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Tariffin mukainen tulli; 

K; S 

 
Lisäpaljous 

 
Liite 

 

voimassa 21.9.2017 lukien: 

 

Ryhmä 03 
0305 72 00 47 - - - - -  taimenet (Salmo trutta, Oncorhynchus gilae), 

kirjolohi (Oncorhynchus mykiss), punakurkku-
lohi (Oncorhynchus clarki), kultalohi (Oncor-
hynchus aguabonita), Oncorhynchus apache ja 
Onchorhynchus chrysogaster 

13,0;  
K:0 (091641) (CD332)  

 1, 5 

 
0305 72 00 58 - - - - -  taimenet (Salmo trutta, Oncorhynchus gilae), 

kirjolohi (Oncorhynchus mykiss), punakurk-
kulohi (Oncorhynchus clarki), kultalohi (Oncor-
hynchus aguabonita), Oncorhynchus apache ja 
Onchorhynchus chrysogaster 

13,0;  
K:0 (091641) (CD332)  

 1, 5 

0305 72 00 59 - - - - -  muut 13,0;  
K:0 (091641) (CD332)  

 1, 5 

 
0305 72 00 72 - - - - -  taimenet (Salmo trutta, Oncorhynchus gilae), 

kirjolohi (Oncorhynchus mykiss), punakurkku-
lohi (Oncorhynchus clarki), kultalohi (Oncor-
hynchus aguabonita), Oncorhynchus apache ja 
Onchorhynchus chrysogaster 

13,0;  
K:0 (091641) (CD332)  

 1, 5 

 
0305 72 00 91 - - -  muut:      
0305 72 00 91 - - - -  taimenet (Salmo trutta, Oncorhynchus gilae), kir-

jolohi (Oncorhynchus mykiss), punakurkkulohi 
(Oncorhynchus clarki), kultalohi (Oncorhynchus 
aguabonita), Oncorhynchus apache ja Onchorhyn-
chus chrysogaster 

13,0;  
K:0 (091641) (CD332)   

  1, 5 

0305 72 00 99 - - - -  muut 13,0;  
K:0 (091641) (CD332)   

  1, 5 

     
 
0305 79 00 47 - - - - -  taimenet (Salmo trutta, Oncorhynchus gilae), 

kirjolohi (Oncorhynchus mykiss), punakurkku-
lohi (Oncorhynchus clarki), kultalohi (Oncor-
hynchus aguabonita), Oncorhynchus apache ja 
Onchorhynchus chrysogaster 

13,0;  
K:0 (091641) (CD332)  

 1, 5 

 
0305 79 00 58 - - - - -  taimenet (Salmo trutta, Oncorhynchus gilae), 

kirjolohi (Oncorhynchus mykiss), punakurk-
kulohi (Oncorhynchus clarki), kultalohi (Oncor-
hynchus aguabonita), Oncorhynchus apache ja 
Onchorhynchus chrysogaster 

13,0;  
K:0 (091641) (CD332)  

 1, 5 
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0305 79 00 59 - - - - -  muut 13,0;  
K:0 (091641) (CD332)  

 1, 5 

 
0305 79 00 72 - - - - -  taimenet (Salmo trutta, Oncorhynchus gilae), 

kirjolohi (Oncorhynchus mykiss), punakurkku-
lohi (Oncorhynchus clarki), kultalohi (Oncor-
hynchus aguabonita), Oncorhynchus apache ja 
Onchorhynchus chrysogaster 

13,0;  
K:0 (091641) (CD332)  

 1, 5 

 
0305 79 00 91 - - -  muut:      
0305 79 00 91 - - - -  taimenet (Salmo trutta, Oncorhynchus gilae), kir-

jolohi (Oncorhynchus mykiss), punakurkkulohi 
(Oncorhynchus clarki), kultalohi (Oncorhynchus 
aguabonita), Oncorhynchus apache ja Onchorhyn-
chus chrysogaster 

13,0;  
K:0 (091641) (CD332)   

  1, 5 

0305 79 00 99 - - - -  muut 13,0;  
K:0 (091641) (CD332)   

