Harmoneeritud süsteemi (HS) nomenklatuuri muudatused alates
01.01.2012
Rahvusvahelise kaupade kirjeldamise ja kodeerimise (klassifitseerimise) harmoneeritud
süsteemi (HS) nomenklatuur võeti kasutusele 1.1.1988. Tänaseks kasutatakse seda
ülemaailmselt tollitariifide alusnomenklatuurina ja kaubandusstatistiliseks otstarbeks.
Nomenklatuuri on varasemalt muudetud aastatel 1992, 1996, 2002 ja 2007. HS
nomenklatuuri haldab Maailma Tolliorganisatsioon (World Customs Organization
(WCO)). Eesti on Maailma Tolliorganisatsiooni liige aastast 1992 ja HS komitee liige
aastast 1995.
Alates 01.01.2012a. kehtib uus muudetud HS nomenklatuur.
Kõik riiklikud nomenklatuurid, mis põhinevad HS nomenklatuuril, peavad sisaldama 1.
jaanuarist 2012. aastast HS 2012-s toimunud muudatusi ja need peavad jõustuma samal
tähtajal kui HS 2012.
1. jaanuarist 2012. aastast kehtivas Euroopa Liidu kombineeritud nomenklatuuris (KN
2012), mis põhineb 6-kohalisel (HS-kood) tasemel täielikult HS nomenklatuuril, on kõik
vastavad muudatused sisse viidud.

HS nomenklatuuri muudatuste ülevaade
NB! Muudatusi selgitavatel tekstidel ja vastavustabelitel ei ole õiguslikku siduvust need on ainult informatsiooniks.
1.1.2012a. alates kehtivas HS nomenklatuuris on kokku 220 muudatust, mis jagunevad
nomenklatuuri eri sektorites järgmiselt:
• 98 põllumajandus- ja toiduainetesektoris
• 27 keemiasektoris
• 9 paberisektoris
• 14 tekstiilisektoris
• 5 metallisektoris
• 30 masina- ja seadmetesektoris
• 37 lisaks muudes sektorites
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Kaubakoodide muutmine.
Jätkuvalt omavad muudatuste osas suuremat tähelepanu globaalsed toiduohutuse ja
keskkonnakaitselised vaated. Nendel eesmärkidel on tehtud mitmeid muudatusi ja
loodud uusi alamrubriike gruppides 01 (elusloomad), 02 (liha) ja 03 (kalad, vähid,
limused jm veeselgrootud) jt põhiliselt FAO (Food and Agriculture Organization of the
United Nations) ettepanekul. Keskkonnakaitselisel otstarbel on loodud uued
alamrubriigid teatud Rotterdami konventsiooni kontrolli all olevatele ohtlikele
kemikaalidele ja pestitsiididele ning vastavalt Montreali protokollile osoonikihti
kahandavatele ainetele ja neid sisaldavatele toodetele. See võimaldab paremini
kontrollida selliste kaupade liikumist üle piiri.
Selleks, et ühtlustada nomenklatuuri
probleemsete rubriikide teksti.

tõlgendamist

on

täpsustatud

mõningate

Kaubavahetuses toimunud muudatuste tõttu on kustutatud 43 alamrubriiki, mille
kaubakäive oli vähenenud ja samas on tulnud lisaks uusi alamrubriike millesse
klassifitseeritavate toodete kaubakäive on kasvanud, nt liiliad (Lillium spp.),
jõhvikamahl, vesipiibu tubakas, puitpelletid jm.
Tehnoloogia arenguid arvestades on nomenklatuuri lihtsustatud, nt rubriiki 9619
kuuluvad nüüd kõik hügieenisidemed ja -tampoonid, imikumähkmed jms tooted,
mis tahes materjalist. Varasemalt kuulusid need klassifitseerimisele nomenklatuuri
mitmetesse eri kaubagruppidesse vastavalt valmistusmaterjalile.
Üldkokkuvõttes on püütud HS nomenklatuuri mitmeotstarbelisust täiustada, HSnomenklatuuri
kasutatakse
muuhulgas
ülemaailmselt
ja
ka
riiklikult
kaubandusstatistiliste andmete kogumiseks ja seoses sellega on vastavalt statistilistele
vajadustele teatud koode lisatud, kustutatud või muudetud.
Andmete võrdlemiseks on tähtis, et nomenklatuuri koodide ja ulatuse muutudes oleks
teada nii vanad kui uued sisud. HS 2012 ja HS 2007 koodide muudatused on avaldatud
võrdlustabelites (Harmonised System Correlation Tables) WCO koduleheküljel.
Eespool mainitu kokkuvõtteks on nomenklatuuri muutmisel arvestatud järgmisi
põhimõtteid:


Koodinumbreid muudetakse ainult kui on tegemist rubriigi või alamrubriigi teksti
muudatustega ja rubriigi või alamrubriigi kaubakatte ulatus on märkimisväärne.



Uued koodinumbrid pannakse piiratult ainult teatud täpsustavat kaubakirjeldust
omavatele alamrubriikidele. Selliseid jääkrubriikide (nn muud) koode, kus ainult
muutub kaubakate, ei muudeta.
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Kasutuselt kõrvaldatud kaubakoode ei võeta uuesti kasutusele enne teatud aja
möödumist, väljaarvatud kui see mingil põhjusel ei ole vältimatu.

Täielikku informatsiooni HS kohta saab WCO koduleheküljelt
valides lingi Harmonized System.

HS 2012 nomenklatuuri puudutavaid väljaandeid, nt Harmoneeritud süsteemi 2012.
aasta selgitavaid märkusi (Harmonized System Explanatory Notes (HSEN 2012) ) saab
tellida WCO ametlikes töökeeltes (inglise ja prantsuse keeles) lingilt WCO Bookshop.

Selgitused põhilistele muudatustele
I Jaotis
Grupp 1.
Märkus 1 a).
Kustutatud on tekst „0301, 0306 ja 0307;” ja asendatud see tekstiga: “0301, 0306, 0307
ja 0308;”.
Selgitus: muudetud rubriikide 0301, 0306 ja 0307 sisu, loodud uus rubriik 0308.FAO ettepanek.

Alamrubriik 0101 10.
Alamrubriik on kustutatud ja asendatud:
„

- hobused:

0101 21 -- tõupuhtad aretusloomad
0101 29 -- muud
0101 30 - eeslid”.
Selgitus:loodud uued eraldi alamrubriigid hobustele ja eeslitele. FAO ettepanek

Alamrubriik 0102 10.
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Alamrubriik on kustutatud ja asendatud:
„

- veised:

0102 21 -- tõupuhtad aretusloomad
0102 29 -- muud
- pühvlid:
0102 31 -- tõupuhtad aretusloomad
0102 39 -- muud”.
Selgitus: loodud uued eraldi alamrubriigid veistele ja pühvlitele. FAO ettepanek.

Alamrubriik 0105 19.
Alamrubriik on kustutatud ja asendatud:
„0105 13 -- pardid
0105 14 -- haned
0105 15 -- pärlkanad”.
Selgitus:loodud eraldi alamrubriigid partidele, hanedele ja pärlkanadele kaaluga kuni 185 g. FAO
ettepanek.

Alamrubriik 0106 12.
Alamrubriik on kustutatud ja asendatud:
„0106 12 -- vaalad, delfiinid ja pringlid (imetajad seltsist Cetacea); lamantiinid ja
dugongid (imetajad seltsist Sirenia); hülged, merilõvid ja morsad (imetajad
alamseltsist Pinnipedia)”.
Selgitus:alamrubriigi 010612 kirjeldusse lisati hülged, merilõvid ja morsad. FAO ettepanek.

Uued alamrubriigid 0106 13 ja 0106 14.
Lisatud on uued alamrubriigid:
„0106 13 -- kaamelid ja muud kaamellased (Camelidae)
0106 14 -- küülikud ja jänesed”.
Uus alamrubriik 0106 33.
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Lisatud on uus alamrubriik:
„0106 33 -- jaanalinnud; emud (Dromaius novaehollandiae)”.
Uued alamrubriigid 0106 4 kuni 0106 49.
Lisatud on uued alamrubriigid:
„

- putukad:

0106 41 -- mesilased
0106 49 -- muud”.
Grupp 2.
Alamrubriigid 0207 3 kuni 0207 36.
Alamrubriigid on kustutatud ja asendatud:
„

- pardi:

0207 41 -- värsked ja jahutatud rümbad
0207 42 -- külmutatud rümbad
0207 43 -- rasvane maks, värske või jahutatud
0207 44 -- muud, värsked või jahutatud
0207 45 -- muud, külmutatud
- hane:
0207 51 -- värsked ja jahutatud rümbad
0207 52 -- külmutatud rümbad
0207 53 -- rasvane maks, värske või jahutatud
0207 54 -- muud, värsked või jahutatud
0207 55 -- muud, külmutatud
0207 60 - pärlkana”.
Selgitus:vastavalt uutele loodud alamrubriikidele 010513, 010514, 010515( pardid, haned, pärlkanad ) on
muudatused ka nende lindude liha osas. FAO ettepanek.
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Alamrubriik 0208 40.
Alamrubriik on kustutatud ja asendatud:
„0208 40 - vaala, delfiini ja pringli (imetajad seltsist Cetacea); lamantiini ja dugongi
(imetajad seltsist Sirenia); hülge, merilõvi ja morsa (imetajad alamseltsist
Pinnipedia)”.
Selgitus: vastavalt muudatustele elusloomade osas, kus 010612 kirjeldusse lisati hülged, merilõvid ja
morsad, on muudatus ka nende loomade liha osas. FAO ettepanek.

Uus alamrubriik 0208 60.
Lisatud on uus alamrubriik:
„0208.60 - kaamelite ja muude kaamellaste (Camelidae)”.
Selgitus: vastavalt muudatustele elusloomade osas, kus 010613 kirjeldusse lisati kaamelid ja muud
kaamellased, on lisatud ka alamrubriik nende loomade lihale. FAO ettepanek.

