
 

XI. melléklet 

Azon növények, növényi termékek és egyéb anyagok jegyzéke, amelyek esetében az Unió területére 
történő behozatalhoz növényegészségügyi bizonyítvány szükséges, és amelyek esetében ilyen 

bizonyítvány nem szükséges 

A. RÉSZ 

Azon növények, növényi termékek és egyéb anyagok, valamint származás vagy feladás helye szerinti 
érintett harmadik országok jegyzéke, amelyek esetében az Unió területére történő behozatalhoz az (EU) 
2016/2031 rendelet 72. cikkének (1) bekezdése értelmében növényegészségügyi bizonyítvány szükséges 

Növények, növényi termékek és egyéb anya
gok 

KN-kód a 2658/87/EGK tanácsi rendelet szerinti 
leírással 

A származás vagy a feladás helye 
szerinti ország 

1. Különféle áruk 

Mezőgazdasági vagy erdészeti 
célokra üzemeltetett gépek és 
járművek 

Mezőgazdasági, kertgazdasági vagy erdőgaz
dasági talaj-előkészítésre vagy -megmunká
lásra szolgáló, már üzemeltetett gép; gyep- 
vagy sportpályahenger – már üzemben: 

– Eke: 

ex 8432 10 00 

– Borona, gyephasogató borona, kultivátor, 
gyomláló és kapa: 

ex 8432 21 00 

ex 8432 29 10 

ex 8432 29 30 

ex 8432 29 50 

ex 8432 29 90 

– Vető-, palántaültető és -átültető gép: 

ex 8432 31 00 

ex 8432 39 11 

ex 8432 39 19 

ex 8432 39 90 

– Trágyaelosztó és trágyaszóró: 

ex 8432 41 00 

ex 8432 42 00 

– Más gép: 

ex 8432 80 00 

– Alkatrész: 

ex 8432 90 00 

Svájcon kívüli harmadik 
országok
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KN-kód a 2658/87/EGK tanácsi rendelet szerinti 
leírással 

A származás vagy a feladás helye 
szerinti ország 

Arató- vagy cséplőgép, szalma- vagy takar
mánybálázó gép is; fű- vagy takarmányka
száló gép; tojás-, gyümölcs- vagy más mező
gazdasági terméktisztító, válogató- vagy 
osztályozó gép, a 8437 vtsz. alá tartozó 
gép kivételével – már üzemben: 

– Szalma- vagy takarmánybálázó gép, bele
értve a felszedő-bálázó gépet: 

ex 8433 40 00 

– – Arató-cséplő gép (kombájn): 

ex 8433 51 00 

– – Gyökeres- vagy gumósnövény-betakarító 
gép: 

ex 8433 53 10 

ex 8433 53 30 

ex 8433 53 90 

Más mezőgazdasági, kertgazdasági, erdőgaz
dasági, baromfi-tenyésztési vagy méhészeti 
gép, beleértve a mechanikus vagy termikus 
szabályozóval ellátott csíráztató berendezést 
is; baromfikeltető és műanya – már üzem
ben: 

– – Erdészeti gép: 

ex 8436 80 10 

Vontató (a 8709 vtsz. alá tartozó vontató 
kivételével) – már üzemben: 

– Közúti vontató félpótkocsi-vontatásra: 

ex 8701 20 90 

– Az egytengelyes vontatótól, a közúti vonta
tótól, illetve a lánctalpas vontatótól eltérő 
vontató: 

– – – Kerekes mezőgazdasági vontatók és 
erdészeti vontatók: 

ex 8701 91 10 

ex 8701 92 10 

ex 8701 93 10 

ex 8701 94 10 

ex 8701 95 10 

A növény életképességének fenntar
tását célzó, a növényhez tapadó 
vagy kapcsolódó termesztőközeg 

n.a. ( 1 ) Svájcon kívüli harmadik 
országok

HU 2019.12.10. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 319/217



 

Növények, növényi termékek és egyéb anya
gok 

KN-kód a 2658/87/EGK tanácsi rendelet szerinti 
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A származás vagy a feladás helye 
szerinti ország 

A Triticum L., a Secale L. és a xTriti
cosecale Wittm. ex A. Camus 
nemzetségekhez tartozó vetőmagok 

Búza és kétszeres, a vetőmag kivételével: 

1001 19 00 

1001 99 00 

Rozs, a vetőmag kivételével: 

1002 90 00 

Tritikálé, a vetőmag kivételével: 

ex 1008 60 00 

Afganisztán, Dél-Afrika, 
Egyesült Államok, India, Irak, 
Irán, Mexikó, Nepál és 
Pakisztán 

2. Általános kategóriák 

Ültetésre szánt növények, a vető
magok kivételével 

Hagyma, gumó, gumós gyökér, hagyma
gumó, gyökércsíra és rizóma (vegetatív) 
nyugalmi állapotban, fejlődésben, növeke
désben (vegetációban) vagy virágzásban; cikó
rianövény és -gyökér, a 1212 vtsz. alá 
tartozó gyökér kivételével: 

0601 10 10 

0601 10 20 

0601 10 30 

0601 10 40 

0601 10 90 

0601 20 10 

0601 20 30 

0601 20 90 

Más élő növény (beleértve azok gyökereit is), 
dugvány és oltvány, a gombacsíra kivételével: 

0602 10 90 

0602 20 20 

0602 20 80 

0602 30 00 

0602 40 00 

0602 90 20 

0602 90 30 

0602 90 41 

0602 90 45 

0602 90 46 

0602 90 47 

0602 90 48 

0602 90 50 

0602 90 70 

0602 90 91 

0602 90 99 

Svájcon kívüli harmadik 
országok

HU L 319/218 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2019.12.10.



 

Növények, növényi termékek és egyéb anya
gok 

KN-kód a 2658/87/EGK tanácsi rendelet szerinti 
leírással 

A származás vagy a feladás helye 
szerinti ország 

Ültetésre szánt vöröshagyma, gyöngyhagyma, 
fokhagyma, póréhagyma és más hagymaféle 
frissen: 

ex 0703 10 11 

ex 0703 10 90 

ex 0703 20 00 

Káposzta, karfiol, karalábé, kelkáposzta és 
élelmezési célra alkalmas hasonló káposzta
féle frissen, termesztőközegbe ültetve: 

ex 0704 10 00 

ex 0704 90 10 

ex 0704 90 90 

Saláta (Lactuca sativa) és cikória (Cichorium 
spp.) frissen, termesztőközegbe ültetve: 

ex 0705 11 00 

ex 0705 19 00 

ex 0705 21 00 

ex 0705 29 00 

Zeller, a gumós zeller kivételével, termesztő
közegbe ültetve: 

ex 0709 40 00 

Salátazöldség, a saláta (Lactuca sativa) és a 
cikória (Cichorium spp.) kivételével, termesztő
közegbe ültetve: 

ex 0709 99 10 

Más zöldség, termesztőközegbe ültetve: 

ex 0709 99 90 

Ültetésre szánt vagy termesztőközegbe ülte
tett gyömbér, sáfrány, kurkuma és más 
fűszer: 

ex 0910 11 00 

ex 0910 20 10 

ex 0910 30 00 

ex 0910 99 31 

ex 0910 99 33 

Gyökérzöldségek és gumós zöld
ségek 

Sárgarépa, fehérrépa, salátának való cékla, 
bakszakáll, gumós zeller, retek és élelmezési 
célra alkalmas más hasonló gyökér, frissen 
vagy hűtve: 

Svájcon kívüli harmadik 
országok

HU 2019.12.10. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 319/219



 

Növények, növényi termékek és egyéb anya
gok 

KN-kód a 2658/87/EGK tanácsi rendelet szerinti 
leírással 

A származás vagy a feladás helye 
szerinti ország 

0706 10 00 

0706 90 10 

0706 90 30 

0706 90 90 

Más gyökérzöldség és gumós zöldség frissen 
vagy hűtve: 

ex 0709 99 90 

Manióka, nyílgyökér, szálepgyökér, csicsóka, 
édesburgonya és magas keményítő- vagy 
inulintartalmú hasonló gyökér és gumó fris
sen, hűtve, nem fagyasztva és nem szárítva, 
nem szeletelve vagy labdacs (pellet) formában 
tömörítve: 

ex 0714 10 00 

ex 0714 20 10 

ex 0714 20 90 

ex 0714 30 00 

ex 0714 40 00 

ex 0714 50 00 

ex 0714 90 20 

ex 0714 90 90 

Gyömbér, sáfrány, kurkuma és más fűszer 
gyökér- vagy gumósnövényrészek formájá
ban, frissen vagy hűtve, nem szárítva: 

ex 0910 11 00 

ex 0910 30 00 

ex 0910 99 91 

Cukorrépa, nem őrölve, frissen és hűtve: 

ex 1212 91 80 

Cikóriagyökér, frissen és hűtve: 

ex 1212 94 00 

Más gyökérzöldség és gumós zöldség frissen 
és hűtve: 

ex 1212 99 95
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Növények, növényi termékek és egyéb anya
gok 

KN-kód a 2658/87/EGK tanácsi rendelet szerinti 
leírással 

A származás vagy a feladás helye 
szerinti ország 

Karórépa, marharépa, takarmányrépa, takar
mánygyökér és hasonló takarmánynövény, 
nem labdacs (pellet) alakban, frissen vagy 
hűtve, nem szárítva: 

ex 1214 90 10 

ex 1214 90 90 

A Cryptocoryne sp., a Hygrophila sp.és 
a Vallisneria sp. növényei 

Más élő növény (beleértve azok gyökereit is), 
dugvány és oltvány, a gombacsíra kivételével: 

ex 0602 10 90 

ex 0602 90 50 

Paradicsom- vagy padlizsánnövény díszítés 
vagy csokorkészítés céljára szolgáló lombo
zata, ága és más növényi része, virág vagy 
bimbó nélkül, frissen: 

ex 0604 20 90 

Svájcon kívüli harmadik 
országok 

3. Az alábbi növények részei (a termés és a vetőmag kivételével): 

Solanum lycopersicum L. és Solanum 
melongena L. 

Paradicsom- vagy padlizsánnövény díszítés 
vagy csokorkészítés céljára szolgáló lombo
zata, ága és más növényi része, virág vagy 
bimbó nélkül, frissen: 

ex 0604 20 90 

Paradicsom- vagy padlizsánnövényből szár
mazó, máshol nem említett növényi termék, 
frissen: 

ex 1404 90 00 

Svájcon kívüli harmadik 
országok 

Zea mays L. Más zöldség, frissen vagy hűtve: 

– – – Csemegekukorica: 

ex 0709 99 60 

Más kukorica: 

1005 90 00 

Kukoricából (Zea mays) származó, máshol 
nem említett növényi eredetű termék, frissen: 

ex 1404 90 00 

Svájcon kívüli harmadik 
országok 

Convolvulus L., Ipomoea L., Micromeria 
Benth és Solanaceae Juss. 

