Svensk författningssamling
Förordning
om ändring i förordningen (2008:245) om kemiska
produkter och biotekniska organismer
Utfärdad den 28 juni 2018
Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2008:245) om kemiska
produkter och biotekniska organismer1
dels att 16–22 §§ ska upphöra att gälla,
dels att rubriken närmast före 16 § ska utgå,
dels att 1 och 2 §§ och bilagan till förordningen ska ha följande lydelse.
1 §2 Denna förordning är meddelad med stöd av
– 14 kap. 8 § miljöbalken i fråga om 7–14 §§, 23 § första stycket 4 och
andra stycket, 25 § första stycket 1, 7–9, 11–13 och andra stycket, 26 § första
stycket 3 och andra stycket samt 27–30 b §§,
– 14 kap. 11 § miljöbalken i fråga om 3 och 4 §§, 23 § första stycket 2
och 3, 25 § första stycket 5 och 26 § första stycket 2,
– 14 kap. 12 § miljöbalken i fråga om 5 §, 23 § första stycket 1 samt 26 §
första stycket 1 och andra stycket,
– 14 kap. 13 § miljöbalken i fråga om 6 §, 25 § första stycket 6 och 10
samt 28–30 a §§, och
– 8 kap. 7 § regeringsformen i fråga om övriga bestämmelser.
2 §3 I denna förordning avses med
släppa ut på marknaden: tillhandahålla eller göra tillgänglig för någon
annan, och
särskilt farlig kemisk produkt: en kemisk produkt som enligt föreskrifter
som Kemikalieinspektionen har meddelat med stöd av 25 § ska anses som
särskilt farlig från hälso- eller miljöskyddssynpunkt.
Övriga termer och uttryck i denna förordning har samma betydelse som i
14 kap. miljöbalken.
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Förteckning över varuslag

1302 Växtsafter och växtextrakter; registreringsplikten omfattar endast:
1302 11 Opium.
1302 14 Växtsafter och växtextrakter av efedra.
1302 19 Andra växtsafter och växtextrakter än lakritsextrakt och humleextrakt.

2811 Andra oorganiska syror och andra oorganiska syreföreningar av
ickemetaller enligt följande:
2811 11 Vätefluorid (fluorvätesyra).
2811 12 Vätecyanid (blåsyra).
2811 19 Andra oorganiska syror (utom vätefluorid och vätecyanid).
2811 21 Koldioxid (kolsyra).
2811 22 Kiseldioxid.
2811 29 Andra oorganiska syreföreningar av ickemetaller (utom syror,
koldioxid eller kiseldioxid).
2812 Halogenider och halogenidoxider av ickemetaller enligt följande:
2812 11 Karbonyldiklorid (fosgen).
2812 12 Fosforoxiklorid.
2812 13 Fosfortriklorid.
2812 14 Fosforpentaklorid.
2812 15 Svavelmonoklorid.
2812 16 Svaveldiklorid.
2812 17 Tionylklorid.
2812 19 Andra klorider och kloridoxider.
2812 90 Andra halogenider och halogenoxider av ickemetaller än klorider och kloridoxider.

2846 Oorganiska och organiska föreningar av sällsynta jordartsmetaller,
yttrium eller skandium eller av blandningar av dessa metaller, enligt följande:
2846 10 Ceriumföreningar.
2846 90 Andra föreningar av sällsynta jordartsmetaller, yttrium eller
skandium än de av cerium.
2847 Hydrogenperoxid (väteperoxid), även i fast form (i förening med
karbamid).
2849 Karbider, även inte kemiskt definierade, enligt följande:
2849 10 Kalciumkarbid.
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Senaste lydelse 2014:255.
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2850 Hydrider, nitrider, azider, silicider och borider, även inte kemiskt
definierade, med undantag av sådana föreningar som även utgör karbider
enligt nr 2849.
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2852 Oorganiska och organiska föreningar av kvicksilver, även kemiskt
definierade, med undantag av amalgamer.
2853 Fosfider, även inte kemiskt definierade, med undantag av järnfosfid
(fosforjärn); andra oorganiska föreningar (inbegripet destillerat vatten och
ledningsförmågevatten samt vatten av motsvarande renhetsgrad); flytande
luft (även med ädelgaserna avlägsnade); komprimerad luft; amalgamer, med
undantag av amalgamer av ädla metaller.
Registreringsplikten omfattar dock inte destillerat vatten och ledningsförmågevatten samt vatten av motsvarande renhetsgrad.
2901

