
 

 
Tullausyksikkö 

Asiakastiedote 

30.12.2020 

Käyttötariffin (TKK II) muutoksia 

 

Nimikemuutoksia 

Nimike Tavara Tariffin mukainen 

tulli; K; S 

Lisäpaljous Liite 

voimassa 21.12.2020 lukien: 

7318 15 95 11 - - - - - -  tietyn tyyppisissä ilma-aluksissa käytettävät:     
7318 15 95 11 - - - - - - -  ruostumatonta terästä 3,7;  

S:0 (EU001) (EU002);  
S:0 (CD333)   

  1, 5 

7318 15 95 19 - - - - - - -  muut 3,7;  
S:0 (EU001) (EU002);  

S:0 (CD333)   

  1, 5 

7318 15 95 85 - - - - - -  muut:    
7318 15 95 85 - - - - - - -  ruostumatonta terästä 3,7;  

S:0 (EU003) (TM510); 
S:0 (CD333) 

  1, 5 

7318 15 95 89 - - - - - - -  muut 3,7;  
S:0 (EU003) (TM510); 

S:0 (CD333) 

  1, 5 

voimassa 22.12.2020 lukien: 

7607 11 11 11 - - - - -  paksuus vähintään 0,007 mm mutta pienempi 
kuin 0,021 mm: 

   

7607 11 11 11 - - - - - -  Thaimaasta lähetetyt 7,5;  
S:0 (EU003) (TM510); 

S:0 (CD333) 

 1, 2, 5 

7607 11 11 19 - - - - - -  muu 7,5;  
S:0 (EU003) (TM510); 

S:0 (CD333) 

 1, 2, 5 

7607 19 10 11 - - - -  paksuus vähintään 0,007 mm mutta pienempi kuin 
0,021 mm, ei enempää valmistettu kuin valssattu, 
kohokuvioitu, enintään 10 kg:n painoisina rullina: 

   

7607 19 10 11 - - - - -  Thaimaasta lähetetyt 7,5;  
S:0 (EU003) (TM510); 

S:0 (CD333) 

 1, 2, 5 

7607 19 10 19 - - - - -  muu 7,5;  
S:0 (EU003) (TM510); 

S:0 (CD333) 

 1, 2, 5 

7607 19 10 90 - - - -  muu 7,5;  
S:0 (EU003) (TM510); 

S:0 (CD333)  

 1, 5 

voimassa 24.12.2020 lukien: 

2909 19 10 10 - - - -  joka sisältää maataloustuotteista tuotettua 
etyylialkoholia (lueteltu Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen liitteessä I) 

5,5;  
S:0 (EU003) (TM510) 

 1, 5 

2909 19 10 90 - - - -  muut 5,5;  
S:0 (EU003) (TM510) 

 1, 5 

20.12.2020 päättyneet nimikkeet: 



7318 15 95 10, 7318 15 95 90 

21.12.2020 päättyneet nimikkeet: 

7607 11 11 10, 7607 19 10 10 

Tekstimuutoksia 

Nimike Tavara Voimassaoloaika alkaen 

303 12 00 20 - - -  Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus keta ja Oncorhynchus 
tschawytscha, perattu ja pää poistettu, jalostettaviksi tarkoitetut 

1.1.2019 

Uusia alavitteitä 

voimassa 17.12.2020 lukien: 

TM 922 

Jos tavarat ovat vahingoittuneet ennen niiden luovutusta vapaaseen liikkeeseen ja tämän vuoksi niistä tosiasiallisesti 

maksettua tai maksettavaa hintaa suhteutetaan tullausarvon määrittämiseksi komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 

2015/2447 (149) 131 artiklan 2 kohdan mukaisesti, 2 ja 3 artiklan perusteella laskettua polkumyyntitullia alennetaan 

prosenttimäärällä, joka vastaa tosiasiallisesti maksetun tai maksettavan hinnan suhteutusta. 

