiset 

tuotteet ja seokset, joissa on tritiumia tai sen yhdisteitä 
 
 2844.42 -- aktinium-225, aktinium-227, kalifornium-253, curium-240, curium-241, 

curium-242, curium-243, curium-244, einsteinium-253, einsteinium-254, 
gadolinium-148, polonium-208, polonium-209, polonium-210, radium-223, 
uraani-230 ja uraani-232 ja niiden yhdisteet; seosmetallit, dispersiot (myös 
kermetit), keraamiset tuotteet ja seokset, joissa on näitä alkuaineita tai niiden 
yhdisteitä 

 
 2844.43 -- muut radioaktiiviset alkuaineet, isotoopit ja yhdisteet; muut seosmetallit, 

dispersiot (myös kermetit), keraamiset tuotteet ja seokset, joissa on näitä 
alkuaineita, isotooppeja tai yhdisteitä 

 
 2844.44 -- radioaktiiviset jätteet”. 
 
Uudet alanimikkeet 2845.20 ─ 2845.40 
 
Lisätään uudet alanimikkeet seuraavasti: 
 
“2845.20 - boori, joka on rikastettu boori-10:llä, ja sen yhdisteet 
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 2845.30 - litium, joka on rikastettu litium-6:lla, ja sen yhdisteet 
 
 2845.40 - helium-3”. 
 
29 RYHMÄ 
 
1 huomatuksen g alakohta 
 
Korvataan alakohta seuraavasti: 
 
“g)   edellä a, b, c, d, e ja f alakohdassa tarkoitetut tuotteet, joihin on lisätty 

pölyämisenestoainetta, väri- tai hajuainetta tai oksetusainetta niiden tunnistamisen 
helpottamiseksi tai turvallisuussyistä, jos lisäykset eivät muuta tuotetta 
sopivammaksi johonkin erityiseen käyttöön yleisen käytön sijasta;".  

 
4 huomautuksen viimeinen kappale 
 
Korvataan kappale seuraavasti: 
 
"Nimikkeissä 29.11, 29.12, 29.14, 29.18 ja 29.22 tarkoitetaan ilmaisulla ”happifunktio” 
(kyseisten nimikkeiden happea sisältävä luonteenomainen orgaaninen ryhmä) 
ainoastaan nimikkeissä 29.05–29.20 tarkoitettuja happifunktioita.".  
 
Alanimikkeet 2903.3 ─ 2903.39 
 
Korvataan alanimikkeet seuraavasti: 
 
“ - asyklisten hiilivetyjen tyydyttyneet fluorijohdannaiset: 
 
 2903.41 -- trifluorimetaani (HFC-23) 
 
 2903.42 -- difluorimetaani (HFC-32) 
 
 2903.43 -- fluorimetaani (HFC-41), 1,2-difluorietaani (HFC-152) ja 1,1-difluorietaani 

(HFC-152a) 
 
 2903.44 -- pentafluorietaani (HFC-125), 1,1,1-trifluorietaani (HFC-143a) ja 1,1,2-

trifluorietaani (HFC-143) 
 
 2903.45 -- 1,1,1,2-tetrafluorietaani (HFC-134a) ja 1,1,2,2-tetrafluorietaani (HFC-134) 
 
 2903.46 -- 1,1,1,2,3,3,3-heptafluoripropaani (HFC-227ea), 1,1,1,2,2,3-

heksafluoripropaani (HFC-236cb), 1,1,1,2,3,3-heksafluoripropaani (HFC-
236ea) ja 1,1,1,3,3,3-heksafluoripropaani (HFC-236fa) 

 
 2903.47 -- 1,1,1,3,3-pentafluoripropaani (HFC-245fa) ja 1,1,2,2,3-pentafluoripropaani 

(HFC-245ca) 
 
 2903.48 -- 1,1,1,3,3-pentafluoributaani (HFC-365mfc) ja 1,1,1,2,2,3,4,5,5,5-

dekafluoripentaani (HFC-43-10mee) 
 
 2903.49 -- muut 



17 
 
 
 - asyklisten hiilivetyjen tyydyttymättömät fluorijohdannaiset: 
 
 2903.51 -- 2,3,3,3-tetrafluoripropeeni (HFO-1234yf), 1,3,3,3-tetrafluoripropeeni (HFO-

1234ze) ja (Z)-1,1,1,4,4,4-heksafluori-2-buteeni (HFO-1336mzz) 
 
 2903.59 -- muut 
 
 - asyklisten hiilivetyjen bromi- ja jodijohdannaiset: 
 
 2903.61 -- metyylibromidi (bromimetaani) 
 
 2903.62 -- eteenidibromidi (ISO) (1,2-dibromietaani) 
 
 2903.69 -- muut”. 
 
Alanimikkeet 2903.71 ─ 2903.76 
 
Korvataan alanimikkeet seuraavasti: 
 
“2903.71 -- klooridifluorimetaani (HCFC-22) 
 
 2903.72 -- diklooritrifluorietaanit (HCFC-123) 
 
 2903.73 -- dikloorifluorietaanit (HCFC-141, 141b) 
 
 2903.74 -- klooridifluorietaanit (HCFC-142, 142b) 
 
 2903.75 -- diklooripentafluoripropaanit (HCFC-225, 225ca, 225cb) 
 
 2903.76 -- bromiklooridifluorimetaani (haloni-1211), bromitrifluorimetaani (haloni-1301) 

ja dibromitetrafluorietaanit (haloni-2402)”. 
 

IV Alaryhmä 
 
Otsikko 
 
Korvataan ilmaisu “EETTERIPEROKSIDIT,” ilmaisulla “EETTERIPEROKSIDIT, 
ASETAALI- JA PUOLIASETAALIPEROKSIDIT,”. 
 
Nimikkeen 29.09 nimiketeksti 
 
Korvataan ilmaisu “eetteriperoksidit,” ilmaisulla“eetteriperoksidit, asetaali- ja 
puoliasetaaliperoksidit,”. 
 
Alanimikkeen 2909.60 nimiketeksti 
 
Korvataan ilmaisu “eetteriperoksidit,” ilmaisulla“eetteriperoksidit, asetaali- ja 
puoliasetaaliperoksidit,”. 
 
Uusi alanimike 2930.10 
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Lisätään uusi alanimike seuraavasti: 
 
“2930.10  -  2-(N,N-dimetyyliamino) etaanietioli”. 
 
Nimike 29.31 
 
Korvataan nimike seuraavasti: 
 
“29.31 Muut organiset metalli- ja epämetalliyhdisteet 
 
 2931.10 - tetrametyylilyijy ja tetraetyylilyijy 
 
 2931.20 - tributyylitinayhdisteet 
 
 - halogenoimattomat fosforiorgaaniset johdannaiset: 
 
 2931.41 -- dimetyylimetyylifosfonaatti 
 
 2931.42 -- dimetyylipropyylifosfonaatti 
 
 2931.43 -- dietyylietyylifosfonaatti 
 
 2931.44 -- metyylifosfonihappo 
 
 2931.45 -- metyylifosfonihapon suolat ja (aminoiminometyyli)urea (1 : 1) 
 
 2931.46 -- 2,4,6-tripropyyli-1,3,5,2,4,6-trioksatrifosfinaani 2,4,6-trioksidi 
 
 2931.47 -- (5-etyyli-2-metyyli-2-oksido-1,3,2-dioksafosfinaani-5-yyli) 

metyylimetyylimetyylifosfonaatti 
 
 2931.48 -- 3,9-dimetyyli-2,4,8,10-tetraoksa-3,9-difosfaspiro[5.5] undekaani 3,9-dioksidi 
 
 2931.49 -- muut 
 
 - fosforiorgaaniset halogeenijohdannaiset: 
 
 2931.51 -- metyylifosfonidikloridi 
 
 2931.52 -- propyylifosfonidikloridi 
 
 2931.53 -- O-(3-klooripropyyli) O-[4-nitro-3-(trifluorimetyyli)fenyyli] metyylifosfonitionaatti 
 
 2931.54 -- trikloorifoni (ISO) 
 
 2931.59 -- muut 
 
 2931.90 - muut”. 
 
Uusi alanimike 2932.96 
 
Lisätään uusi alanimike seuraavasti: 
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“2932.96 -- karbofuraani (ISO)”. 
 
Alanimike 2933.33 
 
Korvataan alanimike seuraavasti: 
 
“2933.33 -- alfentaniili (INN), anileridiini (INN), betsitramidi (INN), bromatsepaami (INN), 

karfentaniili (INN), difenoksiini (INN), difenoksilaatti (INN), dipipanoni (INN), 
fentanyyli (INN), ketobemidoni (INN), metyylifenidaatti (INN), pentatsokiini 
(INN), petidiini (INN), petidiini (INN) välituote A, fensyklidiini (INN) (PCP), 
fenoperidiini (INN), pipradroli (INN), piritiramidi (INN), propiraami (INN), 
remifentaniili (INN) ja trimeperidiini (INN); niiden suolat". 

 
Uudet alanimikkeet 2933.34, 2933.35, 2933.36 ja 2933.37 
 
Lisätään uudet alanimikkeet seuraavasti: 
 
“2933.34 -- muut fentanyylit ja niiden johdannaiset 
 
 2933.35 -- 3-kinuklidinoli 
 
 2933.36 -- 4-aniliini-N-fenetyylipiperidiini (ANPP) 
 
 2933.37 -- N-fenetyyli-4-piperidoni (NPP)”. 
 
Uusi alanimike 2934.92 
 
Lisätään uusi alanimike seuraavasti: 
 
“2934.92 -- muut fentanyylit ja niiden johdannaiset”. 
 
Alanimike 2936.24 
 
Korvataan alanimike seuraavasti: 
 
“2936.24 -- D- tai DL-pantoteenihappo (B5-vitamiini) ja sen johdannaiset”. 
 
Alanimikkeet 2939.4 ─ 2939.49 
 
Korvataan alanimikkeet seuraavasti: 
 
“ - efedra-alkaloidit ja niiden johdannaiset; niiden suolat: 
 
 2939.41 -- efedriini ja sen suolat 
 
 2939.42 -- pseudoefedriini (INN) ja sen suolat 
 
 2939.43 -- katiini (INN) ja sen suolat 
 
 2939.44 -- norefedriini ja sen suolat 
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 2939.45 -- levometamfetamiini, metamfetamiini (INN), metamfetamiinirasemaatti ja sen 

suolat 
 
 2939.49 -- muut”. 
 
Alanimikkeet 2939.7 ─ 2939.79 
 
Korvataan alanimikkeet seuraavasti: 
 
“ - muut, kasviperäiset: 
 
 2939.72 -- kokaiini, ekgoniini; niiden suolat, esterit ja muut johdannaiset 
 
 2939.79 -- muut”. 
 
30 RYHMÄ 
 
1 huomautuksen b alakohta 
 
Korvataan alakohta seuraavasti: 
 
“b) tuotteet, kuten tabletit, purukumi ja laastarit (ihon kautta käytettävät), jotka 

sisältävät nikotiinia ja joiden tarkoituksena on auttaa tupakoinnin lopettamisessa 
(nimike 24.04);" 

 
1 huomautuksen h alakohta 
 
Korvataan merkki “.” ilmaisulla“; tai”. 
 
1 huomautuksen uusi alakohta ij 
 
Lisätään uusi alakohta seuraavasti: 
 
“ij) nimikkeen 38.22 taudinmääritysreagenssit.”. 
 
4 huomautuksen e alakohta 
 
Korvataan alakohta seuraavasti: 
 
“e) hyväksyttyihin kliinisiin tutkimuksiin tarkoitetut lumelääkkeet ja testisarjat, joita 

käytetään sokkoutetuissa (tai kaksoissokkoutetuissa) kliinisissä tutkimuksissa ja 
jotka esitetään tullille annostettuina, vaikka niissä olisi aktiivisia lääkeaineita.”. 

 
Nimike 30.02 nimiketeksti 
 
Korvataan “niiden kaltaiset tuotteet.” ilmaisulla “niiden kaltaiset tuotteet; 
soluviljelmät, myös modifioidut.”. 
 
Alanimike 3002.11 
 
Poistetaan tämä alanimike. 
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Alanimike 3002.19 
 
Poistetaan tämä alanimike. 
 
Alanimikkeet 3002.20 ja 3002.30 
 
Korvataan alanimikkeet seuraavasti: 
 
“ - rokotteet, toksiinit, mikro-organismiviljelmät (ei kuitenkaan hiivat) ja niiden 

kaltaiset tuotteet: 
 
 3002.41 -- rokotteet ihmisiä varten 
 
 3002.42 -- rokotteet eläimiä varten 
 
 3002.49 -- muut”. 
 
Uudet alanimikkeet 3002.5 - 3002.59 
 
Lisätään uudet alanimikkeet 3002.5 - 3002.59 seuraavasti: 
 
“ - soluviljelmät, myös modifioidut: 
 
 3002.51 -- soluhoitotuotteet 
 
 3002.59 -- muut”. 
 
Alanimike 3006.20 
 
Poistetaan tämä alanimike. 
 
Uusi alanimike 3006.93 
 
Lisätään uusi alanimike seuraavasti: 
 
“3006.93 -- hyväksyttyihin kliinisiin tutkimuksiin tarkoitetut lumelääkkeet ja testisarjat, 

joita käytetään sokkoutetuissa (tai kaksoissokkoutetuissa) kliinisissä 
tutkimuksissa ja jotka esitetään tullille annostettuina”. 

 
Uusi alanimike 3204.18 
 
Lisätään uusi alanimike seuraavasti: 
 
“3204.18 -- karotenoidiväriaine ja siihen perustuvat valmisteet”. 
 
34 RYHMÄ 
 
1 huomautuksen a alakohta 
 
Korvataan alakohta seuraavasti: 
 
“a) eläin-, kasvi- tai mikrobirasvoista tai -öljyistä tehdyt, syötäväksi kelpaavat seokset 
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ja valmisteet, jollaisia käytetään muotinirrotusvalmisteina (nimike 15.17);”. 
 
Alanimikkeet 3402.1 - 3402.20 
 
Korvataan alanimikkeet seuraavasti: 
 
“ - anioniaktiiviset orgaaniset pinta-aktiiviset aineet, myös 

vähittäismyyntipakkauksissa: 
 
 3402.31 -- suoraketjuiset alkyylibentseenisulfohapot ja niiden suolat 
 
 3402.39 -- muut 
 
 - muut orgaaniset pinta-aktiiviset aineet, myös vähittäismyyntipakkauksissa: 
 
 3402.41 -- kationiaktiiviset 
 
 3402.42 -- ionittomat 
 
 3402.49 -- muut 
 
 3402.50 - vähittäismyyntipakkauksissa olevat valmisteet”. 
 
Nimike 36.03 
 
Korvataan nimike seuraavasti: 
 
“36.03 Tulilanka; räjähtävä tulilanka; sytytysnallit ja räjähdysnallit; sytyttimet; 

sähköräjähdysnallit. 
 