Díszítés vagy csokorkészítés céljára szolgáló 
vágott virág és bimbó frissen: 

ex 0603 19 70 

Amerikai kontinens, 
Ausztrália, Új-Zéland
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Növények, növényi termékek és egyéb anya
gok 

KN-kód a 2658/87/EGK tanácsi rendelet szerinti 
leírással 

A származás vagy a feladás helye 
szerinti ország 

Díszítés vagy csokorkészítés céljára szolgáló 
lombozat, ág és más növényi rész, virág vagy 
bimbó nélkül, frissen: 

ex 0604 20 90 

Máshol nem említett növényi eredetű termék, 
frissen: 

ex 1404 90 00 

Az Apium graveolens L., az Eryngium 
L., a Limnophila L. és az Ocimum L. 
leveles zöldségei 

Más zöldség, frissen vagy hűtve: 

0709 40 00 

ex 0709 99 10 

ex 0709 99 90 

Növény és növényrész (beleértve a magot és 
a termést is), elsősorban illatszer, gyógyszer, 
vagy rovarirtószer, gombaölőszer vagy 
hasonlók gyártására, frissen, nem vágva, 
nem zúzva és nem porítva: 

ex 1211 90 86 

Máshol nem említett növényi eredetű termék, 
frissen: 

ex 1404 90 00 

Svájcon kívüli harmadik 
országok 

A Manihot esculenta Crantz levelei Manióka (kasszava) (Manihot esculenta) levelei, 
frissen vagy hűtve: 

ex 0709 99 90 

Maniókából (kasszavából) (Manihot esculenta) 
származó, máshol nem említett növényi 
termék, frissen: 

ex 1404 90 00 

Svájcon kívüli harmadik 
országok 

Tűlevelűek (Pinales) Tűlevelűek (Pinales) díszítés vagy csokorké
szítés céljára szolgáló lombozata, ága és 
más növényi része, virág vagy bimbó nélkül, 
frissen: 

ex 0604 20 20 

ex 0604 20 40 

Svájcon kívüli harmadik 
országok 

Castanea Mill., Dendranthema (DC.) 
Des Moul., Dianthus L., Gypsophila 
L., Pelargonium l'Herit. ex Ait, 
Phoenix spp., Populus L., Quercus L., 
Solidago L. 

Díszítés vagy csokorkészítés céljára szolgáló 
vágott virág és bimbó frissen: 

0603 12 00 

0603 14 00 

ex 0603 19 70 

Svájcon kívüli harmadik 
országok
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A származás vagy a feladás helye 
szerinti ország 

Díszítés vagy csokorkészítés céljára szolgáló 
lombozat, ág és más növényi rész, virág vagy 
bimbó nélkül, frissen: 

ex 0604 20 90 

Máshol nem említett növényi eredetű termék, 
frissen: 

ex 1404 90 00 

Acer saccharum Marsh Cukorjuhar növények (Acer saccharum) díszítés 
vagy csokorkészítés céljára szolgáló lombo
zata, ága és más növényi része, virág vagy 
bimbó nélkül, frissen: 

ex 0604 20 90 

Cukorjuhar növényből (Acer saccharum) szár
mazó, máshol nem említett növényi termék, 
frissen: 

ex 1404 90 00 

Egyesült Államok és Kanada 

Prunus L. A Prunus spp. díszítés vagy csokorkészítés 
céljára szolgáló vágott virága és bimbója, fris
sen: 

ex 0603 19 70 

A Prunus spp. fajokhoz tartozó növények 
díszítés vagy csokorkészítés céljára szolgáló 
lombozata, ága és más növényi része, virág 
vagy bimbó nélkül, frissen: 

ex 0604 20 90 

A Prunus spp. fajokhoz tartozó növényekből 
származó, máshol nem említett növényi 
termék, frissen: 

ex 1404 90 00 

Harmadik országok a 
következők kivételével: 
Albánia, Andorra, 
Azerbajdzsán, Belarusz, 
Bosznia-Hercegovina, Észak- 
Macedónia, Feröer szigetek, 
Grúzia, Izland, Kanári-szigetek, 
Liechtenstein, Moldova, 
Monaco, Montenegró, 
Norvégia, Oroszország (csak a 
következő részek: Központi 
szövetségi körzet [Centralnij 
fegyeralnij okrug], 
Északnyugati szövetségi körzet 
[Szevero-Zapadnij fegyeralnij 
okrug], Déli szövetségi körzet 
[Juzsnij fegyeralnij okrug], 
Észak-kaukázusi szövetségi 
körzet [Szevero-kavkazszkij 
fegyeralnij okrug] és 
Volgamenti szövetségi körzet 
[Privolzsszkij fegyeralnij 
okrug]), Örményország, San 
Marino, Svájc, Szerbia, 
Törökország és Ukrajna 

Betula L. A nyírfa növények (Betula spp.) díszítés vagy 
csokorkészítés céljára szolgáló lombozata, 
ága és más növényi része, virág vagy bimbó 
nélkül, frissen: 

ex 0604 20 90 

A nyírfa növényből (Betula spp.) származó, 
máshol nem említett növényi termék, frissen: 

ex 1404 90 00 

Svájcon kívüli harmadik 
országok

HU 2019.12.10. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 319/223



 

Növények, növényi termékek és egyéb anya
gok 

KN-kód a 2658/87/EGK tanácsi rendelet szerinti 
leírással 

A származás vagy a feladás helye 
szerinti ország 

Fraxinus L., Juglans L., Pterocarya 
Kunth és Ulmus davidiana Planch. 

Díszítés vagy csokorkészítés céljára szolgáló 
lombozat, ág és más növényi rész, virág vagy 
bimbó nélkül, frissen: 
ex 0604 20 90 

Máshol nem említett növényi eredetű termék, 
frissen: 
ex 1404 90 00 

Egyesült Államok, Japán, 
Kanada, Kína, Koreai 
Köztársaság, Koreai Népi 
Demokratikus Köztársaság, 
Mongólia, Oroszország és 
Tajvan 

Amyris P. Browne, Casimiroa La 
Llave, Citropsis Swingle & Keller
man, Eremocitrus Swingle, Esenbeckia 
Kunth., Glycosmis Corrêa, Merrillia 
Swingle, Naringi Adans., Tetradium 
Lour., Toddalia Juss. és Zanthoxylum 
L. 

Díszítés vagy csokorkészítés céljára szolgáló 
vágott virág és bimbó frissen: 
ex 0603 19 70 

Díszítés vagy csokorkészítés céljára szolgáló 
lombozat, ág és más növényi rész, virág vagy 
bimbó nélkül, frissen: 
ex 0604 20 90 

Máshol nem említett növényi eredetű termék, 
frissen: 
ex 1404 90 00 

Svájcon kívüli harmadik 
országok 

Acer macrophyllum Pursh, 
Acer pseudoplatanus L., Adiantum 
aleuticum (Rupr.) Paris, Adiantum 
jordanii C. Muell., Aesculus californica 
(Spach) Nutt., Aesculus hippocastanum 
L., Arbutus menziesii Pursch., Arbutus 
unedo L., Arctostaphylos spp. Adans, 
Calluna vulgaris (L.) Hull, Camellia 
spp. L., Castanea sativa Mill., Fagus 
sylvatica L., Frangula californica 
(Eschsch.) Gray, Frangula purshiana 
(DC.) Cooper, Fraxinus excelsior L., 
Griselinia littoralis (Raoul), Hamamelis 
virginiana L., Heteromeles arbutifolia 
(Lindley) M. Roemer, Kalmia latifolia 
L., Laurus nobilis L., Leucothoe spp. D. 
Don, Lithocarpus densiflorus (Hook. & 
Arn.) Rehd., Lonicera hispidula 
(Lindl.) Dougl. ex Torr.&Gray, 
Magnolia spp. L., Michelia doltsopa 
Buch.-Ham. ex DC, Nothofagus 
obliqua (Mirbel) Blume, Osmanthus 
heterophyllus (G. Don) P. S. Green, 
Parrotia persica (DC) C.A. Meyer, 
Photinia x fraseri Dress, Pieris spp. D. 
Don, Pseudotsuga menziesii (Mirbel) 
Franco, Quercus spp. L., Rhododendron 
spp. L. a Rhododendron simsii Planch. 
kivételével, Rosa gymnocarpa Nutt., 
Salix caprea L., Sequoia sempervirens 
(Lamb. ex D. Don) Endl., Syringa 
vulgaris L., Taxus spp. L., Trientalis 
latifolia (Hook), Umbellularia califor
nica (Hook. & Arn.) Nutt., Vaccinium 
ovatum Pursh és Viburnum spp. L. 

Díszítés vagy csokorkészítés céljára szolgáló 
vágott virág és bimbó frissen: 
ex 0603 19 70 

Díszítés vagy csokorkészítés céljára szolgáló 
lombozat, ág és más növényi rész, virág vagy 
bimbó nélkül, frissen: 
ex 0604 20 90 

Elsősorban fonatkészítésre használatos 
növényi anyag (pl. bambusznád, rotangnád, 
nád, gyékény, kosárfűz, rafia, tisztított, fehé
rített vagy festett gabonaszalma és hárskéreg), 
frissen: 
ex 1401 90 00 

Máshol nem említett növényi eredetű termék, 
frissen: 
ex 1404 90 00 

Egyesült Államok
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4. Az alábbi növények részei a termés kivételével, de beleértve a vetőmagokat: 

Aegle Corrêa, Aeglopsis Swingle, 
Afraegle Engl., Atalantia Corrêa, 
Balsamocitrus Stapf, Burkillanthus 
Swingle, Calodendrum Thunb., 
Choisya Kunth, Clausena Burm. f., 
Limonia L., Microcitrus Swingle, 
Murraya J. Koenig ex L., Pamburus 
Swingle, Severinia Ten., Swinglea 
Merr., Triphasia Lour és Vepris 
Comm. 