TM 923 

Kirjatusta tuonnista voidaan kantaa taannehtiva polkumyyntitulli jos tutkimuksen tulosten perusteella otetaan käyttöön 

polkumyyntitulli (lisätietoja komission asetuksessa (EU) 2020/2098, EUVL L 425). 

voimassa 22.12.2020 lukien: 

TM924 

Kirjatusta tuonnista voidaan kantaa taannehtiva polkumyyntitulli jos tutkimus koskien tiettyjen käyttöön otettujen 

polkumyynnin vastaisten toimenpiteiden mahdollisesta kiertämisestä osoittaa että kiertämistä on tapahtunut (lisätietoja 

komission asetuksessa (EU) 2020/2161, EUVL L 431, s. 42). 

TM 925 

Kirjatusta tuonnista voidaan kantaa taannehtiva polkumyyntitulli jos tutkimus koskien tiettyjen käyttöön otettujen 

polkumyynnin vastaisten toimenpiteiden mahdollisesta kiertämisestä osoittaa että kiertämistä on tapahtunut (lisätietoja 

komission asetuksessa (EU) 2020/2162, EUVL L 431, s. 48). 

voimassa 1.1.2021 lukien: 

CD 422 

Tähän tariffikiintiöön pääsy edellyttää täytäntöönpanoasetuksessa (EU) 2020/1988 vahvistettujen edellytysten mukaisesti 

saadun aitoustodistuksen esittämistä. Tiivistetyn appelsiinimehun osalta aitoustodistuksen sijasta voidaan kuitenkin 

komissiolle esittää ennen tuontia yleinen todistus, jossa alkuperämaan toimivaltainen viranomainen todistaa, että 

kyseisessä maassa tuotetut tiivistetyt appelsiinimehut eivät sisällä veriappelsiinien mehua. Komissio antaa tästä 

sähköisesti tiedon jäsenvaltioille, jotta ne voivat antaa tiedon edelleen asianomaisille tulliviranomaisille. 

TM 997 

Lisäpaljousyksikkö: Annos (jos kyseessä on moniannospakkaus, aikuisten annos) 

Muutoksia alaviiteteksteihin 

voimassa 1.1.1972 lukien: 

TM 062 

Tuontitullien alentaminen tai suspensio koskee ainoastaan ihmisravinnoksi tarkoitettuja tuotteita. 

Tariffikiintiöt eivät ole käytettävissä sellaisille tuotteille, joiden jalostus tapahtuu vähittäismyynti- tai 

ateriapalvelutasolla. 

Tariffikiintiötä ei sovelleta tuotteisiin, joille on tarkoitus tehdä pelkästään yksi tai useampi seuraavista toimista: 

— puhdistaminen tai sisälmysten, pyrstön tai pään poisto,  

— paloittelu,  

— jäädytettyjen, yksittäispakastettujen fileiden uudelleen pakkaaminen,  

— näytteenotto ja lajittelu,  



— etiketöinti,  

— pakkaaminen,  

— jäähdyttäminen,  

— jäädyttäminen,  

— pakastaminen,  

— sulattaminen (defrosting),  

— jäällä kuorruttaminen,  

— sulattaminen (thawing) ja  

— erottaminen.  

Tariffikiintiötä sovelletaan kuitenkin tuotteisiin, joiden osalta on tarkoitus toteuttaa vähintään yksi seuraavista toimista:  

— kuutioiminen; 

— CN-koodeihin 0307 43 91, 0307 43 92, 0307 43 99 kuuluvien tuotteiden leikkaaminen renkaiksi ja leikkaaminen 

suikaleiksi;  

— fileeraus;  

— perhosfileiden leikkaaminen;  

— jäätyneiden harkkojen paloittelu;  

— limittäin olevien jäätyneiden fileeharkkojen halkaiseminen yksittäisiksi fileiksi;  

— CN-koodeihin ex 0303 66 11, ex 0303 66 12, ex 0303 66 13, ex 0303 66 19, ex 0303 89 70 ja ex 0303 89 90 

kuuluvien tuotteiden viipalointi;  

— jäädytetyn tuotteen halkaiseminen tai jäädytetyn tuotteen lämpökäsittely sen sisältä tulevan perkausjätteen 

poistamiseksi seuraaviin CN-koodeihin kuuluvan materiaalin osalta: 0306 11 10 (Taric-alanimike 10), 0306 11 90 

(Taric-alanimike 20) ja 0306 31 00 (Taric-alanimike 10). 

