
KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2020/2159, 

annettu 16 päivänä joulukuuta 2020, 

tariffi- ja tilastonimikkeistöstä ja yhteisestä tullitariffista annetun neuvoston asetuksen (ETY) 
N:o 2658/87 liitteen I muuttamisesta 

EUROOPAN KOMISSIO, joka 

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen, 

ottaa huomioon tariffi- ja tilastonimikkeistöstä ja yhteisestä tullitariffista 23 päivänä heinäkuuta 1987 annetun neuvoston 
asetuksen (ETY) N:o 2658/87 (1) ja erityisesti sen 9 artiklan 1 kohdan a ja b alakohdan, 

sekä katsoo seuraavaa: 

(1) Asetuksella (ETY) N:o 2658/87 otetaan käyttöön tavaranimikkeistö, jäljempänä ’yhdistetty nimikkeistö’ tai ’CN’, joka 
on yhtä aikaa yhteisen tullitariffin, unionin ulkomaankaupan tilastoinnin ja muun tavaroiden tuontia tai vientiä 
koskevan unionin politiikan vaatimusten mukainen. 

(2) Asetuksella (ETY) N:o 2658/87 otetaan myös käyttöön Euroopan unionin yhtenäistariffi, jäljempänä ’Taric’, joka 
täyttää yhteisen tullitariffin, ulkomaankaupan tilastojen sekä tavaroiden tuontia ja vientiä koskevien unionin 
kauppa-, maatalous- ja muiden politiikkojen vaatimukset. 

(3) Jotta unioni voisi seurata yksinomaan tiettyjen tavaroiden tuontia koskevia tilastoja, tilastollisten alanimikkeiden 
lisääminen Tariciin on asianmukaisin väline. Tällaiset tilastolliset Taric-koodit ovat asetuksen (ETY) N:o 2658/87 
liitteessä I olevan kolmannen osan (”Tariffiliitteet”) liitteessä 10 ”Tilastolliset Taric-koodit”. 

(4) Komission täytäntöönpanoasetuksella (EU) 2020/1369 (2) lisätään asetuksen (ETY) N:o 2658/87 liitteessä I olevan 
kolmannen osan liitteeseen 10 uudet suojanaamareiden Taric-alanimikkeet. Sen varmistamiseksi, että kyseiset uudet 
koodit sisällytetään 1 päivästä tammikuuta 2021 sovellettavaan yhdistettyyn nimikkeistöön, on tarpeen muuttaa 1 
päivästä tammikuuta 2021 asetuksen (ETY) N:o 2658/87 liite I, sellaisena kuin se on muutettuna komission 
täytäntöönpanoasetuksella (EU) 2020/1577 (3). 

(5) Unionissa on meneillään covid-19-pandemian aiheuttama tilanne, ja jäsenvaltioilla on vaikeuksia pysäyttää 
covid-19:n leviäminen. Näin ollen tiettyjen lääkinnällisten tuotteiden, erityisesti suojanaamareiden, taudinmääritys
reagenssien ja taudinmäärityksessä käytettävien sarjojen, kysyntä ja käyttö jäsenvaltioissa on suurta, ja tämä tilanne 
pysyy todennäköisesti ennallaan myös tulevaisuudessa. Tällaisten tavaroiden tuonti aiheuttaa tulliviranomaisille 
lisähaasteita. 

(6) Jäsenvaltioissa tehtävien tullitarkastusten helpottamiseksi ja yhdenmukaistamiseksi unionin tasolla on aiheellista 
ottaa käyttöön uusia Taric-alanimikkeitä, joiden avulla asianomaiset tuotteet voitaisiin erottaa nopeammin muista 
saman alanimikkeen tuotteista ja siten lieventää mahdollisten toimitusketjun viivästysten vaikutusta covid-19- 
pandemian aikana. 

(7) Kun otetaan huomioon SARS-CoV-2-rokotteiden merkitys, niitä koskevan CN-koodin käyttöönotto olisi 
asianmukaista myös niiden viennin seuraamiseksi. 

(8) Uusia Taric-alanimikkeitä olisi otettava käyttöön, jotta voidaan varmistaa suojanaamareiden, taudinmääritysrea
genssien ja taudinmäärityksessä käytettävien sarjojen kauppavirtojen parempi seuranta. 