Díszítés vagy csokorkészítés céljára szolgáló 
vágott virág és bimbó frissen: 

ex 0603 19 70 

Díszítés vagy csokorkészítés céljára szolgáló 
lombozat, ág és más növényi rész, virág vagy 
bimbó nélkül, frissen: 

ex 0604 20 90 

Más zöldség, frissen vagy hűtve: 

ex 0709 99 90 

Mag, gyümölcs és spóra vetési célra: 

– Elsősorban virágjukért termesztett lágyszárú 
növények magja: 

ex 1209 30 00 

– – Zöldségmagok: 

ex 1209 91 80 

– – Más: 

ex 1209 99 91 

ex 1209 99 99 

Növény és növényrész (beleértve a magot és 
a termést is), elsősorban illatszer, gyógyszer, 
vagy rovarirtószer, gombaölőszer vagy 
hasonlók gyártására, frissen, nem vágva, 
zúzva vagy porítva: 

ex 1211 90 86 

Elsősorban fonatkészítésre használatos 
növényi anyag (pl. bambusznád, rotangnád, 
nád, gyékény, kosárfűz, rafia, tisztított, fehé
rített vagy festett gabonaszalma és hárskéreg), 
frissen: 

ex 1401 90 00 

Máshol nem említett növényi eredetű termék, 
frissen: 

ex 1404 90 00 

Svájcon kívüli harmadik 
országok
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5. Az alábbi növények termése: 

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus 
Raf., Microcitrus Swingle, Naringi 
Adans., Swinglea Merr. és hibridjeik, 
Momordica L. és Solanaceae Juss. 

Paradicsom frissen vagy hűtve: 

0702 00 00 

A Solanaceae családjába tartozó más zöldség, 
frissen vagy hűtve: 

0709 30 00 

0709 60 10 

0709 60 91 

0709 60 95 

0709 60 99 

ex 0709 99 90 

Citrusfélék frissen vagy hűtve: 

0805 10 22 

0805 10 24 

0805 10 28 

ex 0805 10 80 

ex 0805 21 10 

ex 0805 21 90 

ex 0805 22 00 

ex 0805 29 00 

ex 0805 40 00 

ex 0805 50 10 

ex 0805 50 90 

ex 0805 90 00 

Más gyümölcs frissen vagy hűtve: 

ex 0810 90 75 

Svájcon kívüli harmadik 
országok 

Actinidia Lindl., Annona L., Carica 
papaya L., Cydonia Mill., Diospyros 
L., Fragaria L., Malus L., Mangifera L., 
Passiflora L., Persea americana Mill., 
Prunus L., Psidium L., Pyrus L., Ribes 
L., Rubus L., Syzygium Gaertn., 
Vaccinium L. és Vitis L. 

Avokádó frissen vagy hűtve: 

ex 0804 40 00 

Guajava, mangó és mangosztán, frissen vagy 
hűtve: 

ex 0804 50 00 

Csemegeszőlő frissen vagy hűtve: 

0806 10 10 

0806 10 90 

Svájcon kívüli harmadik 
országok
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Dinnye (beleértve a görögdinnyét is) és 
papaya, frissen vagy hűtve: 

– Papaya: 

0807 20 00 

Alma, körte és birs, frissen vagy hűtve: 

0808 10 10 

0808 10 80 

0808 30 10 

0808 30 90 

0808 40 00 

Kajszibarack, cseresznye, őszibarack (bele
értve a nektarint is), szilva és kökény, frissen 
vagy hűtve: 

0809 10 00 

0809 21 00 

0809 29 00 

0809 30 10 

0809 30 90 

0809 40 05 

0809 40 90 

– Földieper frissen vagy hűtve: 

0810 10 00 

– Málna, földi szeder, faeper és kaliforniai 
málna, frissen vagy hűtve: 

0810 20 10 

ex 0810 20 90 

– Fekete, fehér vagy piros ribiszke és egres, 
frissen vagy hűtve: 

0810 30 10 

0810 30 30 

0810 30 90 

– Tőzegáfonya, fekete áfonya és a Vaccinium 
nemhez tartozó más gyümölcs, frissen vagy 
hűtve: 

0810 40 10 

0810 40 30 

0810 40 50 

0810 40 90
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– Kivi frissen vagy hűtve: 

0810 50 00 

– Datolyaszilva frissen vagy hűtve: 

0810 70 00 

– Más, frissen vagy hűtve: 

ex 0810 90 20 

ex 0810 90 75 

Punica granatum L. Gránátalma frissen vagy hűtve: 

ex 0810 90 75 

Az afrikai kontinens országai, 
Zöld-foki-szigetek, Szent Ilona, 
Madagaszkár, Réunion, 
Mauritius és Izrael 

6. Az alábbiak vágott virágai: 

Orchidaceae – Orchidea frissen: 

0603 13 00 

Svájcon kívüli harmadik 
országok 

Aster spp., Eryngium L., Hypericum L., 
Lisianthus L., Rosa L. és Trachelium L. 

Díszítés vagy csokorkészítés céljára szolgáló 
vágott virág és bimbó frissen: 

0603 11 00 

ex 0603 19 70 

Harmadik országok a 
következők kivételével: 
Albánia, Andorra, 
Azerbajdzsán, Belarusz, 
Bosznia-Hercegovina, Észak- 
Macedónia, Feröer szigetek, 
Grúzia, Izland, Kanári-szigetek, 
Liechtenstein, Moldova, 
Monaco, Montenegró, 
Norvégia, Oroszország (csak a 
következő részek: Központi 
szövetségi körzet [Centralnij 
fegyeralnij okrug], 
Északnyugati szövetségi körzet 
[Szevero-Zapadnij fegyeralnij 
okrug], Déli szövetségi körzet 
[Juzsnij fegyeralnij okrug], 
Észak-kaukázusi szövetségi 
körzet [Szevero-kavkazszkij 
fegyeralnij okrug] és 
Volgamenti szövetségi körzet 
[Privolzsszkij fegyeralnij 
okrug]), Örményország, San 
Marino, Svájc, Szerbia, 
Törökország és Ukrajna 

7. Az alábbiak gumói: 

Solanum tuberosum L. Burgonya frissen vagy hűtve, a vetőburgonya 
kivételével: 

ex 0701 90 10 

ex 0701 90 50 

ex 0701 90 90 

Svájcon kívüli harmadik 
országok
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8. Az alábbiak vetőmagjai: 

Brassicaceae, Poaceae, Trifolium spp. Búza és kétszeres vetőmag: 

1001 11 00 

1001 91 10 

1001 91 20 

1001 91 90 

Rozs vetőmag: 

1002 10 00 

Árpa vetőmag: 

1003 10 00 

Zab vetőmag: 

1004 10 00 

Kukorica vetőmag: 

1005 10 13 

1005 10 15 

1005 10 18 

1005 10 90 

Rizs vetőmag: 

1006 10 10 

Cirok vetőmag: 

1007 10 10 

1007 90 00 

Köles vetőmag: 

1008 21 00 

Vetésre szánt kanárimag: 

ex 1008 30 00 

Ujjasmuhar (Digitaria spp.) vetésre szánt 
magja: 

ex 1008 40 00 

Tritikálé vetőmag: 

ex 1008 60 00 

Más gabonafélék vetésre szánt magja: 

ex 1008 90 00 

Argentína, Ausztrália, Bolívia, 
Brazília, Chile, Uruguay és Új- 
Zéland
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Vetésre szánt olajrepce- vagy repcemag: 

1205 10 10 

ex 1205 90 00 

Vetésre szánt mustármag: 

1207 50 10 

Vetésre szánt lóheremag (Trifolium spp.): 

1209 22 10 

1209 22 80 

Vetésre szánt csenkeszmag: 

1209 23 11 

1209 23 15 

1209 23 80 

Vetésre szánt Kentucky réti perjemag (Poa 
pratensis L.): 

1209 24 00 

Vetésre szánt perjemag (Lolium multiflorum 
Lam., Lolium perenne L.): 

1209 25 10 

1205 25 90 

Vetésre szánt timótfűmag (rétikomócsin- 
mag); bükkönymag; a Poa nemhez tartozó 
magvak (Poa palustris L., Poa trivialis L.); 
csomós ebírmag (Dactylis glomerata L.) és 
tippanmag (Agrostis): 

ex 1209 29 45 

Más fűfélék vetésre szánt magja: 

ex 1209 29 80 

Díszfüvek vetésre szánt magja: 

ex 1209 30 00 

Káposztafélék (Brassicaceae) vetésre szánt 
magja: 

ex 1209 91 80
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Triticum L., Secale L. és xTriticosecale 
Wittm. ex A. Camus nemzetségek 

Búza és kétszeres vetőmag: 

1001 11 00 

1001 91 10 

1001 91 20 

1001 91 90 

Rozs vetőmag: 

1002 10 00 

Tritikálé vetőmag: 

ex 1008 60 00 

Afganisztán, Dél-Afrika, 
Egyesült Államok, India, Irak, 
Irán, Mexikó, Nepál és 
Pakisztán 

Citrus L., Fortunella Swingle és 
Poncirus Raf., valamint hibridjeik, 
Capsicum spp. L., Helianthus annuus 
L., Solanum lycopersicum L., Medicago 
sativa L., Prunus L., Rubus L., Oryza 
spp. L., Zea mays L., Allium cepa L., 
Allium porrum L., Phaseolus cocineus 
sp. L., Phaseolus vulgaris L. 

Vetésre szánt csemegekukorica: 

ex 0709 99 60 

– Vetésre szánt bab (Phaseolus spp.): 

0713 33 10 

Vetésre szánt mandula: 

ex 0802 11 10 

ex 0802 11 90 

ex 0802 12 10 

ex 0802 12 90 

Kukorica vetőmag: 

1005 10 13 

1005 10 15 

1005 10 18 

1005 10 90 

Vetésre szánt rizs: 

1006 10 10 

Vetésre szánt napraforgómag: 

1206 00 10 

Vetésre szánt lucerna (alfalfa) mag: 

1209 21 00 

– – – Más vetésre szánt zöldségmag: 

ex 1209 91 80 

– – Más vetésre szánt mag: 

ex 1209 99 99 

Svájcon kívüli harmadik 
országok 

Solanum tuberosum L. Vetésre szánt valódi burgonyamag: 

ex 1209 91 80 

Valamennyi harmadik ország

HU 2019.12.10. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 319/231



 

Növények, növényi termékek és egyéb anya
gok 

KN-kód a 2658/87/EGK tanácsi rendelet szerinti 
leírással 

A származás vagy a feladás helye 
szerinti ország 

9. Az alábbiak zöldségvetőmagjai: Valamennyi harmadik ország 

Pisum sativum L. Borsó (Pisum sativum) vetésre szánt magja: 

0713 10 10 

Vicia faba L. Nagy szemű disznóbab és lóbab vetésre szánt 
magja: 

ex 0713 50 00 

– Más vetésre szánt mag: 

ex 0713 90 00 

10. Az alábbi olaj- és rostnövények 
vetőmagjai: 

Valamennyi harmadik ország 

Brassica napus L. Vetésre szánt olajrepce- vagy repcemag: 