 3603.10 - tulilanka 
 
 3603.20 - räjähtävä tulilanka 
 
 3603.30 - sytytysnallit 
 
 3603.40 - räjähdysnallit 
 
 3603.50 - sytyttimet 
 
 3603.60 - sähköräjähdysnallit”. 
 
37 RYHMÄ 
 
2 huomautus 
 
Korvataan huomautus seuraavasti: 
 
“2.- Tässä ryhmässä ilmaisulla ”valokuvaus” tarkoitetaan menetelmää, jolla 

muodostetaan näkyviä kuvia valonherkille, myös lämpöherkille, pinnoille joko 
suoraan tai epäsuorasti valon tai muun säteilyn avulla.”.  
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38 RYHMÄ 
 
1 huomautuksen uusi c alakohta 
 
Lisätään uusi alakohta seuraavasti: 
 
“c) nimikkeen 24.04 tuotteet;”. 
 
Muutetaan nykyiset 1 huomautuksen alakohdat c – e alakohdiksi d – f.  
 
4 huomautuksen a alakohta 
 
Korvataan alakohta seuraavasti: 
 
“a) jätteestä erotettuja yksittäisiä aineita tai tavaroita, kuten muovi-, kumi-, puu-, 

paperi-, tekstiili-, lasi- tai metallijätteitä sekä sähkö- ja elektroniikkaromua ja -jätettä 
(myös loppuunkäytettyjä paristoja), jotka luokitellaan omiin nimikkeisiinsä; 

 
7 huomautus 
 
Korvataan huomautus seuraavasti: 
 
“7. Nimikkeessä 38.26 tarkoitetaan ilmaisulla ”biodiesel” polttoaineena käytettävien 

rasvahappojen monoalkyyliestereitä, jotka on saatu eläin-, kasvi- tai 
mikrobirasvoista, myös käytetyistä.". 

 
1 alanimikehuomautus 
 
Korvataan alanimikehuomautus seuraavasti: 
 
“1. Alanimikkeisiin 3808.52 ja 3808.59 kuuluvat ainoastaan nimikkeen 38.08 tavarat, 

jotka sisältävät vähintään yhtä seuraavista aineista: alakloori (ISO); aldikarbi (ISO); 
aldriini (ISO); atsiinifossimetyyli (ISO); binapakryyli (ISO); kamfekloori (ISO) 
(toksafeeni); kaptafoli (ISO); karbofuraani (ISO); klordaani (ISO); klordimeformi 
(ISO); klooribentsilaatti (ISO); DDT (ISO) (klofenotaani (INN), 1,1,1-trikloori-2,2-
bis(p-kloorifenyyli)etaani); dieldriini (ISO, INN); 4,6-dinitro-o-kresoli (DNOC (ISO)) 
ja sen suolat; dinosebi (ISO), sen suolat ja esterit; endosulfaani (ISO); 
eteenidibromidi (ISO) (1,2-dibromietaani); eteenidikloridi (ISO) (1,2-dikloorietaani); 
fluoriasetamidi (ISO); heptakloori (ISO); heksaklooribentseeni (ISO); 1,2,3,4,5,6-
heksakloorisykloheksaani (HCH (ISO)), myös lindaani (ISO, INN); 
elohopeayhdisteet; metamidofossi (ISO); monokrotofossi (ISO); oksiraani 
(eteenioksidi); parationi (ISO); parationimetyyli (ISO) (metyyliparationi); 
pentakloorifenoli (ISO), sen suolat ja esterit; perfluorioktaanisulfonihappo ja sen 
suolat; perfluorioktaanisulfonamidit; pefluorioktaanisulfonyylifluoridi; fosfamidoni 
(ISO); 2,4,5-T (ISO) (2,4,5-trikloorifenoksietikkahappo), sen suolat ja esterit; 
tributyylitinayhdisteet; trikloorifoni (ISO)”. 

 
3 alanimikehuomautus 
 
Korvataan alanimikehuomautus seuraavasti: 
 
“3. Alanimikkeisiin 3824.81–3824.88 kuuluvat ainoastaan sekoitukset ja valmisteet, 

jotka sisältävät vähintään yhtä seuraavista aineista: oksiraani (eteenioksidi), 
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polybromatut bifenyylit (PBB), polybromatut bifenyylit (PCB), polybromatut 
terfenyylit (PCT), tris(2,3-dibromipropyyli)fosfaatti, aldriini (ISO), kamfekloori (ISO) 
(toksafeeni), klordaani (ISO), klooridekoni (ISO), DDT (ISO) (klofenotaani (INN), 
1,1,1-trikloori-2,2-bis(p-kloorifenyyli)etaani), dieldriini (ISO, INN), endosulfaani 
(ISO), endriini (ISO), heptakloori (ISO), mireksi (ISO), 1,2,3,4,5,6-
heksakloorisykloheksaani (HCH (ISO)), myös lindaani (ISO, INN), 
pentaklooribentseeni (ISO), heksaklooribentseeni (ISO), 
perfluorioktaanisulfonihappo, sen suolat, perfluorioktaanisulfonamidit, 
perfluorioktaanisulfonyylifluoridi; tetra-, penta-, heksa-, hepta- tai 
oktabromidifenyylieetterit; lyhytketjuiset klooratut parafiinit. 

 
 Lyhytketjuiset klooratut parafiinit ovat yhdisteiden sekoituksia, joiden kloorausaste 

on yli 48 painoprosenttia ja joiden molekyylikaava on CxH(2x-y+2)Cly, jossa x=10-13 
ja y= 1-13.”. 

 
Nimike 38.16 
 
Korvataan nimike seuraavasti: 
 
“38.16 3816.00 Sementti, laasti, betoni ja niiden kaltaiset seokset, tulenkestävät, 

myös dolomiittisullomassa, muut kuin nimikkeen 38.01 tuotteet”. 
 
Nimike 38.22 
 
Korvataan nimike seuraavasti: 
 
“38.22 Taudinmääritysreagenssit ja laboratorioreagenssit, alustalla, sekä 

valmistetut taudinmääritysreagenssit ja valmistetut 
laboratorioreagenssit, alustalla tai ilman sitä, myös testisarjoina, muut 
kuin nimikkeeseen 30.06 kuuluvat; varmennetut vertailumateriaalit. 

 
 - taudinmääritysreagenssit ja laboratorioreagenssit, alustalla, sekä valmistetut 

taudinmääritysreagenssit ja valmistetut laboratorioreagenssit, alustalla tai 
ilman sitä, myös testisarjoina: 

 
 3822.11 -- malariaa varten 
 
 3822.12 -- zikaa ja muita Aedes-suvun hyttysten levittämiä tauteja varten 
 
 3822.13 -- veriryhmän määritystä varten 
 
 3822.19 -- muut 
 
 3822.90 - muut”. 
 
Alanimikkeet 3824.7 ─ 3824.79 
 
Poistetaan nämä alanimikkeet. 
 
Uusi alanimike 3824.89 
 
Lisätään uusi alanimike seuraavasti: 
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“3824.89 -- joissa on lyhytketjuisia kloorattuja parafiineja”. 
 
Uusi alanimike 3824.92 
 
Lisätään uusi alanimike seuraavasti: 
 
“3824.92 -- metyylifosfonihapon polyglyklooliesterit”. 
 
Uusi nimike 38.27 

Lisätään uusi nimike seuraavasti: 
 
“38.27 Sekoitukset, joissa on metaanin, etaanin tai propaanin 

halogeenijohdannaisia, muualle kuulumattomat 
 
 - joissa on täysin halogenoitua kloorifluorihiilivetyä (CFC) ja mahdollisesti myös 

osittain halogenoitua kloorifluorihiilivetyä (HCFC), perfluorihiilivetyä (PFC) tai 
fluorihiilivetyä (HFC); joissa on bromifluorihiilivetyä (HBFC); joissa on 
hiilitetrakloridia; joissa on 1,1,1-trikloorietaania (metyylikloroformia): 

 
 3827.11 -- joissa on täysin halogenoitua kloorifluorihiilivetyä (CFC) ja mahdollisesti 

myös osittain halogenoitua kloorifluorihiilivetyä (HCFC), perfluorihiilivetyä 
(PFC) tai osittain halogenoitua kloorifluorihiilivetyä (HCFC) 

 
 3827.12 -- joissa on bromifluorihiilivetyä (HBFC) 
 
 3827.13 -- joissa on hiilitetrakloridia 
 
 3827.14 -- joissa on 1,1,1-trikloorietaania (metyylikloroformia) 
 
 3827.20 - joissa on bromiklooridifluorimetaania (haloni-1211), bromitrifluorimetaania 

(haloni-1301) tai dibromitetrafluorietaania (haloni-2402) 
 
 - joissa on osittain halogenoitua kloorifluorihiilivetyä (HCFC) ja mahdollisesti 

myös perfluorihiilivetyä (PFC) tai fluorihiilivetyä (HFC) mutta ei täysin 
halogenoitua kloorifluorihiilivetyä (CFC): 

 
 3827.31 -- joissa on alanimikkeiden 2903.41–2903.48 aineita 
 
 3827.32 -- muut, joissa on alanimikkeiden 2903.71–2903.75 aineita 
 
 3827.39 -- muut 
 
 3827.40 - joissa on metyylibromidia (bromimetaania) tai bromikloorimetaania 
 
 - joissa on trifluorimetaania (HFC-23) tai perfluorihiilivetyä (PFC), mutta ei 

täysin halogenoitua kloorifluorihiilivetyä (CFC) eikä osittain halogenoitua 
kloorifluorihiilivetyä (HCFC): 

 
 3827.51 -- joissa on trifluorimetaania (HFC-23) 
 
 3827.59 -- muut 
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 - joissa on fluorihiilivetyä (HFC), mutta ei täysin halogenoitua 

kloorifluorihiilivetyä (CFC) eikä osittain halogenoitua kloorifluorihiilivetyä 
(HCFC): 

 
 3827.61 -- joissa on vähintään 15 massaprosenttia 1,1,1-trifluorietaania (HFC-143a) 
 
 3827.62 -- muut, edellisiin alanimikkeisiin kuulumattomat, joissa on vähintään 55 

massaprosenttia pentafluorietaania (HFC-125), mutta ei asyklisten 
hiilivetyjen (HFO) tyydyttymättömiä fluorijohdannaisia  

 
 3827.63 -- muut, edellisiin alanimikkeisiin kuulumattomat, joissa on vähintään 40 

massaprosenttia pentafluorietaania (HFC-125)  
 
 3827.64 -- muut, edellisiin alanimikkeisiin kuulumattomat, joissa on vähintään 30 

massaprosenttia 1,1,1,2-tetrafluorietaania (HFC-134a), mutta ei asyklisten 
hiilivetyjen (HFO) tyydyttymättömiä fluorijohdannaisia  

 
 3827.65 -- muut, edellisiin alanimikkeisiin kuulumattomat, joissa on vähintään 20 

massaprosenttia difluorimetaania (HFC-32) ja vähintään 20 massaprosenttia 
pentafluorietaania (HFC-125) 

 
 3827.68 -- muut, edellisiin alanimikkeisiin kuulumattomat, joissa on alanimikkeiden 

2903.41-2903.48 aineita 
 
 3827.69 -- muut 
 
 3827.90 - muut”. 
 
VII JAKSO 
 
2 huomautus 
 
Korvataan huomautus seuraavasti: 
 
“2. Nimikkeiden 39.18 ja 39.19 tavaroita lukuun ottamatta muovit, kumi ja niistä 

valmistetut tavarat, joissa on kuvio-, kirjasin- tai kuvapainatusta, joka ei ole tavaran 
pääkäytön kannalta ainoastaan toissijaista, kuuluvat 49 ryhmään.”. 

 
39 RYHMÄ 
 
Alanimike 3907.20 
 
Korvataan alanimike seuraavasti: 
 
“ - muut polyeetterit: 
 
 3907.21 -- bis(polyoksieteeni)metyylifosfonaatti 
 
 3907.29 -- muut”. 
 
Uusi alanimike 3911.20 
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Lisätään seuraava uusi alanimike: 
 
“3911.20 - poly(1,3-fenyleenimetyylifosfonaatti)”. 
 
40 RYHMÄ 
 
Alanimike 4015.11 
 
Poistetaan tämä alanimike. 
 
Uusi alanimike 4015.12 
 
Lisätään uusi alanimike seuraavasti: 
 
“4015.12 -- jollaiset on tarkoitettu kirurgiseen tai lääkintä-, eläinlääkintä- tai 

hammaslääkintäkäyttöön”. 
 
44 RYHMÄ  
 
Alanimikehuomautus 
 
Otsikko 
 
Korvataan otsikko seuraavasti: 
 
“Alanimikehuomautukset.”. 
 
Uusi 2 alanimikehuomautus 
 
Lisätään uusi alanimikehuomautus seuraavasti: 
 
“2. Alanimikkeessä 4401.32 ilmaisulla "puubriketit" tarkoitetaan mekaanisessa 

puunjalostuksessa, huonekaluvalmistuksessa tai muussa puunmuokkauksessa 
saatujen kutterilastun, sahanpurun ja puuhakkeen kaltaisia sivutuotteita, jotka on 
yhteenpuristettu joko sellaisinaan tai enintään 3 painoprosenttia lisättyä sideainetta 
sisältävinä. Tällaiset briketit ovat kuution muotoisia, monisärmiöisiä tai lieriömäisiä 
yksiköitä, joiden poikkileikkauksen vähimmäisläpimitta on yli 25 mm.". 

 
Uudet 3 ja 4 alanimikehuomautukset 
 
Lisätään uudet alanimikehuomautukset seuraavasti: 
 
“3. Alanimikkeessä 4407.13 ilmaisulla “SPF-puu” tarkoitetaan kuusen ja männyn 

sekametsästä peräisin olevaa puuta, jossa kunkin puulajin osuus vaihtelee ja on 
tuntematon. 

 
 4. Alanimikkeessä 4407.14 ilmaisulla “Hem-Fir-puu” tarkoitetaan lännenhemlokin ja 

kuusen sekametsästä peräisin olevaa puuta, jossa kunkin puulajin osuus vaihtelee 
ja on tuntematon.”. 

 
Uusi alanimike 4401.32 
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Lisätään uusi alanimike seuraavasti: 
 
“4401.32 -- puubriketit”. 
 
Alanimike 4401.40 
 
Korvataan alanimike seuraavasti: 
 
“ - sahanpuru ja puujäte, ei yhteenpuristettu: 
 
 4401.41 -- sahanpuru 
 
 4401.49 -- muut”. 
 
Uusi alanimike 4402.20 
 
Lisätään uusi alanimike seuraavasti: 
 
“4402.20 - kuori- tai pähkinähiiltä”. 
 
Alanimike 4403.21 
 
Korvataan alanimike seuraavasti: 
 
“4403.21 -- mäntyä (Pinus spp.), jonka poikkileikkauksen vähimmäisläpimitta on 

vähintään 15 cm”. 
 
Alanimike 4403.23 
 
Korvataan alanimike seuraavasti: 
 
“4403.23 -- kuusta (Abies spp. ja Picea spp.), jonka poikkileikkauksen 

vähimmäisläpimitta on vähintään 15 cm”. 
 