  1, 5 

 
0306 92 10 00 - - -  kokonaiset:     
0306 92 10 10 - - - -  savustetut, kuorineen tai ilman kuorta, myös en-

nen savustamista tai sen aikana kuumakäsitellyt, 
muuten valmistamattomat 

8,0;  
K:0 (091641) (CD332)   

  1, 5 

0306 92 10 90 - - - -  muut 8,0;  
K:0 (091641) (CD332)   

  1, 5 

0306 92 90 00 - - -  muut:     
0306 92 90 10 - - - -  savustetut, kuorineen tai ilman kuorta, myös en-

nen savustamista tai sen aikana kuumakäsitellyt, 
muuten valmistamattomat 

10,0;  
K:0 (091641) (CD332)   

  1, 5 

0306 92 90 90 - - - -  muut 10,0;  
K:0 (091641) (CD332)   

  1, 5 

 
0306 93 10 00 - - -  isotaskuravut (Cancer pagurus):      
0306 93 10 10 - - - -  savustetut, kuorineen tai ilman kuorta, myös en-

nen savustamista tai sen aikana kuumakäsitellyt, 
muuten valmistamattomat 

7,5   1, 5 

0306 93 10 90 - - - -  muut 7,5   1, 5 
0306 93 90 00 - - -  muut:      
0306 93 90 10 - - - -  savustetut, kuorineen tai ilman kuorta, myös en-

nen savustamista tai sen aikana kuumakäsitellyt, 
muuten valmistamattomat 

7,5   1, 5 

0306 93 90 90 - - - -  muut 7,5   1, 5 
 
0306 95 19 00 - - - - -  muut (TN084):   1 
0306 95 19 10 - - - - - -  savustetut, kuorineen tai ilman kuorta, myös 

ennen savustamista tai sen aikana 
kuumakäsitellyt, muuten valmistamattomat, 
tuotetta lähinnä olevan pakkauksen nettopaino 
suurempi kuin 2 kg 

18,0;  
K:0 (091641) (CD332) 

 1, 5 

0306 95 19 90 - - - - - -  muut 18,0;  
K:0 (091641) (CD332) 

 1, 5 

 
0306 95 20 21 - - - - -  tarkoitettu jalostettavaksi:      
0306 95 20 21 - - - - - -  savustetut, kuorineen tai ilman kuorta, myös 

ennen savustamista tai sen aikana 
kuumakäsitellyt, muuten valmistamattomat, 
tuotetta lähinnä olevan pakkauksen nettopaino 
suurempi kuin 2 kg 

12,0;  
K:0 (091641) (CD332) 

 1, 5 

0306 95 20 29 - - - - - -  muut 12,0;  
K:0 (091641) (CD332) 

 1, 5 

 
0306 95 20 91 - - - - -  muut:      



 3 

0306 95 20 91 - - - - - -  savustetut, kuorineen tai ilman kuorta, myös 
ennen savustamista tai sen aikana 
kuumakäsitellyt, muuten valmistamattomat, 
tuotetta lähinnä olevan pakkauksen nettopaino 
suurempi kuin 2 kg 

12,0;  
K:0 (091641) (CD332) 

 1, 5 

0306 95 20 99 - - - - - -  muut 12,0;  
K:0 (091641) (CD332) 

 1, 5 

 
0306 95 30 21 - - - - -  tarkoitettu jalostettavaksi:      
0306 95 30 21 - - - - - -  savustetut, kuorineen tai ilman kuorta, myös 

ennen savustamista tai sen aikana kuuma-
käsitellyt, muuten valmistamattomat, tuotetta 
lähinnä olevan pakkauksen nettopaino 
suurempi kuin 2 kg 

12,0;  
K:0 (091641) (CD332) 

 1, 5 

0306 95 30 29 - - - - - -  muut 12,0;  
K:0 (091641) (CD332) 

 1, 5 

0306 95 30 91 - - - - -  muut:      
0306 95 30 91 - - - - - -  savustetut, kuorineen tai ilman kuorta, myös 

ennen savustamista tai sen aikana kuuma-
käsitellyt, muuten valmistamattomat, tuotetta 
lähinnä olevan pakkauksen nettopaino suurem-
pi kuin 2 kg 