(1) EYVL L 256, 7.9.1987, s. 1. 
(2) Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2020/1369, annettu 29 päivänä syyskuuta 2020, tariffi- ja tilastonimikkeistöstä ja yhteisestä 

tullitariffista annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2658/87 liitteen I muuttamisesta (EUVL L 319, 2.10.2020, s. 2). 
(3) Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2020/1577, annettu 21 päivänä syyskuuta 2020, tariffi- ja tilastonimikkeistöstä ja yhteisestä 

tullitariffista annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2658/87 liitteen I muuttamisesta (EUVL L 361, 30.10.2020, s. 1). 
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(9) Tällaiset uudet Taric-alanimikkeet helpottaisivat myös komission päätöksen (EU) 2020/491 (4) täytäntöönpanoa 
jäsenvaltioissa. Koska suojanaamarit ovat eniten tuotujen lääkinnällisten tuotteiden joukossa, niiden yksilöiminen 
Taricissa mahdollistaisi nopeamman ilmoitusmenettelyn, koska tällaiset tuotteet voitaisiin erottaa muista samaan 
alanimikkeeseen tällä hetkellä luokiteltavista tuotteista. 

(10) Sen vuoksi asetuksen (ETY) N:o 2658/87 liitettä I olisi muutettava. 

(11) Tulliviranomaisten ja talouden toimijoiden olisi voitava soveltaa tässä asetuksessa vahvistettua yhdistettyä 
nimikkeistöä koskevia muutoksia täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2020/1577 soveltamispäivästä alkaen, jotta 
asiaankuuluvia tavaroita koskevien tilastotietojen keruun jatkuvuus varmistettaisiin. Sen vuoksi tämän asetuksen 
olisi tultava voimaan kiireellisesti, ja sitä olisi sovellettava 1 päivästä tammikuuta 2021. 

(12) Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat tullikoodeksikomitean lausunnon mukaiset, 

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN: 

1 artikla 

Muutetaan asetuksen (ETY) N:o 2658/87 liite I tämän asetuksen liitteen mukaisesti. 

2 artikla 

Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin 
virallisessa lehdessä. 

Sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2021. 

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa 
jäsenvaltioissa. 

Tehty Brysselissä 16 päivänä joulukuuta 2020.  

Komission puolesta, 
puheenjohtajan nimissä 
Gerassimos THOMAS 

Pääjohtaja 
Verotuksen ja tulliliiton pääosasto     

(4) Komission päätös (EU) 2020/491, annettu 3 päivänä huhtikuuta 2020, covid-19-epidemian vaikutusten torjumiseksi vuonna 2020 
tarvittavien tavaroiden tuonnille myönnettävästä vapautuksesta tuontitulleista ja arvonlisäverosta (EUVL L 103I, 3.4.2020, s. 1). 

FI Euroopan unionin virallinen lehti 21.12.2020                                                                                                                                       L 431/35   



LIITE 

Muutetaan asetuksen (ETY) N:o 2658/87 liite I seuraavasti: 

1) Korvataan toisen osan VI jakson 30 ryhmässä CN-koodeja 3002 13 00, 3002 14 00 ja 3002 15 00 koskevat rivit 
seuraavasti: 

”3002 13 00 - - immunologiset tuotteet, sekoittamattomat, muut kuin annostetut tai 
vähittäismyyntimuodoissa ja -pakkauksissa olevat  (*) 

Vapaa - 

3002 14 00 - - immunologiset tuotteet, sekoitetut, muut kuin annostetut tai vähittäis
myyntimuodoissa ja -pakkauksissa olevat  (*) 

Vapaa - 

3002 15 00 - - immunologiset tuotteet, annostetut tai vähittäismyyntimuodoissa ja -pak
kauksissa olevat  (*) 

Vapaa - 

(*) Tilastolliset Taric-koodit: Ks. liite 10.”.   

2) Korvataan toisen osan VI jakson 30 ryhmässä CN-koodia 3002 20 00 koskeva rivi seuraavasti:  

”3002 20 - rokotteet ihmisiä varten:   

★ 3002 20 10 - - rokotteet SARS-koronaviruksia (SARS-CoV-lajit) vastaan Vapaa p/st  (*) 

★ 3002 20 90 - - muut Vapaa - 

(*) Annos (jos kyseessä on moniannospakkaus, aikuisten annos).”   