Acykliska kolväten enligt följande:

2903

Halogenderivat av kolväten enligt följande:

2903 82 Aldrin (ISO), klordan (ISO) och heptaklor (ISO).
2903 83 Mirex (ISO).
2903 89 Andra halogenderivat av cyklaner, cyklener och cykloterpener
än 1,2,3,4,5,6-hexaklorcyklohexan, aldrin, klordan, heptaklor eller mirex.
2903 91 Klorbensen, o-diklorbensen och p-diklorbensen.
2903 92 Hexaklorbensen (ISO) och DDT (ISO) [klofenotan (INN),
1,1,1-triklor-2,2bis(p-klorfenyl)etan].
2903 93 Pentaklorbensen (ISO).
2903 94 Hexabromobifenyler.
2903 99 Andra halogenderivat av aromatiska kolväten än klorbensen, odiklorbensen, p-diklorbensen, hexaklorbensen, DDT, pentaklorbensen eller
hexabromobifenyler.
2904 Sulfo-, nitro- och nitrosoderivat av kolväten, även halogenerade,
enligt följande:
2904 10 Derivat av kolväten med enbart sulfonsyragrupper, samt salter
och etylestrar av sådana derivat.
2904 20 Derivat av kolväten med enbart nitrogrupper eller enbart nitrosogrupper.
2904 31 Perfluoroktansulfonsyra.
2904 32 Ammoniumperfluoroktansulfonat.
2904 33 Litiumpefluoroktansulfonat.
2904 34 Kaliumperfluoroktansulfonat.
2904 35 Andra salter av perfluoroktansulfonsyra.
2904 36 Perfluoroktansulfonylfluorid.
2904 91 Triklornitrometan (klorpikrin).
2904 99 Andra sulfo-, nitro- och nitrosoderivat av kolväten, även halogenerade.
2905 Acykliska alkoholer samt halogen-, sulfo-, nitro- och nitrosoderivat
av sådana alkoholer enligt följande:
4

2910 Epoxider, epoxialkoholer, epoxifenoler och epoxietrar med tre atomer i ringen samt halogen-, sulfo-, nitro- och nitrosoderivat av sådana föreningar, enligt följande:
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2910 40 Dieldrin (ISO, INN).
2910 50 Endrin (ISO).
2910 90 Andra epoxider, epoxialkoholer, epoxifenoler och epoxietrar
med tre atomer i ringen samt halogen-, sulfo-, nitro- och nitrosoderivat av
sådana föreningar (andra än oxiran, metyloxiran, epiklorhydrin, dieldrin och
endrin).
2911 Acetaler och hemiacetaler, även med annan syrefunktion, samt
halogen-, sulfo-, nitro- och nitrosoderivat av sådana föreningar.

2914 Ketoner och kinoner, även med annan syrefunktion, samt halogen-,
sulfo-, nitro- och nitrosoderivat av sådana föreningar, enligt följande:
2914 61
2914 62
2914 69
2914 71
2914 79

Antrakinon.
Koenzym Q10 (ubidekarenon (INN)).
Andra kinoner.
Klordekon (ISO).
Andra halogen-, sulfo-, nitro, och nitrosoderivat.

2915 Mättade acykliska monokarboxylsyror samt deras anhydrider, halogenider, peroxider och peroxisyror; halogen-, sulfo-, nitro- och nitrosoderivat av sådana föreningar; enligt följande:

2918 Karboxylsyror med annan syrefunktion samt deras anhydrider, halogenider, peroxider och peroxisyror; halogen-, sulfo-, nitro- och nitrosoderivat av sådana föreningar; enligt följande:
2918 16 Glukonsyra samt salter och estrar av glukonsyra.
2918 17 2,2-difenyl-2-hydroxiättiksyra (bensilsyra).
2918 18 Klorbensilat (ISO).