12,0;  
K:0 (091641) (CD332) 

 1, 5 

0306 95 30 99 - - - - - -  muut 12,0;  
K:0 (091641) (CD332) 

 1, 5 

 
0306 95 40 00 - - - -  Crangon-sukuun kuuluvat katkaravut, eivät kui-

tenkaan Crangon crangon -lajin katkaravut: 
     

0306 95 40 10 - - - - -  savustetut, kuorineen tai ilman kuorta, myös 
ennen savustamista tai sen aikana 
kuumakäsitellyt, muuten valmistamattomat, 
tuotetta lähinnä olevan pakkauksen nettopaino 
suurempi kuin 2 kg 

18,0;  
K:0 (091641) (CD332)   

 1, 5 

0306 95 40 90 - - - - -  muut 18,0;  
K:0 (091641) (CD332)   

  1. 

 
0306 95 90 00 - - - -  muut:      
0306 95 90 10 - - - - -  savustetut, kuorineen tai ilman kuorta, myös 

ennen savustamista tai sen aikana 
kuumakäsitellyt, muuten valmistamattomat, 
tuotetta lähinnä olevan pakkauksen nettopaino 
suurempi kuin 2 kg 

12,0;  
K:0 (091641) (CD332)   

 1, 5 

0306 95 90 90 - - - - -  muut 12,0;  
K:0 (091641) (CD332)   

  1. 

 
0307 19 00 00 - -  muut (TN084):      
0307 19 00 10 - - -  savustetut, kuorineen tai ilman kuorta, myös ennen 

savustamista tai sen aikana kuumakäsitellyt, muu-
ten valmistamattomat 

9,0   1, 5 

0307 19 00 90 - - -  muut 9,0   1, 5 
 
0307 29 00 00 - -  muut:      
0307 29 00 10 - - -  savustetut, kuorineen tai ilman kuorta, myös ennen 

savustamista tai sen aikana kuumakäsitellyt, muu-
ten valmistamattomat 

8,0   1, 5 

0307 29 00 90 - - -  muut 8,0   1, 5 
 
0307 39 20 00 - - -  Mytilus spp.:      
0307 39 20 10 - - - -  savustetut, kuorineen tai ilman kuorta, myös en-

nen savustamista tai sen aikana kuumakäsitellyt, 
muuten valmistamattoma 

10,0  1, 5 

0307 39 20 90 - - - -  muut 10,0  1, 5 
0307 39 80 00 - - -  Perna spp.:      
0307 39 80 10 - - - -  savustetut, kuorineen tai ilman kuorta, myös en-

nen savustamista tai sen aikana kuumakäsitellyt, 
muuten valmistamattoma 

8,0  1, 5 
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0307 39 80 90 - - - -  muut 8,0  1, 5 
 
0307 49 20 00 - - -  seepiat (Sepia officinalis, Rossia macrosoma ja 

Sepiola spp.): 
     

0307 49 20 10 - - - -  savustetut, myös ennen savustamista tai sen aika-
na kuumakäsitellyt, muuten valmistamattomat 

8,0   1, 5 

0307 49 20 90 - - - -  muut 8,0   1, 5 
 
0307 49 40 00 - - -  Loligo spp.:      
0307 49 40 10 - - - -  savustetut, myös ennen savustamista tai sen aika-

na kuumakäsitellyt, muuten valmistamattomat 
6,0   1, 5 

0307 49 40 90 - - - -  muut 6,0   1, 5 
 
0307 49 50 00 - - -  Ommastrephes spp., eivät kuitenkaan Om-

mastrephes sagittatus, Nototodarus spp., Sepioteut-
his spp.: 

     

0307 49 50 10 - - - -  savustetut, myös ennen savustamista tai sen aika-
na kuumakäsitellyt, muuten valmistamattomat 

8,0   1, 5 

0307 49 50 90 - - - -  muut 8,0   1, 5 
 
0307 49 60 00 - - -  euroopanliitokalmari (Todarodes sagittatus) (Om-

mastrephes sagittatus): 
     

