SJVFS 2000:99
Saknr T 52
Bilaga 5
DEL A. VÄXTER M.M. MED URSPRUNG I EU, SOM SKALL
ÅTFÖLJAS AV VÄXTPASS VID FÖRFLYTTNING INOM UNIONEN
Avsnitt I. Växter m.m., som är potentiella bärare av växtskadegörare
relevanta för hela unionen
1. Växter m.m.
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KN-nr

Beskrivning

ur 0602 10,
ur 0602 20 90,
ur 0602 90

1.1 Växter avsedda för plantering, andra än fröer, av
släkten Chaenomeles Lindl., rosenkvitten, Cotoneaster
Ehrh., oxbär, Crataegus L., hagtorn, Cydonia Mill.,
kvitten, Eriobotrya Lindl., japansk mispel, Malus Mill.,
apel, Mespilus L., mispel, Prunus L., plommon m.fl.,
andra än Prunus laurocerasus L., lagerhägg, och
Prunus lusitanica L., Pyracantha Roem., eldtorn,
Pyrus L., päron, Sorbus L., rönn och oxel, (utom
Sorbus intermedia (Ehrh.) Pers., svensk oxel) och
Stranvaesia Lindl., lagermispel (SJVFS 1998:45)

ur 0602 10 90,
ur 0602 90 30,
ur 0602 90 51

1.2 Växter av Beta vulgaris L., sockerbeta m.fl., och
Humulus lupulus L., humle, avsedda för plantering,
andra än fröer (SJVFS 1996:56)

ur 0601 10 90,
ur 0602 90 30,
0701 10 00

1.3 Växter av stolon- och knölbildande arter av Solanum L., potatisarter, eller deras hybrider, avsedda för
plantering (SJVFS 1996:56)

ur 0602 10 90,
ur 0602 20 90

1.4 Växter av Fortunella Swingle, dvärgapelsin, Poncirus Raf., citrontörne, och deras hybrider, och Vitis L.,
vinranka, andra än frukter och fröer

ur 0602 10 90,
ur 0602 20 90

1.5 Utan att det påverkar tillämpningen av bilaga 5 del
A avsnitt I punkt 1.6, växter av Citrus L., citrus, och
deras hybrider, andra än frukter och fröer

0805

1.6 Frukt av Citrus L. citrus, Fortunella Swingle,
dvärgapelsin, Poncirus Raf., citrontörne, och deras
hybrider, med löv och fruktskaft (SJVFS 1996:6)
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1.7 Trä, som
(a) har erhållits helt eller delvis från ett av följande
släkten:
- Castanea Mill., kastanj, utom barkat virke,
- Platanus L., platan, inbegripet virke som inte har kvar
sin naturligt rundade form,
och
(b) som är hänförligt till följande beskrivningar fastställda i tulltaxan, TFH I:1
ur 4401 10

Brännved i form av stockar, kubbar, vedträn, kvistar,
risknippen e.d.

ur 4401 22

Trä i form av flis eller spån

ur 4401 30

Sågspån och annat träavfall, inte agglomererat till
vedträn, briketter, pelletar eller liknande former

ur 4403 99

Virke, obearbetat, barkat, befriat från splintved eller
bilat eller grovt sågat på två eller fyra sidor,
- annat än målat, betsat eller behandlat med kreosot
eller annat konserveringsmedel,
- annat än av Pinopsida, barrväxter, Quercus L., ek,
Fagus L., bok

ur 4404 20

Tunnbandsvidjor av trä, kluvna störar, pålar och störar
av trä, tillspetsade men inte sågade i längdriktningen,
- av annat än av Pinopsida, barrväxter

ur 4406 10

Järnvägs- och spårvägssliprar av trä,
- oimpregnerade

ur 4407 99

Virke, sågat eller kluvet i längdriktningen eller skuret
eller svarvat, annat än hyvlat, slipat eller fingerskarvat,
med en tjocklek av mer än 6 mm, särskilt bjälkar,
plankor, barkkantat timmer, skivor och ribbor:
- av annat än av Pinopsida, barrväxter, tropiska träslag,
Quercus L., ek, eller Fagus L., bok