Alanimike 4403.25 
 
Korvataan alanimike seuraavasti: 
 
“4403.25 -- muut, joiden poikkileikkauksen vähimmäisläpimitta on vähintään 15 cm”. 
 
Uusi alanimike 4403.42 
 
Lisätään uusi alanimike seuraavasti: 
 
“4403.42 -- teak”. 
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Alanimike 4403.93 
 
Korvataan alanimike seuraavasti: 
 
“4403.93 -- pyökkiä (Fagus spp.), jonka poikkileikkauksen vähimmäisläpimitta on 

vähintään 15 cm”. 
 
Alanimike 4403.95 
 
Korvataan alanimike seuraavasti: 
 
“4403.95 -- koivua (Betula spp.), jonka poikkileikkauksen vähimmäisläpimitta on 

vähintään 15 cm”. 
 
Uudet alanimikkeet 4407.13 ja 4407.14 
 
Lisätään uudet alanimikkeet seuraavasti: 
 
“4407.13 -- SPF-puuta (kuusta (Picea spp. ja Abies spp.) ja mäntyä (Pinus spp.)) 
 
 4407.14 -- Hem-Fir-puuta (lännenhemlokkia (Tsuga heterophylla) ja kuusta (Abies 

spp.))”. 
 
Uusi alanimike 4407.23 
 
Lisätään uusi alanimike seuraavasti: 
 
“4407.23 -- teak”. 
 
Uudet alanimikkeet 4412.4 - 4412.49 
 
Lisätään uudet alanimikkeet seuraavasti: 
 
“ - laminoitu viilupuu (LVL): 
 
 4412.41 -- jossa ainakin yksi pintaviiluista on trooppista puuta 
 
 4412.42 -- muut, joissa ainakin yksi pintaviiluista on lehtipuuta 
 
 4412.49 -- muut, joissa molemmat pintaviilut ovat havupuuta”. 
 
Uudet alanimikkeet 4412.5 - 4412.59 
 
Lisätään uudet alanimikkeet seuraavasti: 
 
“ - rimalevy, sälölevy ja kimpivaneri: 
 
 4412.51 -- jossa ainakin yksi pintaviiluista on trooppista puuta 
 
 4412.52 -- muut, joissa ainakin yksi pintaviiluista on lehtipuuta 
 
 4412.59 -- muut, joissa molemmat pintaviilut ovat havupuuta”. 



30 
 
 
Alanimikkeet 4412.9 ─ 4412.99 
 
Korvataan alanimikkeet seuraavasti: 
 
“ - muut: 
 
 4412.91 -- joissa ainakin yksi pintaviiluista on trooppista puuta 
 
 4412.92 -- muut, joissa ainakin yksi pintaviiluista on lehtipuuta 
 
 4412.99 -- muut, joissa molemmat pintaviilut ovat havupuuta”. 
 
Nimike 44.14 
 
Korvataan nimike seuraavasti: 
 
“44.14 Puiset maalausten, valokuvien, peilien ja niiden kaltaisten tavaroiden 

kehykset 
 
 4414.10 - trooppista puuta 
 
 4414.90 - muut”. 
 
Alanimike 4418.10 
 
Korvataan alanimike seuraavasti: 
 
“ - ikkunat, ranskalaiset ikkunat (lasiovet) ja niiden kehykset: 
 
 4418.11 -- trooppista puuta 
 
 4418.19 -- muut”. 
 
Alanimike 4418.20 
 
Korvataan alanimike seuraavasti: 
 
“ - ovet sekä niiden kehykset ja kynnykset: 
 
 4418.21 -- trooppista puuta 
 
 4418.29 -- muut”. 
 
Uusi alanimike 4418.30 
 
Lisätään uusi alanimike seuraavasti: 
 
“4418.30 - pysty- ja vaakapalkit, ei kuitenkaan alanimikkeiden 4418.81- 4418.89 

tuotteet”. 
 
Alanimike 4418.60 
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Poistetaan tämä alanimike. 
 
Uudet alanimikkeet 4418.8 - 4418.89 
 
Lisätään uudet alanimikkeet seuraavasti: 
 
“ - tekninen rakennuspuu: 
 
 4418.81 -- liimapuu 
 
 4418.82 -- ristiinlaminoitu puu (CLT tai X-lam) 
 
 4418.83 -- I-palkit 
 
 4418.89 -- muut”. 
 
Uusi alanimike 4418.92 
 
Lisätään uusi alanimike seuraavasti: 
 
“4418.92 -- puiset solulevyt”.  
 
Uusi alanimike 4419.20 
 
Lisätään uusi alanimike seuraavasti: 
 
“4419.20 - trooppista puuta”. 
 
Alanimike 4420.10 
 
Korvataan alanimike seuraavasti: 
 
“ - pienoisveistokset ja muut koriste-esineet: 
 
 4420.11 -- trooppista puuta 
 
 4420.19 -- muut”. 
 
Uusi alanimike 4421.20 
 
Lisätään uusi alanimike seuraavasti: 
 
“4421.20 - ruumisarkut”. 
 
48 RYHMÄ 
 
2 huomautuksen q alakohta 
 
Korvataan alakohta seuraavasti: 
 
“q) 96 ryhmän tavarat (esimerkiksi napit, terveyssiteet, tamponit ja vaipat).”.  
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5 huomautus 
 
Korvataan huomautus seuraavasti: 
 
“5. Nimikkeessä 48.02 tarkoitetaan ilmaisuilla ”paperi, kartonki ja pahvi, jollaisia 

käytetään kirjoitus-, painatus- tai muuhun graafiseen tarkoitukseen” ja ”rei'ittämätön 
reikäkorttipaperi ja -kartonki ja reikänauhapaperi” paperia, kartonkia ja pahvia, joka 
on valmistettu pääasiallisesti valkaistusta massasta tai mekaanisella tai 
kemimekaanisella menetelmällä saadusta massasta ja joka täyttää jonkin 
seuraavista edellytyksistä: 

 
(A)  Enintään 150 g/m2 painava paperi, kartonki tai pahvi: 

 
(a) sisältää vähintään 10 painoprosenttia mekaanisella tai kemimekaanisella 

menetelmällä saatuja kuituja, ja 
 

1. painaa enintään 80 g/m2, tai 
2. on kauttaaltaan massavärjätty; tai 

 
(b) tuhkapitoisuus on yli 8 prosenttia, ja 

 
1. painaa enintään 80 g/m2, tai 
2. on kauttaaltaan massavärjätty; tai 

 
(c) tuhkapitoisuus on yli 3 prosenttia ja vaaleus vähintään 60 prosenttia; tai 

 
(d) tuhkapitoisuus on yli 3 mutta enintään 8 prosenttia, vaaleus alle 60 prosenttia 

ja puhkaisuindeksi enintään 2,5 kPa·m2/g; tai 
 

(e) tuhkapitoisuus on enintään 3 prosenttia, vaaleus vähintään 60 prosenttia ja 
puhkaisuindeksi enintään 2,5 kPa·m2/g. 

 
(B) Yli 150 g/m2 painava paperi, kartonki tai pahvi: 

 
(a)  on kauttaaltaan massavärjätty; tai 

 
(b) vaaleus on vähintään 60 prosenttia, ja 

 
1. paksuus on enintään 225 mikrometriä (mikronia), tai 
2. paksuus on yli 225 mutta enintään 508 mikrometriä (mikronia) ja 

tuhkapitoisuus yli 3 prosenttia; tai 
 

(c) vaaleus on alle 60 prosenttia, paksuus enintään 254 mikrometriä (mikronia) ja 
tuhkapitoisuus yli 8 prosenttia. 

 
Nimikkeeseen 48.02 eivät kuitenkaan kuulu suodatinpaperi, -kartonki ja -pahvi (ei 
myöskään teepussipaperi) eivätkä huopapaperi, -kartonki ja ‑pahvi.”.  

 
12 huomautus 

Korvataan huomautus seuraavasti: 
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“12.  Nimikkeiden 48.14 ja 48.21 tavaroita lukuun ottamatta paperi, kartonki, pahvi, 

selluloosavanu ja niistä tehdyt tavarat, joissa on kuvio-, kirjasin- tai kuvapainatusta, 
joka ei ole tavaran pääkäytön kannalta ainoastaan toissijaista, kuuluvat 49 
ryhmään.”. 

 
49 RYHMÄ 
 
Alanimike 4905.10 
 
Poistetaan tämä alanimike. 
 
Alanimikkeet 4905.9 ─ 4905.99 
 
Korvataan alanimikkeet seuraavasti: 
 
“4905.20 - kirjoina 
 
 4905.90 - muut”. 
 
XI JAKSO 
 
1 huomautuksen u alakohta 
 
Korvataan alakohta seuraavasti: 
 
“u) 96 ryhmän tavarat (esimerkiksi harjat, ompelutarvikkeita sisältävät 

matkapakkaukset, vetoketjut, kirjoituskoneiden nauhat, terveyssiteet, tamponit ja 
vaipat); tai”.  

 
Uusi 15 huomautus 
 
Lisätään uusi huomautus seuraavasti: 
 
“15. Jollei XI jakson 1 huomautuksesta muuta johdu, tekstiilit, vaatteet ja muut 

tekstiilitavarat, jotka sisältävät toiminnallisuutta lisääviä kemiallisia, mekaanisia tai 
elektronisia komponentteja, myös jo ne ovat sisäänrakennettuja taikka kuidun tai 
kankaan sisällä olevia komponentteja, luokitellaan XI jakson asianomaisiin 
nimikkeisiin, edellyttäen että ne säilyttävät tämän jakson tavaroiden olennaisen 
luonteen.". 

 
55 RYHMÄ 
 
Alanimike 5501.10 
 
Korvataan alanimike seuraavasti: 
 
“ - nailonia tai muuta polyamidia: 
 
 5501.11 -- aramidia 
 
 5501.19 -- muut”. 
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56 RYHMÄ 
 
1 huomautuksen f alakohta 
 
Korvataan alakohta seuraavasti: 
 
“f) terveyssiteet, tamponit, vaipat ja niiden kaltaiset nimikkeen 96.19 tavarat.”. 
 
57 RYHMÄ 
 
Nimike 57.03 
 
Korvataan nimike seuraavasti: 
 
“57.03 Matot ja muut lattianpäällysteet tekstiiliainetta (myös tekonurmi), 

tuftatut, myös sovitetut 
 
 5703.10 - villaa tai hienoa eläimenkarvaa 
 
 - nailonia tai muuta polyamidia: 
 
 5703.21 -- tekonurmi 
 
 5703.29 -- muut 
 
 - muuta tekstiilitekokuituainetta: 
 
 5703.31 -- tekonurmi 
 
 5703.39 -- muut 
 
 5703.90 - muuta tekstiiliainetta”. 
 
58 RYHMÄ 
 
Alanimikkeet 5802.1 ─ 5802.19 
 
Korvataan alanimikkeet seuraavasti: 
 
“5802.10 - pyyheliinafrotee- ja sen kaltaiset kudotut froteekankaat, puuvillaa”. 
 
59 RYHMÄ 
 
Uusi 3 huomautus 
 
Lisätään uusi huomautus seuraavasti: 
 
“3. Nimikkeessä 59.03 ilmaisulla “muovilla kerrostetut tekstiilikankaat” tarkoitetaan 

tuotteita, jotka on valmistettu liittämällä yksi tai useampi kangaskerros yhteen tai 
useampaan muovilevyyn tai -kalvoon millä tahansa kerrokset yhteensitovalla 
menetelmällä, myös jos muovilevyt tai -kalvot ovat nähtävissä paljaalla silmällä 
poikkileikkauksessa.". 
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Muutetaan nykyiset 3 – 7 huomautukset 4 – 8 huomautuksiksi. 
 
Nimikkeen 59.11 nimiketeksti 
 
Korvataan ilmaisu “7 huomautuksessa” ilmaisulla “8 huomautuksessa”. 
 
61 RYHMÄ 
 
4 huomautus 
 
Korvataan huomautus seuraavasti: 

 
“4. Nimikkeisiin 61.05 ja 61.06 eivät kuulu vaatekappaleet, joissa on taskut vyötärön 

alapuolella, joustinneuletta tai muita välineitä vaatekappaleen alareunan 
kiristämiseksi, eivätkä vaatekappaleet, joiden neuleessa on joka suuntaan 
keskimäärin alle 10 silmukkaa lineaarisella senttimetrillä laskettuna vähintään 10 
cm × 10 cm alalta. Nimikkeeseen 61.05 eivät kuulu hihattomat vaatekappaleet. 

 
Paidat ja paitapuserot ovat vartalon yläosan peittäviä vaatteita, joissa on pitkät tai 
lyhyet hihat ja osittainen tai alas asti ulottuva pääntiestä alkava halkio. Puserot ovat 
vartalon yläosan peittäviä väljiä vaatekappaleita, jotka voivat olla hihattomia ja 
ilman pääntiestä alkavaa halkiota. Paidoissa, paitapuseroissa ja puseroissa voi 
myös olla kaulus.". 

 
Alanimike 6116.10 
 
Korvataan alanimike seuraavasti: 
 
“6116.10  - muovilla tai kumilla kyllästetyt, päällystetyt, peitetyt tai kerrostetut”. 
 
62 RYHMÄ 
 
Uusi 4 huomautus 
 
Lisätään uusi huomautus seuraavasti: 
 
“4.  Nimikkeisiin 62.05 ja 62.06 eivät kuulu vaatekappaleet, joissa on taskut vyötärön 

alapuolella, joustinneuletta tai muita välineitä vaatekappaleen alareunan 
kiristämiseksi. Nimikkeeseen 62.05 eivät kuulu hihattomat vaatekappaleet. 

  
Paidat ja paitapuserot ovat vartalon yläosan peittäviä vaatteita, joissa on pitkät tai 
lyhyet hihat ja osittainen tai alas asti ulottuva pääntiestä alkava halkio. Puserot ovat 
vartalon yläosan peittäviä väljiä vaatekappaleita, jotka voivat olla hihattomia ja 
ilman pääntiestä alkavaa halkiota. Paidoissa, paitapuseroissa ja puseroissa voi 
myös olla kaulus.”. 

 
Muutetaan nykyiset huomautukset 4 – 9 huomautuksiksi 5 – 10. 
 
Nimike 62.01 
 
Korvataan nimike seuraavasti: 
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“62.01 Miesten ja poikien päällystakit, autoilutakit, viitat, kaavut, anorakit 

(myös hiihtotakit ja -puserot), tuulipuserot, tuulitakit ja niiden 
kaltaiset tavarat, muut kuin nimikkeeseen 62.03 kuuluvat  

 
 6201.20  - villaa tai hienoa eläimenkarvaa 
 
 6201.30  - puuvillaa 
 
 6201.40  - tekokuitua 
 
 6201.90 - muuta tekstiiliainetta”. 
 