voimassaa 26.6.1997 lukien: 

CD 083 

Vapaaseen liikkeeseen luovutus edellyttää tuotteen kuljettamista suoraan kyseisistä maista Euroopan unionin (Komission 

täytäntöönpanoasetus (EU) 2020/761). 

voimassa 24.1.1998 lukien: 

CD 100 

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2020/761 säännösten mukaisesti tämä tullinalennus edellyttää tuontitodistuksen 

esittämistä, ja sitä sovelletaan ainoastaan tuotteeseen, joka on tuotettu kokonaan Tunisiassa ja kuljetettu suoraan tästä 

maasta unioniin. 

voimassa 1.1.2007 lukien: 

TM 603 

Sen estämättä, mitä alaviitteessä TM 062 säädetään, CN-koodeihin 0306 16 99 (Taric osa-alueet 20 ja 30), 0306 17 92 

(Taric osa-alue 20), 0306 17 99 (Taric osa-alue 10), 0306 35 90 (Taric osa-alueet 12, 14, 92 ja 93), 0306 36 90 (1605 

21 90 (Taric osa-alueet 20 ja 30), 1605 21 90 (Taric osa-alueet 45, 55 ja 62) ja 1605 29 00 (Taric osa-alueet 50, 55 ja 

60) kuuluvat tuotteet luetaan kuitenkin kiintiöön, kuuluvien tuotteiden käsittely pakkauskaasuilla, sellaisena kuin se 

määritellään elintarvikelisäaineista 16 päivänä joulukuuta 2008 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen 

(EY) N:o 1333/2008 (EUVL L 354, 31.12.2008, s. 16) liitteessä I. 

voimassa 1.8.2009 lukien: 

TM 686 

Tariffikiintiötä sovelletaan ainoastaan silloin kun liha vastaa seuraavaa määritelmää: 

Valikoituja naudanlihapaloja, jotka on saatu vieroittamisen jälkeen yksinomaan laitumella kasvatetuista sonneista, 

sonnimulleista tai hiehoista. Sonnien ruhojen on oltava luokiteltuja laatuluokkiin "A", "B" tai "C" ja sonnimullien ja 

hiehojen ruhojen laatuluokkiin "A" tai "B" Argentiinan maatalous-, kotieläintuotanto-, kalastus- ja elintarvikeviraston 

(Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos - SAGPyA) laatiman virallisen naudanlihaluokituksen 

mukaisesti.  

Lihapalat on merkittävä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1760/2000 13 artiklan mukaisesti. 

Merkintöjen tietoihin voidaan lisätä ”high-quality beef”. 

TM 687 

Tariffikiintiötä sovelletaan ainoastaan silloin kun liha vastaa seuraavaa määritelmää: 

Sonnimullien tai hiehojen ruhoista saadut valikoidut lihapalat, jotka on luokiteltu yhteen seuraavista AUS-MEAT 

Australian määritelmien mukaisista virallisista luokista: "Y", "YS", "YG", "YGS", "YP" ja "YPS". Naudanlihan värin 

on vastattava AUS-MEAT:n lihan väriä koskevia vertailustandardeja 1 B-4, rasvan värin AUS-MEAT:n rasvan väriä 



koskevia vertailustandardeja 0-4 ja rasvan paksuuden (P8-kohdasta mitattuna) AUS-MEAT:n rasvaluokkia 2-5. 

Lihapalat on merkittävä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1760/2000 13 artiklan mukaisesti. 

Pakkausmerkinnän tietoihin voidaan lisätä merkintä "High Quality Beef". 

TM 688 
Tariffikiintiötä sovelletaan ainoastaan silloin kun liha vastaa seuraavaa määritelmää: 

Naudanlihapaloja, jotka on saatu sonneista ("novillo") tai hiehoista ("vaquillona"), sellaisina kuin ne on määritelty 

Uruguayn kansallisen lihainstituutin (Instituto Nacional de Carnes - INAC) laatimassa virallisessa naudanruhojen 

luokitusjärjestelmässä. Korkealaatuisen naudanlihan tuotantoon tarkoitetut eläimet on kasvatettu vieroittamisen jälkeen 

yksinomaan laitumella. Ruhojen on oltava luokiteltuja laatuluokkiin "I", "N" tai "A" ja edelleen rasvaisuusastetta 

osoittaviin luokkiin "1", "2" tai "3" edellä mainitun luokitusjärjestelmän mukaisesti. 

