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683/2020

Statsrådets förordning
om ändring av statsrådets förordning om skyddsupplagringsprogram

I enlighet med statsrådets beslut
ändras i statsrådets förordning om skyddsupplagringsprogram (460/2018) 1 § som föl-

jer:

1 §
Inom ramen för statsbudgeten kan skyddsupplagringsavtal ingås om skyddsupplagring

av de läkemedelssubstanser, hjälpsubstanser, tillsatsämnen och förpackningsmaterial som
förtecknats i 1 § i statsrådets förordning om obligatorisk lagring av läkemedel (1114/2008)
samt följande varor, hänförliga till tulltariffens inom parentes nämnda positioner:

1) utsädesfrö av grönsaker och rotfrukter (07.13 och 12.09),
2) orostat kaffe (09.01),
3) sojabönor (12.01),
4) rypsfrön (12.05),
5) bomullslinters (14.04),
6) rå rypsolja (15.14),
7) socker från sockerrör och sockerbetor (17.01),
8) foderjäst (21.02),
9) etanol (22.07),
10) natriumklorid (25.01),
11) svavel (25.03),
12) kaolin (25.07),
13) krita (25.09),
14) kiselgur (25.12),
15) eldfasta varor (25.18, 69.02 och 69.03),
16) gipssten (25.20),
17) borater (25.28 och 28.40),
18) järnmalmspellets (26.01),
19) nickelmalm, även anrikad (26.04),
20) molybdenmalm (26.13),
21) stenkol, förutom antracit, stenkolsbriketter och liknande fasta bränslen (27.01),
22) koks och halvkoks av stenkol eller brunkol (27.04),
23) råoljor (27.09),
24) oljor för framställning av gummiprodukter (27.10),
25) smörjoljor och -fetter (27.10),
26) toppad råolja (27.10),
27) motorbensin (27.10),
28) flygpetroleum (27.10),
29) dieseloljor och lätta brännoljor (27.10),
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30) tunga brännoljor (27.10),
31) oljor för framställning av tryckfärger (27.10),
32) jordoljegaser och andra gasformiga kolväten (27.11),
33) kemikalier för behandling av vatten (kapitel 28),
34) sot (kimrök) (28.03),
35) kiselmetall och kisel med halvledaregenskaper (28.04),
36) svaveldioxid (28.11),
37) koldisulfid (28.13),
38) ammoniak (28.14),
39) natronlut (28.15),
40) bariumhydroxid (28.16),
41) aluminiumhydroxid (28.18),
42) mangandioxid (28.20),
43) kobolt (28.22),
44) ammoniumperklorat (28.29),
45) bariumsulfat (28.33),
46) kromsulfat (28.33 och 32.02),
47) mangansulfat (28.33),
48) polyfosfater (28.35),
49) natriumkarbonat (28.36),
50) väteperoxid (28.47),
51) kalciumkarbid (28.49),
52) toluen (29.02),
53) metanol och glykol (29.05),
54) tillsatsämnen till smörjmedel (29.19, 29.21, 29.32, 29.33, 29.34, 34.02, 38.11,

39.07 och 40.02),
55) polyaminer (29.21),
56) acceleratorer och stabilisatorer för vulkanisering inom gummiindustrin (29.21,

29.25, 29.30, 29.32, 29.33, 29.34, 38.12),
57) lysin (29.22),
58) isocyanater (29.29),
59) metionin (29.30),
60) A-, D- och E-vitaminer (29.36),
61) kaliumsulfat (31.04),
62) färgämnen och tryckfärgspigment (32.03, 32.04 och 32.05),
63) tryckfärg (32.15),
64) sulfonsyra (34.02),
65) hexogen och pentrit (36.02),
66) strålningskänsliga plåtar, offsetplåtar och grafiska filmer och fotografiska filmer i