Nimike 62.02 
 
Korvataan nimike seuraavasti: 
 
“62.02 Naisten ja tyttöjen päällystakit, autoilutakit, viitat, kaavut, anorakit (myös 

hiihtotakit ja -puserot), tuulipuserot, tuulitakit ja niiden kaltaiset tavarat, 
muut kuin nimikkeeseen 62.04 kuuluvat 

 
 6202.20 - villaa tai hienoa eläimenkarvaa 
 
 6202.30 - puuvillaa 
 
 6202.40 - tekokuitua 
 
 6202.90 - muuta tekstiiliainetta”. 
 
Alanimike 6210.20 
 
Korvataan alanimike seuraavasti: 
 
“6210.20 - muut vaatteet, nimikkeessä 62.01 esitettyä tyyppiä olevat”. 
 
Alanimike 6210.30 
 
Korvataan alanimike seuraavasti: 
 
“6210.30 - muut vaatteet, nimikkeessä 62.02 esitettyä tyyppiä olevat”. 
 
Nimikkeen 63.06 nimiketeksti 
 
Korvataan nimiketeksti seuraavasti: 
 
“63.06 Tavarapeitteet, ulkokaihtimet ja aurinkokatokset; teltat (myös 

väliaikaiset katokset ja niiden kaltaiset tavarat); purjeet veneitä, 
purjelautoja tai maakulkuneuvoja varten; leirintävarusteet”. 

 
Alanimike 6306.2 
 
Korvataan alanimike seuraavasti: 
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“ - teltat (myös väliaikaiset katokset ja niiden kaltaiset tavarat):”. 
 
68 RYHMÄ 
 
Alanimike 6802.10 
 
Korvataan alanimike seuraavasti: 
 
“6802.10  - laatat, kuutiot ja niiden kaltaiset tavarat, myös suorakaiteen tai neliön 

muotoiset, joiden suurin sivu mahtuu neliöön, jonka sivu on pienempi kuin 7 
cm; keinotekoisesti värjätyt rouheet, sirut ja jauheet” 

 
Alanimikkeet 6812.92 ja 6812.93 
 
Poistetaan nämä alanimikkeet. 
 
Alanimike 6815.10 
 
Korvataan alanimike seuraavasti: 
 
“ - hiilikuidut; muut kuin sähköiset tavarat hiilikuiduista; muut kuin sähköiset 

tavarat grafiitista tai muusta hiilestä: 
 
 6815.11 -- hiilikuidut 
 
 6815.12 -- hiilikuiduista tehdyt kankaat 
 
 6815.13 -- muut hiilikuiduista tehdyt tavarat 
 
 6815.19 -- muut”. 
 
Alanimike 6815.91 
 
Korvataan alanimike seuraavasti: 
 
“6815.91 -- jotka sisältävät magnesiittia, magnesiaa periklaasina, dolomiittia, myös 

dolomiittikalkkina, tai kromiittia”. 
 
69 RYHMÄ 
 
1 huomautus 
 
Korvataan huomautus seuraavasti: 
 
“1. Tähän ryhmään kuuluvat ainoastaan muotoilun jälkeen poltetut keraamiset tuotteet: 
 

(a) nimikkeisiin 69.04–69.14 kuuluvat ainoastaan muut kuin nimikkeisiin 69.01–
69.03 luokiteltavat tuotteet; 
 

(b) tavarat, jotka kuumennetaan alle 800 °C:n lämpötilaan esim. hartsien 
kovettamiseksi, hydrataatioreaktioiden kiihdyttämiseksi tai veden tai muiden 
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haihtuvien aineiden poistamiseksi, eivät ole poltettuja. Tällaiset tavarat eivät 
kuulu 69 ryhmään; ja  

 
(c) epäorgaanisia, ei-metallisia aineita polttamalla saadut keraamiset tavarat, 

jotka ennen polttamista on valmistettu ja muotoiltu yleensä 
huoneenlämpötilassa. Raaka-aineina käytetään mm. savilajeja, sulatetun 
kvartsin kaltaisia piipitoisia aineita, korkean sulamispisteen omaavia aineita, 
kuten oksideja, karbideja, nitridejä, grafiittia tai muuta hiiltä sekä toisinaan 
sideaineita, esim. tulenkestäviä savia tai fosfaatteja.". 

 
Nimikkeen 69.03 nimiketeksti 
 
Korvataan nimiketeksti seuraavasti: 
 
“69.03 Muut tulenkestävät keraamiset tavarat (esim. retortit, upokkaat, muhvelit, 

suuttimet, tulpat, tuet, putket, vaipat, tangot ja liukuluukut), muut kuin 
piipitoisista fossiilijauheista tai niiden kaltaisista piipitoisista maalajeista 
valmistetut tavarat". 

 
Alanimike 6903.10 
 
Korvataan alanimike seuraavasti: 
 
“6903.10 - joissa on yli 50 painoprosenttia vapaata hiiltä”. 
 
70 RYHMÄ 
 
Uudet 1 huomautuksen d ja e alakohdat 
 
Lisätään uudet alakohdat seuraavasti: 
 

“(d) etutuulilasit, takaikkunat ja muut ikkunat, jotka on kehystetty ja jotka on 
tarkoitettu 86-88 ryhmän ajoneuvoihin; 

  
(e) etutuulilasit, takaikkunat ja muut ikkunat, myös kehystetyt, jotka on varustettu 

lämmityslaitteilla tai muilla sähköisillä tai elektronisilla laitteilla ja jotka on 
tarkoitettu 86-88 ryhmän ajoneuvoihin;”. 

 
Muutetaan nykyiset 1 huomautuksen alakohdat d – g alakohdiksi f – ij. 
 
Nimike 70.01 
 
Korvataan nimike seuraavasti: 
 
“70.01 7001.00 Lasimurska ja muut lasijätteet ja -romu, ei kuitenkaan 

katodisädeputkien lasi eikä nimikkeen 85.49 muu aktivoitunut lasi; 
lasimassa”. 

 
Nimikkeen 70.11 nimiketeksti 
 



39 
 
Korvataan ilmaisu “sähkölamppujen, katodisädeputkien ja niiden kaltaisten 
tavaroiden” ilmaisulla “sähkölamppujen ja valonlähteiden sekä katodisädeputkien 
ja niiden kaltaisten tavaroiden”. 
 
Nimike 70.19 
 
Korvataan nimike seuraavasti: 
 
“70.19 Lasikuidut (myös lasivilla) ja niistä valmistetut tavarat (esim. lanka, 

jatkuvakuituinen kiertämätön lanka (rovings), kudotut kankaat) 
 
 - raakalanka (slivers), jatkuvakuituinen kiertämätön lanka (rovings), lanka, 

silvotut säikeet ja niistä valmistetut matot: 
 
 7019.11 -- silvotut säikeet, pituus enintään 50 mm 
 
 7019.12 -- jatkuvakuituinen kiertämätön lanka (rovings) 
 
 7019.13 -- muu lanka, raakalanka (slivers) 
 
 7019.14 -- mekaanisesti sidotut matot 
 
 7019.15 -- kemiallisesti sidotut matot 
 
 7019.19 -- muut 
 
 - mekaanisesti sidotut kankaat: 
 
 7019.61 -- suljetut kudokset, jatkuvakuituista kiertämätöntä lankaa (rovings) 
 
 7019.62 -- muut suljetut kudokset, jatkuvakuituista kiertämätöntä lankaa (rovings) 
 
 7019.63 -- suljetut kudokset, palttinasidos, lankaa, päällystämättömät tai 

kerrostamattomat 
 
 7019.64 -- suljetut kudokset, palttinasidos, lankaa, päällystetyt tai kerrostetut 
 
 7019.65 -- avoimet kudokset, leveys enintään 30 cm 
 
 7019.66 -- avoimet kudokset, leveys yli 30 cm 
 
 7019.69 -- muut 
 
 - kemiallisesti sidotut kankaat: 
 
 7019.71 -- hunnut (ohutlevyt) 
 
 7019.72 -- muut suljetut kudokset 
 
 7019.73 -- muut avoimet kudokset 
 
 7019.80 - lasivilla ja siitä valmistetut tavarat 
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 7019.90 - muut”. 
 
71 RYHMÄ 
 
Alanimike 7104.20 
 
Korvataan alanimike seuraavasti: 
 
“  - muut, valmistamattomat tai ainoastaan sahatut tai karkeasti muotoillut: 
 
 7104.21 -- timantit 
 
 7104.29 -- muut”. 
 
Alanimike 7104.90 
 
Korvataan alanimike seuraavasti: 
 
“ - muut: 
 
 7104.91 -- timantit 
 
 7104.99 -- muut”. 
 
Nimikkeen 71.12 nimiketeksti 
 
Korvataan nimiketeksti seuraavasti: 
 
“71.12 Jalometallien tai jalometallilla pleteroitujen metallien jätteet ja romu; 

muu jäte ja romu, jossa on jalometallia tai jalometalliyhdisteitä ja 
jollaista käytetään pääasiassa muiden kuin nimikkeen 85.49 tavaroiden 
jalometallien talteenottoon”. 

 
XV JAKSO 
 
2 huomautuksen a alakohta 
 
Korvataan alakohta seuraavasti: 
 
“a) nimikkeiden 73.07, 73.12, 73.15, 73.17 ja 73.18 tavaroita sekä niiden kaltaisia 

muusta epäjalosta metallista valmistettuja tavaroita, ei kuitenkaan tavaroita, jotka 
on erityisesti suunniteltu käytettäviksi pelkästään implanteissa lääketieteessä, 
myös hammas- tai eläinlääketieteessä tai kirurgiassa (nimike 90.21);”. 

 
7 huomautuksen ensimmäinen kappale 
Korvataan ilmaisu “nimikkeistön tulkintasääntöjen” ilmaisulla “nimikkeistön yleisten 
tulkintasääntöjen”. 
 
8 huomautuksen a alakohta 
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Korvataan alakohta seuraavasti: 
 
“a) "jätteet ja romu" 
 

(i) kaikkea metallijätettä ja -romua; 
 
(ii) metallitavaroita, jotka selvästi eivät sellaisinaan sovellu käytettäviksi sen 

takia, että ne ovat vahingoittuneita, leikeltyjä tai kuluneita, tai muista syistä;”. 
 
Uusi 9 huomautus 
 
Lisätään uusi huomautus seuraavasti: 

 
“9. Jäljempänä 74-76 ja 78-81 ryhmässä tarkoitetaan ilmaisulla: 
 

a)  "tangot" 
 

valssattuja, pursotettuja, vedettyjä tai taottuja, kiepittämättömiä tuotteita, joiden 
täyteinen poikkileikkaus on koko pituudeltaan samanlainen ja muodoltaan 
ympyrä, soikio, suorakaide, neliö, tasasivuinen kolmio tai säännöllinen kupera 
monikulmio (myös ”litistetty ympyrä” ja ”muunnettu suorakulmio”, joiden kaksi 
vastakkaista sivua ovat kuperia kaaria ja kaksi muuta sivua ovat suoria, 
samanpituisia ja yhdensuuntaisia). Poikkileikkaukseltaan suorakaiteen tai 
neliön muotoisten, kolmikulmaisten tai monikulmaisten tuotteiden särmät voivat 
olla koko pituudeltaan pyöristetyt. Poikkileikkaukseltaan suorakulmaisten 
tuotteiden (myös ”muunnettujen suorakulmioiden”) paksuus on suurempi kuin 
1/10 leveydestä. Tankoina pidetään myös samanmuotoisia ja -mittaisia 
valettuja tai sintrattuja tuotteita, joita on edelleen muokattu tai työstetty 
valmistuksen jälkeen (muulla tavalla kuin ainoastaan puhdistamalla tai 
hehkuhilsettä poistamalla), jos ne näin eivät ole saaneet muihin nimikkeisiin 
kuuluvien tavaroiden tai tuotteiden luonnetta; 

 
Lankaharkkoja ja billettejä, joiden päät on suipennettu tai joita muulla tavalla 
on työstetty ainoastaan helpottamaan niiden syöttämistä koneisiin, kun niistä 
tehdään esimerkiksi raakalankaa tai putkea, pidetään kuitenkin nimikkeen 
74.03 muokkaamattomana kuparina. Tätä määräystä sovelletaan soveltuvin 
osin 81 ryhmän tuotteisiin. 

 
b) "profiilit" 

 
valssattuja, pursotettuja, vedettyjä, taottuja tai muovattuja, myös kieppeinä 
olevia tuotteita, joiden poikkileikkaus on koko pituudeltaan samanlainen ja jotka 
eivät vastaa mitään tankojen, langan, levyjen, nauhojen, folion tai putkien 
määritelmistä. Profiileina pidetään myös samanmuotoisia valettuja tai 
sintrattuja tuotteita, joita on edelleen muokattu tai työstetty valmistuksen 
jälkeen (muulla tavalla kuin ainoastaan puhdistamalla tai hehkuhilsettä 
poistamalla), jos ne näin eivät ole saaneet muihin nimikkeisiin kuuluvien 
tavaroiden tai tuotteiden luonnetta; 

 
c)  "lanka" 
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valssattuja, pursotettuja tai vedettyjä, kieppeinä tai keloilla olevia tuotteita, 
joiden täyteinen poikkileikkaus on koko pituudeltaan samanlainen ja 
muodoltaan ympyrä, soikio, suorakaide, neliö, tasasivuinen kolmio tai 
säännöllinen kupera monikulmio (myös ”litistetty ympyrä” ja ”muunnettu 
suorakulmio”, joiden kaksi vastakkaista sivua ovat kuperia kaaria ja kaksi 
muuta sivua ovat suoria, samanpituisia ja yhdensuuntaisia). 
Poikkileikkaukseltaan suorakaiteen tai neliön muotoisten, kolmikulmaisten tai 
monikulmaisten tuotteiden särmät voivat olla koko pituudeltaan pyöristetyt. 
Poikkileikkaukseltaan suorakulmaisten tuotteiden (myös ”muunnettujen 
suorakulmioiden”) paksuus on suurempi kuin 1/10 leveydestä; 

 
d)  "levyt, nauha ja folio" 

 
tasomaisia, myös kelattuja tuotteita (muita kuin nimikkeen 80.01 
muokkaamattomia tuotteita), jotka ovat poikkileikkaukseltaan täyteisiä, 
särmiltään myös pyöristettyjä, tasapaksuja (muita kuin neliön muotoisia) 
suorakulmioita (myös ”muunnettuja suorakulmioita”, joiden kaksi vastakkaista 
sivua ovat kuperia kaaria ja kaksi muuta sivua suoria, samanpituisia ja 
yhdensuuntaisia) ja jotka ovat: 

 
- suorakaiteen tai neliön muotoisia ja joiden paksuus on enintään 1/10 

leveydestä, 

- muun kuin suorakaiteen tai neliön muotoisia, minkä kokoisia tahansa, jos 
niillä ei ole muihin nimikkeisiin kuuluvien tavaroiden tai tuotteiden luonnetta. 