0307 49 60 10 - - - -  savustetut, myös ennen savustamista tai sen aika-
na kuumakäsitellyt, muuten valmistamattomat 

6,0   1, 5 

0307 49 60 90 - - - -  muut 6,0   1, 5 
 
0307 49 80 00 - - -  muut:      
0307 49 80 10 - - - -  savustetut, myös ennen savustamista tai sen aika-

na kuumakäsitellyt, muuten valmistamattomat 
11,0   1, 5 

0307 49 80 90 - - - -  muut 11,0   1, 5 
 
0307 88 00 00 - -  muut siipikotilot (Strombus spp.):      
0307 88 00 10 - - -  savustetut, kuorineen tai ilman kuorta, myös ennen 

savustamista tai sen aikana kuumakäsitellyt, muu-
ten valmistamattomat 

11,0   1, 5 

0307 88 00 90 - - -  muut 11,0   1, 5 
 
0307 59 00 00 - -  muut (TN084):      
0307 59 00 10 - - -  savustetut, myös ennen savustamista tai sen aikana 

kuumakäsitellyt, muuten valmistamattomat 
8,0  1, 5 

0307 59 00 90 - - -  muut 8,0  1, 5 
 
0307 79 00 00 - -  muut (TN084):      
0307 79 00 10 - - -  savustetut, kuorineen tai ilman kuorta, myös ennen 

savustamista tai sen aikana kuumakäsitellyt, muu-
ten valmistamattomat 

11,0  1, 5 

0307 79 00 90 - - -  muut 11,0  1, 5 
 
0307 87 00 00 - -  muut merikorvat (Haliotis spp.):      
0307 87 00 10 - - -  savustetut, kuorineen tai ilman kuorta, myös ennen 

savustamista tai sen aikana kuumakäsitellyt, muu-
ten valmistamattomat 

11,0  1, 5 

0307 87 00 90 - - -  muut 11,0  1, 5 
 
0307 99 00 00 - -  muut (TN084):      
0307 99 00 10 - - -  savustetut, kuorineen tai ilman kuorta, myös ennen 

savustamista tai sen aikana kuumakäsitellyt, muu-
ten valmistamattomat 

11,0  1, 5 

0307 99 00 90 - - -  muut 11,0  1, 5 
 

 

Ryhmä 87 
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8703 40 00 00 -  muut ajoneuvot, joissa on käyttövoimamoottoreina 
sekä kipinäsytytteinen iskumäntämoottori että 
sähkömoottori, ei kuitenkaan ajoneuvot, jotka 
voidaan ladata ulkoisesta sähkönlähteestä: 

     

8703 40 10 00 - -  uudet:       
8703 40 10 10 - - -  iskutilavuus enintään 1 000 cm3 10,0     p/st 1, 5 
8703 40 10 90 - - -  muut 10,0     p/st 1, 5 
8703 40 90 00 - -  käytetyt:       
8703 40 90 10 - - -  iskutilavuus enintään 1 000 cm3 10,0     p/st 1, 5 
8703 40 90 90 - - -  muut 10,0     p/st 1, 5 

 
8703 60 00 00 -  muut ajoneuvot, joissa on käyttövoimamoottoreina 

sekä kipinäsytytteinen iskumäntämoottori että 
sähkömoottori ja jotka voidaan ladata ulkoisesta 
sähkönlähteestä: 

     

8703 60 10 00 - -  uudet:       
8703 60 10 10 - - -  iskutilavuus enintään 1 000 cm3 10,0     p/st 1, 5 
8703 60 10 90 - - -  muut 10,0     p/st 1, 5 
8703 60 90 00 - -  käytetyt:    
8703 60 90 10 - - -  iskutilavuus enintään 1 000 cm3 10,0     p/st 1, 5 
8703 60 90 90 - - -  muut 10,0     p/st 1, 5 

 

 

20.9.2017 päättyviä nimikkeitä: 

0305 72 00 90, 0305 79 00 90, 0306 95 20 20, 0306 95 20 90, 0306 95 30 20, 0306 95 30 90 