Rubriik 0209.
Rubriik on kustutatud ja asendatud:
„0209

Seapekk ilma tailihata või muu sea- ja kodulindude rasv, sulatamata või
muul viisil ekstraheerimata, värske, jahutatud, külmutatud, soolatud,
soolvees, kuivatatud või suitsutatud

0209 10 - sigade
0209 90 - muud”.
Selgitus:rubriigile 0209 on lisatud alamrubriigid. 020910 ja 020990. Rubriigi 0209 tekst ei muutu.FAO
ettepanek.

Alamrubriik 0209 92.
Alamrubriik on kustutatud ja asendatud:
„0210 92 -- vaala, delfiini ja pringli (imetajad seltsist Cetacea); lamantiini ja dugongi
(imetajad seltsist Sirenia); hülge, merilõvi ja morsa (imetajad alamseltsist
Pinnipedia)”.
Selgitus: vastavalt eelnimetatud muudatustele elusloomade 010612 ja nende liha 020840 osas, on
muudatus ka muu liha või rupsi osas. FAO ettepanek.
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Grupp 3.
Alamrubriik 0301 10.
Alamrubriik on kustutatud ja asendatud:
„

- dekoratiivkalad:

0301 11 -- magevee
0301 19 -- muud”.
Selgitus:dekoratiivkalad jaotatakse mageveekaladeks ja muudeks kaladeks. FAO ettepanek.

Alamrubriik 0301 93.
Alamrubriik on kustutatud ja asendatud:
„0301 93 -- karpkalalised (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon
idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon
piceus)”.
Selgitus: kirjeldust täiendati karpkalaliste loeteluga loeteluga. FAO ettepanek.

Alamrubriik 0301 94.
Alamrubriik on kustutatud ja asendatud:
„0301.94 -- harilik ja vaikse ookeani tuun (Thunnus thynnus, Thunnus orientalis)”.
Selgitus: lisatud kirjeldusse vaikse ookeani tuun (eluskala). FAO ettepanek.

Alamrubriik 0302 12.
Alamrubriik on kustutatud ja asendatud:
„0302 13 -- idalõhed (nerka – Oncorhynchus nerka, gorbuuša – Oncorhynchus
gorbuscha, keta – Oncorhynchus keta, tšavõõtša – Oncorhynchus
tschawytscha, kisutš – Oncorhynchus kisutch, sima e masu – Oncorhynchus
masou ja Oncorhynchus rhodurus)
0302 14 -- atlandi väärislõhe (Salmo salar) ja doonau taimen (Hucho hucho)”.
Selgitus: alamrubriik 030212(värske lõhe) jaotatakse kaheks, atlandi väärislõhe ja doonau taimen on
nüüd 030214, ülejäänud 030213. FAO ettepanek.
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Uus alamrubriik 0302 24.
Lisatud on uus alamrubriik:
„0302 24 -- harilik kammeljas (Psetta maxima)”.
Selgitus: uus alamrubriik kammeljale. FAO ettepanek

Alamrubriik 0302 35.
Alamrubriik on kustutatud ja asendatud:
„0302 35 -- harilik ja vaikse ookeani tuun (Thunnus thynnus, Thunnus orientalis)”.
Selgitus: lisatud kirjeldusse vaikse ookeani tuun (värske kala). FAO ettepanek.

Alamrubriigid 0302 40 kuni 0302 70.
Alamrubriigid on kustutatud ja asendatud:
„

- heeringad (Clupea harengus, Clupea pallasii), anšoovised (Engraulis spp.),
sardiin (Sardina pilchardus), sardinopsid (Sardinops spp.), sardinellid
(Sardinella spp.), kilu (Sprattus sprattus), makrellid (Scomber scombrus,
Scomber australasicus, Scomber japonicus), stauriidid (Trachurus spp.),
seersantkala (Rachycentron canadum) ja mõõkkala (Xiphias gladius), v.a
kalamaks, -mari ja niisk:

0302 41 -- heeringad (Clupea harengus, Clupea pallasii)
0302 42 -- anšoovised (Engraulis spp.)
0302 43 -- sardiin (Sardina pilchardus), sardinopsid (Sardinops spp.), sardinellid
(Sardinella spp.), kilu (Sprattus sprattus)
0302 44 -- makrellid (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus)
0302 45 -- stauriidid (Trachurus spp.)
0302 46 -- seersantkala (Rachycentron canadum)
0302 47 -- mõõkkala (Xiphias gladius)
- kalad perekonnast Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae,
Melanonidae, Merlucciidae, Moridae ja Muraenolepididae, v.a kalamaks, mari ja niisk:
0302 51 -- tursk (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)
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0302 52 -- kilttursk e piksa (Melanogrammus aeglefinus)
0302 53 -- põhjaatlandi süsikas e saida (Pollachius virens)
0302 54 -- merluus (Merluccius spp.) ja ameerikaluts (Urophycis spp.)
0302 55 -- vaikse ookeani mintai (Theragra chalcogramma)
0302 56 -- putassuud (Micromesistius poutassou, Micromesistius
australis)
0302 59 -- muud
- tilaapiad (Oreochromis spp.), sägalised (Pangasius spp., Silurus spp.,
Clarias spp., Ictalurus spp.), karpkalalised (Cyprinus carpio, Carassius
carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus
spp., Mylopharyngodon piceus), angerjad (Anguilla spp.), niiluse ahven
(Lates niloticus) ja madupead (Channa spp.), v.a kalamaks, -mari ja niisk:
0302 71 -- tilaapiad (Oreochromis spp.)
0302 72 -- sägalised (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.)
0302 73 -- karpkalalised (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon
idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon
piceus)
0302 74 -- angerjad (Anguilla spp.)
0302 79 -- muud
- muud kalad, v.a kalamaks, -mari ja -niisk:
0302 81 -- haid
0302 82 -- railased (Rajidae)
0302 83 -- kihvkalad (Dissostichus spp.)
0302 84 -- kiviahvenlane (Dicentrarchus spp.)
0302 85 -- merikogerlased (Sparidae)
0302 89 -- muud
0302 90 - kalamaks, -mari ja niisk"
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Selgitus: uued täpsustatud alamrubriigid (värsked kalad). FAO ettepanek

Alamrubriigid 0303 1 kuni 0303 29.
Alamrubriigid on kustutatud ja asendatud:
„

- lõhelased (Salmonidae), v.a kalamaks, -mari ja -niisk:

0303 11 -- nerka (Oncorhynchus nerka)
0303 12 -- muud idalõhed (gorbuuša – Oncorhynchus gorbuscha, keta –
Oncorhynchus keta, tšavõõtša – Oncorhynchus tschawytscha, kisutš –
Oncorhynchus kisutch, sima e masu – Oncorhynchus masou ja
Oncorhynchus rhodurus)
0303 13 -- Atlandi väärislõhe (Salmo salar) ja doonau taimen (Hucho
hucho)
0303 14 -- forellid ja lõhed (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki,
Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache ja
Oncorhynchus chrysogaster)
0303 19 -- muud
- tilaapiad (Oreochromis spp.), sägalised (Pangasius spp., Silurus spp.,
Clarias spp., Ictalurus spp.), karpkalalised (Cyprinus carpio, Carassius
carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus
spp., Mylopharyngodon piceus), angerjad (Anguilla spp.), niiluse ahven
(Lates niloticus) ja madupead (Channa spp.), v.a kalamaks, -mari ja niisk:
0303 23 -- tilaapiad (Oreochromis spp.)
0303 24 -- sägalised (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.)
0303 25 -- karpkalalised (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon
idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon
piceus)
0303 26 -- angerjad (Anguilla spp.)
0303 29 -- muud".
Selgitus: uued täpsustatud alamrubriigid , sh lõhelased (külmutatud kalad). FAO ettepanek

Uus alamrubriik 0303 34.
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Lisatud on uus alamrubriik:
„0303 34 -- harilik kammeljas (Psetta maxima)”.
Selgitus: uus alamrubriik kammeljale(külmutatud ). FAO ettepanek

Alamrubriik 0303 45.
Alamrubriik on kustutatud ja asendatud:
„0303 45 -- harilik ja vaikse ookeani tuun (Thunnus thynnus, Thunnus orientalis)”.
Selgitus: lisatud kirjeldusse vaikse ookeani tuun (külmutatud kala, vrdl ka 0302 35).FAO ettepanek.

Alamrubriigid 0303 5 kuni 0303 80.
Alamrubriigid on kustutatud ja asendatud:
„

- heeringad (Clupea harengus, Clupea pallasii), sardiin (Sardina pilchardus),
sardinopsid (Sardinops spp.), sardinellid (Sardinella spp.), kilu (Sprattus
sprattus), makrellid (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber
japonicus), stauriidid (Trachurus spp.), seersantkala (Rachycentron
canadum) ja mõõkkala (Xiphias gladius), v.a kalamaks, -mari ja niisk:

0303 51 -- heeringad (Clupea harengus, Clupea pallasii)
0303 53 -- sardiin (Sardina pilchardus), sardinopsid (Sardinops spp.), sardinellid
(Sardinella spp.), kilu (Sprattus sprattus)
0303 54 -- makrellid (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus)
0303 55 -- stauriidid (Trachurus spp.)
0303 56 -- seersantkala (Rachycentron canadum)
0303 57 -- mõõkkala (Xiphias gladius)
- kalad perekonnast Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae,
Melanonidae, Merlucciidae, Moridae ja Muraenolepididae, v.a kalamaks, mari ja niisk:
0303 63 -- tursk (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)
0303 64 -- kilttursk e piksa (Melanogrammus aeglefinus)
0303 65 -- põhjaatlandi süsikas e saida (Pollachius virens)
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0303 66 -- merluus (Merluccius spp.) ja ameerikaluts (Urophycis spp.)
0303 67 -- vaikse ookeani mintai (Theragra chalcogramma)
0303 68 -- putassuud (Micromesistius poutassou, Micromesistius
australis)
0303 69 -- muud
- muud kalad, v.a kalamaks, -mari ja niisk:
0303 81 -- haid
0303 82 -- railased (Rajidae)
0303 83 -- kihvkalad (Dissostichus spp.)
0303 84 -- kiviahvenlane (Dicentrarchus spp.)
0303 89 -- muud
0303 90 - kalamaks, -mari ja niisk".
Selgitus : uued alamrubriigid külmutatud kalale (vrdl 030240-030270 värske kala) FAO ettepanek.