Levyjen, nauhojen ja folioiden nimikkeisiin kuuluvat muun muassa sellaiset 
levyt, nauhat ja folio, jotka on kuvioitu (esimerkiksi urilla, harjoilla, ruuduilla tai 
pisaran, pyörylän tai vinoneliön muotoisilla kuvioilla), ja sellaiset tuotteet, jotka 
on rei'itetty, aallotettu, kiillotettu tai pinnoitettu, jos ne näin eivät ole saaneet 
muihin nimikkeisiin kuuluvien tavaroiden tai tuotteiden luonnetta. 

  
e) "putket" 

 
onttoja, myös kieppeinä olevia tuotteita, joiden poikkileikkaus on koko 
pituudeltaan samanlainen, ympyrän, soikion, suorakaiteen, neliön, tasasivuisen 
kolmion tai säännöllisen kuperan monikulmion muotoinen ja joissa on 
ainoastaan yksi koko tuotteen läpi ulottuva reikä ja tasapaksut seinämät. 
Putkina pidetään myös tuotteita, joiden poikkileikkaus on muodoltaan 
suorakaide, neliö, tasasivuinen kolmio tai säännöllinen kupera monikulmio ja 
joiden särmät voivat olla koko pituudeltaan pyöristetyt, jos poikkileikkauksen 
sisä- ja ulkopiirit ovat samanmuotoiset, yhdensuuntaiset ja samankeskiset. 
Putket, joilla on edellä esitetty poikkileikkaus, voivat olla kiillotettuja, 
pinnoitettuja, taivutettuja, kierteitettyjä, porattuja, kavennettuja, laajennettuja, 
kartiomaisiksi muotoiltuja taikka laipoilla, muhveilla tai renkailla varustettuja.”. 

 
74 RYHMÄ 
 
1 huomautuksen d – h alakohdat 
 
Poistetaan nämä alakohdat. 
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Alanimike 7419.10 
 
Poistetaan tämä alanimike. 
 
Alanimikkeet 7419.9 ─ 7419.99 
 
Korvataan alanimikkeet seuraavasti: 
 
“7419.20 - valetut, muotti- tai vapaataotut, mutta ei enempää valmistetut 
 
 7419.80 - muut”. 
 
75 RYHMÄ 
 
1 huomautus 
 
Poistetaan tämä huomautus. 
 
2 alanimikehuomautus 
 
Korvataan ilmaisu “1 ryhmähuomautuksen c alakohdassa” ilmaisulla “XV jakson 9 
huomautuksen c alakohdassa”. 
 
76 RYHMÄ 
 
1 huomautus 
 
Poistetaan tämä huomautus  
 
2 alanimikehuomautus 
 
Korvataan ilmaisu “1 ryhmähuomautuksen c alakohdassa” ilmaisulla “XV jakson 9 
huomautuksen c alakohdassa”. 
 
78 RYHMÄ 
 
1 huomautus 
 
Poistetaan tämä huomautus. 
 
79 RYHMÄ 
 
1 huomautus 
 
Poistetaan tämä huomautus. 
 
80 RYHMÄ 
 
1 huomautus 
 
Poistetaan tämä huomautus. 
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81 RYHMÄ 
 
1 alanimikehuomautus 
 
Poistetaan tämä alanimikehuomautus. 
 
Alanimike 8103.90 
 
Korvataan alanimike seuraavasti: 
 
“ - muut: 
 
 8103.91 -- upokkaat 
 
 8103.99 -- muut”. 
 
Nimike 81.06 
 
Korvataan nimike seuraavasti: 
 
“81.06 Vismutti ja siitä valmistetut tavarat, myös jätteet ja romu 
 
 8106.10 - yli 99,99 painoprosenttia vismuttia sisältävät 
 
 8106.90 - muut”. 
 
Nimike 81.07 
 
Poistetaan tämä nimike. 
 
Alanimikkeet 8109.20 ─ 8109.90 
 
Korvataan alanimikkeet seuraavasti: 
 
“ - muokkaamaton zirkonium; jauheet: 
 
 8109.21 -- hafnium-pitoisuus on alle 1 paino-osa hafniumia per 500 osaa zirkoniumia 
 
 8109.29 -- muut 
 
 - jätteet ja romu: 
 
 8109.31 -- hafnium-pitoisuus on alle 1 paino-osa hafniumia per 500 osaa zirkoniumia 
 
 8109.39 -- muut 
 
 - muut: 
 
 8109.91 -- hafnium-pitoisuus on alle 1 paino-osa hafniumia per 500 osaa zirkoniumia 
 
 8109.99 -- muut”. 
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Nimikkeen 81.12 nimiketeksti 
 
Korvataan nimiketeksti seuraavasti: 
 
“81.12 Beryllium, kromi, hafnium, renium, tallium, kadmium, germanium, 

vanadiini, gallium, indium ja niobium (kolumbium), niistä valmistetut 
tavarat, myös jätteet ja romu”. 

 
Uudet alanimikkeet 8112.3 - 8112.49 
 
Lisätään uudet alanimikkeet seuraavasti: 
 
“ - hafnium: 
 
 8112.31 -- muokkaamaton; jätteet ja romu; jauheet 
 
 8112.39 -- muut 
 
 - renium: 
 
 8112.41 -- muokkaamaton; jätteet ja romu; jauheet 
 
 8112.49 -- muut”. 
 
Uudet alanimikkeet 8112.6 - 8112.69 
 
Lisätään uudet alanimikkeet seuraavasti: 
 
“ - kadmium: 
 
 8112.61 -- jätteet ja romu 
 
 8112.69 -- muut”. 
 
XVI JAKSO 
 
2 huomautuksen b alakohdan toinen virke. 
 
Korvataan virke seuraavasti: 
 
“Kuitenkin osat, jotka soveltuvat käytettäviksi pääasiallisesti nimikkeen 85.17 ja 
nimikkeiden 85.25–85.28 laitteissa, luokitellaan nimikkeeseen 85.17, ja osat, jotka 
soveltuvat käytettäviksi yksinomaan tai pääasiallisesti nimikkeen 85.24 laitteissa, 
luokitellaan nimikkeeseen 85.29;" 
 
Uusi 6 huomautus 
 
Lisätään uusi huomautus seuraavasti: 
 
“6. A) Ilmaisulla "sähkö- ja elektroniikkajätteet ja -romu" tarkoitetaan kaikkialla 

nimikkeistössä sähkö- ja elektronisia rakenneyhdistelmiä, painettuja piirilevyjä 
sekä sähkö- tai elektroniikkatavaroita, 
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(i) jotka on tehty käyttökelvottomiksi niiden alkuperäiseen tarkoitukseen 

rikkomalla, leikkaamalla tai muilla menetelmillä ja joiden korjaaminen, 
kunnostus tai entistäminen niiden alkuperäiseen tarkoitukseen soveltuviksi ei 
ole taloudellisesti kannattavaa; ja 

 
(ii) jotka on pakattu tai lähetetty tavalla, jonka tarkoituksena ei ole suojata 

yksittäisiä tavaroita vahingoittumiselta kuljetuksen, lastauksen tai purkamisen 
aikana. 

 
B) Sähkö- ja elektroniikkajätteiden ja -romun sekä muiden jätteiden ja romun 

sekalähetykset luokitellaan nimikkeeseen 85.49. 
 

C) Tähän jaksoon ei kuulu 38 ryhmän 4 huomautuksessa määritelty 
yhdyskuntajäte.”. 

 
84 RYHMÄ 
 
2 huomautus 
 
Korvataan huomautus seuraavasti: 
 
“2.  Jollei XVI jakson 3 huomautuksen ja tämän ryhmän11 huomautuksen määräyksistä 

muuta johdu, kone tai laite, joka voidaan luokitella joko nimikkeisiin 84.01–84.24 tai 
nimikkeeseen 84.86 ja lisäksi nimikkeisiin 84.25–84.80, luokitellaan 
nimikkeisiin 84.01–84.24 tai tapauksen mukaan nimikkeeseen 84.86. 

  
(A) Nimikkeeseen 8419 eivät kuitenkaan kuulu: 

(i) idätyslaitteet, hautomalaitteet ja lämpökaapit siipikarjanhoitoa varten 
(nimike 84.36); 

(ii) viljankostutuslaitteet (nimike 84.37); 

(iii)  diffuusiolaitteet sokerimehun uuttamista varten (nimike 84.38); 

(iv)  tekstiililankojen ja -kankaiden sekä valmiiden tekstiilitavaroiden 
lämpökäsittelykoneet ja -laitteet (nimike 84.51); eivätkä 

(v) mekaaniseen käsittelyyn tarkoitetut koneet ja laitteet, joissa lämpötilan 
muutos, vaikka se on tarpeellinen, on merkitykseltään toissijainen. 

(B) Nimikkeeseen 84.22 eivät kuulu: 
(i) ompelukoneet säkkien ja niiden kaltaisten tavarapäällysten sulkemiseen 

(nimike 84.52); eivätkä 

(ii) nimikkeen 84.72 toimistokoneet ja -laitteet. 
 

(C) Nimikkeeseen 84.24 eivät kuulu: 
(i) mustesuihkupainolaitteet (nimike 8443); eivätkä 

(ii) vesisuihkuleikkauskoneet (nimike 8456).”. 
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Uusi 5 huomautus 
 
Lisätään uusi huomautus seuraavasti: 
 
“5. Nimikkeessä 84.62 levyvalmisteiden halkaisulinjalla tarkoitetaan valmistuslinjaa, 

jossa on aukikelain, oikaisija, pituusleikkuri ja kelain. Levyvalmisteiden 
katkaisulinjalla tarkoitetaan valmistuslinjaa, jossa on aukikelain, oikaisija ja leikkuri.". 

Muutetaan nykyiset 5 – 8 huomautukset 6 – 9 huomautuksiksi. 
 
Nykyinen 5 D huomautus (muutettu 6 D huomautukseksi) 
 
Korvataan ilmaisu “5 kohdan C kohdassa” ilmaisulla “6 huomautuksen C kohdassa”. 
 
Uusi 10 huomautus 
 
Lisätään uusi huomautus seuraavasti: 
 
“10. Nimikkeessä 84.85 ilmaisulla "materiaalia lisäävä valmistus" (eli kolmiulotteinen 

tulostus) tarkoitetaan digitaalisen mallin pohjalta tapahtuvaa fyysisten tavaroiden 
muodostamista, jossa kovettuvaa ja jähmettyvää materiaalia (esim. metallia, muovia 
tai keraamista ainetta) tulostetaan kerroksiksi. 

 
Jollei XVI jakson1 huomautuksesta ja 84 ryhmän 1 huomautuksesta muuta johdu, 
nimikkeen 84.85 kuvauksen mukaiset koneet luokitellaan kyseiseen nimikkeeseen 
eikä mihinkään muuhun nimikkeeseen.” 

 
Muutetaan nykyinen 9 huomautus 11 huomautukseksi.  

Nykyinen 9 A huomautus (muutettu 11 A huomautukseksi) 
 
Korvataan ilmaisu “9 huomautuksen a ja b alakohtaa” ilmaisulla “12 huomautuksen a ja 
b alakohtaa”. 
 
2 alanimikehuomautus 
 
Korvataan ilmaisu “5 huomautuksen C kohdan” ilmaisulla “6 huomautuksen C kohdan”. 
 
Nimikkeen 84.14 nimiketeksti 
 
Korvataan ilmaisu “suodattimet.” ilmaisulla “suodattimet; kaasutiiviit biologiset 
turvakaapit, myös suodattimilla varustetut.”. 
 
Uusi alanimike 8414.70 
 
Lisätään uusi alanimike seuraavasti: 
 
“8414.70 - kaasutiiviit biologiset turvakaapit”. 
 
Alanimike 8418.10 
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Korvataan alanimike seuraavasti: 
 
“8418.10 - jääkaappi-pakastinyhdistelmät, joissa on erilliset ulko-ovet tai -vetolaatikot, tai 

niiden yhdistelmät”. 
 
Uusi alanimike 8419.12 
 
Lisätään uusi alanimike seuraavasti: 
 
“8419.12 -- aurinkokäyttöiset vedenkuumennuslaitteet”. 
 
Alanimikkeet 8419.3 ─ 8419.39 
 
Korvataan alanimikkeet seuraavasti: 
 
“ - kuivauskoneet ja -laitteet: 
 
 8419.33 -- laitteet lyofilisointia ja kylmäkuivausta varten sekä suihkukuivurit 
 
 8419.34 -- muut, maataloustuotteita varten 
 
 8419.35 -- muut, puuta, paperimassaa, paperia tai pahvia varten 
 
 8419.39 -- muut”. 
 
Uusi alanimike 8421.32 
 
Lisätään uusi alanimike seuraavasti: 
 
“8421.32 -- katalyyttiset konvertterit ja hiukkasloukut, myös yhdistetyt, polttomoottorien 

pakokaasujen puhdistamiseen tai suodattamiseen tarkoitetut”. 
 
Uusi alanimike 8428.70 
 
Lisätään uusi alanimike seuraavasti: 
 
“8428.70 - teollisuusrobotit”. 
 
Nimikkeen 84.38 nimiketeksti 
 
Korvataan nimiketeksti seuraavasti: 
 
“84.38 Muualle tähän ryhmään kuulumattomat koneet ja laitteet elintarvikkeiden 

tai juomien teollista valmistusta varten, muut kuin koneet ja laitteet 
eläinrasvojen ja -öljyjen, kasvi- ja mikrobirasvojen sekä rasvaisten kasvi- 
ja mikrobiöljyjen erottamista tai valmistusta varten”. 

 
Nimike 84.62 
 
Korvataan nimike seuraavasti: 
 
“84.62 Koneet (myös puristimet) metallin työstämiseen takomalla tai 
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muottitaonnalla (ei kuitenkaan valssaimet); koneet (myös puristimet, 
halkaisulinjat ja katkaisulinjat) metallin työstämiseen taivuttamalla, 
särmäämällä, oikaisemalla, leikkaamalla, meistämällä, loveamalla tai 
nakertamalla; edellä mainitsemattomat metallin tai metallikarbidien 
työstöpuristimet 

 
 - kuumamuovauskoneet (myös puristimet) takomista tai muottitaontaa varten ja 

kuumataontavasarat: 
 

 8462.11 -- muottitaontakoneet 
 
 8462.19 -- muut 
 
 - pyöristys-, särmäys- tai oikaisukoneet (myös puristimet) levymäisiä tuotteita 

varten: 
 

 8462.22 -- profiilikoneet 
 
 8462.23 -- numeerisesti ohjatut särmäyspuristimet 
 
 8462.24 -- numeerisesti ohjatut levynpyöristyskoneet  
 
 8462.25 -- numeerisesti ohjatut rullamuovauskoneet 
 
 8462.26 -- muut numeerisesti ohjatut pyöristys-, särmäys- tai oikaisukoneet 
 
 8462.29 -- muut 
 
 - halkaisulinjat, katkaisulinjat ja muut leikkurit (ei kuitenkaan puristimet) 

levymäisiä tuotteita varten, muut kuin yhdistetyt meistaus- ja leikkauskoneet: 
 
 8462.32 -- halkaisulinjat ja katkaisulinjat 
 
 8462.33 -- numeerisesti ohjatut leikkurit 
 
 8462.39 -- muut 
 
 - meistaus-, loveamis- nakertamiskoneet (ei kuitenkaan puristimet), levymäisiä 

tuotteita varten, myös yhdistetyt meistaus- ja leikkauskoneet: 
 
 8462.42 -- numeerisesti ohjatut 
 
 8462.49 -- muut 
 
 - koneet (ei kuitenkaan puristimet) putkien, putkipalkkien ja tankojen 

työstämiseen: 
 
 8462.51 -- numeerisesti ohjatut 
 
 8462.59 -- muut 
 
 - kylmätaontapuristimet: 
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 8462.61 -- hydrauliset puristimet 
 
 8462.62 -- mekaaniset puristimet 
 
 8462.63 -- servopuristimet 
 
 8462.69 -- muut 
 
 8462.90 - muut”. 
 