Lihapalat on merkittävä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1760/2000 13 artiklan mukaisesti. 

Merkintöjen tietoihin voidaan lisätä ”high-quality beef”. 

TM 689 

Tariffikiintiötä sovelletaan ainoastaan silloin kun liha vastaa seuraavaa määritelmää: 

Valikoituja lihapaloja, jotka on saatu vieroittamisen jälkeen yksinomaan laidunruoholla ruokituista sonneista tai 

hiehoista. Ruhojen on oltava luokiteltuja laatuluokkaan "B" ja edelleen rasvaisuusastetta osoittaviin luokkiin "2" tai "3" 

Brasilian maataloudesta, kotieläintuotannosta ja maataloustuotteiden tarjonnasta vastaavan ministeriön (Ministério da 

Agricultura, Pecuária e Abastecimento) laatiman virallisen naudanruhojen luokitusjärjestelmän mukaisesti. 

Lihapalat on merkittävä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1760/2000 13 artiklan mukaisesti. 

Merkintöjen tietoihin voidaan lisätä ”high-quality beef”. 

TM 690 
Tariffikiintiötä sovelletaan ainoastaan silloin kun liha vastaa seuraavaa määritelmää: 

Valikoituja naudanlihapaloja, jotka on saatu yksinomaan laitumella kasvatetuista sonneista tai hiehoista, joiden ruhon 

paino on enintään 370 kilogrammaa. New Zealand Meat Boardin hallinnoiman ruhojen luokittelujärjestelmän 

mukaisesti ruhojen on oltava luokiteltuja luokkaan A, L, P, T tai F ja viimeisteltyjä niin, että rasvan paksuus on 

enintään P, ja lihasten on oltava luokiteltuja luokkiin 1 tai 2. 

Lihapalat on merkittävä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1760/2000 13 artiklan mukaisesti. 

Merkintöjen tietoihin voidaan lisätä ”high-quality beef”. 

TM 691 
Tariffikiintiötä sovelletaan ainoastaan silloin kun liha vastaa seuraavaa määritelmää: 

Ruhoja tai alle 30 kuukauden ikäisistä naudoista saatuja paloja; eläimiä on ruokittu vähintään sata päivää vähintään 20 

naulan päiväannoksella tasapainotettua, energia-arvoltaan korkeaa, vähintään 70 prosenttia jyviä sisältävää ravintoa. 

United States Department of Agriculturen (USDA) vaatimusten mukaisesti luokkiin "choice" tai "prime" kuuluva liha 

vastaa edellä esitettyä määritelmää. Agence Canadienne d'inspection des aliments du Gouvernement du Canadan 

vaatimusten mukaisesti luokkiin "Canada A", "Canada AA", "Canada AAA", "Canada Choice" ja "Canada Prime" sekä 

"A1", "A2", "A3" ja "A4" kuuluva liha vastaa edellä esi-tettyä määritelmää. 

Lihapalat on merkittävä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1760/2000 13 artiklan mukaisesti. 

Merkintöjen tietoihin voidaan lisätä ”high-quality beef”. 

TM 692 
Tariffikiintiötä sovelletaan ainoastaan silloin kun liha vastaa seuraavaa määritelmää: 

Fillet (lomito), Striploin ja/tai Cube Roll (lomo), Rump (rabadilla), Topside (carnaza negra), jotka on saatu valituista 

risteytetyistä eläimistä, joista vähemmän kuin 50 prosenttia on zebú-tyypin roduista ja joita on ruokittu ainoastaan 

laidunruoholla tai heinällä. Teurastettujen eläinten on oltava Vacuno-ruhonluokitusjärjestelmän luokkaan "V" kuuluvia 

härkiä tai hiehoja, joiden ruhot painavat enintään 260 kilogrammaa. 

Lihapalat on merkittävä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1760/2000 13 artiklan mukaisesti. 