ur 1404 10 00

1.8 Lös bark av Castanea Mill., kastanj
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2. Växter m.m. framställda av auktoriserade företag för försäljning till den
yrkesmässiga växtodlingen, andra än växter m.m. som är färdiga för
försäljning till slutlig konsument och som av medlemsstatens ansvariga
officiella organ intygas vara producerade isolerade från andra produkter.
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KN-nr

Beskrivning

ur 0602 10,
ur 0602 20,
ur 0602 90

2.1 Växter avsedda för plantering, andra än fröer, av
släkten och arter av Abies Mill., ädelgran, Apium graveolens L., selleri, Argyranthemum Webb., marguerit,
Aster L., aster, Brassica L., kål m.fl., Castanea Mill.,
kastanj, Cucumis L., gurka m.fl., Dendranthema (DC)
Des Moul., krysantemum m.fl., Dianthus L., nejlika, och
hybrider, Exacum Willd., blåöga, Fragaria L.,
jordgubbe m.fl., Gerbera Cass., gerbera, Gypsophila
L., slöjblomma, alla sorter av New Guinea hybrider av
Impatiens L., balsamin, Lactuca L., sallat m.fl., Larix
Mill., lärk, Leucanthemum L., prästkrage m.fl., Lupinus
L., lupin, Pelargonium l'Herit. ex Ait., pelargon m.fl.,
Picea A. Dietr., gran, Pinus L., tall, Platanus L., platan,
Populus L., asp m.fl., Prunus laurocerasus L.,
lagerhägg,, Prunus lusitanica L., Pseudotsuga Carr.,
douglasgran, Quercus L., ek, Rubus L., hallon m.fl.,
Spinacea L., spenat, Tanacetum L., renfana, Tsuga
Carr., hemlock, Verbena L., verbena (SJVFS 1998:45)

ur 0601 10 90,
ur 0602

2.2 Växter av Solanaceae, potatisväxter, andra än
växter som anges i punkt 1.3, avsedda för plantering,
andra än fröer.

ur 0602 20,
ur 0602 90

2.3 Växter av Araceae, kallaväxter, Marantaceae,
strimbladsväxter, Musaceae, bananväxter, Persea Mill.,
avokado, och Strelitziaceae, papegojblommor, rotade
eller med odlingssubstrat. (SJVFS 1996:56)

0703 10,
ur 0703 90 00,
ur 1209 91 90

2.4 Fröer och lökar av Allium ascalonicum L., schalottenlök, Allium cepa L., matlök, och Allium schoenoprasum L., gräslök, avsedda för plantering, och växter
av Allium porrum L., purjolök, avsedda för plantering.
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0601 10 10,
0601 10 20,
0601 10 30,
0601 10 40,
ur 0601 10 90,
0601 20 30

3. Lökar och rotknölar avsedda för plantering framställda av auktoriserade företag för försäljning till den
yrkesmässiga växtodlingen, andra än växter m.m. som
är färdiga för försäljning till slutlig konsument och som
av medlemsstatens ansvariga officiella organ intygas
vara producerade isolerade från andra produkter av
Camassia Lindl., stjärnhyacint, Chionodoxa Boiss.,
vårstjärna, Crocus flavus Weston 'Golden Yellow',
gullkrokus, Galanthus L., snödroppe, Galtonia
candicans (Baker) Decne, kaphyacint, miniatyrsorter
och deras hybrider av Gladiolus Tourn. ex L.,
gladiolus, bl.a. Gladiolus callianthus Marais, Gladiolus colvillei Sweet, Gladiolus nanus hort., Gladiolus
ramosus hort. och Gladiolus tubergenii hort., Hyacinthus L., hyacint, Iris L., iris, Ismene Herbert, narcisslilja, Muscari Miller, pärlhyacint, Narcissus L.,
påsklilja m.fl., Ornithogalum L., stjärnlök m.fl.,
Puschkinia Adams, porslinshyacint, Scilla L.,
blåstjärna, Tigridia Juss., påfågelslilja, och Tulipa L.,
tulpan.
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Avsnitt II. Växter m.m., som är potentiella bärare av växtskadegörare
relevanta för vissa skyddade zoner
Utan att det påverkar tillämpningen av avsnitt I.
1. Växter m.m.
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KN-nr