1205 10 10 

ex 1205 90 00 

Brassica rapa L., A Brassica rapa vetésre szánt magja: 

ex 1209 91 80 

Glycine max (L.) Merrill Vetésre szánt szójababmag: 

1201 10 00 

Linum usitatissimum L. Vetésre szánt lenmag: 

1204 00 10 

Sinapis alba L. Vetésre szánt mustármag: 

1207 50 10 

11. Az alábbiak hántolt fakérge: 

Tűlevelűek (Pinales) Máshol nem említett növényi kéregtermék: 

ex 1404 90 00 

Tűzifa hasáb, tuskó, rőzse, köteg vagy 
hasonló formában: faforgács vagy hasonló 
részek; fűrészpor és fahulladék és -maradék, 
hasáb, brikett, labdacs (pellet) vagy hasonló 
alakra tömörítve is: 

– Fahulladék és -maradék, nem tömörítve: 

ex 4401 40 90 

Harmadik országok a 
következők kivételével: 
Albánia, Andorra, 
Azerbajdzsán, Belarusz, 
Bosznia-Hercegovina, Észak- 
Macedónia, Feröer szigetek, 
Grúzia, Izland, Kanári-szigetek, 
Liechtenstein, Moldova, 
Monaco, Montenegró, 
Norvégia, Oroszország (csak a 
következő részek: Központi 
szövetségi körzet [Centralnij 
fegyeralnij okrug], 
Északnyugati szövetségi körzet 
[Szevero-Zapadnij fegyeralnij 
okrug], Déli szövetségi körzet 
[Juzsnij fegyeralnij okrug], 
Észak-kaukázusi szövetségi 
körzet [Szevero-kavkazszkij 
fegyeralnij okrug] és 
Volgamenti szövetségi körzet 
[Privolzsszkij fegyeralnij 
okrug]), Örményország, San 
Marino, Svájc, Szerbia, 
Törökország és Ukrajna
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Acer saccharum Marsh, Populus L., 
valamint Quercus L., a Quercus suber 
L. kivételével 

Máshol nem említett növényi kéregtermék: 

ex 1404 90 00 

Tűzifa hasáb, tuskó, rőzse, köteg vagy 
hasonló formában: faforgács vagy hasonló 
részek; fűrészpor és fahulladék és -maradék, 
hasáb, brikett, labdacs (pellet) vagy hasonló 
alakra tömörítve is: 

– Fahulladék és -maradék, nem tömörítve: 

ex 4401 40 90 

Svájcon kívüli harmadik 
országok 

Fraxinus L., Juglans L., Pterocarya 
Kunth és Ulmus davidiana Planch. 

Máshol nem említett növényi kéregtermék: 

ex 1404 90 00 

Tűzifa hasáb, tuskó, rőzse, köteg vagy 
hasonló formában: faforgács vagy hasonló 
részek; fűrészpor és fahulladék és -maradék, 
hasáb, brikett, labdacs (pellet) vagy hasonló 
alakra tömörítve is: 

– Fahulladék és -maradék, nem tömörítve: 

ex 4401 40 90 

Egyesült Államok, Japán, 
Kanada, Kína, Koreai 
Köztársaság, Koreai Népi 
Demokratikus Köztársaság, 
Mongólia, Oroszország és 
Tajvan 

Betula L. Máshol nem említett növényi nyírfakéreg
termék (Betula spp.): 

ex 1404 90 00 

Tűzifa hasáb, tuskó, rőzse, köteg vagy 
hasonló formában: faforgács vagy hasonló 
részek; fűrészpor és fahulladék és -maradék, 
hasáb, brikett, labdacs (pellet) vagy hasonló 
alakra tömörítve is: 

– Fahulladék és -maradék, nem tömörítve: 

ex 4401 40 90 

Egyesült Államok és Kanada 

Acer macrophyllum Pursh, Aesculus 
californica (Spach) Nutt., Lithocarpus 
densiflorus (Hook. & Arn.) Rehd. és 
Taxus brevifolia Nutt. 

Máshol nem említett növényi kéregtermék: 

ex 1404 90 00 

Tűzifa hasáb, tuskó, rőzse, köteg vagy 
hasonló formában: faforgács vagy hasonló 
részek; fűrészpor és fahulladék és -maradék, 
hasáb, brikett, labdacs (pellet) vagy hasonló 
alakra tömörítve is: 

Egyesült Államok
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– Fahulladék és -maradék, nem tömörítve: 

ex 4401 40 90 

12. Faanyag, amennyiben: 

a) az (EU) 2016/2031 rendelet 
2. cikkének (2) bekezdése értel
mében növényi terméknek 
minősül, 

továbbá 

b) egészében vagy részben a követ
kezőkben leírt valamely rendhez, 
nemzetséghez vagy fajhoz 
tartozó fából nyerték, a fából 
készült csomagolóanyagok kivé
telével, 

továbbá 

c) az adott KN-kód alá tartozik, és 
megfelel a középső oszlopban 
említett, a 2658/87/EGK rendelet 
I. mellékletének II. részében 
foglalt árumegnevezések egyiké
nek: 

Quercus L., beleértve az olyan 
faanyagot, amely nem tartotta meg 
természetes hengeres felszínét és a 
4416 00 00 KN-kód alatti árumeg
nevezésnek megfelelő fa kivételével, 
valamint ha igazoló dokumentumok 
bizonyítják, hogy a fát 20 percen át 
legalább 176 °C hőmérsékletet elérő 
hőkezeléssel dolgozták fel vagy 
munkálták meg 

Tűzifa hasáb, tuskó, rőzse, köteg vagy 
hasonló formában: faforgács vagy hasonló 
részek; fűrészpor és fahulladék és -maradék, 
hasáb, brikett, labdacs (pellet) vagy hasonló 
alakra tömörítve is: 

– Tűzifa hasáb, tuskó, rőzse, köteg vagy 
hasonló formában: 

– – Nem tűlevelű fából: 

ex 4401 12 00 

– Faforgács vagy hasonló részek: 

– – Nem tűlevelű fából: 

ex 4401 22 00 

– Fűrészpor, valamint fahulladék és -maradék, 
nem tömörítve: 

– – Fűrészpor: 

ex 4401 40 10 

– – Fahulladék és -maradék (a fűrészpor kivé
telével): 

ex 4401 40 90 

Gömbfa, nem kérgezetten vagy háncsoltan 
vagy durván szögletesre alakítva: 

Egyesült Államok
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– Festékkel, páccal, kreozottal vagy más 
tartósítószerrel kezelve: 

– – Nem tűlevelű fából: 

ex 4403 12 00 

Gömbfa, kérgezetten vagy háncsoltan vagy 
durván szögletesre alakítva is: 

– Festékkel, páccal, kreozottal vagy más 
tartósítószerrel nem kezelve: 

– – Tölgyfából (Quercus spp.): 

4403 91 00 

Hasított karó; cölöp, cövek és pózna kihe
gyezve, de hosszában nem fűrészelve: 

– Nem tűlevelű fából: 

ex 4404 20 00 

Vasúti vagy villamosvasúti talpfa nem tűle
velű fából: 

– Nem impregnált 

ex 4406 12 00 

– Más (a nem impregnálton kívül) 

ex 4406 92 00 

Hosszában fűrészelt vagy szélezett, vágott 
vagy hántolt, 6 mm-nél vastagabb fa, 
gyalulva, csiszolva vagy végillesztéssel össze
állítva is: 

– – Tölgyfából (Quercus spp.): 

4407 91 15 

4407 91 31 

4407 91 39 

4407 91 90 

Furnérlap rétegelt lemez vagy hasonló réte
gelt fa készítésére (beleértve a rétegelt fa 
szeletelésével készítettet is) és hosszában fűré
szelt, vágott vagy hántolt más falemez 
gyalulva, csiszolva, lapolva vagy végillesz
téssel összeállítva is, legfeljebb 6 mm vastag
ságban: – Más:
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ex 4408 90 15 

ex 4408 90 35 

ex 4408 90 85 

ex 4408 90 95 

Hordó, kád, dézsa és fából készült más kádá
ripari termék és azok elemei, beleértve a 
hordódongát is: 

ex 4416 00 00 

Előregyártott épület fából: 

ex 9406 10 00 

Platanus L., beleértve az olyan fát, 
amely nem tartotta meg termé
szetes hengeres felületét 

Tűzifa hasáb, tuskó, rőzse, köteg vagy 
hasonló formában: faforgács vagy hasonló 
részek; fűrészpor és fahulladék és -maradék, 
hasáb, brikett, labdacs (pellet) vagy hasonló 
alakra tömörítve is: 

– Tűzifa hasáb, tuskó, rőzse, köteg vagy 
hasonló formában: 

– – Nem tűlevelű fából: 

ex 4401 12 00 

– Faforgács vagy hasonló részek: 

– – Nem tűlevelű fából: 

ex 4401 22 00 

– Fűrészpor, valamint fahulladék és -maradék, 
nem tömörítve: 

– – Fűrészpor: 

ex 4401 40 10 

– – Fahulladék és -maradék (a fűrészpor kivé
telével): 

ex 4401 40 90 

Gömbfa, nem kérgezetten vagy háncsoltan 
vagy durván szögletesre alakítva: 

– Festékkel, páccal, kreozottal vagy más 
tartósítószerrel kezelve: 

– – Nem tűlevelű fából: 

ex 4403 12 00 

Gömbfa, kérgezetten vagy háncsoltan vagy 
durván szögletesre alakítva is: 

Albánia, Egyesült Államok, 
Örményország, Svájc vagy 
Törökország
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Növények, növényi termékek és egyéb anya
gok 

KN-kód a 2658/87/EGK tanácsi rendelet szerinti 
leírással 

A származás vagy a feladás helye 
szerinti ország 

– Festékkel, páccal, kreozottal vagy más 
tartósítószerrel nem kezelve: 

ex 4403 99 00 

Hasított karó; cölöp, cövek és pózna kihe
gyezve, de hosszában nem fűrészelve: 

– Nem tűlevelű fából: 

ex 4404 20 00 

Vasúti vagy villamosvasúti talpfa nem tűle
velű fából: 

– Nem impregnált 

ex 4406 12 00 

– Más (a nem impregnálton kívül) 

ex 4406 92 00 

Hosszában fűrészelt vagy szélezett, vágott 
vagy hántolt, 6 mm-nél vastagabb fa, 
gyalulva, csiszolva vagy végillesztéssel össze
állítva is: 

ex 4407 99 27 

ex 4407 99 40 

ex 4407 99 90 

Furnérlap rétegelt lemez vagy hasonló réte
gelt fa készítésére (beleértve a rétegelt fa 
szeletelésével készítettet is) és hosszában fűré
szelt, vágott vagy hántolt más falemez 
gyalulva, csiszolva, lapolva vagy végillesz
téssel összeállítva is, legfeljebb 6 mm vastag
ságban: 

ex 4408 90 15 

ex 4408 90 35 

ex 4408 90 85 

ex 4408 90 95 

Hordó, kád, dézsa és fából készült más kádá
ripari termék és azok elemei, beleértve a 
hordódongát is: 

ex 4416 00 00 

Előregyártott épület fából: 

ex 9406 10 00 

Populus L., beleértve az olyan fát, 
amely nem tartotta meg termé
szetes hengeres felületét 