3) Korvataan toisen osan VI jakson 38 ryhmässä CN-koodia 3822 00 00 koskeva rivi seuraavasti: 

”3822 00 00 Taudinmääritysreagenssit ja laboratorioreagenssit, alustalla, sekä valmistetut 
taudinmääritysreagenssit ja valmistetut laboratorioreagenssit, alustalla tai 
ilman sitä, muut kuin nimikkeisiin 3002 ja 3006 kuuluvat; varmennetut ver
tailumateriaalit  (*) 

Vapaa - 

(*) Tilastolliset Taric-koodit: Ks. liite 10.”.   

4) Korvataan toisen osan XI jakson 63 ryhmässä CN-koodeja 6307 90 93 ja 6307 90 95 koskevat rivit seuraavasti: 

★ ”6307 90 93 - - - - - standardin EN149 mukaiset suodattavat naamarit (FFP); hiuk
kasilta suojaavia hengityksensuojaimia koskevan samankaltai
sen standardin mukaiset muut naamarit  (*) 

6,3 p/st 

★ 6307 90 95 - - - - - muut  (*) 6,3 p/st 

(*) Tilastolliset Taric-koodit: Ks. liite 10.”.   

5) Lisätään kolmannen osan liitteeseen 10 rivit seuraavasti: 

”3002 13 00 - - immunologiset tuotteet, sekoittamattomat, muut kuin annostetut tai vähittäis
myyntimuodoissa ja -pakkauksissa olevat:  

3002 13 00 10 - - - taudinmääritysreagenssit, jollaisia käytetään SARS-CoV-viruslajien aiheuttamien 
infektioiden taudinmäärityksessä 

- 

3002 13 00 90 - - - muut - 

3002 14 00 - - immunologiset tuotteet, sekoitetut, muut kuin annostetut tai vähittäismyyntimuo
doissa ja -pakkauksissa olevat:  
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3002 14 00 10 - - - taudinmääritysreagenssit, jollaisia käytetään SARS-CoV-viruslajien aiheuttamien 
infektioiden taudinmäärityksessä 

- 

3002 14 00 90 - - - muut - 

3002 15 00 - - immunologiset tuotteet, annostetut tai vähittäismyyntimuodoissa ja -pakkauksissa 
olevat:  

3002 15 00 10 - - - SARS-CoV-viruslajien taudinmääritysreagenssit, myös sarjoina - 

3002 15 00 90 - - - muut -”   

”3822 00 00 Taudinmääritysreagenssit ja laboratorioreagenssit, alustalla, sekä valmistetut taudin
määritysreagenssit ja valmistetut laboratorioreagenssit, alustalla tai ilman sitä, muut 
kuin nimikkeisiin 3002 ja 3006 kuuluvat; varmennetut vertailumateriaalit:  

3822 00 00 10 - SARS-CoV-viruslajien taudinmääritysreagenssit, myös sarjoina - 

3822 00 00 90 - muut -”    

”- - - - suojanaamarit:  

6307 90 93 - - - - - standardin EN149 mukaiset suodattavat naamarit (FFP); hiukkasilta suojaavia 
hengityksensuojaimia koskevan samankaltaisen standardin mukaiset muut 
naamarit:   

- - - - - - kuitukangasta:   

- - - - - - - standardin EN149 mukaiset suodattavat FFP2- ja FFP3-naamarit ja niiden 
kaltaiset naamarit  

6307 90 93 11 - - - - - - - - standardin EN149 mukaiset suodattavat FFP2- ja FFP3-naamarit p/st 

6307 90 93 19 - - - - - - - - muut p/st 

6307 90 93 20 - - - - - - - muut p/st 

6307 90 93 90 - - - - - - muut p/st 

6307 90 95 - - - - - muut:   

- - - - - - kuitukangasta:   

- - - - - - - standardin EN14683 mukaiset kirurgiset naamarit; samankaltaisen kirurgisia 
naamareita koskevan standardin mukaiset muut naamarit:  

6307 90 95 11 - - - - - - - - standardin EN14683 mukaiset kirurgiset naamarit p/st 

6307 90 95 19 - - - - - - - - muut p/st 

6307 90 95 20 - - - - - - - muut p/st  

- - - - - - muut:  

6307 90 95 91 - - - - - - - käsintehdyt p/st 

6307 90 95 95 - - - - - - - muut p/st”   
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