Beskrivning

ur 0602 99,
0604 91 10,
ur 0604 91 90,
ur 0604 99,
ur 0602 10 90

1.1 Växter av Abies Mill., ädelgran, Larix Mill., lärk,
Picea A. Dietr., gran, Pinus L., tall, Pseudotsuga Carr.,
douglasgran (SJVFS 1996:69)

ur 0602 90

1.2 Växter avsedda för plantering, andra än fröer, av
Populus L., asp m.fl., och Beta vulgaris L., sockerbeta
m.fl. (SJVFS 1996:56)

ur 0602 10 90
ur 0602 20,
ur 0602 99,
ur 0602 99 45,
ur 0602 99 49,
ur 0604 91,
ur 0604 99

1.3 Växter, andra än frukter och fröer, av Chaenomeles
Lindl., rosenkvitten, Cotoneaster Ehrh., oxbär,
Crataegus L., hagtorn, Cydonia Mill., kvitten, Eriobotrya Lindl., japansk mispel, Eucalyptus l’Herit.,
eukalyptus, Malus Mill., apel, Mespilus L., mispel,
Pyracantha Roem, eldtorn, Pyrus L., päron, Sorbus L.,
rönn och oxel, (utom Sorbus intermedia (Ehrh.) Pers.,
svensk oxel), Stranvaesia Lindl., lagermispel (SJVFS
1996:69)

ur 0602

1.4 Levande pollen för pollinering av Chaenomeles
Lindl., rosenkvitten, Cotoneaster Ehrh., oxbär, Crataegus L., hagtorn, Cydonia Mill., kvitten, Eriobotrya
Lindl., japansk mispel, Malus Mill., apel, Mespilus L.,
mispel, Pyracantha Roem, eldtorn, Pyrus L., päron,
Sorbus L., rönn och oxel, (utom Sorbus intermedia
(Ehrh.) Pers., svensk oxel), Stranvaesia Lindl., lagermispel

0701 10

1.5 Knölar av Solanum tuberosum L., potatis, avsedda
för plantering.

1212 91 80,
ur 1214 90 10

1.6 Växter av Beta vulgaris L., sockerbeta m.fl., avsedda till djurfoder eller för industriell bearbetning.
(SJVFS 1996:56)
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ur 2303 20,
ur 2303 30,
ur 2530 90 95

1.7 Jord och osteriliserat avfall av Beta vulgaris L.,
sockerbeta m.fl. (SJVFS 1996:56)

0713 33 10,
1207 20,
1209 11 00,
1209 19 00,

1.8 Fröer av Beta vulgaris L., sockerbeta m.fl.,
Dolichos Jacq., Gossypium L., bomull, Phaseolus vulgaris L., böna

1207 20

1.9 Frukter (bollar) av Gossypium L., bomull, och
orensad bomull (SJVFS 1996:69)
1.10 Trä, som
(a) har erhållits helt eller delvis från Pinopsida, barrväxter, utom barkat virke,
och
(b) som är hänförligt till följande beskrivningar fastställda i tulltaxan, TFH I:1.

4401 10

Brännved i form av stockar, kubbar, vedträn, kvistar,
risknippen e.d.