rullar (37.01 och 37.02),
67) ljuskänsligt papper (37.03),
68) filmframkallare (37.07),
69) elektrodmassa (38.01),
70) aktiverat kol (38.02),
71) insekt-, svamp- och ogräsbekämpningsmedel samt råämnen för dessa (38.08),
72) katalysatorer för oljeraffineringsindustrin och den kemiska industrin (38.15),
73) eldfast murbruk (38.16),
74) kemikalier (38.23),
75) HD-polyeten (39.01),
76) polypropen (39.02),
77) ABS- och SAN-plaster (39.03),
78) PVC-massor (39.04),
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79) polyetrar (39.07),
80) tryckfärgshartser (38.06, 39.05 och 39.07),
81) polyamider (39.08),
82) polyuretaner (39.09),
83) silikongummi (39.10),
84) gjuterihartser (39.13),
85) jonbytarmassa (39.14),
86) fyllnadstråd av plast (39.16) och andra plastband (39.20),
87) rör och slangar samt rördelar och andra tillbehör till rör eller slangar, av plast

(39.17),
88) plattor, duk, film, folier, tejp, remsor och andra platta produkter av plast, självhäf-

tande, även i rullar (39.19),
89) artiklar för transport eller förpackning av varor, av plast; proppar, lock, kapsyler

och andra förslutningsartiklar av plast (39.23),
90) plastprodukter (39.26),
91) naturgummi (40.01),
92) hydroxylterminerad polybutadien (40.02),
93) syntetiskt gummi (40.02 och 40.05),
94) gummiduk (40.08 och 40.16),
95) filtrerpapper och kassettfilter för andningsskydd (48.23),
96) vävda tyger av bomull (52.08–52.11),
97) sytråd av konstfilament (54.01 och 54.02),
98) vävda tyger av garn av syntetfilament och syntetstatpelfibrer (54.07 och 55.12–

55.15),
99) cordväv (54.08 och 59.02),
100) konststapelfibrer och garn av konstfibrer (55.03, 55.06 och 55.08–55.10),
101) regenatfibrer (55.04),
102) polyamidpapper och polyamidfilm (56.03),
103) tråd av fibertyg (56.04),
104) gummibehandlade textilvävnader av konstfibrer hänförliga till position 54.01 el-

ler 54.02 (59.06),
105) filterduk och diafragmaduk (59.11),
106) andningsskydd av engångstyp (63.07),
107) skivskärpare för verktyg av hårdmetall (68.04),
108) mikanitpappersband (68.14),
109) glasskärv och annat glasavfall och -skrot (70.01),
110) kvartsrör (70.02),
111) glasfiberförstärkningar (70.14),
112) laminat (70.19),
113) förstärkningstråd av glasfiber (70.20),
114) ferrolegeringar (72.02),
115) järn- och stålskrot (72.04),
116) dynamo- och transformatorplåt, spännstål, pläterad ståltråd, specialstål, ihåligt

borrstål, processrör och rörnätsdelar (kapitlen 72 och 73),
117) med tenn överdragen eller pläterad plåt (72.10 och 72.12),
118) processbehållare (73.09),
119) behållare av järn eller stål för komprimerad eller till vätska förtätad gas (73.11),
120) raffinerad obearbetad katodkoppar och gjutgods (74.03),
121) ämne av mässing (74.03),
122) rundstång av mässing (74.07),
123) nickel (75.01, 75.02 och 75.03),
124) aluminium (76.01, 76.02, 76.05, 76.07 och 76.08),
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125) behållare av aluminium för komprimerad eller till vätska förtätad gas (76.13),
126) bly (78.01 och 78.02),
127) tenn (80.01, 80.02 och 80.03),
128) utbytbara verktyg för verktygsmaskiner (82.07, 82.08 och 82.09),
129) lödningsförnödenheter (83.11),
130) delar och tillbehör till maskiner för automatisk databehandling (kapitlen 84 och