Tűzifa hasáb, tuskó, rőzse, köteg vagy 
hasonló formában: faforgács vagy hasonló 
részek; fűrészpor és fahulladék és -maradék, 
hasáb, brikett, labdacs (pellet) vagy hasonló 
alakra tömörítve is: 

Amerikai kontinens
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Növények, növényi termékek és egyéb anya
gok 

KN-kód a 2658/87/EGK tanácsi rendelet szerinti 
leírással 

A származás vagy a feladás helye 
szerinti ország 

– Tűzifa hasáb, tuskó, rőzse, köteg vagy 
hasonló formában: 

– – Nem tűlevelű fából: 

ex 4401 12 00 

– Faforgács vagy hasonló részek: 

– – Nem tűlevelű fából: 

ex 4401 22 00 

– Fűrészpor, valamint fahulladék és -maradék, 
nem tömörítve: 

– – Fűrészpor: 

ex 4401 40 10 

– – Fahulladék és -maradék (a fűrészpor kivé
telével): 

ex 4401 40 90 

Gömbfa, nem kérgezetten vagy háncsoltan 
vagy durván szögletesre alakítva: 

– Festékkel, páccal, kreozottal vagy más 
tartósítószerrel kezelve: 

– – Nem tűlevelű fából: 

ex 4403 12 00 

Gömbfa, kérgezetten vagy háncsoltan vagy 
durván szögletesre alakítva is: 

– Festékkel, páccal, kreozottal vagy más 
tartósítószerrel nem kezelve: 

– – Nyárfából és rezgőnyárból (Populus spp.): 

4403 97 00 

Hasított karó; cölöp, cövek és pózna kihe
gyezve, de hosszában nem fűrészelve: 

– Nem tűlevelű fából: 

ex 4404 20 00 

Vasúti vagy villamosvasúti talpfa nem tűle
velű fából:
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Növények, növényi termékek és egyéb anya
gok 

KN-kód a 2658/87/EGK tanácsi rendelet szerinti 
leírással 

A származás vagy a feladás helye 
szerinti ország 

– Nem impregnált 

ex 4406 12 00 

– Más (a nem impregnálton kívül) 

ex 4406 92 00 

Hosszában fűrészelt vagy szélezett, vágott 
vagy hántolt, 6 mm-nél vastagabb fa, 
gyalulva, csiszolva vagy végillesztéssel össze
állítva is: 

– – Nyárfából és rezgőnyárból (Populus spp.): 

4407 97 10 

4407 97 91 

4407 97 99 

Furnérlap rétegelt lemez vagy hasonló réte
gelt fa készítésére (beleértve a rétegelt fa 
szeletelésével készítettet is) és hosszában fűré
szelt, vágott vagy hántolt más falemez 
gyalulva, csiszolva, lapolva vagy végillesz
téssel összeállítva is, legfeljebb 6 mm vastag
ságban: 

ex 4408 90 15 

ex 4408 90 35 

ex 4408 90 85 

ex 4408 90 95 

Hordó, kád, dézsa és fából készült más kádá
ripari termék és azok elemei, beleértve a 
hordódongát is: 

ex 4416 00 00 

Előregyártott épület fából: 

ex 9406 10 00 

Acer saccharum Marsh., beleértve az 
olyan fát, amely nem tartotta meg 
természetes hengeres felületét 

Tűzifa hasáb, tuskó, rőzse, köteg vagy 
hasonló formában: faforgács vagy hasonló 
részek; fűrészpor és fahulladék és -maradék, 
hasáb, brikett, labdacs (pellet) vagy hasonló 
alakra tömörítve is: 

– Tűzifa hasáb, tuskó, rőzse, köteg vagy 
hasonló formában: 

– – Nem tűlevelű fából: 

ex 4401 12 00 

– Faforgács vagy hasonló részek: 

Egyesült Államok és Kanada
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Növények, növényi termékek és egyéb anya
gok 

KN-kód a 2658/87/EGK tanácsi rendelet szerinti 
leírással 

A származás vagy a feladás helye 
szerinti ország 

– – Nem tűlevelű fából: 

ex 4401 22 00 

– Fűrészpor, valamint fahulladék és -maradék, 
nem tömörítve: 

– – Fűrészpor: 

ex 4401 40 10 

– – Fahulladék és -maradék (a fűrészpor kivé
telével): 

ex 4401 40 90 

Gömbfa, nem kérgezetten vagy háncsoltan 
vagy durván szögletesre alakítva: 

– Festékkel, páccal, kreozottal vagy más 
tartósítószerrel kezelve: 

– – Nem tűlevelű fából: 

ex 4403 12 00 

Gömbfa, kérgezetten vagy háncsoltan vagy 
durván szögletesre alakítva is: 

– Festékkel, páccal, kreozottal vagy más 
tartósítószerrel nem kezelve: 

ex 4403 99 00 

Hasított karó; cölöp, cövek és pózna kihe
gyezve, de hosszában nem fűrészelve: 

– Nem tűlevelű fából: 

ex 4404 20 00 

Vasúti vagy villamosvasúti talpfa nem tűle
velű fából: 

– Nem impregnált 

ex 4406 12 00 

– Más (a nem impregnálton kívül) 

ex 4406 92 00 

Hosszában fűrészelt vagy szélezett, vágott 
vagy hántolt, 6 mm-nél vastagabb fa, 
gyalulva, csiszolva vagy végillesztéssel össze
állítva is:
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Növények, növényi termékek és egyéb anya
gok 

KN-kód a 2658/87/EGK tanácsi rendelet szerinti 
leírással 

A származás vagy a feladás helye 
szerinti ország 

– – Juharfából (Acer spp.): 

4407 93 10 

4407 93 91 

4407 93 99 

Furnérlap rétegelt lemez vagy hasonló réte
gelt fa készítésére (beleértve a rétegelt fa 
szeletelésével készítettet is) és hosszában fűré
szelt, vágott vagy hántolt más falemez 
gyalulva, csiszolva, lapolva vagy végillesz
téssel összeállítva is, legfeljebb 6 mm vastag
ságban: 

ex 4408 90 15 

ex 4408 90 35 

ex 4408 90 85 

ex 4408 90 95 

Hordó, kád, dézsa és fából készült más kádá
ripari termék és azok elemei, beleértve a 
hordódongát is: 

ex 4416 00 00 

Előregyártott épület fából: 

ex 9406 10 00 

Tűlevelűek (Pinales), beleértve az 
olyan fát, amely nem tartotta meg 
természetes hengeres felületét 

Tűzifa hasáb, tuskó, rőzse, köteg vagy 
hasonló formában: faforgács vagy hasonló 
részek; fűrészpor és fahulladék és -maradék, 
hasáb, brikett, labdacs (pellet) vagy hasonló 
alakra tömörítve is: 

– Tűzifa hasáb, tuskó, rőzse, köteg vagy 
hasonló formában: 

– – Tűlevelű fából: 

4401 11 00 

– Faforgács vagy hasonló részek: 

– – Tűlevelű fából: 

4401 21 00 

– Fűrészpor, valamint fahulladék és -maradék, 
nem tömörítve: 

– – Fűrészpor: 

ex 4401 40 10 

– – Fahulladék és -maradék (a fűrészpor kivé
telével): 

ex 4401 40 90 

Kazahsztán, Oroszország és 
Törökország, valamint a 
következőktől eltérő más 
harmadik országok: Albánia, 
Andorra, Azerbajdzsán, 
Belarusz, Bosznia-Hercegovina, 
Észak-Macedónia, Feröer 
szigetek, Grúzia, Izland, 
Kanári-szigetek, Liechtenstein, 
Moldova, Monaco, 
Montenegró, Norvégia, 
Örményország, San Marino, 
Svájc, Szerbia és Ukrajna
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Növények, növényi termékek és egyéb anya
gok 

KN-kód a 2658/87/EGK tanácsi rendelet szerinti 
leírással 

A származás vagy a feladás helye 
szerinti ország 

Gömbfa, nem kérgezetten vagy háncsoltan 
vagy durván szögletesre alakítva: 

– Festékkel, páccal, kreozottal vagy más 
tartósítószerrel kezelve: 

– – Tűlevelű fából: 

4403 11 00 

Gömbfa, nem kérgezetten vagy háncsoltan 
vagy durván szögletesre alakítva: 

– Festékkel, páccal, kreozottal vagy más 
tartósítószerrel nem kezelt tűlevelű fából: 

– – Fenyőből (Pinus spp.): 

ex 4403 21 10 

ex 4403 21 90 

ex 4403 22 00 

– – Jegenyefenyőből (Abies spp.) és lucfe
nyőből (Picea spp.): 

ex 4403 23 10 

ex 4403 23 90 

ex 4403 24 00 

– – Más, tűlevelű fából: 

ex 4403 25 10 

ex 4403 25 90 

ex 4403 26 00 

Hasított karó; cölöp, cövek és pózna kihe
gyezve, de hosszában nem fűrészelve: 

– Tűlevelű fából: 

ex 4404 10 00 

Vasúti vagy villamosvasúti talpfa: 

– Nem impregnált: 

4406 11 00 

– Más (a nem impregnálton kívül): 

4406 91 00 

Hosszában fűrészelt vagy szélezett, vágott 
vagy hántolt, 6 mm-nél vastagabb fa, 
gyalulva, csiszolva vagy végillesztéssel össze
állítva is:
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Növények, növényi termékek és egyéb anya
gok 

KN-kód a 2658/87/EGK tanácsi rendelet szerinti 
leírással 

A származás vagy a feladás helye 
szerinti ország 

– Tűlevelű fából: 

– – Fenyőből (Pinus spp.): 

4407 11 10 

4407 11 20 

4407 11 90 

– – Jegenyefenyőből (Abies spp.) és lucfe
nyőből (Picea spp.): 

4407 12 10 

4407 12 20 

4407 12 90 

– – Más, tűlevelű fából: 

4407 19 10 

4407 19 20 

4407 19 90 

Furnérlap rétegelt lemez vagy hasonló réte
gelt fa készítésére (beleértve a rétegelt fa 
szeletelésével készítettet is) és hosszában fűré
szelt, vágott vagy hántolt más falemez 
gyalulva, csiszolva, lapolva vagy végillesz
téssel összeállítva is, legfeljebb 6 mm vastag
ságban: 