2920 Estrar av andra oorganiska syror av ickemetaller (med undantag av
estrar av hydrogenhalogenider) och deras salter; halogen-, sulfo-, nitro- och
nitrosoderivat av sådana föreningar; enligt följande:
2920 11 Paration (ISO) och parationmetyl (ISO) (metylparation).
2920 19 Andra estrar av tiofosforsyra (fosfortioater) än paration och
parationmetyl och deras salter; halogen-, sulfo-, nitro- och nitrosoderivat av
sådana föreningar.
2920 21 Dimetylfosfit.
2920 22 Dietylfosfit.
2920 23 Trimetylfosfit.
2920 24 Trietylfosfit.
2920 29 Andra fosfitestrar och deras salter.
2920 30 Endosulfan (ISO).
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2920 90 Andra estrar, salter och halogen-, nitro- och nitrosoderivat av
oorganiska syror av ickemetaller (andra än de av fosfor- eller tiofosforsyra).
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2921 Föreningar med aminofunktion enligt följande:
2921 11 Mono-, di- och trimetylamin samt salter av dessa aminer.
2921 12 2-(N,N-dimetylamino)etylkloridhydroklorid.
2921 13 2-(N,N-dietylamino)etylkloridhydroklorid.
2921 14 2-(N,N-diisopropylamino)etylkloridhydroklorid.
2921 19 Andra acykliska monoaminer och derivat av sådana aminer;
salter av sådana föreningar.
2921 21 Etylendiamin och salter av etylendiamin.

2922 Aminoföreningar med syrefunktion enligt följande:
2922 11 Monoetanolamin och salter av monoetanolamin.
2922 12 Dietanolamin och salter av dietanolamin.
2922 14 Dextropropoxifen (INN) och salter av dextropropoxifen.
2922 15 Trietanolamin.
2922 16 Dietanolammoniumperfluoroktansulfonat.
2922 17 Metyldietanolamin och etyldietanolamin.
2922 18 2-(N,N-diisopropylamino)etanol.
2922 19 Andra aminoalkoholer (andra än sådana som har mer än ett slags
syrefunktion) samt deras etrar och estrar; salter av sådana föreningar (andra
än mono-, di- och trietanolamin, dextroproxyfen, dietanolammoniumperfluoroktansulfonat, metyldietanolamin, etyldietanolamin, 2-(N,N-diisopropylamino)etanol och salter av sådana föreningar).
2922 21 Aminohydroxinaftalensulfonsyror och salter av dessa syror.

2923 Kvaternära ammoniumsalter och ammoniumhydroxider; lecitiner
och andra fosfoaminolipider, även inte kemiskt definierade; enligt följande:
2923 10 Kolin och salter av kolin.
2923 20 Lecitiner och andra fosfoaminolipider.
2923 30 Tetraetylammoniumperfluoroktansulfonat.
2923 40 Didecyldimetylammoniumperfluoroktansulfonat.
2923 90 Andra kvaternära ammoniumsalter och ammoniumhydroxider;
lecitiner och andra fosfoaminolipider, även inte kemiskt definierade.
2924 Föreningar med karboxamidfunktion; föreningar av kolsyra med
amidfunktion; enligt följande:
2924 24 Etinamat (INN).
2924 25 Alaklor (ISO).
2924 29 Andra cykliska amider (inbegripet cykliska karbamater) och
derivat av dessa amider; salter av sådana föreningar (andra än ureiner och
derivat av ureiner, 2-acetamidobensoesyra eller salter av dessa föreningar,
etinamat eller alaklor).
2925 Föreningar med karboximidfunktion (inbegripet sackarin och dess
salter) och föreningar med iminofunktion enligt följande:
6

2926 Föreningar med nitrilfunktion enligt följande:
2926 10 Akrylnitril.
2926 20 1-cyanoguanidin (dicyandiamid).
2926 30 Fenproporex (INN) och salter av fenproporex; metadon (INN)
intermediärt (4-cyan-2-dimetylamin-4,4-difenylbutan).
2926 40 alfa-fenylacetoacetonitril.
2926 90 Andra föreningar med nitrilfunktion utom akrylnitril, cyanoguanidin, fenproporex och dess salter, metadon intramediärt (4-cyan-2-dimetylamin-4,4-difenylbutan) och alfa-fenylacetoacetonitril.
2927
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Diazo-, azo- och azoxiföreningar.