 

 

Uusia alavitteitä 

 

voimassa 14.7.2012 lukien: 

TM 712 Ne polkumyyntitullit, jotka on maksettu täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 626/2012 nojalla sellaisen Kiinasta 

peräisin olevan ja yrityksen Changmao Biochemical Engineering Co Ltd (Taric-lisäkoodi A688) tuottaman 

viinihapon, joka luokitellaan tällä hetkellä CN-koodiin ex 2918 12 00 (Taric-koodi 2918120090), tuonnista, ja 

jotka ylittävät samasta tuonnista annetulla täytäntöönpanoasetuksella (EU) N:o 349/2012 käyttöön otetut pol-

kumyyntitullit, olisi palautettava tai peruutettava. Palauttamista tai peruuttamista on pyydettävä kansallisilta 

tulliviranomaisilta sovellettavan tullilainsäädännön mukaisesti. 

 

voimassa 22.6.2017 lukien: 

TM 528 Tavarat asetuksen (EU) N:o 2017/1509 liitteestä IX (Kulta, jalometallit ja timantit) 

 

 

voimassa 1.9.2017 lukien: 

CD 818 Liitteessä IX lueteltujen, Pohjois-Koreasta tai muualta peräisin olevien kullan, jalometallien ja timanttien osta-

minen, tuonti tai kuljetus suoraan tai välillisesti Pohjois-Korean hallitukselta, sen julkisyhteisöiltä, yhtiöiltä ja 

virastoilta, Pohjois-Korean keskuspankilta ja niiden puolesta tai johdolla toimivilta henkilöiltä, yhteisöiltä tai 

elimiltä taikka niiden omistuksessa tai määräysvallassa olevilta yhteisöiltä tai elimiltä. 

 

CD 972 Jos ilmoitetut tavarat kuvataan toimenpiteeseen liittyvässä alaviitteessä ”MG”, kielletään liitteessä II lueteltujen 

Pohjois-Koreasta tai muualta peräisin olevien tavaroiden ja teknologian vienti, hankkiminen tai siirto suoraan tai 

välillisesti Pohjois-Koreasta (asetuksen (EU) N:o 2017/15093.1 artikla). 

 

CD 973 Jos ilmoitetut tavarat kuvataan toimenpiteeseen liittyvässä alaviitteessä ”MG”, tavaroiden ja teknologian Poh-

jois-Koreaan vientiä, hankkimista tai siirtoa varten on esitettävä lupa asetuksen (EU) N:o 2017/1509 mukaisesti 

(liite II, V osa). 

CD 974 Kielletään liitteessä II lueteltujen, unionista tai muualta peräisin olevien tavaroiden ja teknologian, mukaan 

lukien ohjelmistot, myynti, toimitus, siirto tai vienti suoraan tai välillisesti Pohjois-Koreassa oleville 

luonnollisille tai oikeushenkilöille, yhteisöille tai elimille tai käytettäväksi Pohjois-Koreassa (asetuksen (EU) 

N:o 2017/1509 3.1 artiklan a kohta). Poiketen siitä, mitä 3.1 artiklassa säädetään, jäsenvaltion toimivaltainen 

viranomainen voi myöntää tarkoituksenmukaisiksi katsominsa ehdoin luvan asetuksen (EU) 2017/1509 

liitteessä II olevan V osan tuotteiden ja teknologian, mukaan lukien ohjelmistot, suoraan tai välilliseen 

toimitukseen, myyntiin, siirtoon tai vientiin Pohjois-Koreaan (8.1 artikla). 
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MG 590 Isosyanaatit (TDI (tolueeni-di-isosyanaatti), MDI (metyleeni-bis(fenyyli-isosyanaatti)), IPDI (isoforoni-di-

isosyanaatti), HNMDI tai HDI (heksametyleenidi-isosyanaatti) ja DDI (dimeryyli-di-isosyanaatti) ja tuotanto-

laitteet 

 

MG 591 Ammoniumnitraatti, kemiallisesti puhdas tai faasistabiloitu (PSAN) 

 

MG 592 Non-destruktiiviset testikammiot, joiden kriittinen sisäinen läpimitta on vähintään 1 m. 