– Tűlevelű fából: 

4408 10 15 

4408 10 91 

4408 10 98 

Hordó, kád, dézsa és fából készült más kádá
ripari termék és azok elemei, beleértve a 
hordódongát is: 

ex 4416 00 00 

Előregyártott épület fából: 

ex 9406 10 00 

Fraxinus L., Juglans L., Pterocarya 
Kunth és Ulmus davidiana Planch., 
és beleértve az olyan fát, amely nem 
tartotta meg természetes hengeres 
felületét 

Tűzifa hasáb, tuskó, rőzse, köteg vagy 
hasonló formában: faforgács vagy hasonló 
részek; fűrészpor és fahulladék és -maradék, 
hasáb, brikett, labdacs (pellet) vagy hasonló 
alakra tömörítve is: 

– Tűzifa hasáb, tuskó, rőzse, köteg vagy 
hasonló formában: 

Egyesült Államok, Japán, 
Kanada, Kína, Koreai 
Köztársaság, Koreai Népi 
Demokratikus Köztársaság, 
Mongólia, Oroszország és 
Tajvan
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Növények, növényi termékek és egyéb anya
gok 

KN-kód a 2658/87/EGK tanácsi rendelet szerinti 
leírással 

A származás vagy a feladás helye 
szerinti ország 

– – Nem tűlevelű fából: 

ex 4401 12 00 

– Faforgács vagy hasonló részek: 

– – Nem tűlevelű fából: 

ex 4401 22 00 

– Fűrészpor, valamint fahulladék és -maradék, 
nem tömörítve: 

– – Fűrészpor: 

ex 4401 40 10 

– – Fahulladék és -maradék (a fűrészpor kivé
telével): 

ex 4401 40 90 

Gömbfa, nem kérgezetten vagy háncsoltan 
vagy durván szögletesre alakítva: 

– Festékkel, páccal, kreozottal vagy más 
tartósítószerrel kezelve: 

– – Nem tűlevelű fából: 

ex 4403 12 00 

Gömbfa, kérgezetten vagy háncsoltan vagy 
durván szögletesre alakítva is: 

– Festékkel, páccal, kreozottal vagy más 
tartósítószerrel nem kezelve: 

ex 4403 99 00 

Hasított karó; cölöp, cövek és pózna kihe
gyezve, de hosszában nem fűrészelve: 

– Nem tűlevelű fából: 

ex 4404 20 00 

Vasúti vagy villamosvasúti talpfa nem tűle
velű fából: 

– Nem impregnált: 

ex 4406 12 00 

– Más (a nem impregnálton kívül): 

ex 4406 92 00 

Hosszában fűrészelt vagy szélezett, vágott 
vagy hántolt, 6 mm-nél vastagabb fa, 
gyalulva, csiszolva vagy végillesztéssel össze
állítva is:
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Növények, növényi termékek és egyéb anya
gok 

KN-kód a 2658/87/EGK tanácsi rendelet szerinti 
leírással 

A származás vagy a feladás helye 
szerinti ország 

– – Kőrisből (Fraxinus spp.): 

4407 95 10 

4407 95 91 

4407 95 99 

– – Más: 

ex 4407 99 27 

ex 4407 99 40 

ex 4407 99 90 

Furnérlap rétegelt lemez vagy hasonló réte
gelt fa készítésére (beleértve a rétegelt fa 
szeletelésével készítettet is) és hosszában fűré
szelt, vágott vagy hántolt más falemez 
gyalulva, csiszolva, lapolva vagy végillesz
téssel összeállítva is, legfeljebb 6 mm vastag
ságban: 

ex 4408 90 15 

ex 4408 90 35 

ex 4408 90 85 

ex 4408 90 95 

Hordó, kád, dézsa és fából készült más kádá
ripari termék és azok elemei, beleértve a 
hordódongát is: 

ex 4416 00 00 

Előregyártott épület fából: 

ex 9406 10 00 

Betula L., beleértve az olyan fát, 
amely nem tartotta meg termé
szetes hengeres felületét 

Tűzifa hasáb, tuskó, rőzse, köteg vagy 
hasonló formában: faforgács vagy hasonló 
részek; fűrészpor és fahulladék és -maradék, 
hasáb, brikett, labdacs (pellet) vagy hasonló 
alakra tömörítve is: 

– Tűzifa hasáb, tuskó, rőzse, köteg vagy 
hasonló formában: 

– – Nem tűlevelű fából: 

ex 4401 12 00 

– Faforgács vagy hasonló részek: 

– – Nem tűlevelű fából: 

ex 4401 22 00 

– Fűrészpor, valamint fahulladék és -maradék, 
nem tömörítve: 

Egyesült Államok és Kanada
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Növények, növényi termékek és egyéb anya
gok 

KN-kód a 2658/87/EGK tanácsi rendelet szerinti 
leírással 

A származás vagy a feladás helye 
szerinti ország 

– – Fűrészpor: 

ex 4401 40 10 

– – Fahulladék és -maradék (a fűrészpor kivé
telével): 

ex 4401 40 90 

Gömbfa, nem kérgezetten vagy háncsoltan 
vagy durván szögletesre alakítva: 

– Festékkel, páccal, kreozottal vagy más 
tartósítószerrel kezelve: 

– – Nem tűlevelű fából: 

ex 4403 12 00 

Gömbfa, kérgezetten vagy háncsoltan vagy 
durván szögletesre alakítva is: 

– Festékkel, páccal, kreozottal vagy más 
tartósítószerrel nem kezelve: 

– – Nyírfából (Betula spp.): 

4403 95 10 

4403 95 90 

4403 96 00 

Hasított karó; cölöp, cövek és pózna kihe
gyezve, de hosszában nem fűrészelve: 

– Nem tűlevelű fából: 

ex 4404 20 00 

Vasúti vagy villamosvasúti talpfa nem tűle
velű fából: 

– Nem impregnált: 

ex 4406 12 00 

– Más (a nem impregnálton kívül): 

ex 4406 92 00 

Hosszában fűrészelt vagy szélezett, vágott 
vagy hántolt, 6 mm-nél vastagabb fa, 
gyalulva, csiszolva vagy végillesztéssel össze
állítva is: 

– – Nyírfából (Betula spp.): 

4407 96 10 

4407 96 91 

4407 96 99
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Növények, növényi termékek és egyéb anya
gok 

KN-kód a 2658/87/EGK tanácsi rendelet szerinti 
leírással 

A származás vagy a feladás helye 
szerinti ország 

Furnérlap rétegelt lemez vagy hasonló réte
gelt fa készítésére (beleértve a rétegelt fa 
szeletelésével készítettet is) és hosszában fűré
szelt, vágott vagy hántolt más falemez 
gyalulva, csiszolva, lapolva vagy végillesz
téssel összeállítva is, legfeljebb 6 mm vastag
ságban: 

ex 4408 90 15 

ex 4408 90 35 

ex 4408 90 85 

ex 4408 90 95 

Hordó, kád, dézsa és fából készült más kádá
ripari termék és azok elemei, beleértve a 
hordódongát is: 

ex 4416 00 00 

Előregyártott épület fából: 

ex 9406 10 00 

Amelanchier Medik., Aronia Medik., 
Cotoneaster Medik., Crataegus L., 
Cydonia Mill., Malus Mill., Pyracantha 
M. Roem., Pyrus L. és Sorbus L., 
beleértve az olyan fát, amely nem 
tartotta meg természetes hengeres 
felszínét, a fűrészpor vagy a gyalu
forgács kivételével 

Tűzifa hasáb, tuskó, rőzse, köteg vagy 
hasonló formában: faforgács vagy hasonló 
részek; fűrészpor és fahulladék és -maradék, 
hasáb, brikett, labdacs (pellet) vagy hasonló 
alakra tömörítve is: 

– Tűzifa hasáb, tuskó, rőzse, köteg vagy 
hasonló formában: 

– – Nem tűlevelű fából: 

ex 4401 12 00 

– Faforgács vagy hasonló részek: 

– – Nem tűlevelű fából: 

ex 4401 22 00 

– – Fahulladék és -maradék (a fűrészpor kivé
telével): 

ex 4401 40 90 

Gömbfa, nem kérgezetten vagy háncsoltan 
vagy durván szögletesre alakítva: 

– Festékkel, páccal, kreozottal vagy más 
tartósítószerrel kezelve: 

– – Nem tűlevelű fából: 

ex 4403 12 00 

Egyesült Államok és Kanada
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Növények, növényi termékek és egyéb anya
gok 

KN-kód a 2658/87/EGK tanácsi rendelet szerinti 
leírással 

A származás vagy a feladás helye 
szerinti ország 

Gömbfa, kérgezetten vagy háncsoltan vagy 
durván szögletesre alakítva is: 

– Festékkel, páccal, kreozottal vagy más 
tartósítószerrel nem kezelve: 

ex 4403 99 00 

Hasított karó; cölöp, cövek és pózna kihe
gyezve, de hosszában nem fűrészelve: 

– Nem tűlevelű fából: 

ex 4404 20 00 

Vasúti vagy villamosvasúti talpfa nem tűle
velű fából: 

– Nem impregnált: 

ex 4406 12 00 

– Más (a nem impregnálton kívül): 

ex 4406 92 00 

Hosszában fűrészelt vagy szélezett, vágott 
vagy hántolt, 6 mm-nél vastagabb fa, 
gyalulva, csiszolva vagy végillesztéssel össze
állítva is: 

ex 4407 99 27 

ex 4407 99 40 

ex 4407 99 90 

Furnérlap rétegelt lemez vagy hasonló réte
gelt fa készítésére (beleértve a rétegelt fa 
szeletelésével készítettet is) és hosszában fűré
szelt, vágott vagy hántolt más falemez 
gyalulva, csiszolva, lapolva vagy végillesz
téssel összeállítva is, legfeljebb 6 mm vastag
ságban: 

ex 4408 90 15 

ex 4408 90 35 

ex 4408 90 85 

ex 4408 90 95 

Hordó, kád, dézsa és fából készült más kádá
ripari termék és azok elemei, beleértve a 
hordódongát is: 

ex 4416 00 00
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Növények, növényi termékek és egyéb anya
gok 

KN-kód a 2658/87/EGK tanácsi rendelet szerinti 
leírással 

A származás vagy a feladás helye 
szerinti ország 

Előregyártott épület fából: 

ex 9406 10 00 

Prunus L., beleértve az olyan fát, 
amely nem tartotta meg termé
szetes hengeres felületét 