Alanimike 8479.20 
 
Korvataan alanimike seuraavasti: 
 
“8479.20 - koneet ja laitteet eläinrasvojen ja -öljyjen, kasvi- ja mikrobirasvojen sekä 

rasvaisten kasvi- ja mikrobiöljyjen erottamista tai valmistusta varten”. 
 
Uusi alanimike 8479.83 
 
Lisätään uusi alanimike seuraavasti: 
 
“8479.83 -- isostaattiset kylmäpuristimet”. 
 
Alanimikkeet 8482.40 ja 8482.50 
 
Korvataan alanimikkeet seuraavasti: 
 
“8482.40 - neulalaakerit, myös pitimien ja neularullien yhdistelmät 
 
 8482.50 - muut lieriörullalaakerit, myös pitimien ja rullien yhdistelmät”. 
 
Uusi nimike 84.85 
 
Lisätään uusi nimike seuraavasti: 
 
“84.85 Koneet materiaalia lisäävää valmistusta varten 
 
 8485.10  - metallimateriaalia käyttävät 
 
 8485.20  - muovi- tai kumimateriaalia käyttävät 
 
 8485.30  - kipsi-, sementti-, keraami- tai lasimateriaalia käyttävät 
 
 8485.80  - muut 
 
 8485.90  - osat”. 
 
Nimikkeen 84.86 nimiketeksti 
 
Korvataan ilmaisu “9 huomautuksen C kohdassa” ilmaisulla “11 huomautuksen C 
kohdassa”. 
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Alanimikkeen 8486.40 nimiketeksti 
 
Korvataan ilmaisu “9 huomautuksen C kohdassa” ilmaisulla “11 huomautuksen C 
kohdassa”. 
 
85 RYHMÄ 
 
Uusi 5 huomautus 
 
Lisätään uusi huomautus seuraavasti: 
 
“5. Nimikkeessä 85.17 ilmaisulla "älypuhelimet" tarkoitetaan soluverkoissa käytettäviä 

puhelimia, jotka on varustettu mobiilialustalla, joka on suunniteltu suorittamaan 
automaattisten tietojenkäsittelykoneiden toimintoja, kuten lataamaan ja ajamaan 
useita sovelluksia samanaikaisesti, myös kolmansien osapuolten sovelluksia ja 
joissa voi olla muitakin toimintoja, kuten digitaalikamera ja navigointilaite.". 

 
Muutetaan nykyinen 5 huomautus 6 huomautukseksi. 

Uusi 7 huomautus 
 
Lisätään uusi huomautus seuraavasti: 

“7. Nimikkeessä 85.24 ilmaisulla "litteät näyttömoduulit" tarkoitetaan tietojen 
esittämiseen tarkoitettuja laitteita, joissa on ainakin näyttöruutu ja jotka on suunniteltu 
asennettaviksi muiden nimikkeiden tavaroihin ennen käyttöä. Litteiden 
näyttömoduulien näyttöruudut voivat olla muun muassa litteitä, kaarevia, taipuisia, 
taitettavia tai venyviä. Litteissä näyttömoduuleissa voi olla muitakin toimintoja, jotka 
tarvitaan esimerkiksi videosignaalien vastaanottamiseen ja kyseisten signaalien 
piirtämiseen kuvapisteiksi näytöllä. Nimikkeeseen 85.24 eivät kuitenkaan kuulu 
näyttömoduulit, jotka on varustettu videosignaalien muuntamiseen tarkoitetuilla 
komponenteilla (esim. jaotin, dekooderi tai sovellusprosessori) tai jotka ovat muutoin 
saaneet muihin nimikkeisiin kuuluvien tavaroiden luonteen." 

 
Tässä huomautuksessa määriteltyjen litteiden näyttömoduulien luokittelussa 
sovelletaan nimikettä 85.24 ennen nimikkeistön muita nimikkeitä.”. 

 
Muutetaan nykyiset 6 – 8 huomautukset 8 – 10 huomautuksiksi. 
 
Uusi 11 huomautus 
 
Lisätään uusi huomautus seuraavasti: 
 
“11. Nimikkeessä 85.39 tarkoitetaan ilmaisulla "valodiodivalonlähteet": 
 

(a) valodiodimoduuleja, jotka ovat valodiodeihin perustuvia sähkövalon lähteitä ja 
jotka on järjestetty sähköpiireihin ja joissa on sähköisten, mekaanisten ja 
optisten elementtien tai lämpöelementtien kaltaisia lisäelementtejä. Niissä on 
myös erillisiä aktiivisia elementtejä, erillisiä passiivisia elementtejä tai 
nimikkeen 85.36 tai 85.42 tavaroita, joiden tarkoituksena on virran tuottaminen 
tai säätäminen. Valodiodimoduuleissa ei ole kärkikappaletta, jonka 



52 
 

tarkoituksena olisi mahdollistaa niiden helppo asentaminen tai vaihtaminen 
valaisimessa ja varmistaa mekaaninen tai sähköinen kytkentä; 

 
(b) valodiodilamppuja, jotka ovat sähkövalon lähteitä ja joissa on yksi tai useampi 

sähköisen, mekaanisen tai optisen elementin taikka lämpöelementin kaltaisen 
lisäelementin sisältävä valodiodimoduuli. Valodiodimoduulin ja 
valodiodilampun erona on se, että lampuissa on kärkikappale, jonka 
tarkoituksena on mahdollistaa niiden helppo asentaminen tai vaihtaminen 
valaisimessa ja varmistaa mekaaninen tai sähköinen kytkentä.". 

 
Muutetaan nykyinen 9 huomautus 12 huomautukseksi. 
 
 
Nykyisen 9 huomautuksen a alakohta (muutettu 12 huomautuksen a alakohdaksi) 
 
Korvataan alakohta seuraavasti: 
 
“(a) (i)"puolijohdekomponentit" puolijohdekomponentteja, joiden toiminta riippuu 

sähkökentän tai puolijohtimeen pohjautuvien muuntimien aiheuttamista 
ominaisvastuksen vaihteluista. 

 
Puolijohdekomponentit voivat olla myös useampien elementtien yhdistelmiä, joilla 
voi olla aktiivisen ja passiivisen komponentin oheistoimintoja. 
 
“Puolijohtimeen pohjautuvat muuntimet” ovat tämän määritelmän mukaisia 
puolijohtimeen pohjautuvia antureita, puolijohtimeen pohjautuvia asennoittimia, 
puolijohtimeen pohjautuvia resonaattoreita ja puolijohtimeen pohjautuvia 
oskillaattoreita, jotka ovat erillisiä puolijohtimeen pohjautuvia laitteita, joilla 
suoritetaan omaa toimintaa ja joilla voidaan muuntaa mikä tahansa fyysinen tai 
kemiallinen ilmiö tai toiminta sähkösignaaleiksi tai muuntaa sähkösignaali miksi 
tahansa fysikaaliseksi ilmiöksi tai toiminnaksi. 
 
Kaikki puolijohtimeen pohjautuvien muuntimien elementit on yhdistetty 
käytännössä katsoen erottamattomaksi kokonaisuudeksi, ja niissä voi olla myös 
jakamattoman kokonaisuuden muodostavia aineksia, jotka ovat tarpeen niiden 
rakentamista tai toimintaa varten.  
 
Seuraavia ilmaisuja sovelletaan: 

 
(1) “Puolijohtimeen pohjautuva” tarkoittaa puolijohdealustalle rakennettua tai 

puolijohdemateriaaleista valmistettua laitetta, joka on valmistettu 
puolijohdeteknologiaa käyttäen siten, että puolijohdealuastalla tai -materiaalilla 
on kriittinen ja korvaamaton merkitys muuntimen toiminnassa ja 
suorituskyvyssä ja jonka toiminta perustuu fyysisten, sähköisten, kemiallisten 
tai optisten ominaisuuksien kaltaisiin puolijohdeominaisuuksiin. 

 
(2) "Fyysinen tai kemiallinen ilmiö" tarkoittaa paineen, ääniaaltojen, kiihdytyksen, 

värähtelyn, liikkeen, orientaation, jännityksen, magneettisen kentän 
voimakkuuden, sähkökentän voimakkuuden, valon, radioaktiivisuuden, 
kosteuden, virtauksen, kemiallisen pitoisuuden jne. kaltaisia ilmiöitä. 
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(3) “Puolijohtimeen pohjautuva anturi” on puolijohdekomponentti, joka koostuu 
mikroelektronisista tai mekaanisista rakenteista, jotka synnytetään yhtenä 
massana tai puolijohtimen pinnalle ja joiden tehtävänä on havaita fyysisiä tai 
kemiallisia suureita ja muuntaa ne sähkösignaaleiksi, jotka syntyvät 
sähköisten ominaisuuksien vaihteluista tai mekaanisen rakenteen 
siirtymisestä. 

 
(4) "Puolijohtimeen pohjautuva asennoitin" on puolijohdekomponentti, joka 

koostuu mikroelektronisista tai mekaanisista rakenteista, jotka synnytetään 
yhtenä massana tai puolijohtimen pinnalle ja joiden tehtävänä on muuntaa 
sähkösignaalit fyysiseksi liikkeeksi. 

 
(5) "Puolijohtimeen pohjautuva resonaattori" on puolijohdekomponentti, joka 

koostuu mikroelektronisista tai mekaanisista rakenteista, jotka synnytetään 
yhtenä massana tai puolijohtimen pinnalle ja joiden tehtävänä on synnyttää 
taajuudeltaan etukäteen määriteltyä mekaanista tai sähköistä värähtelyä, joka 
riippuu näiden rakenteiden fyysisestä geometriasta reaktiona ulkoiseen 
vaikutukseen. 

 
(6) "Puolijohtimeen pohjautuvia oskillaattori" on puolijohdekomponentti, joka 

koostuu mikroelektronisista tai mekaanisista rakenteista, jotka synnytetään 
yhtenä massana tai puolijohtimen pinnalle ja joiden tehtävänä on synnyttää 
taajuudeltaan etukäteen määriteltyä mekaanista tai sähköistä värähtelyä, joka 
riippuu näiden rakenteiden fyysisestä geometriasta. 

 
 (ii) "valodiodit" puolijohdemateriaaleihin pohjautuvia puolijohdekomponentteja, joilla 

muunnetaan sähköenergiaa näkyviksi infrapuna- tai ultraviolettisäteiksi ja jotka 
voi olla kytketty sähköisesti toisiinsa ja joissa voi olla suojausdiodeja.  

 
Nimikkeen 85.41 valodiodeissa ei ole virran tuottamiseen tai säätämiseen 
tarkoitettuja elementtejä.". 

 
 
Nykyisen 9 huomautuksen alakohta b (iv) 3. (a) (Muutettu 12 huomautuksen 
alakohdaksi (b) (iv) 3. (a)) 
 
Korvataan alakohta seuraavasti: 
 
“3. (a) "piipohjaiset anturit” koostuvat mikroelektronisista ja mekaanisista rakenteista, 

jotka synnytetään yhtenä massana tai puolijohtimen pinnalle ja joiden tehtävänä 
on havaita fyysisiä tai kemiallisia ilmiöitä ja muuntaa ne sähkösignaaleiksi, jotka 
syntyvät sähköisten ominaisuuksien vaihteluista tai mekaanisen rakenteen 
siirtymisestä. "Fyysiset tai kemialliset ilmiöt” ovat paineen, ääniaaltojen, 
kiihdytyksen, värähtelyn, liikkeen, orientaation, jännityksen, magneettisen kentän 
voimakkuuden, sähkökentän voimakkuuden, valon, radioaktiivisuuden, 
kosteuden, virtauksen, kemiallisen pitoisuuden jne. kaltaisia ilmiöitä. 

 
Nykyinen 10 huomautus 
 
Poistetaan tämä huomautus. 
 
Alanimikehuomautus 
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Otsikko 
 
Korvataan otsikko seuraavasti: 
 
“Alanimikehuomautukset”. 
 
Uudet 1 - 3 alanimikehuomautukset 
 
Lisätään uudet alanimikehuomautukset seuraavasti: 
 
“1. Alanimikkeeseen 8525.81 kuuluvat ainoastaan suurnopeustelevisio- ja 

suurnopeusdigitaalikamerat ja suurnopeusvideokameranauhurit, joilla on ainakin 
yksi seuraavista ominaisuuksista: 
- piirtonopeus yli 0,5 mikrosekunnissa; 
- aikaresoluutio enintään 50; 
- kuvataajuus yli 225 000 kuvaa sekunnissa. 

 
2. Alanimikkeen 8525.82 säteilysuojatut ja säteilyä kestävät televisiokamerat, 

digitaalikamerat ja videokameranauhurit on suunniteltu tai suojattu siten, että niitä 
voidaan käyttää säteilytasoltaan korkeassa ympäristössä. Tällaiset kamerat on 
suunniteltu kestämään vähintään 50 × 103 Gy:n (pii) (5 × 106 RAD (pii)) säteilyn 
kokonaisannosta toiminnallisuuden siitä kärsimättä. 

 
3. Alanimikkeeseen 8525.83 kuuluvat pimeänäköjärjestelmällä varustetut 

televisiokamerat, digitaalikamerat ja videokameranauhurit, joissa käytetään 
valokatodia muuntamaan saatavilla oleva valo elektroneiksi, joita voidaan vahvistaa 
ja jotka voidaan muuntaa näkyvän kuvan luomiseksi. Tähän alanimikkeeseen eivät 
kuulu lämpökuvauskamerat (yleensä alanimike 8525.89).". 

 
Muutetaan 1 alanimikehuomautus 4 alanimikehuomautukseksi. 
 
Uusi 5 alanimikehuomautus 
 
Lisätään uusi alanimikehuomautus seuraavasti: 
 
“5. Alanimikkeissä 8549.11–8549.19 tarkoitetaan ilmaisulla ”loppuunkäytetyt 

galvaaniset parit ja paristot sekä loppuunkäytetyt sähköakut” sellaisinaan 
käyttökelvottomia rikkoutumisen, leikkautumisen, kulumisen tai muiden syiden 
vuoksi eikä niitä voida ladata.". 

  
Alanimike 8501.3 
 
Korvataan alanimike seuraavasti: 
 
“ - muut tasavirtamoottorit; tasavirtageneraattorit, ei kuitenkaan fotosähköiset 

generaattorit". 
 