 

MG 593 Nestemäistä tai hybridipolttoainetta käyttävien rakettien turbopumput sarakkeessa ”Vastaava tuote asetuksen 

(EY) N:o 428/2009 liitteessä I tai liitteessä II olevassa II osassa” täsmennettyihin luokkiin kuuluvien tuotteiden 

poissulkeminen (liite II, V osa) 

 

MG 594 Polymeeriset aineet (hydroksyylipäätteinen polyeetteri (HTPE), hydroksyylipäätteinen kaprolaktonieetteri 

(HTCE),  polypropeeniglykoli (PPG), polydietyleeniglykoliadipaatti (PGA) ja polyetyleeniglykoli (PEG). 

 

MG 595 Vastatoimintajärjestelmät ja tunkeutumisvälineet (esim. häirintävälineet, tutkahäirintäsilppu, harhautusmaalit),  

joiden tarkoituksena on ohjuspuolustuksen ylikuormittaminen, hämmentäminen tai välttäminen. 

 

MG 596 Metallijuotefoliot, mangaania. 

 

MG 597 Hydromuovauskoneet. 

 

MG 598 Lämpökäsittelyuunit — Lämpötila > 850 C ja yksi läpimitta > 1m sarakkeessa ”Vastaava tuote asetuksen (EY) 

N:o 428/2009 liitteessä I tai liitteessä II olevassa II osassa” täsmennettyihin luokkiin kuuluvien tuotteiden 

poissulkeminen (liite II, V osa) 

 

MG 599 Kipinätyöstökoneet (EDM) sarakkeessa ”Vastaava tuote asetuksen (EY) N:o 428/2009 liitteessä I tai liitteessä 

II olevassa II osassa” täsmennettyihin luokkiin kuuluvien tuotteiden poissulkeminen (liite II, V osa) 

 

MG 600 Kitkahitsauslaitteet 

 

MG 601 Rakettien tai miehittämättömien ilmailualusten järjestelmien aerodynaamiseen ja termodynaamiseen analyysi-

malliin  liittyvien ohjelmistojen mallintaminen ja suunnittelu 

 

MG 602 Huippunopeat kuvannuskamerat, lääketieteellisessä kuvantamisessa käytettyjä kameroita lukuun ottamatta sa-

rakkeessa ”Vastaava tuote asetuksen (EY) N:o 428/2009 liitteessä I tai liitteessä II olevassa II osassa” täsmen-

nettyihin luokkiin kuuluvien tuotteiden poissulkeminen (liite II, V osa) 

 

MG 603 Kuorma-autot, joissa on vähintään 6 akselia sarakkeessa ”Vastaava tuote asetuksen (EY) N:o 428/2009 

liitteessä I tai liitteessä II olevassa II osassa” täsmennettyihin luokkiin kuuluvien tuotteiden poissulkeminen 

(liite II, V osa) 

MG 604 Lattiaan asennettavat (sisään mentävät) poistoilmakuvut, joiden nimellisleveys on vähintään 2,5 metriä 

sarakkeessa ”Vastaava tuote asetuksen (EY) N:o 428/2009 liitteessä I tai liitteessä II olevassa II osassa” 

täsmennettyihin luokkiin kuuluvien tuotteiden poissulkeminen (liite II, V osa) 

 

MG 605 Biologisten aineiden käsittelyyn soveltuvat kertalingot, joiden roottorin kapasiteetti on vähintään 4 litraa 

sarakkeessa ”Vastaava tuote asetuksen (EY) N:o 428/2009 liitteessä I tai liitteessä II olevassa II osassa” 

täsmennettyihin luokkiin kuuluvien tuotteiden poissulkemisin (liite II, V osa) 

 