Tűzifa hasáb, tuskó, rőzse, köteg vagy 
hasonló formában: faforgács vagy hasonló 
részek; fűrészpor és fahulladék és -maradék, 
hasáb, brikett, labdacs (pellet) vagy hasonló 
alakra tömörítve is: 

– Tűzifa hasáb, tuskó, rőzse, köteg vagy 
hasonló formában: 

– – Nem tűlevelű fából: 

ex 4401 12 00 

– Faforgács vagy hasonló részek: 

– – Nem tűlevelű fából: 

ex 4401 22 00 

– Fűrészpor, valamint fahulladék és -maradék, 
nem tömörítve: 

– – Fűrészpor: 

ex 4401 40 10 

– – Fahulladék és -maradék (a fűrészpor kivé
telével): 

ex 4401 40 90 

Gömbfa, nem kérgezetten vagy háncsoltan 
vagy durván szögletesre alakítva: 

– Festékkel, páccal, kreozottal vagy más 
tartósítószerrel kezelve: 

– – Nem tűlevelű fából: 

ex 4403 12 00 

Gömbfa, kérgezetten vagy háncsoltan vagy 
durván szögletesre alakítva is: 

– Festékkel, páccal, kreozottal vagy más 
tartósítószerrel nem kezelve: 

ex 4403 99 00 

Hasított karó; cölöp, cövek és pózna kihe
gyezve, de hosszában nem fűrészelve: 

– Nem tűlevelű fából: 

ex 4404 20 00 

Vasúti vagy villamosvasúti talpfa nem tűle
velű fából: 

Egyesült Államok, Japán, 
Kanada, Kína, Koreai 
Köztársaság, Koreai Népi 
Demokratikus Köztársaság, 
Mongólia, Vietnám vagy 
bármely más harmadik ország, 
ahol az Aromia bungii ismerten 
előfordul
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Növények, növényi termékek és egyéb anya
gok 

KN-kód a 2658/87/EGK tanácsi rendelet szerinti 
leírással 

A származás vagy a feladás helye 
szerinti ország 

– Nem impregnált: 

ex 4406 12 00 

– Más (a nem impregnálton kívül): 

ex 4406 92 00 

Hosszában fűrészelt vagy szélezett, vágott 
vagy hántolt, 6 mm-nél vastagabb fa, 
gyalulva, csiszolva vagy végillesztéssel össze
állítva is: 

– – Cseresznyefából (Prunus spp.): 

4407 94 10 

4407 94 91 

4407 94 99 

– – Más: 

ex 4407 99 27 

ex 4407 99 40 

ex 4407 99 90 

Furnérlap rétegelt lemez vagy hasonló réte
gelt fa készítésére (beleértve a rétegelt fa 
szeletelésével készítettet is) és hosszában fűré
szelt, vágott vagy hántolt más falemez 
gyalulva, csiszolva, lapolva vagy végillesz
téssel összeállítva is, legfeljebb 6 mm vastag
ságban: 

ex 4408 90 15 

ex 4408 90 35 

ex 4408 90 85 

ex 4408 90 95 

Hordó, kád, dézsa és fából készült más kádá
ripari termék és azok elemei, beleértve a 
hordódongát is: 

ex 4416 00 00 

Előregyártott épület fából: 

ex 9406 10 00 

Acer L., Aesculus L., Alnus L., Betula 
L., Carpinus L., Cercidiphyllum Siebold 
& Zucc., Corylus L., Fagus L., Fraxinus 
L., Koelreuteria Laxm., Platanus L., 
Populus L., Salix L., Tilia L. és Ulmus 
L., beleértve az olyan fát, amely 
nem tartotta meg természetes 
hengeres felületét 

Tűzifa hasáb, tuskó, rőzse, köteg vagy 
hasonló formában: faforgács vagy hasonló 
részek; fűrészpor és fahulladék és -maradék, 
hasáb, brikett, labdacs (pellet) vagy hasonló 
alakra tömörítve is: 

– Tűzifa hasáb, tuskó, rőzse, köteg vagy 
hasonló formában: 

Harmadik országok, ahol az 
Anaplophora glabripennis 
ismerten előfordul
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Növények, növényi termékek és egyéb anya
gok 

KN-kód a 2658/87/EGK tanácsi rendelet szerinti 
leírással 

A származás vagy a feladás helye 
szerinti ország 

– – Nem tűlevelű fából: 

ex 4401 12 00 

– Faforgács vagy hasonló részek: 

– – Nem tűlevelű fából: 

ex 4401 22 00 

– Fűrészpor, valamint fahulladék és -maradék, 
nem tömörítve: 

– – Fűrészpor: 

ex 4401 40 10 

– – Fahulladék és -maradék (a fűrészpor kivé
telével): 

ex 4401 40 90 

Gömbfa, nem kérgezetten vagy háncsoltan 
vagy durván szögletesre alakítva: 

– Festékkel, páccal, kreozottal vagy más 
tartósítószerrel kezelve: 

– – Nem tűlevelű fából: 

ex 4403 12 00 

Gömbfa, kérgezetten vagy háncsoltan vagy 
durván szögletesre alakítva is: 

– Festékkel, páccal, kreozottal vagy más 
tartósítószerrel nem kezelve: 

– – Bükkből (Fagus spp.): 

4403 93 00 

4403 94 00 

– – Nyírfából (Betula spp.): 

4403 95 10 

4403 95 90 

4403 96 00 

– – Nyárfából és rezgőnyárból (Populus spp.): 

4403 97 00 

– – Más fából: 

ex 4403 99 00 

Hasított karó; cölöp, cövek és pózna kihe
gyezve, de hosszában nem fűrészelve: 

– Nem tűlevelű fából: 

ex 4404 20 00
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Növények, növényi termékek és egyéb anya
gok 

KN-kód a 2658/87/EGK tanácsi rendelet szerinti 
leírással 

A származás vagy a feladás helye 
szerinti ország 

Vasúti vagy villamosvasúti talpfa nem tűle
velű fából: 

– Nem impregnált: 

ex 4406 12 00 

– Más (a nem impregnálton kívül): 

ex 4406 92 00 

Hosszában fűrészelt vagy szélezett, vágott 
vagy hántolt, 6 mm-nél vastagabb fa, 
gyalulva, csiszolva vagy végillesztéssel össze
állítva is: 

– – Bükkből (Fagus spp.): 

4407 92 00 

– – Juharfából (Acer spp.): 

4407 93 10 

4407 93 91 

4407 93 99 

– – Kőrisből (Fraxinus spp.): 

4407 95 10 

4407 95 91 

4407 95 99 

– – Nyírfából (Betula spp.): 

4407 96 10 

4407 96 91 

4407 96 99 

– – Nyárfából és rezgőnyárból (Populus spp.): 

4407 97 10 

4407 97 91 

4407 97 99 

– – Más fából: 

4407 99 27 

4407 99 40 

4407 99 90 

Furnérlap rétegelt lemez vagy hasonló réte
gelt fa készítésére (beleértve a rétegelt fa 
szeletelésével készítettet is) és hosszában fűré
szelt, vágott vagy hántolt más falemez 
gyalulva, csiszolva, lapolva vagy végillesz
téssel összeállítva is, legfeljebb 6 mm vastag
ságban:
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Növények, növényi termékek és egyéb anya
gok 

KN-kód a 2658/87/EGK tanácsi rendelet szerinti 
leírással 

A származás vagy a feladás helye 
szerinti ország 

ex 4408 90 15 

ex 4408 90 35 

ex 4408 90 85 

ex 4408 90 95 

Hordó, kád, dézsa és fából készült más kádá
ripari termék és azok elemei, beleértve a 
hordódongát is: 

ex 4416 00 00 

Előregyártott épület fából: 

ex 9406 10 00 

Acer macrophyllum Pursh, Aesculus 
californica (Spach) Nutt., Lithocarpus 
densiflorus (Hook. & Arn.) Rehd. és 
Taxus brevifolia Nutt. 

Tűzifa hasáb, tuskó, rőzse, köteg vagy 
hasonló formában: faforgács vagy hasonló 
részek; fűrészpor és fahulladék és -maradék, 
hasáb, brikett, labdacs (pellet) vagy hasonló 
alakra tömörítve is: 

– Tűzifa hasáb, tuskó, rőzse, köteg vagy 
hasonló formában: 

– – Tűlevelű fából: 

ex 4401 11 00 

– – Nem tűlevelű fából: 

ex 4401 12 00 

– Faforgács vagy hasonló részek: 

– – Tűlevelű fából: 

ex 4401 21 00 

– – Nem tűlevelű fából: 

ex 4401 22 00 

– Fűrészpor, valamint fahulladék és -maradék, 
nem tömörítve: 

– – Fűrészpor: 

ex 4401 40 10 

– – Fahulladék és -maradék (a fűrészpor kivé
telével): 

ex 4401 40 90 

Gömbfa, nem kérgezetten vagy háncsoltan 
vagy durván szögletesre alakítva: 

– Festékkel, páccal, kreozottal vagy más 
tartósítószerrel kezelve: 

– – Tűlevelű fából: 

ex 4403 11 00 

Egyesült Államok
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Növények, növényi termékek és egyéb anya
gok 

KN-kód a 2658/87/EGK tanácsi rendelet szerinti 
leírással 

A származás vagy a feladás helye 
szerinti ország 

– – Nem tűlevelű fából: 

ex 4403 12 00 

Gömbfa, nem kérgezetten vagy háncsoltan 
vagy durván szögletesre alakítva: 

– Festékkel, páccal, kreozottal vagy más 
tartósítószerrel nem kezelve: 

– – Más, tűlevelű fából: 

ex 4403 25 10 

ex 4403 25 90 

ex 4403 26 00 

Gömbfa, kérgezetten vagy háncsoltan vagy 
durván szögletesre alakítva is: 

– Festékkel, páccal, kreozottal vagy más 
tartósítószerrel nem kezelve: 

– – Más, nem tűlevelű fából: 

ex 4403 99 00 

Hasított karó; cölöp, cövek és pózna kihe
gyezve, de hosszában nem fűrészelve: 

– Tűlevelű fából: 

ex 4404 10 00 

– Nem tűlevelű fából: 

ex 4404 20 00 

Vasúti vagy villamosvasúti talpfa: 

– Nem impregnált: 

– – Tűlevelű fából: 

ex 4406 11 00 

– – Nem tűlevelű fából: 

ex 4406 12 00 

– Más (a nem impregnálton kívül): 

– – Tűlevelű fából: 

ex 4406 91 00 

– – Nem tűlevelű fából: 

ex 4406 92 00
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Növények, növényi termékek és egyéb anya
gok 