4401 21

Trä i form av flis eller spån

ur 4401 30

Sågspån och annat träavfall, inte agglomererat till
vedträn, briketter, pelletar eller liknande former

ur 4403 20

Virke, obearbetat, inte barkat eller befriat från splintved
eller bilat eller grovt sågat på två eller fyra sidor,
- annat än målat, betsat eller behandlat med kreosot
eller annat konserveringsmedel

ur 4404 10

Tunnbandsvidjor av trä, kluvna störar, pålar och störar
av trä, tillspetsade men inte sågade i längdriktningen

4406 10

Järnvägs- och spårvägssliprar av trä:
- oimpregnerade

ur 4407 10

Virke, sågat eller kluvet i längdriktningen eller skuret
eller svarvat, annat än hyvlat, slipat eller fingerskarvat,
med en tjocklek av mer än 6 mm, särskilt bjälkar,
plankor, barkkantat timmer, skivor och ribbor
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ur 4415 10

Packlådor, förpackningsaskar och tunnor

ur 4415 20

Lastpallar, pallboxar och liknande anordningar:
- andra än lastpallar och pallboxar, som uppfyller den
fastställda standarden för 'UIC-pallar' och är märkta
därefter.

ur 1404 10 00,
ur 1404 90 00

1.11 Lös bark av Pinopsida, barrväxter.

2. Växter m.m. framställda av auktoriserade företag för försäljning till den
yrkesmässiga växtodlingen, andra än växter m.m. som är färdiga för
försäljning till slutlig konsument och som av medlemsstatens ansvariga
officiella organ intygas vara producerade isolerade från andra produkter.
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KN-nr

Beskrivning

ur 0601 10 90,
ur 0601 20 90,
ur 0602 10 90,
ur 0602 90 00

2.1 Växter av Begonia L., begonia, avsedda för plantering, andra än fröer, rotknölar och jordstammar, och
växter av Euphorbia pulcherrima Willd., julstjärna,
avsedda för plantering, andra än fröer. (SJVFS
1998:45)
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DEL B. VÄXTER M.M. MED URSPRUNG UTANFÖR EU, SOM SKALL
ÅTFÖLJAS AV SUNDHETSINTYG VID INFÖRSEL
Avsnitt I. Växter m.m., som är potentiella bärare av växtskadegörare
relevanta för hela unionen
KN-nr

Beskrivning

ur 0601, ur 0602

1a. Växter avsedda för plantering, andra än fröer
(SJVFS 1998:45)

ur 1001, ur 1002,
ur 1003, ur 1004,
ur 1005 10,
ur 1006 10 10,
ur 1007, ur 1008,
ur 1205, ur 1207,
ur 1209

1b. Fröer av Brassicaceae, korsblommiga, Poaceae,
gräs, Trifolium L., klöver;
med ursprung i Argentina, Australien, Bolivia, Chile,
Nya Zeeland, Uruguay

0713 32 10,
0713 33 10,
ur 0713 39 10,
1005 10,
1006 10 10,
1206 00 10, ur 1209,
1212 30

1c. Fröer av Capsicum L., paprika, Helianthus annuus
L., solros, Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex
Farw., tomat, Medicago sativa L., blålusern, Prunus L.,
plommon m.fl., Rubus L., hallon m.fl., Oryza L., ris, Zea
mays L., majs, Allium ascalonicum L., schalottenlök,
Allium cepa L., matlök, Allium porrum L., purjolök,
Allium schoenoprasum L., gräslök, Phaseolus L., böna

ur 1001,
ur 1002,
ur 1008 90 10

1d. Fröer av Triticum L., vete, Secale L., råg, och X
Triticosecale, rågvete, med ursprung i Afghanistan,
Indien, Irak, Mexiko, Nepal, Pakistan och USA (SJVFS
1997:17)

ur 0602 10 90,
ur 0602 20 90,
ur 0602 90,
ur 0603 10,
ur 0604 91,
ur 1404 10 00,
ur 1404 90 00