MG 606 Biologisten aineiden käsittelyyn soveltuvat fermentorit, joiden sisätilavuus on 10–20l (.01–.02 kuutiometriä) 

sarakkeessa ”Vastaava tuote asetuksen (EY) N:o 428/2009 liitteessä I tai liitteessä II olevassa II osassa” täs-

mennettyihin luokkiin kuuluvien tuotteiden poissulkeminen (liite II, V osa) 
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TM 876 Tavarat asetuksen (EU) N:o 2017/1509 liitteestä II (III) (Ballististen ohjusten alaan liittyvät tietyt keskeiset  

komponentit) 

 

 

 

 

voimassa 2.9.2017 lukien: 

TM 574 Kirjatusta tuonnista voidaan kantaa taannehtiva polkumyyntitulli jos tutkimuksen tulosten perusteella otetaan 

käyttöön polkumyyntitulli (lisätietoja komission asetuksessa (EU) N:o 2017/1514, EUVL L 226, s. 1). 

 

 

Muutoksia alaviiteteksteihin 

 

voimassa 1.3.2017 lukien: 

CD 720 Kielletään liitteessä XI lueteltujen helikoptereiden ja alusten myynti, toimittaminen, siirto tai vienti suoraan tai  

välillisesti Pohjois-Koreaan (Neuvoston asetuksella (EY) N:o 1509/2017). Liitteessä II luetelluilla verkkosivuil-

la mainittu jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen voi 1 kohdassa säädetystä kiellosta poiketen antaa luvan  

myyntiin, toimittamiseen, siirtoon tai vientiin edellyttäen, että jäsenvaltio on saanut pakotekomitealta etukäteen  

tapauskohtaisen hyväksynnän. 

 

voimassa 1.9.2017 lukien: 

CD 203 Kieltoa ei sovelleta matkustajien henkilökohtaisiin tavaroihin tai matkustajien henkilökohtaiseen käyttöön tar-

koitettuihin tavaroihin (asetuksen (EU) 2017/1509 10 artiklan 2 kohta) 

CD 223 Kieltoa ei sovelleta tuotteisiin, jotka ovat välttämättömiä jäsenvaltioiden Korean demokraattisessa 

kansantasavallassa sijaitsevien diplomaatti- tai konsuliedustustojen taikka kansainvälisen oikeuden nojalla 

vapauksia nauttivien kansainvälisten järjestöjen virallisia tarkoituksia varten tai jotka ovat niiden 

henkilökunnan henkilökohtaisia tavaroita (asetuksen (EU) 2017/1509 10 artiklan 3 kohta). 

 

CD 224 Jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset voivat tarkoituksenmukaisiksi katsominsa ehdoin antaa luvan liit-

teessä VIII olevassa 17 kohdassa tarkoitettuja tavaroita koskevaan liiketoimeen edellyttäen, että tavarat on tar-

koitettu humanitaarisiin tarkoituksiin. (asetuksen (EU) 2017/1509 10 artiklan 4 kohta) 

 

CD 714 Jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset voivat antaa luvan 

a) kivihiilen tuontiin, hankkimiseen tai siirtoon edellyttäen, että jäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset ovat 

luotettavien tietojen perusteella todenneet, että lähetys on peräisin Korean demokraattisen kansantasavallan ul-

kopuolelta ja kuljetettu Korean demokraattisen kansantasavallan kautta yksinomaan Rajinin (Rasonin) satamas-

ta tapahtuvaa vientiä varten, ja kyseinen jäsenvaltio on ilmoittanut pakotekomitealle etukäteen tällaisista liike-

toimista, eivätkä liiketoimet liity tulojen hankintaan Korean demokraattisen kansantasavallan ydinohjelmia, bal-

lististen ohjusten ohjelmia tai muita joukkotuhoaseohjelmia taikka muuta YK:n turvallisuusneuvoston päätös-

lauselmalla 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016) tai 2321 (2016) tai tällä asetuk-

sella kiellettyä toimintaa varten;  

b) rautaa ja rautamalmia koskeviin liiketoimiin, joiden tarkoituksena on todettu olevan yksinomaan toimeentu-

lon turvaaminen ja jotka eivät liity tulojen hankintaan Korean demokraattisen kansantasavallan ydinohjelmia, 

ballististen ohjusten ohjelmia tai muita joukkotuhoaseohjelmia taikka muuta YK:n turvallisuusneuvoston pää-

töslauselmalla 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016) tai 2321 (2016) tai tällä ase-

tuksella kiellettyä toimintaa varten; ja  

c) kivihiiltä koskeviin liiketoimiin, joiden tarkoituksena on todettu olevan yksinomaan toimeentulon turvaami-

nen, edellyttäen, että kaikki seuraavat ehdot täyttyvät:  

i) liiketoimet eivät liity tulojen hankintaan Korean demokraattisen kansantasavallan ydinohjelmia tai ballististen 

ohjusten ohjelmia taikka muuta YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmalla 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 