KN-kód a 2658/87/EGK tanácsi rendelet szerinti 
leírással 

A származás vagy a feladás helye 
szerinti ország 

Hosszában fűrészelt vagy szélezett, vágott 
vagy hántolt, 6 mm-nél vastagabb fa, 
gyalulva, csiszolva vagy végillesztéssel össze
állítva is: 

– Tűlevelű fából: 

ex 4407 19 10 

ex 4407 19 20 

ex 4407 19 90 

– – Juharfából (Acer spp.): 

4407 93 10 

4407 93 91 

4407 93 99 

– – Más fából: 

ex 4407 99 27 

ex 4407 99 40 

ex 4407 99 90 

Furnérlap rétegelt lemez vagy hasonló réte
gelt fa készítésére (beleértve a rétegelt fa 
szeletelésével készítettet is) és hosszában fűré
szelt, vágott vagy hántolt más falemez 
gyalulva, csiszolva, lapolva vagy végillesz
téssel összeállítva is, legfeljebb 6 mm vastag
ságban: 

– Tűlevelű fából: 

ex 4408 10 15 

ex 4408 10 91 

ex 4408 10 98 

– Más: 

ex 4408 90 15 

ex 4408 90 35 

ex 4408 90 85 

ex 4408 90 95 

Hordó, kád, dézsa és fából készült más kádá
ripari termék és azok elemei, beleértve a 
hordódongát is: 

ex 4416 00 00 

Előregyártott épület fából: 

ex 9406 10 00 

( 1 ) Egy kapcsolódó növény KN-kódja alkalmazandó.
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B. RÉSZ 

Azon növények KN-kódjainak, valamint a származásuk vagy a feladásuk helye szerinti érintett harmadik 
országoknak a jegyzéke, amelyek esetében az Unió területére történő behozatalhoz az (EU) 2016/2031 

rendelet 73. cikke értelmében növényegészségügyi bizonyítvány szükséges 

Növények KN-kód a 2658/87/EGK tanácsi rendelet szerinti 
leírással 

A származás vagy a feladás helye 
szerinti ország 

Az (EU) 2016/2031 rendelet 
2. cikkének (1) bekezdése értelmében 
vett összes növény, az e melléklet A. 
és C. részében meghatározottak kivé
telével 

Hagyma, gumó, gumós gyökér, hagymagumó, 
gyökércsíra és rizóma (vegetatív) nyugalmi 
állapotban, valamint cikórianövény és -gyö
kér, az ültetésre szántak kivételével: 

ex 0601 10 90 

ex 0601 20 10 

Díszítés vagy csokorkészítés céljára szolgáló 
vágott virág és bimbó frissen: 

0603 15 00 

0603 19 10 

0603 19 20 

ex 0603 19 70 

Díszítés vagy csokorkészítés céljára szolgáló 
lombozat, ág és más növényi rész, virág 
vagy bimbó nélkül, valamint fű, nem moha 
vagy zuzmó, frissen: 

ex 0604 20 90 

Vöröshagyma, gyöngyhagyma, fokhagyma, 
póréhagyma és más hagymaféle frissen vagy 
hűtve, az ültetésre szántak kivételével: 

ex 0703 10 19 

ex 0703 10 90 

ex 0703 20 00 

ex 0703 90 00 

Káposzta, karfiol, karalábé, kelkáposzta és 
élelmezési célra alkalmas hasonló káposztaféle 
frissen vagy hűtve, nem termesztőközegbe 
ültetve: 

ex 0704 10 00 

ex 0704 90 10 

ex 0704 90 90 

Saláta (Lactuca sativa) és cikória (Cichorium 
spp.) frissen vagy hűtve, nem termesztő
közegbe ültetve: 

ex 0705 11 00 

Svájcon kívüli harmadik 
országok
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Növények KN-kód a 2658/87/EGK tanácsi rendelet szerinti 
leírással 

A származás vagy a feladás helye 
szerinti ország 

ex 0705 19 00 

ex 0705 21 00 

ex 0705 29 00 

Uborka és apró uborka frissen vagy hűtve: 

0707 00 05 

0707 00 90 

Hüvelyes zöldség, hüvelyben vagy kifejtve, 
frissen vagy hűtve: 

0708 10 00 

0708 20 00 

0708 90 00 

Spárga, zeller, a gumós zeller kivételével; 
paraj, új-zélandi paraj és labodaparaj (kerti 
laboda), articsóka; olajbogyó; tök, sütőtök, 
úritök és lopótök (Cucurbita spp.); saláta
zöldség (a saláta (Lactuca sativa) és a cikória 
(Cichorium spp.) kivételével); leveles répa 
(fehérrépa vagy mángold) és kárdi (kardonna); 
kapribogyó; ánizskapor és más zöldség, 
frissen vagy hűtve, nem termesztőközegbe 
ültetve: 

0709 20 00 

ex 0709 40 00 

ex 0709 70 00 

0709 91 00 

0709 92 10 

0709 92 90 

0709 93 10 

0709 93 90 

ex 0709 99 10 

ex 0709 99 20 

0709 99 40 

ex 0709 99 50 

ex 0709 99 90 

Vetésre szánt szárított hüvelyes zöldség 
kifejtve, nem hántolva vagy felesen: 

ex 0713 20 00 

ex 0713 31 00 

ex 0713 32 00
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Növények KN-kód a 2658/87/EGK tanácsi rendelet szerinti 
leírással 

A származás vagy a feladás helye 
szerinti ország 

ex 0713 34 00 

ex 0713 35 00 

ex 0713 39 00 

ex 0713 40 00 

ex 0713 60 00 

ex 0713 90 00 

Brazildió és kesudió frissen, egészben, héjas
tól, vetésre is: 

ex 0801 21 00 

ex 0801 31 00 

Más dióféle frissen, egészben, héjastól, vetésre 
is: 

ex 0802 11 10 

ex 0802 11 90 

ex 0802 21 00 

ex 0802 31 00 

ex 0802 41 00 

ex 0802 51 00 

ex 0802 61 00 

ex 0802 70 00 

ex 0802 80 00 

ex 0802 90 10 

ex 0802 90 50 

ex 0802 90 85 

Füge frissen vagy hűtve: 

0804 20 10 

Dinnye frissen vagy hűtve: 

0807 11 00 

0807 19 00 

Más gyümölcs frissen vagy hűtve: 

ex 0810 20 90 

ex 0810 90 20 

ex 0810 90 75
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Növények KN-kód a 2658/87/EGK tanácsi rendelet szerinti 
leírással 

A származás vagy a feladás helye 
szerinti ország 

Kávébogyó (a kávébab kivételével), frissen, 
egészben, héjastól, nem pörkölve: 

ex 0901 11 00 

Tealevél, frissen, egészben, nem vágva, nem 
fermentálva, ízesítés nélkül: 

ex 0902 10 00 

ex 0902 20 00 

Vetésre szánt kakukkfű- és görögszénamag: 

ex 0910 99 10 

ex 0910 99 31 

ex 0910 99 33 

Babérlevél frissen: 

ex 0910 99 50 

Árpa vetőmag: 

1003 10 00 

Zab vetőmag: 

1004 10 00 

Cirok vetőmag: 

1007 10 10 

1007 10 90 

Vetésre szánt hajdina-, köles- és kanárimag, 
más gabonamag: 

ex 1008 10 00 

1008 21 00 

ex 1008 30 00 

ex 1008 40 00 

ex 1008 50 00 

ex 1008 90 00 

Földimogyoró, frissen, nem pörkölve vagy 
másképpen nem főzve, egészben, héjában, 
nem törve, vetőmag is: 

1202 30 00 

ex 1202 41 00
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Növények KN-kód a 2658/87/EGK tanácsi rendelet szerinti 
leírással 

A származás vagy a feladás helye 
szerinti ország 

Vetésre szánt más olajos mag és olajtartalmú 
gyümölcs, frissen, nem törve: 

ex 1207 10 00 

1207 21 00 

ex 1207 30 00 

1207 40 10 

ex 1207 60 00 

ex 1207 70 00 

1207 91 10 

1207 99 20 

Vetésre szánt mag és termés: 

1209 10 00 

1209 22 10 

1209 22 80 

1209 23 11 

1209 23 15 

1209 23 80 

1209 24 00 

1209 25 10 

1209 25 90 

1209 29 45 

1209 29 50 

1209 29 60 

1209 29 80 

1209 30 00 

1209 91 30 

1209 91 80 

1209 99 10 

1209 99 91 

1209 99 99 

Komlótoboz frissen: 

ex 1210 10 00 

Nem ültetésre szánt növény és növényrész 
(beleértve a magot és a termést is), frissen 
vagy hűtve, nem vágva, nem zúzva vagy 
porítva 

ex 1211 30 00
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Növények KN-kód a 2658/87/EGK tanácsi rendelet szerinti 
leírással 

A származás vagy a feladás helye 
szerinti ország 

ex 1211 40 00 

ex 1211 50 00 

ex 1211 90 30 

ex 1211 90 86 

Vetésre szánt szentjánoskenyér és cukornád, 
frissen vagy hűtve; máshol nem említett, 
vetésre szánt gyümölcsmag és más friss 
növényi termék: 

ex 1212 92 00 

ex 1212 93 00 

ex 1212 94 00 

ex 1212 99 41 

ex 1212 99 95 

Elsősorban ültetésre szánt növényi anyag, fris
sen: 

ex 1401 90 00 

Máshol nem említett növényi eredetű termék, 
frissen: 

ex 1404 90 00 

C. RÉSZ 

Azon növények, valamint a származás vagy a feladás helye szerinti érintett harmadik országok jegyzéke, 
amelyek esetében az Unió területére történő behozatalhoz nem szükséges növényegészségügyi 

bizonyítvány 

Növények KN-kódok a 2658/87/EGK tanácsi rendelet szerinti 
leírással 

A származás vagy a feladás helye 
szerinti ország 

Az Ananas comosus (L.) Merrill termése Ananász frissen vagy szárítva: 

0804 30 00 

Valamennyi harmadik ország 

A Cocos nucifera L. termése Kókuszdió frissen vagy szárítva, héjastól is: 

0801 12 00 

0801 19 00 

Valamennyi harmadik ország 

A Durio zibethinus Murray termése Durián: 

0810 60 00 

Valamennyi harmadik ország
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Növények KN-kódok a 2658/87/EGK tanácsi rendelet szerinti 
leírással 

A származás vagy a feladás helye 
szerinti ország 

A Musa L. termése Banán, beleértve a plantain fajtát is, frissen 
vagy szárítva: 

0803 10 10 

0803 10 90 

0803 90 10 

0803 90 90 

Valamennyi harmadik ország 

A Phoenix dactylifera L. termése Datolya frissen vagy szárítva: 

0804 10 00 

Valamennyi harmadik ország
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