2. Delar av växter, andra än frukter och fröer, av
- Castanea Mill., kastanj, Dendranthema (DC.) Des
Moul., krysantemum m.fl., Dianthus L., nejlika,
Pelargonium l'Herit ex Ait., pelargon m.fl., Phoenix L.,
dadelpalm, Populus L., asp m.fl., Quercus L., ek;
- Pinopsida, barrväxter;
- Acer saccharum Marsh., sockerlönn, med ursprung i
nordamerikanska länder;
- Prunus L., plommon m.fl., med ursprung i ickeeuropeiska länder. (SJVFS 1996:56)
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ur 0804 50,
ur 0805,
ur 0808
ur 0809,
0810 30,
0810 40,
ur 0810 90 00,
ur 0907

3. Frukter av
- Citrus L., citrus, Fortunella Swingle, dvärgapelsin,
Poncirus Raf., citrontörne, och deras hybrider,
- Annona L., cherimoya, Cydonia Mill., kvitten,
Diospyros L., kaki, Malus Mill., apel, Mangifera L.,
mango, Passiflora L., passionsfrukt, Prunus L.,
plommon m.fl., Psidium L., guava, Pyrus L., päron,
Ribes L., vinbär m.fl., Syzygium Gaernt., kryddnejlika,
Vaccinium L., lingon m.fl., med ursprung i ickeeuropeiska länder (SJVFS 1995:154)

0701

4. Knölar av Solanum tuberosum L., potatis

ur 1404 10,
ur 1404 90

5. Lös bark av
- Pinopsida, barrväxter,
- Acer saccharum Marsh., sockerlönn, Populus L., asp
m.fl., Quercus L., ek, utom Quercus suber L., korkek
6. Trä, som
(a) har erhållits helt eller delvis från följande ordning,
släkten eller arter:
- Castanea Mill., kastanj,
- Castanea Mill., kastanj, Quercus L., ek, inbegripet
virke som inte har kvar sin naturligt rundade form, med
ursprung i nordamerikanska länder,
- Platanus L., platan, inbegripet virke som inte har kvar
sin naturligt rundade form,
- Pinopsida, barrväxter, med ursprung i icke-europeiska
länder, inbegripet virke som inte har kvar sin naturligt
rundade form,
- Populus L., asp m.fl., med ursprung i länder på den
amerikanska kontinenten,
- Acer saccharum Marsh., sockerlönn, inbegripet virke
som inte har kvar sin naturligt rundade form, med ursprung i nordamerikanska länder,
och
(b) som är hänförligt till följande beskrivningar fastställda i tulltaxan, TFH I:1.

ur 4401 10
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Brännved i form av stockar, kubbar, vedträn, kvistar,
risknippen e.d.

SJVFS 2000:99
Saknr T 52
ur 4401 21

Trä i form av flis eller spån:
- av Pinopsida, barrväxter

ur 4401 22

Trä i form av flis eller spån
- av annat än av Pinopsida, barrväxter

ur 4401 30

Sågspån och annat träavfall, inte agglomererat till
vedträn, briketter, pelletar eller liknande former

ur 4403 20

Virke, obearbetat, barkat, befriat från splintved eller
bilat eller grovt sågat på två eller fyra sidor,
- annat än målat, betsat eller behandlat med kreosot
eller annat konserveringsmedel,
- av Pinopsida, barrväxter

ur 4403 91

Virke, obearbetat, barkat, befriat från splintved eller
bilat eller grovt sågat på två eller fyra sidor,
- annat än målat, betsat eller behandlat med kreosot
eller annat konserveringsmedel,
- av Quercus L., ek

ur 4403 99

Virke, obearbetat, barkat, befriat från splintved eller
bilat eller grovt sågat på två eller fyra sidor,
- annat än målat, betsat eller behandlat med kreosot
eller annat konserveringsmedel,
- av annat än av Pinopsida, barrväxter, Quercus L., ek,
Fagus L., bok

