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RAVIMIAMETI ERILUBA NÕUDVATE KAUPADE LOETELU KOOS VASTAVATE 
KOMBINEERITUD NOMENKLATUURI 2013 KAUBAPOSITSIOONIDEGA 
 
1211 30 00   kokalehed 
1211 40 00   magunavarred (unimaguna ürt) 
ex 1301 90 00  kanep ja selle töötlemisproduktid 
1302 11 00   oopium 
ex 1302 19 70  kanep ja selle töötlemisproduktid 
ex 1302 39 00  kanep ja selle töötlemisproduktid 
2905 51 00   etakloorvinüül 
2907 19 90  CP 47497; C6-homoloog; C8-homoloog; C9-homoloog 
ex 2918 19 98  naatriumoksübaat 

gammahüdroksüvõihape GHB 
ex 2921 30 99  propüülheksedriin 
2921 46 00   amfetamiin 

bensfetamiin 
deksamfetamiin 
etüülamfetamiin 
fenkamfamiin 
fentermiin 
lefetamiin (SPA) 
levamfetamiin 
mefenoreks 

ex 2921 49 00  etitsüklidiin (PCE) 
fenfluramiin 
levometamfetamiin 
2C-I 
TMA-2 

2922 14 00   dekstropropoksüfeen 
ex 2922 19 85  alfametadool 

alfatsetüülmetadool 
atsetüülmetadool 
beetaatsetüülmetadool 
beetametadool 
dimefeptanool 
dimenoksadool 
noratsümetadool 

ex 2922 29 00  broolamfetamiin 
   tapentadool 
2922 31 00   amfepramoon 

metadoon 
normetadoon 

ex 2922 39 00  isometadoon 
katinoon 



ketamiin 
2922 44 00   tilidiin 
ex 2922 49 85  amineptiin 
ex 2922 50 00  alfametüülamiinoetüülketoon 

STP (DOM) 
tramadool 

2924 11 00   meprobamaat 
2924 24 00   etinamaat 
ex 2924 29 98  diampromiid 

heksapropümaat 
2925 12 00   glutetimiid 
2926 30 00   fenproporeks 

metadooni vaheprodukt (4-tsüano-2-dimetüülamino-4,4-
difenüülbutaan) 

ex 2930 90 99  modafiniil 
2C-T-2 
2C-T-7 

2932 95 00   tetrahüdrokannabinoolid (kõik isomeerid) 
ex 2932 99 00  tenamfetamiin 

DMHP 
MBDB 
HU-210 
butüloon (bk-MBDB) 
metüloon (bk-MDMA) 
MDPV 
paraheksüül 

2933 33 00   alfentaniil 
anileridiin 
besitramiid 
bromasepaam 
difenoksiin 
difenoksülaat 
dipipanoon 
fenoperidiin 
fentanüül 
fentsüklidiin (PCP) 
ketobemidoon 
metüülfenidaat 
pentasotsiin 
petidiin 
petidiini vaheprodukt A 
pipradrool 
piritramiid 
propiraam 
trimeperidiin 

ex 2933 39 10  ketobemidoonhüdrokloriid 
ex 2933 39 99  alfameprodiin 

alfametüülfentanüül 
alfaprodiin 
allüülprodiin 
atsetüülalfametüülfentanüül 
beetahüdroksüfentanüül 
beetahüdroksümetüülfentanüül 
beetameprodiin 
beetaprodiin 



bensetidiin 
etokseridiin 
fenampromiid 
fenasotsiin 
hüdroksüpetidiin 
metasotsiin 
metüülfentanüül 
norpipanoon 
parafluorfentanüül 
PEPAP 
petidiini vaheprodukt B, C 
piminodiin 
proheptasiin 
properidiin 
remifentaniil 

2933 41 00   levorfanool 
ex 2933 49 90  butorfanool 

drotebanool 
fenomorfaan 
levofenatsüülmorfaan 
levometorfaan 
norlevorfanool 
ratsemetorfaan 
ratsemorfaan 

2933 53   allobarbitaal 
amobarbitaal 
butaalbitaal 
butobarbitaal 
metüülfenobarbitaal 
pentobarbitaal 
sekbutabarbitaal 
sekobarbitaal 
tsüklobarbitaal 
vinüülbitaal 