Alamrubriigid 0304 1 kuni 0304 29.
Alamrubriigid on kustutatud ja asendatud:
„

- tilaapiate (Oreochromis spp.), sägaliste (Pangasius spp., Silurus spp.,
Clarias spp., Ictalurus spp.), karpkalaliste (Cyprinus carpio, Carassius
carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus
spp., Mylopharyngodon piceus), angerjate (Anguilla spp.), niiluse ahvena
(Lates niloticus) ja madupeade (Channa spp.) värske või jahutatud filee:

0304 31 -- tilaapiad (Oreochromis spp.)
0304 32 -- sägalised (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.)
0304 33 -- niiluse ahven (Lates niloticus)
0304 39 -- muud
- muude kalade värske või jahutatud filee:
0304 41 -- idalõhed (nerka – Oncorhynchus nerka, gorbuuša – Oncorhynchus
gorbuscha, keta – Oncorhynchus keta, tšavõõtša – Oncorhynchus
tschawytscha, kisutš – Oncorhynchus kisutch, sima e masu – Oncorhynchus
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masou ja Oncorhynchus rhodurus), atlandi väärislõhe (Salmo salar) ja
doonau taimen (Hucho
hucho)
0304 42 -- forellid ja lõhed (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki,
Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache ja
Oncorhynchus chrysogaster)
0304 43 -- lestalised (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae,
Scophthalmidae ja Citharidae)
0304 44 -- kalad perekonnast Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae,
Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae ja Muraenolepididae
0304 45 -- mõõkkala (Xiphias gladius)
0304 46 -- kihvkalad (Dissostichus spp.)
0304 49 -- muud
- muud, värsked või jahutatud:
0304 51 -- tilaapiad (Oreochromis spp.), sägalised (Pangasius spp., Silurus spp.,
Clarias spp., Ictalurus spp.), karpkalalised (Cyprinus carpio, Carassius
carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus
spp., Mylopharyngodon piceus), angerjad (Anguilla spp.), niiluse ahven
(Lates niloticus) ja madupead (Channa spp.)
0304 52 -- lõhilased (Salmonidae)
0304 53 -- kalad perekonnast Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae,
Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae ja Muraenolepididae
0304 54 -- mõõkkala (Xiphias gladius)
0304 55 -- kihvkalad (Dissostichus spp.)
0304 59 -- muud
- tilaapiate (Oreochromis spp.), sägaliste (Pangasius spp., Silurus spp.,
Clarias spp., Ictalurus spp.), karpkalaliste (Cyprinus carpio, Carassius
carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus
spp., Mylopharyngodon piceus), angerjate (Anguilla spp.), niiluse ahvena
(Lates niloticus) ja madupeade (Channa spp.) külmutatud filee:
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0304 61 -- tilaapiad (Oreochromis spp.)
0304 62 -- sägalised (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.)
0304 63 -- niiluse ahven (Lates niloticus)
0304 69 -- muud
- kalade perekonnast Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae,
Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae ja Muraenolepididae
külmutatud filee
0304 71 -- tursk (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)
0304 72 -- kilttursk e piksa (Melanogrammus aeglefinus)
0304 73 -- põhjaatlandi süsikas e saida (Pollachius virens)
0304 74 -- merluus (Merluccius spp.) ja ameerikaluts (Urophycis spp.)
0304 75 -- vaikse ookeani mintai (Theragra chalcogramma)
0304 79 -- muud
- muude kalade külmutatud filee:
0304 81 -- idalõhed (nerka – Oncorhynchus nerka, gorbuuša – Oncorhynchus
gorbuscha, keta – Oncorhynchus keta, tšavõõtša – Oncorhynchus
tschawytscha, kisutš – Oncorhynchus kisutch, sima e masu – Oncorhynchus
masou ja Oncorhynchus rhodurus), atlandi väärislõhe (Salmo salar) ja
doonau taimen (Hucho
hucho)
0304 82 -- forellid ja lõhed (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki,
Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache ja
Oncorhynchus chrysogaster)
0304 83 -- lestalised (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae,
Scophthalmidae ja Citharidae)
0304 84 -- mõõkkala (Xiphias gladius)
0304 85 -- kihvkalad (Dissostichus spp.)
0304 86 -- heeringad (Clupea harengus, Clupea pallasii)
0304 87 -- tuunid (perekonnast Thunnus) ja vööttuun (Euthynnus (Katsuwonus)
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pelamis)
0304 89 -- muud".
Selgitus : uued alamrubriigid värskele kalafileele. FAO ettepanek.

Alamrubriik 0304 9.
Alamrubriik on kustutatud ja asendatud:
„

- muu, külmutatud:"

Selgitus : uued alamrubriigid külmutatud kalafileele. FAO ettepanek.

Uued alamrubriigid 0304 93 kuni 0304 95.
Lisatud on uued alamrubriigid:
„0304 93 -- tilaapiad (Oreochromis spp.), sägalised (Pangasius spp., Silurus spp.,
Clarias spp., Ictalurus spp.), karpkalalised (Cyprinus carpio, Carassius
carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus
spp., Mylopharyngodon piceus), angerjad (Anguilla spp.), niiluse ahven
(Lates niloticus) ja madupead (Channa spp.)
0304 94 -- vaikse ookeani mintai (Theragra chalcogramma)
0304 95 -- kalad perekonnast Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae,
Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae ja Muraenolepididae,
v.a vaikse ookeani mintai (Theragra chalcogramma)".
Selgitus : uued alamrubriigid külmutatud kalafileele. FAO ettepanek.

Alamrubriik 0305 30.
Alamrubriik on kustutatud ja asendatud:
„

- kalafileed, kuivatatud, soolatud või soolvees, suitsutamata:

0305 31 -- tilaapiad (Oreochromis spp.), sägalised (Pangasius spp., Silurus spp.,
Clarias spp., Ictalurus spp.), karpkalalised (Cyprinus carpio, Carassius
carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus
spp., Mylopharyngodon piceus), angerjad (Anguilla spp.), niiluse ahven
(Lates niloticus) ja madupead (Channa spp.)
0305 32 -- kalad perekonnast Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae,
Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae ja Muraenolepididae
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0305 39 -- muud".
Selgitus : uued alamrubriigid soolatud, kuivatatud, soolvees (va suitsutatud) kalafileele. FAO ettepanek.

Alamrubriik 0305.4.
Alamrubriik on kustutatud ja asendatud:
„

- suitsukala, k.a filee, v.a söödavad subproduktid:".

Selgitus : uus alajaotus suitsetatud kalale, sh fileele. FAO ettepanek.

Uued alamrubriigid 0305.43 ja 0305.44.
Lisatud on uued alamrubriigid:
„0305 43 -- forellid ja lõhed (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki,
Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache ja
Oncorhynchus chrysogaster)
0305 44 -- tilaapiad (Oreochromis spp.), sägalised (Pangasius spp., Silurus spp.,
Clarias spp., Ictalurus spp.), karpkalalised (Cyprinus carpio, Carassius
carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus
spp., Mylopharyngodon piceus), angerjad (Anguilla spp.), niiluse ahven
(Lates niloticus) ja madupead (Channa spp.)
Selgitus : uued alamrubriigid suitsetatud kalale, sh fileele. FAO ettepanek.

Alamrubriik 0305 5.
Alamrubriik on kustutatud ja asendatud:
„

- kuivatatud (vinnutatud) kala, v.a söödavad subproduktid, soolatud või mitte,
suitsutamata:”.

Selgitus : uus alajaotus kuivatatud kalale. FAO ettepanek.

Alamrubriik 0305 6.
Alamrubriik on kustutatud ja asendatud:
„

- soolatud või soolvees kala, kuivatamata ja suitsutamata, v.a söödavad
subproduktid:”.

Selgitus : uus alajaotus soolatud kalale. FAO ettepanek.

Uus alamrubriik 0305 64.
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Alamrubriik on kustutatud ja asendatud:
„0305.64 -- tilaapiad (Oreochromis spp.), sägalised (Pangasius spp., Silurus spp.,
Clarias spp., Ictalurus spp.), karpkalalised (Cyprinus carpio, Carassius
carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus
spp., Mylopharyngodon piceus), angerjad (Anguilla spp.), niiluse ahven
(Lates niloticus) ja madupead (Channa spp.)
Selgitus : uus alamrubriik lisaks juba olemasolevatete alamrubriikidele (030561-030563 ja 030569)
soolatud kalale. FAO ettepanek.

Uued alamrubriigid 0305 7 kuni 0305 79.
Lisatud on uued alamrubriigid:
„

- kalauimed, -pead, -sabad ja muu söödavad subproduktid:

0305.71 -- haiuimed
0305.72 -- kalapead, -sabad ja ujupõied
0305.79 -- muud".
Selgitus :uued alamrubriigid subproduktidele. FAO ettepanek.

Rubriik 0306.
Kustutatud ja asendatud on rubriigi tekst:
„0306

Vähid, puhastatud või puhastamata, elusad, värsked, jahutatud,
külmutatud, kuivatatud, soolvees või soolatud; suitsutatud vähid,
puhastatud või puhastamata, kuumtöödeldud enne suitsutamist või
suitsutamise käigus või mitte; vees või aurus keedetud vähid
(puhastamata), jahutatud või jahutamata, külmutatud, kuivatatud,
soolatud, soolavees või mitte; inimtoiduks kõlblik jahu ja graanulid
vähkidest.”.

Alamrubriik 0306 13.
Alamrubriik on kustutatud.
Selgitus :kustutatakse „külmutatud garneelid ja krevetid“, uus jaotus vt allpool. FAO ettepanek.