2930 Svavelorganiska föreningar enligt följande:
2930 20 Tiokarbamater och ditiokarbamater.
2930 30 Mono-, di- och tetrasulfider av tiuram.
2930 40 Metionin.
2930 60 2-(N,N-dietylamino)etantiol.
2930 70 Bis(2-hydroxietyl)sulfid(tiodiglykol (INN)).
2930 80 Aldikarb (ISO), kaptafol (ISO) och metamidofos (ISO).
2930 90 Andra svavelorganiska föreningar (andra än tiokarbamater,
ditiokarbamater, sulfider av tiuram, metionin, 2-(N,N-dietylamino)etantiol,
bis(2-hydroxietyl)sulfid(tiodiglykol), aldikarb, kaptafol och metamidofos).
2931 Andra organiska-oorganiska föreningar enligt följande:
2931 31 Dimetylmetylfosfonat.
2931 32 Dimetylpropylfosfonat.
2931 33 Dietyletylfosfonat.
2931 34 Natrium-3-(trihydroxisilyl)propylmetylfosfonat.
2931 35 2,4,6-tripropyl-1,3,5,2,4,6-trioxatrifosfinan-2,4,6-trioxid.
2931 36 (5-etyl-2-metyl-2-oxido-1,3,2-dioxafosfinan-5-yl)metyl-metylmetylfosfonat.
2931 37 Bis[(5-etyl-2-metyl-2-oxido-1,3,2-dioxafosfinan-5-yl)metyl]metylfosfonat.
2931 38 Salter av metylfosfonsyra och (aminoiminometyl)urea (1 : 1).
2931 39 Andra organiska fosforderivat.
2931 90 Andra organiska-oorganiska föreningar.
2932 Heterocykliska föreningar med enbart syre som heteroatom(er)
enligt följande:
2932 11 Tetrahydrofuran.
2932 12 2-furaldehyd (furfuraldehyd).
2932 13 Furfurylalkohol och tetrahydrofurfurylalkohol.
2932 14 Sukralos.
2932 19 Andra föreningar med en icke kondenserad furanring (även
hydrogenerad) i sin struktur (andra än tetrahydrofuran, furaldehyd, furfurylalkohol, tetrahydrofurfurylalkohol och sukralos).
2932 20 Laktoner.
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2933 Heterocykliska föreningar med enbart kväve som heteroatom(er)
enligt följande:
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2933 91 Alprazolam (INN), kamazepam (INN), klordiazepoxid (INN),
klonazepam (INN), klorazepat, delorazepam (INN), diazepam (INN), estazolam (INN), etylloflazepat (INN), fludiazepam (INN), flunitrazepam (INN),
flurazepam (INN), halazepam (INN), lorazepam (INN), lormetazepam
(INN), mazindol (INN), medazepam (INN), midazolam (INN), nimetazepam (INN), nitrazepam (INN), nordazepam (INN), oxazepam (INN), pinazepam (INN), prazepam (INN), pyrovaleron (INN), temazepam (INN),
tetrazepam (INN) och triazolam (INN); salter av dessa föreningar.
2933 92 Azinfosmetyl (ISO).
2933 99 Andra heterocykliska föreningar med enbart kväve som heteroatom som inte är specificerade någon annanstans i denna bilaga.
2934 Nukleinsyror och salter av nukleinsyror, även inte kemiskt definierade; andra heterocykliska föreningar, enligt följande:
2934 99 Andra nukleinsyror och andra heterocykliska föreningar som
inte är specificerade någon annanstans i denna bilaga.
2935 Sulfonamider enligt följande:
2935 10 N-metylperfluoroktansulfonamid.
2935 20 N-etylperfluoroktansulfonamid.
2935 30 N-etyl-N-(2-hydroxietyl)perfluoroktansulfonamid.
2935 40 N-(2-hydroxietyl)-N-metylperfluoroktansulfonamid.
2935 50 Andra perfluoroktansulfonamider.
2935 90 Andra sulfonamider.
2936 Provitaminer och vitaminer, naturliga eller syntetiskt reproducerade
(inbegripet naturliga koncentrat), sådana derivat av provitaminer eller vitaminer som används främst som vitaminer samt blandningar av dessa ämnen
med varandra, även i lösning, enligt följande:

2939 Växtalkaloider, naturliga eller syntetiskt reproducerade, samt salter,
etrar, estrar och andra derivat av växtalkaloider, enligt följande:
2939 69 Andra alkaloider ur rågmjöldryga och derivat av sådana alkaloider; salter av sådana ämnen (andra än ergometrin, ergotamin och lysergsyra).
2939 71 Kokain, ekgonin, levometamfetamin, metamfetamin (INN),
metamfetaminracemat; salter, estrar och andra derivat av sådana ämnen.
2939 79 Andra växtalkaloider, naturliga eller syntetiskt reproducerade,
samt salter, etrar, estrar och andra derivat av alkaloider som inte är specificerade någon annanstans i denna bilaga.
2939 80 Andra alkaloider, naturliga eller syntetiskt reproducerade, samt
salter, etrar, estrar och andra derivat av alkaloider.
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2940 Sockerarter, kemiskt rena, andra än sackaros, laktos, maltos, glukos
och fruktos; sockeretrar, sockeracetaler och sockerestrar samt salter av
sockeretrar, sockeracetaler eller sockerestrar, andra än produkter i grupperna
2937, 2938 och 2939.
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3103 Fosforgödselmedel, mineraliska eller kemiska, enligt följande:
3103 11 Superfosfater, innehållande minst 35 viktprocent fosforpentaoxid (P2O5).
3103 19 Andra superfosfater.
3103 90 Andra fosforgödselmedel som inte är superfosfater.

3808 Insekts-, svamp- och ogräsbekämpningsmedel, groningshindrande
medel, tillväxtreglerande medel för växter, desinfektionsmedel, bekämpningsmedel mot gnagare och liknande produkter, föreliggande i former eller
förpackningar för försäljning i detaljhandeln eller som preparat eller utformade artiklar (t.ex. band, vekar och ljus, preparerade med svavel, samt flugpapper), enligt följande:
3808 52 DDT (ISO) (klofenotan (INN)) i förpackningar med ett nettoviktinnehåll av högst 300 gram.
3808 59 Andra varor som innehåller ett eller flera av följande ämnen:
alaklor (ISO), aldikarb (ISO); aldrin (ISO); azinfosmetyl (ISO); binapakryl
(ISO); kamfeklor (ISO) (toxafen); kaptafol (ISO); klordan (ISO); klordimeform (ISO); klorbensilat (ISO); DDT (ISO) (klofenotan (INN)), 1,1,1triklor-2,2-bis(p-klorfenyl)etan); dieldrin (ISO, INN); 4,6-dinitro-o-kresol
(DNOC (ISO)) eller salter av 4,6-dinitro-o-kresol; dinoseb (ISO) och salter
eller estrar av dinoseb; endosulfan (ISO); etylendibromid (ISO) (1,2-dibrometan); etylendiklorid (ISO) (1,2-dikloretan); fluoracetamid (ISO);
heptaklor (ISO); hexaklorbensen (ISO); 1,2,3,4,5,6-hexaklorcyklohexan
(HCH (ISO)), inbegripet lindan (ISO, INN); kvicksilverföreningar; metamidofos (ISO); monokrotofos (ISO); oxiran (etylenoxid); paration (ISO);
parationmetyl (ISO) (metylparation); penta- och oktabromdifenyletrar; pentaklorfenol (ISO) och salter eller estrar av pentaklorfenol; perfluoroktansulfonsyra och salter av perfluoroktansulfonsyra; perfluoroktansulfonamider; perfluoroktansulfonylfluorid; fosfamidon (ISO); 2,4,5-T (ISO)
(2,4,5-triklorfenoxiättiksyra) och salter eller estrar av denna förening; tributyltennföreningar. Registreringsplikten omfattar även dammande pulverpreparat som innehåller en blandning av benomyl (ISO), karbofuran (ISO)
och tiram (ISO).
3808 61 Varor i förpackningar med ett nettoviktinnehåll av högst 300
gram som innehåller alfacypermetrin (ISO), bendiokarb (ISO), bifentrin
(ISO), klorfenapyr (ISO), cyflutrin (ISO), deltametrin (INN, ISO), etofenprox (INN), fenitrotion (ISO), lambda-cyhalotrin (ISO), malation (ISO),
pirimifosmetyl (ISO) eller propoxur (ISO).
3808 62 Varor i förpackningar med ett nettoviktinnehåll över 300 gram
men högst 7,5 kilogram som innehåller alfacypermetrin (ISO), bendiokarb
(ISO), bifentrin (ISO), klorfenapyr (ISO), cyflutrin (ISO), deltametrin (INN,
ISO), etofenprox (INN), fenitrotion (ISO), lambda-cyhalotrin (ISO), malation (ISO), pirimifosmetyl (ISO) eller propoxur (ISO).
3808 69 Andra varor som innehåller alfacypermetrin (ISO), bendiokarb
(ISO), bifentrin (ISO), klorfenapyr (ISO), cyflutrin (ISO), deltametrin (INN,
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ISO), etofenprox (INN), fenitrotion (ISO), lambda-cyhalotrin (ISO), malation (ISO), pirimifosmetyl (ISO) eller propoxur (ISO).
3808 91 Insektsbekämpningsmedel.
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3812 Beredda vulkningsacceleratorer; sammansatta mjukningsmedel
för gummi eller plast, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans i denna
bilaga; antioxidanter och andra sammansatta stabiliseringsmedel för gummi
eller plast; enligt följande:
3812 10 Beredda vulkningsacceleratorer.
3812 20 Sammansatta mjukningsmedel för gummi eller plast.
3812 31 Antioxidanter och andra sammansatta stabiliseringsmedel för
gummi eller plast, blandningar av oligomerer av 2,2,4-trimetyl-1,2-dihydrokinolin (TMQ).
3812 39 Andra antioxidanter och andra sammansatta stabiliseringsmedel
för gummi eller plast.
3813 Preparat och laddningar till brandsläckningsapparater; brandsläckningsbomber.