85),
131) kärnbränsle, pannor, pumpar, fläktar, vattenbehandlingssystem, vatten-, ång- och

gasturbiner med anordningar och delar (kapitel 84),
132) dieselmotorer och delar till dem (84.08 och 84.09),
133) processpumpar (84.13),
134) fläktar för anläggningar (84.14),
135) värmeväxlare, reaktor med omrörare för kemisk industri, destilleringskolonn med

värmare (84.19),
136) maskiner och apparater för filtrering eller rening av vätskor eller gaser (84.21),
137) skivraffinör, omrörare i tank, reservdelssats för centrifuger (84.39),
138) reservdelssats för skärmaskiner (84.41),
139) delar och tillbehör till fotokopierings- och värmekopieringsapparater (84.43),
140) delar och tillbehör till maskiner och anordningar (84.66),
141) delar och tillbehör till elektroniska och elektriska apparater och maskiner samt till

adb-maskiner (84.71 och 84.73),
142) kranar, ventiler och liknande anordningar för rörledningar, ångpannor, tankar, kar

e.d., inbegripet reducerventiler och termostatreglerade ventiler (84.81),
143) rullager (84.82),
144) styrstavar, manövreringsapparater för styrstavar och positionsangivningsappara-

ter med delar (kapitlen 84, 85 och 90),
145) eltekniska anordningar (kapitlen 85 och 90),
146) elektrisk motor för deflaker (85.01),
147) elektromagneter, permanenta magneter och ämnen till dessa av speciella material

samt andra apparater och delar (85.05),
148) batterier (85.06),
149) ackumulatorer (85.07),
150) elektriska anordningar för dieselmotorer (85.11),
151) elektriska apparater och delar till dem (85.14 och 85.15),
152) delar till elektriska apparater och bärfrekvensutrustning för trådtelefoni eller tråd-

telegrafi (85.17),
153) mikrofoner, högtalare och tonfrekvensförstärkare (85.18),
154) delar och tillbehör till apparater för upptagning eller återgivning av ljud och bilder

(85.22),
155) delar till apparater för sändning eller mottagning av radiotelegrafi, apparater för

sändning eller mottagning av radiotelefoni eller rundradio eller television, televisionska-
meror, apparater för radionavigering inom luft och sjöfart, radarapparater och apparater
för radiofjärrstyrning (85.29),

156) delar till elektriska trafikkontroll- och trafikmanöverapparater för järnvägar,
landsvägar, insjöfarleder, hamnar eller flygfält (85.30),

157) delar till elektriska signalapparater, akustiska eller visuella (85.31),
158) elektriska kondensatorer (85.32),
159) elektriska apparater för brytning och omkoppling av elektriska kretsar, för skyd-

dande av elektriska kretsar eller för åstadkommande av anslutning till eller förbindelse i
elektriska kretsar, motstånd, tryckta kretsar, kopplingstavlor och manöverpaneler (85.33,
85.34, 85.35, 85.36, 85.37 och 85.38),
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160) reservdelar och komponenter för text- och bildbehandling (85.38, 85.40, 85.41
och 85.42),

161) delar till elektriska glödlampor och elektriska gasurladdningslampor (85.39),
162) elektronrör, katodstrålerör, rör för televisionskameror och kvicksilverlikriktarrör,

fotoceller, piezoelektriska kristaller, dioder, transistorer och liknande halvledarkompo-
nenter, ljusemitterande dioder och elektroniska mikrokretsar (85.40, 85.41 och 85.42),

163) isolerad elektrisk tråd (85.44),
164) artiklar av kol för elektriska ändamål (85.45),
165) isolatorer (85.46),
166) isolerdetaljer för elektriska maskiner, apparater eller tillbehör (85.47),
167) fordons transmissionsanordningar och lager (87.08),
168) delar till flygplan (88.03),
169) optiska fibrer, optiska fiberknippen och optiska fiberkablar samt deras anslut-

ningsdon (90.01),
170) instrument och apparater som används inom medicinen och kirurgin (90.18),
171) återanvändbara gasmasker och delar av dem (90.20),
172) delar och tillbehör till instrument för mätning eller reglering av täthet, tryck, fuk-

tighet, temperatur, hastighet, strömning, nivå eller annan fysikalisk storhet (90.25, 90.26,
90.32 och 90.33),

173) instrument och apparater för fysikalisk eller kemisk analys (90.27),
174) fordons givare, termostater och mätare (90.28, 90.29 och 90.32).

————
Denna förordning träder i kraft den 6 oktober 2020.

Helsingfors den 1 oktober 2020

Arbetsminister Tuula Haatainen
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