Uued alamrubriigid 0306 15 kuni 0306 17.
Lisatud on uued alamrubriigid:
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„0306 15 -- norra salehomaarid (Nephorops norvegicus)
0306 16 -- külmaveegarneelid ja -krevetid (Pandalus spp., Crangon crangon)
0306 17 -- muud garneelid ja krevetid”.
Selgitus : uued alamrubriigid külmutatud garneelide ja krevettidele. FAO ettepanek.

Alamrubriik 0306 23.
Alamrubriik on kustutatud.
Selgitus :kustutatakse „mittekülmutatud garneelid ja krevetid“, uus jaotus vt allpool. FAO ettepanek.

Uued alamrubriigid 0306 25 kuni 0306 27.
Lisatud on uued alamrubriigid:
„0306 25 -- norra salehomaarid (Nephorops norvegicus)
0306 26 -- külmaveegarneelid ja krevetid (Pandalus spp., Crangon crangon)
0306 27 -- muud garneelid ja krevetid”.
Selgitus : uued alamrubriigid mittekülmutatud garneelide ja krevettidele. FAO ettepanek.

Rubriik 0307.
Kustutatud ja asendatud on rubriigi tekst:
„0307

Limused, karbis või karbita, elusad, värsked, jahutatud, külmutatud,
kuivatatud, soolvees või soolatud; suitsutatud limused, puhastatud või
puhastamata, kuumtöödeldud enne suitsutamist või suitsutamise käigus
või mitte; inimtoiduks kõlblik jahu, pulber ja graanulid limustest”.

Alamrubriik 0307 10.
Alamrubriik on kustutatud ja asendatud:
„

- austrid:

0307 11 -- elusad, värsked või jahutatud
0307 19 -- muud”.
Selgitus : uued alamrubriigid austritele. FAO ettepanek.

Alamrubriigid 0307 9 kuni 0307 99.
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Alamrubriigid on kustutatud ja asendatud:
„

- perekonda Arcidae, Arcticidae, Cardiidae, Donacidae, Hiatellidae,
Mactridae, Mesodesmatidae, Myidae, Semelidae, Solecurtidae, Solenidae,
Tridacnidae ja Veneridae kuuluvad limused

0307 71 -- elusad, värsked või jahutatud
0307 79 -- muud
- merikõrvad (Haliotis spp.) :
0307 81 -- elusad, värsked või jahutatud
0307 89 -- muud
- muud, k.a inimtoiduks kõlblik jahu, pulber ja graanulid:
0307 91 -- elusad, värsked või jahutatud
0307 99 -- muud”.
Selgitus : uued alamrubriigid limustele ning inimtoiduks kõlblik jahu, pulber, graanulid . FAO ettepanek.
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Uus rubriik 0308.
Lisatud on uus rubriik:
„0308

Muud veeselgrootud (v.a vähid ja limused), elusad, värsked, jahutatud,
külmutatud, kuivatatud, soolatud või soolvees; suitsutatud veeselgrootud
(v.a vähid ja limused), puhastatud või puhastamata, enne suitsutamist või
suitsutamise käigus kuumtöödeldud või mitte; inimtoiduks kõlblik jahu,
pulber ja graanulid muudest veeselgrootutest peale vähkide ja limuste
- meripurad (Stichopus japonicus, Holothurioidea):

0308 11 -- elusad, värsked või jahutatud
0308 19 -- muud
- söödav merisiilik (Strongylocentrotus spp., Paracentrotus lividus,
Loxechinus albus, Echichinus esculentus):
0308 21 -- elusad, värsked või jahutatud
0308 29 -- muud
0308 30 - meduus (Rhopilema spp.)
0308 90 - muud”.
Selgitus : uued alamrubriigid muudele veeselgrootutele . FAO ettepanek.

Grupp 4.
Alamrubriik 0401 30.
Alamrubriik on kustutatud ja asendatud:
„0401 40 - rasvasisaldus üle 6 %, kuid mitte üle 10 % massist
0401 50 - rasvasisaldus üle 10 % massist“.
Selgitus :uued alamrubriigid rasvasisaldusele 6-10 ja üle 10% massist. FAO ettepanek.

Rubriik 0407.
Rubriik on kustutatud ja asendatud:
„0407

Linnumunad (koorega), värsked, konserveeritud või kuumtöödeldud.
- viljastatud munad inkubeerimiseks:
20

0407 11 -- kanadelt liigist Gallus domesticus
0407 19 -- muud
- muud värsked munad
0407 21 -- kanadelt liigist Gallus domesticus
0407 29 -- muud
0407 90 - muud”.
Selgitus :uued alamrubriigid eristamaks kanamune (Gallus domesticus), mis on mõeldud inkubeerimiseks
või muuks otstarbeks.FAO ettepanek.

Grupp 6.
Uus alamrubriik 0603 15.
Lisatud on uus alamrubriik:
„0603 15 -- liiliad (Lilium spp.)”.
Selgitus :uus alamrubriik liiliatele, sest kaubavahetus on oluliselt suurenenud nende lilledega. CN
ettepanek.

Alamrubriigid 0604 10 kuni 0604 99.
Alamrubriigid on kustutatud ja asendatud:
„0604 20 - värsked
0604 90 - muud”.
Selgitus :uued alamrubriigid taimelehtede, okste jm taimeosade jms jaoks, sh samblad ja samblikud.
Alamrubriikide arvu vähendamine seoses kaubavahetuse vähenemisega.

Grupp 7.
Alamrubriik 0709 90.
Alamrubriik on kustutatud ja asendatud:
„

- muud:

0709 91 -- artišokid
0709 92 -- oliivid
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0709 93 -- kõrvitsad (Cucurbita spp.)
0709 99 -- muud”.
Selgitus :uute alamrubriikide lisamine nomenklatuuri. FAO ettepanek.

Uued alamrubriigid 0713 34 ja 0713 35.
Lisatud on uued alamrubriigid:
“0713 34 -- maaoad (Vigna subterranea ehk Voandzeia subterranea)
0713 35 -- silmoad (Vigna unguiculata)”.
Selgitus :uute alamrubriikide lisamine ubadele. FAO ettepanek.

Uus alamrubriik 0713 60.
Lisatud on uus alamrubriik:
„0713 60 - harilikud tuviherned (Cajanus cajan)”.
Selgitus :uue alamrubriigi lisamine tuvihernestele. FAO ettepanek.

Uued alamrubriigid 0714 30 kuni 0714 50.
Lisatud on uued alamrubriigid:
„0714 30 - jamss (Dioscorea spp.)
0714 40 - taro (Colocasia spp.)
0714 50 - kollavõhk (Xanthosoma spp.)”.
Selgitus :uute alamrubriikide lisamine rubriiki 0714. FAO ettepanek.

Grupp 8.
Uus alamrubriik 0801 12.
Lisatud on uus alamrubriik:
„0801 12 -- sisekihiga (endokarp)”.
Selgitus :uue alamrubriigi lisamine kookospähklitele. Siia kuuluvad kooskospähklid, mille väline koor
(mesokarp) on osaliselt või täielikult eemaldatud.FAO ettepanek..

Alamrubriigid 0802 40 kuni 0802 60.
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Alamrubriigid on kustutatud ja asendatud:
„

- kastanid (Castanea spp.)

0802 41 -- koorimata
0802 42 -- kooritud
- pistaatsiapähklid:
0802 51 -- koorimata
0802 52 -- kooritud
- makadaamiapähklid:
0802 61 -- koorimata
0802 62 -- kooritud”.
Selgitus :uute täpsustatud alamrubriikide lisamine nomenklatuuri- koorimata ja kooritud. FAO ettepanek.

Uued alamrubriigid 0802 70 ja 0802 80.
Lisatud on uued alamrubriigid:
„0802 70 - koolapähklid (Cola spp.)
0802 80 - areekapähklid”.
Selgitus :uute alamrubriikide lisamine rubriiki 0802- pähklid. FAO ettepanek.

Rubriik 0803.
Rubriik on kustutatud ja asendatud:
„0803

Värsked või kuivatatud banaanid, k.a jahubanaanid.

0803 10 - jahubanaanid
0803 90 - muud”.
Selgitus :uute alamrubriikide lisamine rubriiki 0803(banaanid). FAO ettepanek.

Alamrubriik 0808 20.
Alamrubriik on kustutatud ja asendatud:
„0808 30 - pirnid
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0808 40 - küdooniad”.
Selgitus: uue alamrubriigilisamine küdooniatele. FAO ettepanek.

Alamrubriik 0809 20.
Alamrubriik on kustutatud ja asendatud:
„

- kirsid:

0809 21 -- hapukirsid (Prunus cerasus)”.
0809 29 -- muud”.
Selgitus: uute alamrubriikide lisamine – hapukirsid ja muud kirsid. FAO ettepanek.

Uus alamrubriik 0810 30.
Lisatud on uus alamrubriik:
„0810 30 - mustad, valged või punased sõstrad ning karusmarjad”.
Selgitus: uue alamrubriigi lisamine sõstratele ja karusmarjadele. FAO ettepanek.

Uus alamrubriik 0810 70.
Lisatud on uus alamrubriik:
„0810 70 - diospüürid”.
Selgitus: uue alamrubriigi lisamine diospüüridele. FAO ettepanek.

Grupp 9.
Alamrubriik 0904 20.
Alamrubriik on kustutatud ja asendatud:
„

- perekonda Capsicum või Pimenta kuuluvad viljad

0904 21 -- kuivatatud, purustamata ja jahvatamata
0904 22 -- purustatud või jahvatatud”.
Selgitus: uute alamrubriikide lisamine (alamrubriigi 09042 kirjeldust muudetud- lühendatud). FAO
ettepanek.

Rubriik 0905.
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Rubriik on kustutatud ja asendatud:
„0905

Vanill.

0905 10 - purustamata ja jahvatamata
0905 20 - purustatud või jahvatatud”.
Selgitus: uute alamrubriikide lisamine rubriigile 0905. FAO ettepanek.

Rubriik 0907.
Rubriik on kustutatud ja asendatud:
„0907

Nelk (kogu vili, pungad ja varred).

