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Käyttötariffin (TKK II) muutoksia
Nimikemuutoksia
Nimike

Tavara

voimassa 1.1.2012 lukien:
2005 99 80 21 - - - - porkkanat:
2005 99 80 21 - - - - - jauheena, myös lisättyä sokeria, muuta makeutusainetta tai tärkkelystä sisältävä
2005 99 80 29 - - - - - muut

Tariffin mukainen tulli;
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1212 99 95 00 - - - muut:
1212 99 95 10 - - - - mehiläisten siitepöly
1212 99 95 90 - - - - muut

0
0

1, 5
1

1213 00 00 00 Valmistamattomat oljet ja akanat, myös silputut,
jauhetut, puristetut tai pelleteiksi valmistetut (TN084):
1213 00 00 10 - oljet
1213 00 00 90 - muut

0
0

1, 5
1

1214 90 90 20 - - heinän

0

1, 5

2903 73 00 00 - - dikloorifluorietaani:
2903 73 00 10 - - - 1,1-dikloori-1-fluorietaani (HCFC-141b)
2903 73 00 90 - - - muut
voimassa 1.4.2012 lukien:
0508 00 00 00 Koralli ja sen kaltaiset aineet, valmistamattomat tai
yksinkertaisesti valmistetut, mutta muutoin työstämättömät; nilviäisten, äyriäisten ja piikkinahkaisten
kuoret sekä mustekalan selkäkilvet, valmistamattomat tai yksinkertaisesti valmistetut, mutta ei
määrämuotoisiksi leikatut, näistä tuotteista saatu
jauhe ja jätteet:
0508 00 00 10 - tyhjät kuoret elintarvikekäyttöön ja glukosamiinin
raaka-aineeksi
0508 00 00 20 - eri tarkoituksiin käytettävät pehmytkudosta ja
lihaa sisältävät kuoret kuuluvat asetuksen (EY)
N:o 1069/2009 10 artiklan k kohdan i alakohdan
soveltamisalaan
0508 00 00 90 - muut
0510 00 00 00 Harmaa ambra, majavanhausta, sivetti ja myski;
espanjankärpänen; sappi, myös kuivattu; tuoreet,
jäähdytetyt, jäädytetyt tai muuten väliaikaisesti
säilötyt rauhaset ja muut eläintuotteet, joita käytetään farmaseuttisten tuotteiden valmistukseen:
0510 00 00 10 - sappi, myös kuivattu
0510 00 00 20 - tuoreet, jäähdytetyt, jäädytetyt tai muuten
väliaikaisesti säilötyt rauhaset ja muut eläinuotteet, joita käytetään farmaseuttisten tuotteiden
valmistukseen
0510 00 00 90 - muut

3002 90 50 00
3002 90 50 10
3002 90 50 90
3002 90 90 00
3002 90 90 10
3002 90 90 90

- - mikro-organismiviljelmät:
- - - taudinaiheuttajat ja niiden viljelmät
- - - muut
- - muut:
- - - taudinaiheuttajat ja niiden viljelmät
- - - muut

9508 10 00 00
9508 10 00 10
9508 10 00 90
9508 90 00 00
9508 90 00 10
9508 90 00 90

- kiertävät sirkukset ja kiertävät eläinnäyttelyt:
- - jos mukana on eläviä eläimiä
- - muut
- muut:
- - jos mukana on eläviä eläimiä
- - muut

9705 00 00 30 - eläintuotteita sisältävät eläintieteelliset, anatomiset,
historialliset, arkeologiset, paleontologiset ja
etnografiset kokoelmat ja kokoelmaesineet
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Tekstimuutoksia
Nimike

Tavara

Voimassaoloaika alkaen

2914 70 00 50 - - 3′-klooripropiofenoni (CAS RN 34841-35-5)

1.1.2005

2922 49 85 10 - - - - ornitiiniaspartaatti (INNM), (CAS RN 3230-94-2)