Alanimike 8501.6 
 
Korvataan alanimike seuraavasti: 
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“ - vaihtovirtageneraattorit, ei kuitenkaan fotosähköiset generaattorit”. 
 
Uudet alanimikkeet 8501.7 - 8501.80 
 
Lisätään uudet alanimikkeet seuraavasti: 
 
“ - fotosähköiset tasavirtageneraattorit: 
 
 8501.71 -- antoteho enintään 50 W 
 
 8501.72 -- antoteho yli 50 W 
 
 8501.80 - fotosähköiset vaihtovirtageneraattorit”. 
 
Alanimike 8507.40 
 
Poistetaan tämä alanimike. 
 
Alanimike 8514.10 
 
Korvataan alanimike seuraavasti: 
 
“ - vastuslämpöuunit: 
 
 8514.11 -- isostaattiset kuumapuristimet 
 
 8514.19 -- muut”. 
 
Alanimike 8514.30 
 
Korvataan alanimike seuraavasti: 
 
“ - muut uunit: 
 
 8514.31 -- elektronisädeuunit 
 
 8514.32 -- plasmakaari- ja tyhjiövalokaariuunit 
 
 8514.39 -- muut”. 
 
Nimikkeen 85.17 nimiketeksti 
 
Korvataan ilmaisu “Puhelimet” ilmaisulla “Älypuhelimet ja muut puhelimet”. 
 
Alanimikkeen 8517.1. nimiketeksti 
 
Korvataan ilmaisu “puhelimet” ilmaisulla “älypuhelimet ja muut puhelimet”. 
 
Alanimike 8517.12 
 
Korvataan alanimike seuraavasti: 
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“8517.13 -- älypuhelimet 
 
 8517.14 -- muut soluverkoissa tai muissa langattomissa verkoissa käytettävät 

puhelimet”. 
 
Alanimike 8517.70 
 
Korvataan alanimike seuraavasti: 
 
“ - osat: 
 
 8517.71 -- kaikenlaiset antennit ja antenniheijastimet; osat, jotka soveltuvat 

käytettäviksi niiden kanssa 
 
 8517.79 -- muut”. 
 
Alanimike 8519.50 
 
Poistetaan tämä alanimike. 
 
Uusi nimike 85.24 
 
Lisätään uusi nimike seuraavasti: 
 
“85.24 Litteät näyttömoduulit, myös kosketusnäytöllä varustetut 
 
 - ilman ohjaimia ja ohjauspiirejä: 
 
 8524.11 -- nestekidetekniikalla toimivat 
 
 8524.12 -- orgaanisiin valodiodeihin (OLED) perustuvalla tekniikalla toimivat 
 
 8524.19 -- muut 

 
 -  muut: 
 
 8524.91 -- nestekidetekniikalla toimivat 
 
 8524.92 -- orgaanisiin valodiodeihin (OLED) perustuvalla tekniikalla toimivat 
 
 8524.99 -- muut”. 
 
Alanimike 8525.80 
 
Korvataan alanimike seuraavasti: 
 
“ - televisiokamerat, digitaalikamerat ja videokameranauhurit: 
 
 8525.81 -- tämän ryhmän 1 alanimikehuomautuksessa eritellyt suurnopeustavarat 
 
 8525.82 -- muut, tämän ryhmän 2 alanimikehuomautuksessa eritellyt säteilysuojatut ja 

säteilyä kestävät 
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 8525.83 -- muut, tämän ryhmän 3 alanimikehuomautuksessa eritellyt pimeänäkötavarat 
 
 8525.89 -- muut”. 
 
Nimikkeen 85.29 nimiketeksti 
 
Korvataan ilmaisu “85.25” ilmaisulla “85.24”. 
 
Nimikkeen 85.39 nimiketeksti 

 
Korvataan ilmaisu “valodiodilamput (LED-lamput)” ilmaisulla “valodiodivalonlähteet 
(LED-valonlähteet)”. 
 
Alanimike 8539.50 
 
Korvataan alanimike seuraavasti: 
 
“ - valodiodivalonlähteet (LED-valonlähteet): 
 
 8539.51 -- valodiodimoduulit (LED-moduulit) 
 
 8539.52 -- valodiodilamput (LED-lamput)”. 
 
Nimikkeen 85.41 nimiketeksti 
 
Korvataan nimiketeksti seuraavasti: 
 
“85.41 Puolijohdekomponentit (esimerkiksi diodit, transistorit, ja puolijohtimeen 

pohjautuvat muuntimet); valolle herkät puolijohdekomponentit, mukaan 
lukien valojännitekennot, myös jos ne on koottu moduuleiksi tai 
paneeleiksi; valodiodit (LED), myös muihin valodiodeihin (LED) 
yhdistetyt; asennetut pietsosähköiset kiteet" 

 
Alanimikkeet 8541.40 ja 8541.50 
 
Korvataan alanimikkeet seuraavasti: 
 
“ - valolle herkät puolijohdekomponentit, mukaan lukien valojännitekennot, myös 

jos ne on koottu moduuleiksi tai paneeleiksi; valodiodit (LED): 
 
 8541.41 -- valodiodit (LED) 
 
 8541.42 -- valojännitekennot, joita ei ole koottu moduuleiksi tai paneeleiksi 
 
 8541.43 -- valojännitekennot, jotka on koottu moduuleiksi tai paneeleiksi  
 
 8541.49 -- muut 
 
 - muut puolijohdekomponentit: 
 
 8541.51 -- puolijohtimeen pohjautuvat muuntimet 
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 8541.59 -- muut”. 
 
Uusi alanimike 85.43 
 
Lisätään uusi alanimike seuraavasti: 
 
“8543.40 - sähkösavukkeet ja niiden kaltaiset henkilökohtaiset sähköllä toimivat 

höyrystyslaitteet”. 
 
Nimike 85.48 
 
Korvataan nimike seuraavasti: 
 
“85.48 8548.00 Koneiden ja laitteiden sähköosat, muualle tähän ryhmään 

kuulumattomat”. 
 
Uusi nimike 85.49 
 
Lisätään uusi nimike seuraavasti: 
 
“85.49 Sähkö- ja elektroniikkajätteet ja -romu 
 
 - galvaanisten parien, galvaanisten paristojen ja sähköakkujen jätteet ja romu; 

loppuunkäytetyt galvaaniset parit ja paristot sekä loppuunkäytetyt sähköakut: 
 
 8549.11 -- lyijyakkujen jätteet ja romu; loppuunkäytetyt lyijyakut 
 
 8549.12 -- muut, joissa on lyijyä, kadmiumia tai elohopeaa 
 
 8549.13 -- kemiallisen tyypin perusteella lajitellut, joissa ei ole lyijyä, kadmiumia eikä 

elohopeaa 
 
 8549.14 -- lajittelemattomat, joissa ei ole lyijyä, kadmiumia eikä elohopeaa 
 
 8549.19 -- muut 
 
 - jollaisia käytetään pääasiassa jalometallien talteenottoon: 
 
 8549.21 -- joissa on galvaanisia pareja, galvaanisia paristoja, sähköakkuja, 

elohopeakytkimiä, katodisädeputkien lasia tai muuta aktivoitunutta lasia 
taikka kadmiumia, elohopeaa, lyijyä tai polykloorattua bifenyyliä (PCB) 
sisältäviä sähkö- tai elektroniikkakomponentteja 

 
 8549.29 -- muut 
 
 - muut sähkö- ja elektroniikkalaitteet ja painetut piirilevyt: 
 
 8549.31 -- joissa on galvaanisia pareja, galvaanisia paristoja, sähköakkuja, 

elohopeakytkimiä, katodisädeputkien lasia tai muuta aktivoitunutta lasia 
taikka kadmiumia, elohopeaa, lyijyä tai polykloorattua bifenyyliä (PCB) 
sisältäviä sähkö- tai elektroniikkakomponentteja 
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 8549.39 -- muut 
 
 - muut: 
 
 8549.91 -- joissa on galvaanisia pareja, galvaanisia paristoja, sähköakkuja, 

elohopeakytkimiä, katodisädeputkien lasia tai muuta aktivoitunutta lasia 
taikka kadmiumia, elohopeaa, lyijyä tai polykloorattua bifenyyliä (PCB) 
sisältäviä sähkö- tai elektroniikkakomponentteja 

 
 8549.99 -- muut”. 
 
87 RYHMÄ 
 
Uusi 1 alanimikehuomautus 
 
Lisätään uusi alanimikehuomautus: 
 
“Alanimikehuomautus 
 
1. Alanimikkeeseen 8708.22 kuuluvat: 
 

(a) etutuulilasit, takaikkunat ja muut ikkunat, jotka on kehystetty; ja 
 

(b) etutuulilasit, takaikkunat ja muut ikkunat, myös kehystetyt, joissa on 
lämmityslaitteita tai muita sähkö- tai elektroniikkalaitteita, 

 
yksinomaan tai pääasiassa nimikkeiden 87.01─ 87.05 moottoriajoneuvoissa 
käytettäviksi soveltuvat.”. 

 
Alanimike 8701.20 
 
Korvataan alanimike seuraavasti: 
 
“ - maantiekuljetuksiin tarkoitetut puoliperävaunujen vetotraktorit: 
 
 8701.21 -- joissa on ainoastaan puristussytytteinen mäntämoottori (diesel- tai 

puolidieselmoottori) 
 
 8701.22 -- joissa on käyttövoimamoottoreina sekä puristussytytteinen mäntämoottori 

(diesel- tai puolidieselmoottori) että sähkömoottori 
 
 8701.23 -- joissa on käyttövoimamoottoreina sekä kipinäsytytteinen iskumäntämoottori 

että sähkömoottori 
 
 8701.24 -- joissa on käyttövoimamoottorina ainoastaan sähkömoottori 
 
 8701.29 -- muut”. 
 
Alanimikkeet 8704.2 ─ 8704.32 
 
Korvataan alanimikkeet seuraavasti: 
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“ - muut, joissa on ainoastaan puristussytytteinen mäntämoottori (diesel- tai 

puolidieselmoottori): 
 
 8704.21 -- kokonaispaino enintään 5 tonnia 
 
 8704.22 -- kokonaispaino yli 5 mutta enintään 20 tonnia 
 
 8704.23 -- kokonaispaino yli 20 tonnia 
 
 - muut, joissa on ainoastaan kipinäsytytteinen iskumäntämoottori: 
 
 8704.31 -- kokonaispaino enintään 5 tonnia 
 
 8704.32 -- kokonaispaino yli 5 tonnia 
 
 - muut, joissa on käyttövoimamoottoreina sekä puristussytytteinen 

mäntämoottori (diesel- tai puolidieselmoottori) että sähkömoottori: 
 
 8704.41 -- kokonaispaino enintään 5 tonnia 
 
 8704.42 -- kokonaispaino yli 5 mutta enintään 20 tonnia 
 
 8704.43 -- kokonaispaino yli 20 tonnia 
 
 - muut, joissa on käyttövoimamoottoreina sekä kipinäsytytteinen 

iskumäntämoottori että sähkömoottori: 
 
 8704.51 -- kokonaispaino enintään 5 tonnia 
 
 8704.52 -- kokonaispaino yli 5 tonnia 
 
 8704.60 - muut, joissa on käyttövoimamoottorina ainoastaan sähkömoottori”. 
 
Uusi alanimike 8708.22 
 
Lisätään uusi alanimike seuraavasti: 
 
“8708.22 -- tämän ryhmän 1 alanimikehuomautuksessa eritellyt etutuulilasit, takalasit ja 

muut ikkunat”. 
 
88 RYHMÄ 
 
Uusi 1 huomautus 
 
Lisätään uusi huomautus seuraavasti: 
 
“1.  Tässä ryhmässä ilmaisulla "miehittämätön ilma-alus" tarkoitetaan muita kuin 

nimikkeen 88.01 ilma-aluksia, jotka on suunniteltu lentämään ilman ilma-aluksessa 
olevaa ohjaajaa. Ne on voitu suunnitella hyötykuorman kuljettamiseen tai ne voivat 
olla varustettuja pysyvästi asennetuilla digitaalikameroilla tai muilla laitteilla, joilla 
voidaan suorittaa lennonaikaisia toimintoja hyötytarkoituksessa. 
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 Ilmaisuun "miehittämätön ilma-alus" eivät kuitenkaan kuulu lentävät lelut, jotka on 

tarkoitettu yksinomaan huvitarkoituksiin (nimike 95.03).". 
 
Alanimikehuomautus 
 
Otsikko 
 
Korvataan otsikko seuraavasti: 
 
“Alanimikehuomautukset”. 
 
Uusi 2 alanimikehuomautus 
 
Lisätään uusi alanimikehuomautus seuraavasti: 
 
“2.  Alanimikkeissä 8806.21–8806.24 ja 8806.91–8806.94 ilmaisulla "suurin sallittu 

lentoonlähtöpaino" tarkoitetaan tavanomaisessa lentokunnossa olevan koneen 
enimmäispainoa lentoonlähdössä, mukaan lukien hyötykuorman, varusteiden ja 
polttoaineen paino.". 

 
Nimikkeen 88.02 nimiketeksti 
 
Korvataan ilmaisu “Muut ilma-alukset (esim. helikopterit ja lentokoneet); ” ilmaisulla 
“Muut ilma-alukset (esim. helikopterit ja lentokoneet), kuin nimikkeen 8806 
miehittämättömät ilma-alukset; ”. 
 
Nimike 88.03 
 
Poistetaan tämä nimike. 
 
Uusi nimike 88.06 
 
Lisätään uusi nimike seuraavasti: 
 
“88.06 Miehittämättömät ilma-alukset 
 
 8806.10 -  matkustajien kuljettamiseen suunnitellut 
 
 - muut, ainoastaan kauko-ohjattuihin lentoihin tarkoitetut: 
 
 8806.21 -- suurin sallittu lentoonlähtöpaino enintään 250 g 
 
 8806.22 -- suurin sallittu lentoonlähtöpaino yli 250 g mutta enintään 7 kg 
 
 8806.23 -- suurin sallittu lentoonlähtöpaino yli 7 mutta enintään 25 kg 
 
 8806.24 -- suurin sallittu lentoonlähtöpaino yli 25 mutta enintään 150 kg 
 
 8806.29 -- muut 
 
 - muut: 
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 8806.91 -- suurin sallittu lentoonlähtöpaino enintään 250 g 
 
 8806.92 -- suurin sallittu lentoonlähtöpaino yli 250 g mutta enintään 7 kg 
 
 8806.93 -- suurin sallittu lentoonlähtöpaino yli 7 kg mutta enintään 25 kg 
 
 8806.94 -- suurin sallittu lentoonlähtöpaino yli 25 mutta enintään 150 kg 
 
 8806.99 -- muut”. 
 
Uusi nimike 88.07 
 
Lisätään uusi nimike seuraavasti: 
 
“88.07 Nimikkeiden 88.01, 88.02 ja 88.06 tavaroiden osat 
 
 8807.10 - potkurit ja roottorit sekä niiden osat  
 
 8807.20 - laskutelineet ja niiden osat 
 
 8807.30 - lentokoneiden, helikoptereiden ja miehittämättömien ilma-alusten muut osat 
 
 8807.90 - muut”. 
 