0907 10 - purustamata ja jahvatamata
0907 20 - purustatud või jahvatatud”.
Selgitus: uute alamrubriikide lisamine rubriigile 0907. FAO ettepanek.

Alamrubriigid 0908 10 kuni 0908 30.
Alamrubriigid on kustutatud ja asendatud:
„

- muskaatpähkel:

0908 11 -- purustamata ja jahvatamata
0908 12 -- purustatud või jahvatatud
- muskaatõis:
0908 21 -- purustamata ja jahvatamata
0908 22 -- purustatud või jahvatatud
- kardemon:
0908 31 -- purustamata ja jahvatamata
0908 32 -- purustatud või jahvatatud”.
Selgitus: uute alamrubriikide lisamine rubriigile 0908. FAO ettepanek.

Alamrubriik 0909 10.
Alamrubriik 0909 10 on kustutatud.
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Selgitus:kustutatakse aniisi ja tähtaniisi alamrubriik (viiakse üle 09096- vt allpool). FAO ettepanek.

Alamrubriigid 0909 20 kuni 0909 50.
Alamrubriigid on kustutatud ja asendatud:
„

- koriandri seemned:

0909 21 -- purustamata ja jahvatamata
0909 22 -- purustatud või jahvatatud
- ristiköömne seemned:
0909 31 -- purustamata ja jahvatamata
0909 32 -- purustatud või jahvatatud
- aniisi, tähtaniisi, köömne või apteegitilli seemned; kadakamarjad:
0909 61 -- purustamata ja jahvatamata
0909 62 -- purustatud või jahvatatud”.
Selgitus:alamrubriigid 090940, 090950 ja 090910 tuuakse kokku alamrubriiki 09096- seoses
kaubavahetuse vähenemisega, FAO ettepanek.

Alamrubriik 0910 10.
Alamrubriik on kustutatud ja asendatud:
„

- ingver:

0910 11 -- purustamata ja jahvatamata
0910 12 -- purustatud või jahvatatud”.
Selgitus: uute alamrubriikide lisamine ingverile ( alamrubriik 09101). FAO ettepanek.

Grupp 10.
Alamrubriigid 1001 10 ja 1001 90.
Alamrubriigid on kustutatud ja asendatud:
„

- kõva nisu:

1001 11 -- seemneks
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1001 19 -- muud
- muud:
1001 91 -- seemneks
1001 99 -- muud”.
Selgitus: uute alamrubriikide lisamine külviseemnetele. FAO ettepanek.

Rubriigid 1002 kuni 1004.
Rubriigid on kustutatud ja asendatud:
„1002

Rukis.

1002 10 - seemneks
1002 90 - muud
1003

Oder.

1003 10 - seemneks
1003 90 - muud
1004

Kaer.

1004 10 - seemneks
1004 90 - muud”.
Selgitus: uute alamrubriikide lisamine külviseemnetele. FAO ettepanek.

Rubriik 1007.
Rubriik on kustutatud ja asendatud:
„1007

Terasorgo.

1007 10 - seemneks
1007 90 - muud”.
Selgitus: uue alamrubriigi lisamine külviseemnetele. FAO ettepanek.

Alamrubriik 1008 20.
Alamrubriik on kustutatud ja asendatud:
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„

- hirss:

1008 21 -- seemneks
1008 29 -- muud”.
Selgitus: uue alamrubriigi lisamine hirsi külviseemnetele. FAO ettepanek.

Uued alamrubriigid 1008 40 kuni 1008 60.
Lisatud on uued alamrubriigid:
“1008 40 - paelhirss (Digitaria spp.)
1008 50 - tšiili hanemalts (Chenopodium quinoa)
1008 60 - tritikale”.
Selgitus: uute alamrubriikide lisamine paelhirsile, hanemaltsale ja tritikalele. FAO ettepanek.

Grupp 11.
Alamrubriik 1102 10.
Alamrubriik 1102 10 on kustutatud.
Selgitus: kustutatakse rukkijahu alamrubriik. Kaubanduse mahud väikesed.

Grupp 12.
Rubriik 1201.
Rubriik on kustutatud ja asendatud:
„1201

Sojauba, purustatud või purustamata.

1201 10 - seemneks
1201 90 - muud”.
Selgitus: uute alamrubriikide lisamine sojaoale. FAO ettepanek.

Alamrubriigid 1202 10 ja 1202 20.
Alamrubriigid on kustutatud ja asendatud:
„1202 30 - seemneks
- muud:
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1202 41 -- lüdimata
1202 42 -- lüditud, purustatud või purustamata”.
Selgitus: maapähkli rubriigi 1202 muudatus,eraldi alamrubriik seemnetele. FAO ettepanek.

Alamrubriigid 1207 20 kuni 1207 50.
Alamrubriigid on kustutatud ja asendatud:
„1207 10 - palmipähklid ja nende tuumad
- puuvillaseemned:
1207 21 -- seemneks
1207 29 -- muud
1207 30 - riitsinuseseemned
1207 40 - seesamiseemned
1207 50 - sinepiseemned
1207 60 - safloori (Carthamus tinctorius) seemned
1207 70 - meloni seemned”.
Selgitus: uute alamrubriikide lisamine puuvillaseemnetele, uued alamrubriigid riitsinuse, safloori ja
meloni seemnetele. FAO ettepanek.

Alamrubriik 1212 20.
Alamrubriik on kustutatud ja asendatud:
„

- mere- ja muud vetikad:

1212 21 -- inimtoiduks kõlblikud
1212 29 -- muud”.
Selgitus: uute alamrubriikide lisamine mere- ja muudele vetikatele. FAO ettepanek.
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Uued alamrubriigid 1212 92 kuni 1212 94.
Lisatud on uued alamrubriigid:
„1212 92 -- jaanikaunad
1212 93 -- suhkruroog
1212 94 -- sigurijuured”.
Selgitus: uute alamrubriikide lisamine . FAO ettepanek.

Grupp 15.
Rubriik 1501.
Rubriik on kustutatud ja asendatud:
„1501

Searasv ja -rasvkude (k.a seapekk) ning kodulinnurasv ja -rasvkude, v.a
rubriiki 02.09 või 15.03 kuuluv.

1501 10 - seapekk
1501 20 - muu searasv ja -rasvkude
1501 90 - muud”.
Selgitus: alamrubriikide lisaminerubriigile 1501. FAO ettepanek.

Rubriik 1502.
Rubriik on kustutatud ja asendatud:
„1502

Veise-, lamba- või kitserasv ja -rasvkude, v.a rubriiki 15.03 kuuluv.

1502 10 - sulatatud rasv
1502 90 - muud”.
Selgitus: alamrubriikide lisamine rubriigile 1502. FAO ettepanek.
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Grupp 16.
Alamrubriigi märkus 2
Kustutatud on tekst „kalad ja vähid” ja asendatud see tekstiga „kalad, vähid, limused ja
muud veeselgrootud”.
Selgitus: alamrubriigi märkuse 2 teksti täiendamine limuste ja veeselgrootutega. FAO ettepanek.

Uus alamrubriik 1604 17.
Lisatud on uus alamrubriik:
„1604 17 - angerjad”.
Selgitus: uue alamrubriigi loomine toodetele angerjast. FAO ettepanek.

Alamrubriik 1604 30.
Alamrubriik on kustutatud ja asendatud:
„

- kaaviar ja kaaviariasendajad

1604 31 -- kaaviar
1604 32 -- kaaviariasendajad”.
Selgitus: alamrubriikide loomine toodetele kaaviarist ja kaaviariasendajast. FAO ettepanek.

Alamrubriik 1605 20.
Alamrubriik on kustutatud ja asendatud:
„

- garneelidest ja krevettidest:

1605 21 -- mitte õhukindlas pakendis:
1605 29 -- muud”.
Selgitus: alamrubriikide loomine erinevatele toodetele garneelidest ja krevettidest.. FAO ettepanek

Alamrubriik 1605 90.
Alamrubriik on kustutatud ja asendatud:
„

- limustest:

1605 51 -- austritest
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1605 52 -- kammkarpidest, sh ebakammkarbid
1605 53 -- rannakarpidest
1605 54 -- seepiatest ja kalmaaridest
1605 55 -- kaheksajalgadest
1605 56 -- merekarpidest, südakarpidest ja limuskitest sugukonnast Arcidae
1605 57 -- merikõrvadest
1605 58 -- tigudest, v.a meritigudest
1605 59 -- muud
- muudest veeselgrootutest:
1605 61 -- meripuradest
1605 62 -- söödavatest merisiilikutest
1605 63 -- meduusidest
1605 69 -- muud”.
Selgitus: uute alamrubriikide loomine toodetele limustest 16055 või muudest veeselgrootutest 16056.
FAO ettepanek

Grupp 17.
Alamrubriigi märkus 1.
Kustutatud on tekst „1701 11 ja 1701 12” ning asendatud see tekstiga: „1701.12, 1701
13 ja 1701 14”.
Selgitus:muudatusalamrubriigi märkuses 1, sest muutus toorsuhkru definitsioon.

Uus alamrubriigi märkus 2 .
Lisatud on uus alamrubriigi märkus 2:
„2.- Alamrubriiki 1701 13 kuulub ainult tsentrifuugimiseta saadud roosuhkur, mille
sahharoosisisaldus kuivaines vastab polarimeetri näidule 69° ja rohkem, kuid alla
93°. Toode sisaldab ainult palja silmaga nähtamatuid looduslikke korrapäratuid
iseloomuliku kujuta mikrokristalle, mis on ümbritsetud melassijääkide ja muude
suhkruroo koostisosadega.”
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Alamrubriigid 1701 11 ja 1701 12.
Alamrubriigid on kustutatud ja asendatud:
„1701 12 -- peedisuhkur
1701 13 -- selle grupi alamrubriigi märkuses 2 nimetatud roosuhkur
1701 14 -- muu roosuhkur”.
Selgitus:uued alamrubriigid kajastavad uut alamrubriigi märkust 2(tsentrifuugimiseta saadud roosuhkur
ja tavaline roosuhtkur)

Grupp 20.
Alamrubriik 2003 20 on kustutatud.
Selgitus: kustutatakse eraldi alamrubriik trühvlite jaoks. Kaubanduse vähenemine.