ur 4404 10

Tunnbandsvidjor av trä, kluvna störar, pålar och störar
av trä, tillspetsade men inte sågade i längdriktningen,
- av Pinopsida, barrväxter

ur 4404 20

Tunnbandsvidjor av trä, kluvna störar, pålar och störar
av trä, tillspetsade men inte sågade i längdriktningen,
- av annat än av Pinopsida, barrväxter

ur 4406 10

Järnvägs- och spårvägssliprar av trä,
- oimpregnerade

ur 4407 10

Virke, sågat eller kluvet i längdriktningen eller skuret
eller svarvat, annat än hyvlat, slipat eller fingerskarvat,
med en tjocklek av mer än 6 mm, särskilt bjälkar,
plankor, barkkantat timmer, skivor och ribbor,
- av Pinopsida, barrväxter
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ur 4407 91

Virke, sågat eller kluvet i längdriktningen eller skuret
eller svarvat, annat än hyvlat, slipat eller fingerskarvat,
med en tjocklek av mer än 6 mm, särskilt bjälkar,
plankor, barkkantat timmer, skivor och ribbor,
- av Quercus L., ek

ur 4407 99

Virke, sågat eller kluvet i längdriktningen eller skuret
eller svarvat, annat än hyvlat, slipat eller fingerskarvat,
med en tjocklek av mer än 6 mm, särskilt bjälkar,
plankor, barkkantat timmer, skivor och ribbor,
- av annat än av Pinopsida, barrväxter, tropiska träslag,
Quercus L., ek, Fagus L., bok

ur 4415 10

Packlådor, förpackningsaskar och tunnor av trä, med
ursprung i icke-europeiska länder

ur 4415 20

Lastpallar, pallboxar och liknande anordningar av trä,
med ursprung i icke-europeiska länder

ur 4416 00

Tunnor av trä, inbegripet tunnstav, av Quercus L., ek

ur 9406 00 10

Monterade eller monteringsfärdiga byggnader av trä,
med ursprung i Japan, Kanada, Kina, Korea, Taiwan
eller USA (SJVFS 1996:56)

Lastpallar och pallboxar (ur KN-nr 4415 20) är undantagna såvitt de
uppfyller den fastställda standarden för "UIC-pallar" och är märkta därefter.
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KN-nr

Beskrivning

ur 2530 90 80

7. (a) Jord och odlingssubstrat i sig, som helt eller
delvis består av jord eller fasta organiska ämnen som
växtdelar, humus, inbegripet torv eller bark, annat än
som helt består av torv;
7. (b) Jord eller odlingssubstrat, som medföljer växter,
som helt eller delvis består av ämnen angivna i (a) eller
helt eller delvis av torv eller av fasta oorganiska ämnen
avsedda för att hålla växter vid liv, med ursprung i
Turkiet, Vitryssland, Estland, Lettland, Litauen,
Moldavien, Ryssland, Ukraina, och i icke-europeiska
länder, andra än Cypern, Egypten, Israel, Libyen,
Malta, Marocko, Tunisien. (SJVFS 1995:154)

ur 2530 90 80

ur 1001,
ur 1002,
ur 1008 90 10

8. Spannmål av Triticum L., vete, Secale L., råg, och X
Triticosecale, rågvete, med ursprung i Afghanistan,
Indien, Irak, Mexiko, Nepal, Pakistan och USA (SJVFS
1997:17)

141

SJVFS 2000:99
Saknr T 52

Avsnitt II. Växter m.m., som är potentiella bärare av växtskadegörare
relevanta för vissa skyddade zoner
Utan att det påverkar tillämpningen av avsnitt I.