2933 53 10   barbitaal 
fenobarbitaal 

ex 2933 53 90  aprobarbitaal 
heksobarbitaal 
heptabarbitaal 
metoheksitaal 
vinbarbitaal 

2933 55 00   meklokvaloon 
metakvaloon 
loprasolaam 
tsipeprool 

ex 2933 59 95  tiopentaal 
bensüülpiperasiin (BZP) 
klorofenüülpiperasiin (m-CPP) 
TFMPP 

2933 72 00   klobasaam 
metüprüloon 

ex 2933 79 00  zopikloon 
2933 91   alprasolaam 

delorasepaam 
diasepaam 



dikaaliumklorasepaat 
estasolaam 
etüül-loflasepaat 
fenasepaam 
fludiasepaam 
flunitrasepaam 
flurasepaam 
halasepaam 
kamasepaam 
klonasepaam 
klorasepaat 
lorasepaam 
lormetasepaam 
masindool 
medasepaam 
midasolaam 
nimetasepaam 
nitrasepaam 
nordasepaam 
oksasepaam 
pinasepaam 
prasepaam 
pürovaleroon 
temasepaam 
tetrasepaam 
triasolaam 

2933 91 10   kloordiasepoksiid 
ex 2933 99 80  etonitaseen 

etrüptamiin 
klonitaseen 
rolitsüklidiin (PHP, PCPY) 
zolpideem 
JWH-018; -019; -073; -081; -200; -250 
nafüroon 
RCS-4 

2934 91 00   aminoreks 
brotisolaam 
dekstromoramiid 
fendimetrasiin 
fenmetrasiin 
haloksasolaam 
ketasolaam 
kloksasolaam 
klotiasepaam 
mesokarb 
oksasolaam 
pemoliin 
sufentaniil 

ex 2934 99 90  alfametüültiofentanüül 
dietüültiambuteen 
dimetüültiambuteen 
dioksafetüülbutüraat 
etüülmetüültiambuteen 
fenadoksoon 
furetidiin 



levomoramiid 
metüültiofentanüül 
moramiidi vaheprodukt 
morferidiin 
ratsemoramiid 
tenotsüklidiin (TCP) 

2937  hormoonid, prostaglandiinid, tromboksaanid ja leukotrieenid, 
looduslikud või sünteetilised; nende derivaadid ja struktuurianaloogid, 
k.a modifitseeritud ahelaga polüpeptiidid, mida kasutatakse eeskätt 
hormoonidena 

2939  looduslikud või sünteesitud taimsed alkaloidid, nende soolad, eetrid, 
estrid ja muud derivaadid 

2941   antibiootikumid 
3001  organoteraapias kasutatavad kuivatatud näärmed ja muud organid 

(pulbrina või pulbristamata); organoteraapias kasutatavad näärmete, 
muude organite ja nende nõrede ekstraktid; hepariin ja selle soolad; 
ravis ja profülaktikas kasutatavad mujal nimetamata inim- või 
loomorganismist pärinevad ained 

3002  inimveri; ravi, profülaktika või diagnostika otstarbel ettevalmistatud 
loomaveri; antiseerumid ja muud verefraktsioonid ning modifitseeritud 
immunoloogilised tooted, k.a need, mis on saadud biotehnoloogiliste 
menetluste abil; vaktsiinid, toksiinid, mikroorganismide kultuurid (v.a 
pärmid, toiduainete tööstuses kasutatavad mikroorganismide kultuurid, 
taimekasvu stimulaatorid) jms tooted 

3003  ravis või profülaktikas kasutatavad kahest või enamast komponendist 
kokkusegatud ravimid (v.a rubriikide 3002, 3005 ja 3006 ravimid), 
kindlatesse doosidesse jaotamata ja jaemüügiks pakendamata 

3004  ravis või profülaktikas kasutatavad segatud või segamata ravimid, mis 
koosnevad segatud või segamata toodetest, väljamõõdetud doosidena 
(k.a transdermaalse manustamise süsteemi abil kasutatavad doosid) 
või jaemüügipakendis (v.a rubriikide 3002, 3005 ja 3006 tooted) 

3006 30 00  kontrastained röntgenoloogilisteks uuringuteks; patsiendile 
manustatavad diagnostilised reaktiivid 

3006 60 00 hormoonidel, muudel rubriigi 2937 toodetel või spermitsiididel 
põhinevad keemilised rasestumisvastased vahendid 

3006 92 00   ravimijäätmed 
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