Alamrubriik 2008 92.
Alamrubriik on kustutatud ja asendatud:
„2008 93 -- jõhvikad (Vaccinium macrocarpon, Vaccinium oxycoccos, Vaccinium vitisidaea)
2008 97 -- segud”.
Selgitus:kustutatakse lisanditega segud 200892(uus koht neile 200897) , uus alamrubriik suhkrus
jõhvikatele jms

Alamrubriik 2009 80.
Alamrubriik on kustutatud ja asendatud:
„

-

muu puu- või köögivilja- või marjamahl:

2009 81 -- jõhvikamahl (Vaccinium macrocarpon, Vaccinium oxycoccos, Vaccinium
vitis-idaea)
2009 89 -- muud”.
Selgitus: uus alamrubriik jõhvikamahlale, muudele mahladele

Grupp 21.
Märkus 3.
Esimeses lauses on kustutatud tekst „köögiviljast või puuviljast” ja asendatud see
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tekstiga: „köögiviljast, puuviljast või pähklitest”.
Grupp 24.
Uus alamrubriigi märkus 1
Lisatud on pealkiri ja alamrubriigi märkus:
„Märkus alamrubriigi kohta
1.- Alamrubriigis 2403 11 tähistab „vesipiibu tubakas” vesipiibu suitsetamiseks
mõeldud tubakat, mis koosneb tubaka ja glütserooli segust, mis sisaldab või ei
sisalda aromaatseid õlisid ja ekstrakte, melassi või suhkrut ja on maitsestatud
puuviljadega või mitte. Sellesse alamrubriiki ei kuulu vesipiibus suitsetamiseks
mõeldud, tubakat mittesisaldavad tooted.”.
Alamrubriik 2403 10.
Alamrubriik on kustutatud ja asendatud:
„

- suitsetamistubakas, mis ei sisalda või sisaldab mis tahes vahekorras tubaka
aseaineid:

2403 11 -- selle grupi alamrubriigi märkuses 1 nimetatud vesipiibu tubakas
2403. 19 -- muud”.
Grupp 25.
Rubriik 2528 ja alamrubriigid 2528 10 ja 2528 90.
Rubriik ja alamrubriigid on kustutatud ja asendatud:
„25.28 2528.00 Looduslikud boraadid ning nende kontsentraadid (kaltsineeritud
või kaltsineerimata), v.a looduslikust soolalahusest eraldatud
boraadid; looduslik boorhape (sisaldab kuivmassina kuni 85 %
H3BO3).”.
Selgitus: kustutatakse alamrubriigid 252810 ja 252890- kaubanduse vähenemise tõttu Rubriigi 2528 tekst
ei muutu..

Grupp 27.
Alamrubriigi märkus 4.
Märkuses on kustutatud tekst “alamrubriik 2710 11” ja asendatud see tekstiga:
“alamrubriik 2710 12”.
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Selgitus: kergõlid ja preparaadid on nüüd alamrubriigis 271012( 271011 kustutatud).

Uus alamrubriigi märkus 5:
Lisada on uus alamrubriigi märkus 5:
„5.- Rubriigi 2710 alamrubriikides tähistatakse mõistega „biodiisel” kütusena
kasutatavaid rasvhapete monoalküülestreid, mis on valmistatus loomsetest või
taimsetest rasvadest või õlidest, taaskasutuses või mitte.”.
Selgitus:lisatud biodiisli definitsioon.

Alamrubriigid 2710 1 kuni 2710 19.
Alamrubriigid on kustutatud ja asendatud:
„

- naftaõlid ja bituminoossetest mineraalidest saadud õlid (v.a toorõlid) ja
mujal nimetamata preparaadid, mis sisaldavad põhikomponendina 70 %
massist ja rohkem naftaõlisid või bituminoossetest mineraalidest saadud
õlisid, mis on nende preparaatide põhikoostisosadeks, v.a biodiisel ja
õlijäätmed

2710 12 -- kergõlid ja preparaadid
2710 19 -- muud
2710 20 - naftaõlid ja bituminoossetest mineraalidest saadud õlid (v.a toorõlid) ja
mujal nimetamata preparaadid, mis sisaldavad põhikomponendina 70 %
massist ja rohkem naftaõlisid või bituminoossetest mineraalidest saadud
õlisid, mis on nende preparaatide põhikoostisosadeks, sisaldades biodiislit,
v.a õlijäätmed
Selgitus: biodiisel on rubriigis 2710 arvesse võetud.

Grupp 28.
Uus alamrubriigi märkus 1.
Lisatud on alamrubriigi märkus:
„Märkus alamrubriigi kohta.
1.- Alamrubriigis 2852 10 tähistab „keemiliselt määratud” elavhõbeda kõiki
orgaanilisi ja anorgaanilisi ühendeid, mis vastavad 28 grupi märkuse 1 punktide a)
kuni e) või 29 grupi märkuse 1 punktide a) kuni h) nõuetele.
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Rubriik 2852.
Rubriik on kustutatud ja asendatud:
„2852

Elavhõbeda anorgaanilised ja orgaanilised ühendid, keemiliselt
määratud või määramata, v.a amalgaamid.

2852 10 - keemiliselt määratud
2852 90 - muud”.
Selgitus: uued alamrubriigid rubriigile 2852.

Grupp 29.
Uus märkus 2 e).
Lisatud on märkus:
„e) Rubriiki 3002 kuuluvad immunoloogilised tooted.”.
Sellest tulenevalt muuta märkuse 2 punktid e) kuni k) punktideks f) kuni l).
Selgitus:täiendatud välistavat märkust2.

Alamrubriigid 2903 4 kuni 2903 69.
Alamrubriigid on kustutatud ja asendatud:
„

- atsükliliste süsivesinike halogeenderivaadid, mis sisaldavad vähemalt kahte
eri halogeeni:

2903 71 -- klorodifluorometaan
2903 72 -- diklorotrifluoroetaanid
2903 73 -- diklorofluoroetaanid
2903 74 -- klorodifluoroetaanid
2903 75 -- dikloropentafluoropropaanid
2903 76 -- bromoklorodifluorometaan, bromotrifluorometaan ja
dibromotetrafluoroetaanid
2903 77 -- muud, ainult fluori ja klooriga perhalogeenitud
2903 78 -- muud perhalogeenderivaadid
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2903 79 -- muud
- tsüklaan-, tsükleen- või tsükloterpeensüsivesinike halogeenderivaadid:
2903 81 -- 1,2,3,4,5,6-heksaklorotsükloheksaan (HCH (ISO)), k.a lindaan (ISO, INN)
2903 82 -- aldriin (ISO), klordaan (ISO) ja heptakloor (ISO)
2903 89 -- muud
- aromaatsete süsivesinike halogeenderivaadid:
2903 91 -- klorobenseen, o -diklorobenseen ja p-diklorobenseen
2903 92 -- heksaklorobenseen (ISO) ja DDT (ISO) [klofenotaan (INN), 1,1,1-trikloro2,2-bis(p-klorofenüül)etaan]
2903 99 -- muud”.
Uus alamrubriik 2908 92.
Lisatud on alamrubriik:
„2908 92 -- 4,6-dinitro-o-kresool (DNOC (ISO)) ja selle soolad”.
Alamrubriik 2912 30 on kustutatud.
Selgitus:kustutatud aldehüüdalkohol kaubanduse vähenemise tõttu. Lisatud alamrubriiki 29124.

Alamrubriik 2912 4.
Alamrubriik on kustutatud ja asendatud:
„

- aldehüüdalkoholid, aldehüüdeetrid, aldehüüdfenoolid ja aldehüüdid, millel
on ka muid hapnikku sisaldavaid funktsionaalrühmi:”.

Alamrubriik 2914 21 on kustutatud.
Selgitus:kustutatud kamperkaubanduse vähenemise tõttu..

Uus alamrubriik 2916 16.
Lisatud on alamrubriik:
„2916 16 -- binapakrüül (ISO)”.
Alamrubriik 2916 35 on kustutatud.
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Selgitus: kustutatud fenüüläädikhappe estrid kaubanduse vähenemise tõttu.

Alamrubriik 2916 36 on kustutatud.
Selgitus: kustutatud Binapakrüül.

Rubriik 2931.
Rubriik on kustutatud ja asendatud:
„2931

Elementorgaanilised ühendid.

2931 10 - tetrametüülplii ja tetraetüülplii
2931 20 - tributüültina ühendid
2931 90 - muud”.
Selgitus:uued alamrubriigid rubriigile 2931.

Alamrubriigid 2932 2 kuni 2932 29.
Alamrubriigid on kustutatud ja asendatud:
„2932 20 - laktoonid”.
Selgitus:kaubanduse vähenemise tõttu kustutatud alamrubriigid 29322 - 293229.

Alamrubriigid 2937 3 kuni 2937 40 on kustutatud.
Selgitus:kaubanduse vähenemise tõttu kustutatud alamrubriigid 2937 31, 293739 ja 293740.