142

KN-nr

Beskrivning

1212 91,
ur 1214 90 10

1. Växter av Beta vulgaris L., sockerbeta m.fl., avsedda
till djurfoder eller för industriell bearbetning.

ur 2303 20,
ur 2303 30,
ur 2530 90 95

2. Jord och osteriliserat avfall av Beta vulgaris L.,
sockerbeta m.fl. (SJVFS 1996:56)

ur 0602

3. Levande pollen för pollinering av Chaenomeles
Lindl., rosenkvitten, Cotoneaster Ehrh., oxbär, Crataegus L., hagtorn, Cydonia Mill., kvitten, Eriobotrya
Lindl., japansk mispel, Malus Mill., apel, Mespilus L.,
mispel, Pyracantha Roem, eldtorn, Pyrus L., päron,
Sorbus L., rönn och oxel, (utom Sorbus intermedia
(Ehrh.) Pers., svensk oxel), Stranvaesia Lindl.,
lagermispel

ur 0602 10,
ur 0602 20 91,
ur 0602 20 99,
ur 0602 90,
0603 10,
ur 0604 91 90

4. Delar av växter, andra än frukter och fröer, av
Chaenomeles Lindl., rosenkvitten, Cotoneaster Ehrh.,
oxbär, Crataegus L., hagtorn, Cydonia Mill., kvitten,
Eriobotrya Lindl., japansk mispel, Malus Mill., apel,
Mespilus L., mispel, Pyracantha Roem, eldtorn, Pyrus
L., päron, Sorbus L., rönn och oxel, (utom Sorbus
intermedia (Ehrh.) Pers., svensk oxel), Stranvaesia
Lindl., lagermispel (SJVFS 1996:56)

0713 33 10,
1209 11 00,
1209 19 00,
ur 1209 99 99

5. Fröer av Beta vulgaris L., sockerbeta m.fl., Dolichos
Jacq., Mangifera L., mango, Phaseolus vulgaris L.,
böna

1207 20

6. Fröer och frukter (bollar) av Gossypium L., bomull,
och orensad bomull (SJVFS 1996:69)

SJVFS 2000:99
Saknr T 52
7. Trä, som
(a) har erhållits helt eller delvis från Pinopsida, barrväxter, med ursprung i europeiska länder,
och
(b) som är hänförligt till följande beskrivningar fastställda i tulltaxan, TFH I:1.
KN-nr

Beskrivning

ur 4401 10

Brännved i form av stockar, kubbar, vedträn, kvistar,
risknippen e.d. (SJVFS 1996:56)

4401 21

Trä i form av flis eller spån

ur 4401 30

Sågspån och annat träavfall, inte agglomererat till
vedträn, briketter, pelletar eller liknande former

4403 20

Virke, obearbetat, barkat, befriat från splintved eller
bilat eller grovt sågat på två eller fyra sidor,
- annat än målat, betsat eller behandlat med kreosot
eller annat konserveringsmedel

ur 4404 10

Tunnbandsvidjor av trä, kluvna störar, pålar och störar
av trä, tillspetsade men inte sågade i längdriktningen

ur 4406 10

Järnvägs- och spårvägssliprar av trä,
- oimpregnerade (SJVFS 1996:56)

ur 4407 10

Virke, sågat eller kluvet i längdriktningen eller skuret
eller svarvat, annat än hyvlat, slipat eller fingerskarvat,
med en tjocklek av mer än 6 mm, särskilt bjälkar,
plankor, barkkantat timmer, skivor och ribbor

ur 4415 10

Packlådor, förpackningsaskar och tunnor

ur 4415 20

Lastpallar, pallboxar och liknande anordningar

Lastpallar och pallboxar (ur KN-nr 4415 20) är undantagna såvitt de
uppfyller den fastställda standarden för "UIC-pallar" och är märkta därefter.

143

SJVFS 2000:99
Saknr T 52

144

KN-nr

Beskrivning

ur 0602 10 90,
ur 0602 90 41,
ur 0604 91,
ur 0604 99

8. Delar av växter av Eucalyptus l’Herit., eukalyptus
(SJVFS 1996:69)