Alanimikkeet 8903.10 ─ 8903.99 
 
Korvataan alanimikkeet seuraavasti: 
 
“ - ilmatäytteiset (myös jäykkärunkoiset ilmatäytteiset) veneet: 
 
 8903.11 -- joissa on tai joihin on tarkoitettu asennettavaksi moottori, omapaino (netto) 

(moottori pois lukien) enintään 100 kg 
 
 8903.12 -- joissa ei ole tarkoitus käyttää moottoria ja joiden omapaino (netto) on 

enintään 100 kg 
 
 8903.19 -- muut 
 
 - purjeveneet, muut kuin ilmatäytteiset, myös jos niissä on apumoottori: 
 
 8903.21 -- pituus enintään 7,5 m 
 
 8903.22 -- pituus yli 7,5 mutta enintään 24 m 
 
 8903.23 -- pituus yli 24 m 
 
 - moottoriveneet, muut kuin ilmatäytteiset ja muut kuin perämoottoriveneet: 
 
 8903.31 -- pituus enintään 7,5 m 
 
 8903.32 -- pituus yli 7,5 mutta enintään 24 m 
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 8903.33 -- pituus yli 24 m 
 
 - muut: 
 
 8903.93 -- pituus enintään 7,5 m 
 
 8903.99 -- muut”. 
 
90 RYHMÄ 
 
1 huomautuksen f alakohta 
 
Korvataan alakohta seuraavasti: 
 
“(f) XV jakson 2 huomautuksen mukaiset epäjaloa metallia olevat yleiskäyttöiset osat 

(XV jakso) ja vastaavat muovitavarat (39 ryhmä); tavarat, jotka on erityisesti 
suunniteltu käytettäviksi pelkästään implanteissa lääketieteessä, myös hammas- tai 
eläinlääketieteessä tai kirurgiassa, luokitellaan nimikkeeseen 90.21;”. 

 
Alanimikkeet 9006.51 ja 9006.52 
 
Poistetaan nämä alanimikkeet. 
 
Alanimike 9006.53 
 
Korvataan alanimike seuraavasti: 
 
“9006.53 -- 35 mm:n levyistä rullafilmiä varten”. 
 
Nimikkeen 90.13 nimiketeksti 
 
Korvataan nimiketeksti seuraavasti: 
 
“90.13 Laserit, muut kuin laserdiodit; muut optiset laitteet ja kojeet, muualle 

tähän ryhmään kuulumattomat”. 
 
Nimikkeen 90.22 nimiketeksti 
 
Korvataan ilmaisu “gammasäteilyn” ilmaisulla “gammasäteilyn taikka muun 
ionisoivan säteilyn”. 
 
Alanimikkeen 9022.2 nimiketeksti 
 
Korvataan ilmaisu “gammasäteilyn” ilmaisulla “gammasäteilyn taikka muun ionisoivan 
säteilyn”. 
 
Alanimike 9027.80 
 
Korvataan alanimike seuraavasti: 
 
“ - muut kojeet ja laitteet: 



64 
 
 
 9027.81 -- massaspektrometrit 
 
 9027.89 -- muut”. 
 
Alanimikkeen 9030.3 nimiketeksti 
 
Korvataan ilmaisu “varten:” ilmaisulla “varten (ei kuitenkaan puolijohdekiekkojen tai -
komponenttien mittaamiseen tai tarkkailuun tarkoitetut)”. 
 
Alanimike 9030.82 
 
Korvataan alanimike seuraavasti: 
 
“9030.82 -- puolijohdekiekkojen tai -komponenttien (myös integroidut piirit) mittaamista 

tai tarkkailua varten”. 
 
Alanimike 9031.41 
 
Korvataan alanimike seuraavasti: 
 
“9031.41 -- puolijohdekiekkojen tai -komponenttien (myös integroidut piirit) tarkastamista 

tai puolijohdekomponenttien (myös integroidut piirit) valmistuksessa 
käytettävien maskien ja hiusristikoiden kuvioiden tarkastamista varten”. 

 
Alanimike 9114.10 
 
Poistetaan tämä alanimike. 
 
94 RYHMÄ 
 
1 huomautuksen f alakohta 
 
Korvataan ilmaisu “valaisimet ja valaistusvarusteet” ilmaisulla “valaisimet tai valonlähteet 
ja niiden osat”. 
 
1 huomatuksen l alakohta 
 
Korvataan ilmaisu “sähkökoristeköynnökset” ilmaisulla “valonauhat”. 
 
4 huomautus 
Uusi toinen kappale 
 
Lisätään uusi kappale seuraavasti: 
 
"Tehdasvalmisteisiin rakennuksiin kuuluvat myös teräksestä valmistetut modulaariset 
rakennusyksiköt, jotka tavallisesti esitetään tullille tavanomaisen kuljetuskontin kokoisina 
ja muotoisina mutta jotka ovat laajalti tai kokonaan esivarustettuja sisältä. Tällaiset 
modulaariset rakennusyksiköt on tavallisesti suunniteltu koottaviksi pysyviksi 
rakennuksiksi.". 
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Alanimike 9401.30 
 
Korvataan alanimike seuraavasti: 
 
“ - pyörivät istuimet, joiden korkeutta voidaan säätää: 
 
 9401.31 -- puuta 
 
 9401.39 -- muut”. 
 
Alanimike 9401.40 
 
Korvataan alanimike seuraavasti: 
 
“ - vuoteiksi muutettavat istuimet, muut kuin puutarhatuolit ja retkeilyvarusteet: 
 
 9401.41 -- puuta 
 
 9401.49 -- muut”. 
 
Alanimike 9401.90 
 
Korvataan alanimike seuraavasti: 
 
“ - osat: 
 
 9401.91 -- puuta 
 
 9401.99 -- muut”. 
 
Alanimike 9403.90 
 
Korvataan alanimike seuraavasti: 
 
“ - osat: 
 
 9403.91 -- puuta 
 
 9403.99 -- muut”. 
 
Uusi alanimike 9404.40 
 
Lisätään uusi alanimike seuraavasti: 
 
“9404.40 - tikkipeitteet, sängynpeitteet ja untuvapeitteet”. 
 
Alanimikkeet 9405.10 ─ 9405.60 
 
Korvataan alanimikkeet seuraavasti: 
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“ - kattokruunut ja muut katto- tai seinävalaisimet, sähköllä toimivat, ei 

kuitenkaan valaistusvarusteet, jollaisia käytetään yleisten aukioiden tai 
liikenneväylien valaisemiseen: 

 
 9405.11 -- jotka on suunniteltu käytettäviksi pelkästään valodiodivalonlähteiden (LED) 

kanssa 
 
 9405.19 -- muut 
 
 - pöytä-, kirjoituspöytä-, vuode- tai jalkalamput, sähköllä toimivat: 
 
 9405.21 -- jotka on suunniteltu käytettäviksi pelkästään valodiodivalonlähteiden (LED) 

kanssa 
 
 9405.29 -- muut 
 
 - valonauhat, jollaisia käytetään joulukuusissa: 
 
 9405.31 -- jotka on suunniteltu käytettäviksi pelkästään valodiodivalonlähteiden (LED) 

kanssa 
 
 9405.39 -- muut 
 
 - muut sähkövalaisimet ja -valaistusvarusteet: 
 
 9405.41 -- valosähköiset, jotka on suunniteltu käytettäviksi pelkästään 

valodiodivalonlähteiden (LED) kanssa 
 
 9405.42 -- muut, jotka on suunniteltu käytettäviksi pelkästään valodiodivalonlähteiden 

(LED) kanssa 
 
 9405.49 -- muut 
 
 9405.50 - muut kuin sähköllä toimivat valaisimet ja valaistusvarusteet 
 
 - valokilvet, kuten valaistut merkit ja valaistut nimikilvet: 
 
 9405.61 -- jotka on suunniteltu käytettäviksi pelkästään valodiodivalonlähteiden (LED) 

kanssa 
 
 9405.69 -- muut”. 
 
Uusi alanimike 9406.20 
 
Lisätään uusi alanimike seuraavasti: 
 
“9406.20 - modulaariset rakennusyksiköt, terästä”. 
 
95 RYHMÄ 
 
1 huomautuksen uusi p alakohta 
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Lisätään uusi alakohta seuraavasti: 
 
“(p) miehittämättömät ilma-alukset (nimike 88.06);”. 
 
Muutetaan alakohdat p – w alakohdiksi q – x. 
 
Uusi 6 huomautus 
 
Lisätään uusi huomautus seuraavasti: 
 
“6.  Nimikkeessä 95.08 tarkoitetaan 
 

(a) ilmaisulla "huvipuistolaite" laitetta taikka laitteiden tai varusteiden yhdistelmää, 
jossa yhtä tai useampaa henkilöä kannetaan, kuljetetaan, tai ohjataan kiinteällä 
tai rajatulla reitillä, myös vesiväylällä, tai määritellyn alueen sisällä siten, että 
pääasiallisena tarkoituksena on huvitus tai viihde. Tällaiset laitteet voivat olla 
yhdistettyjä huvipuistossa, teemapuistossa tai vesipuistossa. Ne eivät ole sellaisia 
välineitä, joita asennetaan yleisesti asuntoihin tai leikkikentille; 
 

(b) ilmaisulla "vesipuistolaite" laitetta taikka laitteiden tai välineiden yhdistelmää, jolle 
on ominaista se, että siinä on vettä sisältävä määritelty alue ilman 
tarkoituksellisesti rakennettua väylää. Vesipuistolaitteet ovat laitteita, jotka on 
suunniteltu erityisesti ainoastaan vesipuistoja varten; ja 
 

(c) ilmaisulla "huvipuistopeli" onnea, voimaa tai taitoa vaativia pelejä, joiden 
käyttäminen edellyttää yleensä yhden operaattorin tai valvojan läsnäoloa ja jotka 
voidaan asentaa pysyviin rakennuksiin tai itsenäisiin myyntikojuihin. 
Huvipuistopeleihin eivät kuulu nimikkeen 95.04 välineet. 

 
Tähän nimikkeeseen eivät kuulu muualla nimikkeistössä yksityiskohtaisemmin 
kuvatut välineet.". 
  

Nimikkeen 95.04 nimiketeksti 
 
Korvataan nimiketeksti seuraavasti: 
 
“95.04 Videopelikonsolit ja -laitteet, pelilaitteet sisätiloja varten, biljardipelit, 

kasinoiden pelipöydät ja automaattiset keilapelivarusteet, kolikoilla, 
seteleillä, pankkikorteilla, rahakkeilla tai muilla maksuvälineillä toimivat 
pelivälineet 

 
Nimike 95.08. 
  
Korvataan nimike seuraavasti: 
 
“95.08 Kiertävät sirkukset ja kiertävät eläinnäyttelyt; huvipuistolaitteet ja 

vesipuistolaitteet; huvipuistopelit, myös ampumaratavarusteet; kiertävät 
teatterit 

 9508.10  - kiertävät sirkukset ja kiertävät eläinnäyttelyt 
 
 - huvipuistolaitteet ja vesipuistolaitteet: 
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 9508.21  --  vuoristoradat 
 
 9508.22  -- karusellit ja keinut 
 
 9508.23  --  sähköautoradat 
 
 9508.24  --  liikesimulaattorit ja liikkuvat teatterit 
 
 9508.25  --  vesiradat 
 
 9508.26  --  vesipuistovälineet 
 
 9508.29  --  muut 
 9508.30  - huvipuistopelit 
 9508.40 - kiertävät teatterit”. 
 
96 RYHMÄ 
 
Nimike 96.17 
 
Korvataan nimike seuraavasti: 
 
“96.17 9617.00 Termospullot ja muut termosastiat, täydelliset; niiden osat, muut 

kuin lasisäiliöt”. 
 
Nimike 96.19 
 
Korvataan nimike seuraavasti: 
 
“96.19 9619.00 Terveyssiteet, tamponit, vaipat ja niiden kaltaiset tavarat, mitä 

tahansa ainetta”. 
 
97 RYHMÄ 
 
Uusi 2 huomautus 
 
Lisätään uusi huomautus seuraavasti: 
 
“2.  Nimikkeeseen 97.01 eivät kuulu mosaiikit, jotka ovat valmistettu massatuotantona, 

eivätkä kaupallisen luonteen omaavat tavalliset käsityöt, vaikka ne olisivat 
taiteilijoiden suunnittelemia tai tekemiä.”. 

 
Muutetaan nykyiset 2 - 5 huomautukset 3 – 6 huomautuksiksi. 
 
Nimike 97.01 
 
Korvataan nimike seuraavasti: 
 
“97.01 Maalaukset, piirustukset ja pastellit, kokonaan käsin tehdyt, muut kuin 

nimikkeen 4906 piirustukset ja muut kuin käsin maalatut tai käsin 
koristetut tavarat; kollaasit, mosaiikit ja niiden kaltaiset koristetaulut 
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 - yli 100 vuotta vanhat: 
 
 9701.21 -- maalaukset, piirustukset ja pastellit 
 
 9701.22 -- mosaiikit 
 
 9701.29 -- muut 
 
 - muut: 
 
 9701.91 -- maalaukset, piirustukset ja pastellit 
 
 9701.92 -- mosaiikit 
 
 9701.99 -- muut”. 
 
Nimike 97.02 
 
Korvataan nimike seuraavasti: 
 
“97.02  Alkuperäiskaiverrukset, -painokset ja -litografiat 
 
 9702.10 - yli 100 vuotta vanhat 
 
 9702.90 - muut”. 
 
Nimike 97.03 
 
Korvataan nimike seuraavasti: 
 
“97.03  Mistä aineesta tahansa valmistetut alkuperäisveistokset ja -patsaat 
 
 9703.10 - yli 100 vuotta vanhat 
 
 9703.90 - muut”. 
 
Nimike 97.05 
 
Korvataan nimike seuraavasti: 
 
“97.05 Arkeologiset, etnografiset, historialliset, eläintieteelliset, kasvitieteelliset, 

mineralogiset, anatomiset, paleontologiset ja numismaattiset kokoelmat 
ja kokoelmaesineet 

 
 9705.10 - arkeologiset, etnografiset ja historialliset kokoelmat ja kokoelmaesineet 
 
 - eläintieteelliset, kasvitieteelliset, mineralogiset, anatomiset ja paleontologiset 

kokoelmat ja kokoelmaesineet: 
 
 9705.21 -- ihmisnäytteet ja niiden osat 
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 9705.22 -- sukupuuttoon kuolleet ja uhanalaiset lajit ja niiden osat  
 
 9705.29 -- muut 
 
 - numismaattiset kokoelmat ja kokoelmaesineet: 
 
 9705.31 -- yli 100 vuotta vanhat 
 
 9705.39 -- muut”. 
 
Nimike 97.06 
 
Korvataan nimike seuraavasti: 
 
“97.06  Yli 100 vuotta vanhat antiikkiesineet 
 
 9706.10 - yli 250 vuotta vanhat 
 
 9706.90 - muut”. 
 

                                                                                           ________________ 