Uus alamrubriik 2939 44.
Lisatud on alamrubriik:
„2939 44 -- norefedriin ja selle soolad”.
Grupp 30.
Uus märkus 1 b).
Lisatud on märkus:
„b) Tooted, mis on ette nähtud suitsetajate abistamiseks suitsetamisest loobumisel, nagu
tabletid, närimiskumm või plaastrid (transdermaalne süsteem) (rubriik 2106 või
3824);”.
Sellest tulenevalt muudetakse märkuse 1 punktid b) kuni g) punktideks c) kuni h).
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Märkus 2.
Märkus on kustutatud ja asendatud:
„2.- Rubriigis 3002 kohaldatatakse mõistet „immunoloogilised tooted” selliste peptiidide
ja valkude suhtes (v.a rubriiki 2937 kuuluvad kaubad), mis on otseselt kaasatud
immunoloogiliste protsesside reguleerimisse, nt monoklonaalsed antikehad (MAB),
antikehade fragmendid, antikehade konjugaadid ja antikehade fragmentide
konjugaadid, interleukiinid, interferoonid (IFN), kemokiinid ja teatavad tuumori
nekroosifaktorid (TNF), kasvufaktorid (GF), hematopoetiinid ja koloonia kasvu
stimuleerivad faktorid (GSF).”
Rubriik 3002.
Rubriigi tekst on kustutatud ja asendatud:
„3002

Inimveri; ravi, profülaktika või diagnostika otstarbeks ettevalmistatud
loomaveri; antiseerumid jm verefraktsioonid ning immunoloogilised
tooted, modifitseeritud või mitte, k.a need, mis on saadud
biotehnoloogiliste menetluste abil; vaktsiinid, toksiinid,
mikroorganismide kultuurid (v.a pärmid) jms tooted”.

Alamrubriik 3002 10.
Alamrubriik on kustutatud ja asendatud:
„3002 10 - antiseerumid jm verefraktsioonid ning immunoloogilised tooted,
modifitseeritud või mitte, k.a need, mis on saadud biotehnoloogiliste
menetluste abil“.
Grupp 37.
Alamrubriigid 3702 51 ja 3702 52.
Alamrubriigid on kustutatud ja asendatud:
„3702 52 -- laiusega kuni 16 mm”.
Selgitus:kaubanduse vähenemise tõttu kustutatud alamrubriik 370251 ja muudetud 370252, jättes välja
filmi pikkuse kriteeriumi, mis pole enam oluline.
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Alamrubriigid 3702 91 kuni 3702 95.
Alamrubriigid on kustutatud ja asendatud:
„3702 96 -- laiusega kuni 35 mm ja pikkusega kuni 30 m
3702 97 -- laiusega kuni 35 mm ja pikkusega üle 30 m
3702 98 -- laiusega üle 35 mm”.
Selgitus:kaubanduse vähenemise tõttu kustutatud alamrubriigid 370291- 370295. Võetud kasutusele
uued alamrubriigid, kus filmi laiuse kriteerium on piiratud väärtusega 35 mm (varem 16
mm).

Grupp 38.
Märkus 3 d).
Märkus on kustutatud ja asendatud:
„d)

jaemüügipakendis vahendid trafarettkirja parandamiseks ja muud
korrektuurivedelikud ja –lindid (v.a rubriiki 9612 kuuluvad) ning”.

Selgitus:lisatud korrektuurilindid.

Uus märkus 7.
Lisada märkus:
„7.- Rubriigis 3826 tähistatakse mõistega „biodiisel” kütusena kasutatavaid rasvhappe
monoalküülestreid, mis on valmistatud loomsetest või taimsetest rasvadest või
õlidest, taaskasutuses või mitte.”.
Selgitus:uus märkus biodiisli kohta rubriigis 3826 (uus rubriik).

Alamrubriigi märkus 1.
Alamrubriigi märkus on kustutatud ja asendatud:
„1.- Alamrubriiki 3808 50 kuuluvad ainult rubriigi 3808 kaubad, mis sisaldavad üht või
mitut järgmistest ainetest: aldriin (ISO); binapakrüül (ISO); kampekloor (ISO)
(toksafeen); kaptafool (ISO); klordaan (ISO) kloordimeform (ISO) klorobensülaat
(ISO) DDT (ISO) (klofenotaan (INN), 1,1,1-trikloro-2,2-bis(p-klorofenüül)etaan);
dieldriin (ISO, INN); 4,6-dinitro-o-kresool (DNOC (ISO)) ja selle soolad; dinoseeb
(ISO), selle soolad ja estrid; etüleendibromiid (ISO) (1,2-dibromoetaan);
etüleendikloriid (ISO) (1,2-dikloroetaan); fluoroatseetamiid (ISO); heptakloor
(ISO); heksaklorobenseen (ISO); 1,2,3,4,5,6-heksaklorotsükloheksaan (HCH
40

(ISO)), k.a lindaan (ISO, INN); elavhõbedaühendid; metamidofoss (ISO);
monokrotofoss (ISO); oksiraan (etüleenoksiid); paratioon (ISO); paratioonmetüül
(ISO) (metüülparatioon); pentaklorofenool (ISO), selle soolad ja estrid; fosfamidoon
(ISO); 2,4,5-T (ISO) (2,4,5-triklorofenoksüäädikhape), selle soolad ja estrid;
tributüültina ühendid.
Alamrubriiki 3808 50 kuuluvad ka pulbrilised pestitsiidivormid, mis sisaldavad
kombineeritult benomüüli (ISO), karbofuraani (ISO) ja tiraami (ISO).”.
Selgitus:täiendatud märkus, loe koos muudatusega 2931.

Uus rubriik 3826.
Lisatud on rubriik:
„3826 3826 00 Biodiisel ja selle segud, mis ei sisalda või sisaldavad alla 70%
massisti nafta- või bituminoossetest mineraalidest saadud õlisid”.
Selgitus:uus rubriik biodiislile, segus naftaõlidega või mitte. Loe koos 2710 muudatusega.

Grupp 41.
Alamrubriik 4101 20.
Kustutatud on tekst „terved nahad” ja asendatud see tekstiga: „terved nahad, laustmata”.
Grupp 42.
Uus märkus 1.
Lisatud on märkus:
“1.- Selles rubriigis kuulub mõiste „nahk” alla ka seemisnahk (sh rääs –
formaldehüüdpargiga), lakknahk, lamineeritud lakknahk ja metallitatud nahk.”.
Selgitus:uus naha definitsioon- lakknahk on ka nahk.

Alamrubriik 4202 11.
Kustutatud on tekst „nahast, komposiitnahast või lakknahast välispinnaga” ja asendatud
see tekstiga: „nahast või komposiitnahast välispinnaga”.
Alamrubriik 4202 21.
Kustutatud on tekst „nahast, komposiitnahast või lakknahast välispinnaga” ja asendatud
see tekstiga: „nahast või komposiitnahast välispinnaga”.
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Alamrubriik 4202 31.
Kustutatud on tekst „nahast, komposiitnahast või lakknahast välispinnaga” ja asendatud
see tekstiga: „nahast või komposiitnahast välispinnaga”.
Alamrubriik 4202 91.
Kustutatud on tekst „nahast, komposiitnahast või lakknahast välispinnaga” ja asendatud
see tekstiga: „nahast või komposiitnahast välispinnaga”.
Selgitus:muudatused rubriikide 420211, 420221, 420231 ja 420291 tektsi tulenevad naha definitsiooonist
(vt märkus 1).

Grupp 44
Uus alamrubriigi märkus 1.
Lisatud on alamrubriigi märkus:
„1.- Alamrubriigis 4401 31 tähistab mõiste „puitgraanulid” (e puitpelletid) puitu
mehaaniliselt töötleva tööstuse, mööblitööstuse või muu puidu ümbertöötlemise
kõrvalsaadusi nagu puitlaastud, saepuru ja pilpad, mis on aglomeeritud kas vahetult
pressides või lisades sideainet, mille kogus ei ületa 3 % massist. Graanulid (pelletid)
on silindrilise kujuga, läbimõõduga mitte üle 25 mm ja pikkusega mitte üle 100
mm.”.
Selgitus:lisatud puidpelletite mõiste selgitus.

Alamrubriik 4401 30.
Alamrubriik on kustutatud ja asendatud:
„

- saepuru ja puidujäätmed, aglomeeritud pakkudeks, brikettideks, graanuliteks
vms või aglomeerimata

4401 31 -- puitgraanulid e puitpelletid
4401 39 -- muud”.
Selgitus:lisatud alamrubriigid 440131 ja 440139.

Grupp 47
Alamrubriik 4706 93.
Alamrubriik on kustutatud ja asendatud:
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„4706 93 -- saadud mehaanilise ja keemilise menetluse kombineerimisel”.
Selgitus:teksti muudatus, varem „pooltselluloos“.

Grupp 48
Märkus 2 p).
Märkus on kustutatud ja asendatud:
„p) grupi 95 tooted (näiteks mänguasjad, mängud, spordiinventar); ja
q) grupi 96 tooted (näiteks nööbid, hügieenisidemed ja -tampoonid, mähkmed)”.
Selgitus:märkuse muudatus seoses uue rubriigi 9619 loomisega.

Alamrubriigi märkus 3.
Kustutatud on tekst „on saadud poolkeemilisel menetlusel” ja asendatud see tekstiga:
„on saadud mehaanilise ja keemilise menetluse kombineerimisel”.
Selgitus:sõnastuse muudatus, vt muudatust 470693.

Alamrubriigi märkus 4.
Kustutatud on tekst „on saadud poolkeemilisel menetlusel” ja asendatud see tekstiga:
„on saadud mehaanilise ja keemilise menetluse kombineerimisel”.
Selgitus:sõnastuse muudatus, vt muudatust 470693.

Alamrubriigid 4808 20 ja 4808 30.
Alamrubriigid on kustutatud ja asendatud:
„4808 40 - jõupaber, krepitud või kortsutatud, surutrükiga või surutrükita, perforeeritud
või perforeerimata”.
Selgitus:kaubavaheiuse vähenemise tõttu liidetud üheks alamrubriigiks.

Alamrubriik 4814 10 on kustutatud.
Selgitus:kustutatud kaubanduse vähenemise tõttu.

Rubriik 4818. Rubriigi tekst.
Kustutatud tekst „imikumähkmed, tampoonid,”.
Selgitus:rubriigi teksti muudatuse seoses uue rubriigi 9619 loomisega.
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Alamrubriik 4818 40 on kustutatud.
Selgitus:kustutatud (hügieenisidemed, tampoonid, imikumähkmed jms) seoses uue rubriigi 9619
loomisega.