(2013), 2094 (2013), 2270 (2016) tai 2321(2016) kiellettyä toimintaa varten;  

ii) liiketoimissa ei ole mukana henkilöitä tai yhteisöjä, jotka osallistuvat Korean demokraattisen kansantasaval-

lan ydinohjelmiin tai ballististen ohjusten ohjelmiin tai muihin YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmalla 

1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016) tai 2321 (2016) kiellettyihin toimiin, mukaan 

lukien liitteessä XIII luetellut henkilöt, yhteisöt ja elimet tai näiden puolesta tai johdolla toimivat henkilöt tai 

yhteisöt taikka suoraan tai välillisesti näiden omistuksessa tai määräysvallassa olevat yhteisöt taikka henkilöt tai 

yhteisöt, jotka avustavat pakotteiden kiertämisessä; ja  

iii) pakotekomitea ei ole ilmoittanut jäsenvaltioille, että vuotuinen enimmäismäärä on saavutettu. 
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CD 715 Vientikieltoa ei sovelleta lentopolttoaineen myyntiin tai toimittamiseen Pohjois-Korean ulkopuolella siviililii-

kenteen matkustajailma-alukselle yksinomaan Korean demokraattiseen kansantasavaltaan suuntautuvan lennon 

ja niiden takaisin alkuperälentoasemalle suuntautuvan paluulennon edellyttämää kulutusta varten. Poiketen siitä, 

mitä 3 artiklan 1 kohdan b alakohdassa säädetään, jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset voivat antaa luvan 

lentopolttoaineen myyntiin, toimittamiseen tai siirtoon edellyttäen, että jäsenvaltio on saanut pakotekomitealta 

etukäteen poikkeuksellisen ja tapauskohtaisen hyväksynnän tällaisten tuotteiden siirtämiseksi Korean demo-

kraattiseen kansantasavaltaan todennettuja humanitaarisia perustarpeita varten ja että toimituksen ja käytön seu-

raamiseksi tehokkaalla tavalla on olemassa erityiset järjestelyt. 

 

CD 721 Poiketen siitä, mitä asetuksen (EU) 2017/1509 13 artiklassa säädetään, jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomai-

set voivat antaa luvan tuontiin, hankkimiseen tai siirtoon edellyttäen, että asianomainen jäsenvaltio on saanut 

pakotekomitealta etukäteen tapauskohtaisen hyväksynnän. 

 

TM 288 Tavarat asetuksen (EU) N:o 2017/1509 liitteestä IV (kulta, titaanimalmi, vanadiummalmi ja harvinaiset 

maametallit) 

 

TM 279 Tavarat asetuksen (EU) N:o 2017/1509 liitteestä V (Hiili, rauta ja rautamalmi) 

 

TM 305 Tavarat asetuksen (EU) N:o 2017/1509 liitteestä III 

 

TM 398 Tavarat asetuksen (EU) N:o 2017/1509 liitteestä VI (Öljytuotteet) 

 

TM 505 Tavarat asetuksen (EU) N:o 2017/1509 liitteestä VII (Kupari, nikkeli, hopea ja sinkki) 

 

TM 512 Tavarat asetuksen (EU) 2017/1509 liitteestä X (Patsaat) 

 

TM 684 Asetuksen (EU) 2017/1509 10 artiklassa tarkoitettujen ylellisyystavaroiden luetteloon sisältyvät tavarat 

 

 

 

 

 

 

Lisätietoja:  kayttotariffi@tulli.fi 
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