3824 Beredda bindemedel för gjutformar eller gjutkärnor; kemiska produkter samt preparat från kemiska eller närstående industrier (inbegripet
sådana som består av blandningar av naturprodukter), inte nämnda eller
inbegripna någon annanstans i denna bilaga; registreringsplikten omfattar
endast:
3824 83 Blandningar och preparat innehållande tris(2,3-dibrompropyl)fosfat.
3824 84 Varor innehållande aldrin (ISO), kamfeklor (ISO) (toxafen),
klordan (ISO), klordekon (ISO), DDT (ISO) (klofenotan (INN), 1,1,1triklor-2,2-bis(p-klorfenyl)etan), dieldrin (ISO, INN), endosulfan (ISO),
endrin (ISO), heptaklor (ISO) eller mirex (ISO).
3824 85 Varor innehållande 1,2,3,4,5,6-hexaklorcyklohexan (HCH
(ISO)), inbegripet lindan (ISO, INN).
3824 86 Varor innehållande pentaklorbensen (ISO) eller hexaklorbensen
(ISO).
3824 87 Varor innehållande perfluoroktansulfonsyra, salter av perfluoroktansulfonsyra, perfluoroktansulfonamider eller perfluoroktansulfonylfluorid.
3824 88 Varor innehållande tetra-, penta-, hexa-, hepta- eller oktabromdifenyletrar.
3824 91 Blandningar och preparat som till största delen består av (5-etyl2-metyl-2-oxido-1,3,2-dioxafosfinan-5-yl)metyl-metyl-metylfosfonat och
bis[(5-etyl-2-metyl-2-oxido-1,3,2-dioxafosfinan-5-yl)metyl]metylfosfonat.
3824 99 Andra kemiska produkter samt preparat från kemiska eller närstående industrier (inbegripet sådana som består av blandningar av naturprodukter), inte nämnda eller inbegripna någon annanstans i denna bilaga.
3826 Biodiesel och blandningar av biodiesel, inte innehållande, eller innehållande mindre än 70 viktprocent, oljor erhållna ur petroleum eller ur bituminösa mineral.
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3901

Polymerer av eten, i obearbetad form, enligt följande:
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3901 30 Sampolymerer av eten och vinylacetat.
3901 40 Sampolymerer av eten-alfa-olefin, med en specifik vikt av mindre än 0,94.
3901 90 Andra polymerer av eten i obearbetad form (andra än ren polyeten eller sampolymerer med vinylacetat eller sampolymerer av eten-alfaolefin, med en specifik vikt av mindre än 0,94).
Registreringsplikten omfattar endast varor som framställts genom kemisk
syntes och är

3907 Polyacetaler, andra polyetrar samt epoxihartser, i obearbetad form;
polykarbonater, alkydhartser, polyallylestrar och andra polyestrar, i obearbetad form; enligt följande:
3907 50
3907 61
3907 69
3907 70

Alkydhartser.
Polyetentereftalat, med en viskositetskvot på 78 ml/g eller mer.
Andra polyetentereftalater.
Polymjölksyra.

3909 Aminoplaster, fenoplaster och polyuretaner, i obearbetad form, enligt
följande:
3909 10 Karbamidplaster; tiokarbamidplaster.
3909 20 Melaminplaster.
3909 31 Poly(metylenfenylisocyanat) (obearbetad MDI, MDI-polymer).
3909 39 Andra aminoplaster (andra än karbamid-, tiokarbamid-, melaminplast och poly(metylenfenylisocyanat)).
3909 40 Fenoplaster.
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