1.1.2009

Uusia alavitteitä
voimassa 1.11.2006 lukien:
TM 789
Unionin yleinen tuomioistuin kumosi 8. marraskuuta 2011 asiassa T-274/07 antamallaan tuomiolla lopullisen
polkumyyntitullin käyttöön ottamisesta Kiinan kansantasavallasta ja Ukrainasta peräisin olevien silityslautojen tuonnissa ja
kyseisessä tuonnissa käyttöön otetun väliaikaisen tullin lopullisesta kantamisesta 23. huhtikuuta 2007 annetun neuvoston
asetuksen (EY) N:o 452/2007 (EUVL L 109, 26.4.2007, s.12), jäljempänä "lopullista polkumyyntitullia koskeva asetus" tai
"kiistanalainen asetus", siltä osin kuin se koskee Zhejiang Harmonic Hardware Products Co. Ltd:n, jäljempänä "Harmonic"
tai "asianomainen yritys", valmistamien silityslautojen tuontia Euroopan unioniin.
Marraskuun 8. päivänä 2011 annetun tuomion johdosta Harmonicin valmistamien silityslautojen Euroopan unioniin
suuntautuvaan tuontiin ei enää sovelleta asetuksella (EY) N:o 452/2007 käyttöön otettuja polkumyyntitoimenpiteitä.
Tämän vuoksi Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien, asianomaisen yrityksen (Taric-lisäkoodi A786) valmistamien ja
kuuluvien silityslautojen tuonnissa Euroopan unioniin asetuksen (EY) N:o 452/2007 mukaisesti maksetut lopulliset
polkumyyntitullit ja asetuksen (EY) N:o 452/2007 2 artiklan mukaisesti lopullisesti kannetut väliaikaiset tullit olisi
palautettava tai peruutettava. Palauttamista tai peruuttamista on pyydettävä kansallisilta tulliviranomaisilta voimassa olevan
tullilainsäädännön mukaisesti.
Neuvoa-antavaa komiteaa kuultuaan komissio on todennut, että polkumyyntitutkimuksen aloittaminen osittain uudelleen on
perusteltua, mistä syystä se aloittaa osittain uudelleen muun muassa Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien
silityslautojen tuontia koskevan polkumyyntitutkimuksen, joka pantiin vireille Euroopan unionin virallisessa lehdessä
julkaistulla ilmoituksella (EUVL C 29, 4.2.2006, s. 2) perusasetuksen 5 artiklan mukaisesti.
Uudelleenaloittaminen koskee vain edellä mainitun tuomion täytäntöönpanoa Harmonicin osalta.
voimassa 12.3.2012 lukien:
TM 791
Liitteessä VIII lueteltujen, unionista tai muualta peräisin olevien kullan, jalometallien ja timanttien myynti, toimitus, siirto
tai vienti suoraan tai välillisesti Syyrian hallitukselle, sen julkisyhteisöille, yhtiöille ja virastoille, Syyrian keskuspankille,
niiden puolesta tai johdolla toimiville henkilöille, yhteisöille tai elimille taikka niiden omistuksessa tai määräysvallassa
oleville yhteisöille tai elimille.
TM 792
Liitteessä VIII lueteltujen, Syyriasta tai muualta peräisin olevien kullan, jalometallien ja timanttien ostaminen, tuonti tai
kuljetus suoraan tai välillisesti Syyrian hallitukselta, sen julkisyhteisöiltä, yhtiöiltä ja virastoilta, Syyrian keskuspankilta ja

niiden puolesta tai johdolla toimivilta henkilöiltä, yhteisöiltä tai elimiltä taikka niiden omistuksessa tai määräysvallassa
olevilta yhteisöiltä tai elimiltä.
voimassa 1.4.2012 lukien:
CD 617
Turkisnahat, jotka on käsitelty asetuksen (EU) N:o 142/2011 liitteessä XIII olevan VIII luvun mukaisesti, mikäli ne ovat
asetuksen (EY) N:o 1069/2009 41 artiklan 3 kohdan mukaisia
CD 624
Eläinperäisiä tuotteita tuotaessa on esitettävä CVED-todistus asetuksessa (EY) N:o 136/2004 säädettyjen edellytysten
mukaisesti (EUVL L 21)
CD 625
Eläviä eläimiä tuotaessa on esitettävä eläinten CVED-todistus asetuksessa (EY) N:o 282/2004 säädettyjen edellytysten
mukaisesti (EUVL L 49)
CD 626
Eläinperäisten tuotteiden tuonnissa voidaan myöntää vapautus tarkastuksista komission päätöksen 2007/275/EY 6 artiklan
mukaisesti

Muutoksia alaviiteteksteihin
voimassa 1.1.2007 lukien:
OZ 004
Bromikloorimetaani (CAS RN 74-97-5)
voimassa 1.1.2010 lukien:
OZ 008
Dibromidifluorimetaani (eli haloni-1202, CAS 75-61-6)

Tiedustelut käyttötariffin muutoksista:
Päivi Mäkelä, p. 040 33 22104, tai
Heidi Broms, p. 040 33 22646,
tai sähköpostilla: etunimi.sukunimi@tulli.fi
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