Merkintöjen tietoihin voidaan lisätä ”high-quality beef”. 

voimassa 1.1.2015 lukien: 

TM 921 
EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU) N:o 517/2014, annettu 16 päivänä huhtikuuta 2014, 

fluoratuista kasvihuonekaasuista ja asetuksen (EY) N:o 842/2006 kumoamisesta, OJ L 150, 20.5.2014  

19 artikla  

- Tietojen ilmoittaminen liitteessä I tai II lueteltujen aineiden tuotannosta, tuonnista, viennistä, käytöstä raaka-aineena 

ja hävittämisestä 

1.   Kunkin tuottajan, tuojan ja viejän, joka on tuottanut, tuonut tai vienyt fluorattuja kasvihuonekaasuja ja liitteessä II 

lueteltuja kaasuja vähintään yhden metrisen tonnin tai 100 hiilidioksidiekvivalenttitonnia edellisen kalenterivuoden 



aikana, on viimeistään 31 päivänä maaliskuuta 2015 ja vuosittain sen jälkeen ilmoitettava komissiolle liitteessä VII 

tarkemmin määritetyt tiedot kustakin edellä mainitusta aineesta kyseisen kalenterivuoden osalta. Tätä kohtaa 

sovelletaan myös yrityksiin, jotka saavat kiintiöitä 18 artiklan 1 kohdan nojalla. 

2.   Kunkin yrityksen, joka on hävittänyt fluorattuja kasvihuonekaasuja ja liitteessä II lueteltuja kaasuja vähintään 

yhden metrisen tonnin tai 1 000 hiilidioksidiekvivalenttitonnia edellisen kalenterivuoden aikana, on viimeistään 31 

päivänä maaliskuuta 2015 ja vuosittain sen jälkeen ilmoitettava komissiolle liitteessä VII tarkemmin määritetyt tiedot 

kustakin edellä mainitusta aineesta kyseisen kalenterivuoden osalta. 

3.   Kunkin yrityksen, joka on käyttänyt fluorattuja kasvihuonekaasuja raaka-aineina vähintään1 000 

hiilidioksidiekvivalenttitonnia edellisen kalenterivuoden aikana, on viimeistään 31 päivänä maaliskuuta 2015 ja 

vuosittain sen jälkeen ilmoitettava komissiolle liitteessä VII tarkemmin määritetyt tiedot kustakin edellä mainitusta 

aineesta kyseisen kalenterivuoden osalta. 

4.   Kunkin yrityksen, joka on saattanut tuotteissa tai laitteissa olevia fluorattuja kasvihuonekaasuja ja liitteessä II 

lueteltuja kaasuja markkinoille vähintään 500 hiilidioksidiekvivalenttitonnia edellisen kalenterivuoden aikana, on 

viimeistään 31 päivänä maaliskuuta 2015 ja vuosittain sen jälkeen ilmoitettava komissiolle liitteessä VII tarkemmin 

määritetyt tiedot kustakin edellä mainitusta aineesta kyseisen kalenterivuoden osalta. 

5.   Kunkin laitteiden maahantuojan, joka saattaa markkinoille valmiiksi täytettyjä laitteita, joiden sisältämiä 

fluorihiilivetyjä ei ole saatettu unionin markkinoille ennen laitteen täyttämistä, on toimitettava komissiolle 14 artiklan 2 

kohdan mukainen todentamisasiakirja. 

17 artikla – Rekisteri 

Komissio perustaa viimeistään 1 päivänä tammikuuta 2015 sähköisen rekisterin, jäljempänä ’rekisteri’, 

fluorihiilivetyjen markkinoille saattamista koskeville kiintiöille ja huolehtii sen toiminnasta. 