XI Jaotis
Grupp 56
Märkus 1d)
Kustutatud sõna „ja“ märkuse 1d) lõpust.
Märkus 1e)
Kustutatud sõna märkuse 1e) lõpust „XIV või XV jaotis)“ ja asendatud „XIV või XV
jaotis)“; ja“.
Uus märkus 1f)
„f) hügieenisidemed ja –tampoonid, mähkmed jms rubriiki 9616 kuuluvad
hügieenitarbed“
Kustutatud alamrubriik 5601 10
Grupp 58
Alamrubriigid 5801 24 ja 5801 25
Kustutatud ja asendatud:
„5801 27—läbilõigatud lõimkarustusega“
Alamrubriigid 5801 34 ja 5801 35
Kustutatud ja asendatud:
„5801 37—läbilõigatud lõimkarustusega“
Grupp 61
Märkus 6a).
Kustutatud „siia kuuluvad ka mähkmed;“
Grupp 62
Märkus 4a).
Kustutatud „siia kuuluvad ka mähkmed;“
Kustutatud alamrubriik 6211 41
Grupp 63
Alamrubriigid 6306 9 kuni 6306 99
Kustutatud ja asendatud:
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„6306 90 – muud“
Grupp 64
Alamrubriigid 6406 9 kuni 6406 99
Kustutatud ja asendatud:
„6406 90 – muud“
Grupp 65
Rubriik 6505 9 ja alamrubriigid 6505 10 ja 6505 90
Kustutatud ja asendatud:
„6505 6505 00 Kübarad jm peakatted, silmkoelised või heegeldatud või valmistatud
pitsi, vildi vm riide ühest või mitmest tükist (kuid mitte ribadest), ka voodri või
kaunistustega; juuksevõrgud mis tahes materjalist, ka voodri või kaunistustega“
Grupp 68
Kustutatud alamrubriik 6811 83
Grupp 73
Alamrubriigid 7319 20 ja 7319 30
Kustutatud ja asendatud:
„7319 40- haaknõelad ja nööpnõelad“
Grupp 74
Alamrubriigid 7418 1 kuni 7418 19
Kustutatud ja asendatud:
„7418 10- laua-, köögi- jm majapidamistarbed ja nende osad; nõudepesunuustikud,
küürimis- või poleerimispadjakesed ja-kindad jms“
Grupp 76
Alamrubriigid 7615 1 kuni 7615 19
Kustutatud ja asendatud:
„7615 10- laua-, köögi- jm majapidamistarbed ja nende osad; nõudepesunuustikud,
küürimis- või poleerimispadjakesed ja-kindad jms“
Grupp 82
Kustutatud alamrubriik 8201 20
Alamrubriigid 8205 80 ja 8205 90
Kustutatud ja asendatud:
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„8205 90- Muud, k.a komplektid kahe või enama eelneva alamrubriigi toodetest“

XVI Jaotis
Grupp 84.
Märkus 2.
Viimane rida asendatud uue tekstiga:
Rubriiki 8424 ei kuulu:
a) Jugaprinterid (rubriik 8443;
b) Vesilõikeseadmed (rubriik 8456)

Alamrubriik 8425 3
Alamrubriigi tekstis on kustutatud „muud vintsid“ ja asendatud „vintsid“.

Alamrubriigid 8452 40 ja 8452 90.
Alamrubriik 8452 40 on kustutatud. Alamrubriik 8452 90 tekst on asendatud tekstiga:
8452 90 - mööbel, alused ja katted õmblusmasinatele ning nende osad; muud
õmblusmasinate osad

Rubriik 8456.
Uus rubriigi tekst (lisatud ;vesilõikeseadmed):
Seadmed mitmesuguste materjalide töötlemiseks osa materjali eemaldamise teel laservõi muu valgus- või kvantkiirguse, ultraheli, elektrilahenduse, elektrokeemiliste
menetluste, elektron-, ioonkiirguse või plasmakaare toimel; vesilõikeseadmed
Alamrubriigid 8479 7 kuni 8479 79.
Lisatud uued alamrubriigid :
– maabumissillad reisijatele:
8479 71 – – lennujaamades kasutatavad
8479 79 – – muud
Grupp 85.
Märkus 1 d). Uus sõnastus:
„meditsiini-, kirurgia-, hambaravivaakumseadmed (rubriik 9018); ja“

või

veterinaariateaduses

kasutatavat

tüüpi

46

Uued alamrubriigid 8507 50 ja 8507 60.
“8507 50 - nikkelmetallhüdriidakud
8507 60 - liitium-ioonakud ”.

Rubriik 8522.
Rubriigi tekstist on kustutatud “rubriikide 8519 – 8521 aparaatide juures”
asendatud “rubriikide 8519 või 8521 aparaatide juures”.

ja

Alamrubriik 8523 40.
Alamrubriik 8523 40 on kustutatud ja asendatud:.
“ – Optilised kandjad :
8523 41 -- salvestuseta
8523.49 -- muud”.

Alamrubriik 8540 12.
Uus alamrubriigi tekst “8540 12 -- monokromaatilise pildiga”.

Alamrubriigid 8540 40 ja 8540 50.
Alamrubriigid on kokku viidud alamrubriigiks 8540 40 ja uus tekst on :
“8540 40 - andme/graafikakuvarite torud, monokromaatilise pildiga;
andme/graafikakuvarite torud, värvipildiga, helenduva ekraanipunkti mõõtmetega
alla 0,4 mm

Alamrubriik 8540 72 on kustutatud.

XVII Jaotis.
Grupp 87.
Alamrubriigid 8714 11 – 8714 19.
Alamrubriigid on kustutatud ja moodustatud uus alamrubriik:
“8714 10 – mootorratastele (k.a mopeedidele)”.
XVIII Jaotis.
Grupp 90.
Alamrubriigid 9007 11 ja 9007 19.
Alamrubriigid on kustutatud ja moodustatud uus alamrubriik:
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“9007 10 - kaamerad”.
Alamrubriigid 9008 10 – 9008 40.
Alamrubriigid on kustutatud ja moodustatud uus alamrubriik:
“9008 50 – projektorid, suurendus- ja vähendusseadmed”.

Grupp 91.
Alamrubriigid 9109 11 ja 9109 19.
Alamrubriigid on kustutatud ja moodustatud uus alamrubriik:
“9109 10 – elektriga töötavad”.

Grupp 92.
Rubriigi 9205 uus tekst:
“9205 Puhk- ja muud õhkpillid (näiteks orelid, akordionid, klarnetid, trompetid,
torupillid), v.a laadaorelid ja leierkastid:“
XIX Jaotis.
Grupp 93.
Alamrubriigid 9301 11 ja 9301 19.
Alamrubriigid on kustutatud ja moodustatud uus alamrubriik:
“9301 10 – suurtükiväerelvad (nt suurtükid, haubitsad ja mortiirid)”.
Alamrubriigid 9305 21 ja 9305 29.
Alamrubriigid on kustutatud ja moodustatud uus alamrubriik:
“9305 20 – rubriigi 9303 haavli- ja vintpüssidele”.

XX Jaotis.
Grupp 94.
Märkus 1g).
Märkuse tekstist on kustutatud viited rubriikidele „8519 – 8521“ ja asendatud viitega
rubriikidele „8519 või 8521“.
Märkus 2 a).
Märkuse tekst on asendatud uue tekstiga :
“a) kapid, raamatukapid, muu riiulitega mööbel (k.a eraldi riiulid koos nende seinale
kinnitamiseks mõeldud tugedega) ja moodulmööbel”.
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Grupp 95.
Märkus 1 m).
Märkuse tekst on asendatud uue tekstiga :
“vedelikupumbad (rubriik 8413), seadmed vedelike või gaaside filtreerimiseks või
puhastamiseks (rubriik 8421), elektrimootorid (rubriik 8501), elektritransformaatorid
(rubriik 8504), plaadid, lindid, pooljuht-säilmäluseadmed, kiipkaardid ja muud heli- jms
infokandjad, kas salvestistega või ilma (rubriik 8523), raadiokaugjuhtimisseadmed
(rubriik 8526) ja juhtmeta infrapuna-kaugjuhtimispuldid (rubriik 8543);”
Uus alamrubriigi märkus 1.
„1. Alamrubriiki 9504 50 kuuluvad:
a) videomängukonsoolid, mida saab teleri, monitori või muu välise ekraani või pinna
abil kasutada, ja
b) videomängud, millel on oma ekraan, kas teisaldatav või mitte.
Sellesse alamrubriiki ei kuulu müntide, pangatähtede, pangakaartide, žetoonide vm
maksevahenditega käitatavad videomängude konsoolid ja seadmed (alamrubriik 9504
30).”

Rubriik 9504.
Uus rubriigi 9504 tekst:
“Videomängukonsoolid ja -masinad, vahendid laua- jm meelelahutusmängudeks, mida
mängitakse kinnistes ruumides, k.a piljardilauad, kasiinode mängulauad, keegliradade
automaatseadmed:”
Rubriigis 9504 on kustutatud alamrubriik 9504 10 ja lisatud uus alamrubriik
9504 50:
“9504.50 - videomängukonsoolid ja -masinad, v.a rubriiki 9504 30 kuuluvad tooted“
Grupp 96.
Alamrubriigid 9608 31- 9608 39.
Alamrubriigid on kustutatud ja moodustatud uus alamrubriik:
“9608 30 - täitesulepead, stilograafid jms ”.
Uus alamrubriik 9619.
“9619 00 Hügieenisidemed ja -tampoonid, imikumähkmed jms tooted, mis tahes
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materjalist:“
Selgitus: (Varasemalt (kuni 01.01.2012 ) kuulusid need tooted klassifitseerimisele vastavalt
valmistusmaterjalidele HSkoodidega:

*ex3926 20
ex3926 90
4818 40
5601 10
ex6108 21
ex6108 22
ex6108 29
ex6111 20
ex6111 30
ex6111 90
ex6113 00
ex6208 91
ex6208 92
ex6208 99
ex6209 20
ex6209 30
ex6209 90
ex6210 50
ex6307 90)

*ex kaubakoodi ees tähendab, et need kaubakoodid hõlmasid ka muid tooteid peale
ülalnimetatute.
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