Rekisteröityminen rekisteriin on pakollista seuraaville: 

a) tuottajat ja maahantuojat, joille on fluorihiilivetyjen myönnetty markkinoille saattamista koskeva kiintiö 16 artiklan 

5 kohdan mukaisesti; 

b) yritykset, joille on siirretty kiintiö 18 artiklan mukaisesti; 

c) tuottajat ja maahantuojat, jotka ilmoittavat aikovansa toimittaa ilmoitus 16 artiklan 2 kohdan mukaisesti; 

d) tuottajat ja maahantuojat, jotka toimittavat, tai yritykset, jotka vastaanottavat fluorihiilivetyjä 15 artiklan 2 kohdan 

toisen alakohdan a–f alakohdassa lueteltuja tarkoituksia varten; 

e) valmiiksi täytettyjä laitteita markkinoille saattavat laitteiden maahantuojat, jos laitteiden sisältämiä fluorihiilivetyjä 

ei ole saatettu markkinoille ennen laitteen täyttämistä 14 artiklan mukaisesti. 

voimassa 21.9.2017 lukien: 

CD 525 

Tämän tariffikiintiön mukaiset edut edellyttää Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2020/761 mukaisesti annetun 

AGRIM-tuontitodistuksen ja alkuperäilmoituksen esittämistä. 

CD 550 
Tämän tariffikiintiön mukaiset edut edellyttää Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2020/761 mukaisesti annetun 

tuontitodistuksen ja alkuperäilmoituksen esittämistä. 

voimassa 18.2.2018 lukien: 

CD 497 

Tähän alanimikkeeseen luokiteltaessa on noudatettava asiaa koskevissa yhteisön säännöksissä määrättyjä edellytyksiä 

(ks.Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 952/2013 254 artikla (EUVL L 269, 10.10.2013, s. 1). Annual 

regulation on the Combined Nomenclature: Part one - Preliminary Provisions - Section I general rules - C. General rules 

applicable both to nomenclature and to duties: 4. Goods eligible for favourable tariff treatment by reason of their end-

use: Where the import duty applicable under the end-use arrangements to goods for a specific end-use is not lower than 

that which would otherwise be applicable to the goods, the said goods shall be classified in the code referring to the end-

use and Article 254 of Regulation (EU) No 952/2013 shall not apply. 

voimassa 1.1.2021 lukien: 

CD 189 

Tähän tariffikiintiöön pääsy edellyttää täytäntöönpanoasetuksessa (EU) 2020/1988 vahvistettujen edellytysten mukaisesti 

saadun aitoustodistuksen esittämistä. 

CD 596 



Tämän tariffikiintiön mukaiset edut edellyttävät Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2020/1988 määrättyjen ehtojen 

mukaisen analyysitodistuksen tai alkuperämaan antaman vaatimustenmukaissuustodistuksen esittämistä. 

TM 548 

Tulliviranomainen ottaa edustavia näytteitä kustakin tuontierästä voidakseen toteuttaa tarvittavat analyysit sen 

varmistamiseksi, että tuontilaatu täyttää liitteessä I, Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2020/1988 tarkoitettujen 

laatuperusteiden vaatimukset. Kiintiön käyttöoikeus hylätään, jos laadun vaatimuksenmukaisuus ei täyty 

voimassa 1.7.2021 lukien: 

CD 065 

Tämän tariffikiintiön myöntämisen edellytyksenä on, että esitetään:  

- sonnien osalta polveutumistodistus,  

- naaraspuolisten eläinten osalta polveutumistodistus tai asetuksessa Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2020/1988 

määrättyjen ehtojen mukainen rodun puhtauden vahvistava todistus kantakirjaan merkitsemisestä. 

CD 295 

Tuontituotteen asianmukaisen laadun varmistamiseksi tullitta tapahtuvan tuonnin edellytyksenä on, että tuoja esittää 

vapaaseen liikkeeseen luovuttamista koskevan ilmoituksen vastaanottamispäivänä toimivaltaiselle tulliviranomaiselle 

tuontivakuuden, joka on 5 euroa tonnilta (Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2020/1988). 

CD 578 

Tämän kiintiön mukaiset edut edellyttävät Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2020/1988 mukaisen vakuuden 

antamista. 

TM 549 

Tulliviranomainen ottaa edustavia näytteitä kustakin tuontierästä voidakseen toteuttaa tarvittavat analyysit sen 

varmistamiseksi, että lasimaisten jyvien osuus on vähintään 73 prosenttia. Kiintiön käyttöoikeus hylätään, jos laadun 

vaatimuksenmukaisuus ei täyty (Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2020/1988). 

TM 685 

1. ’Hiehoilla ja härillä’ asetuksen (EU) N:o 1308/2013 liitteessä II olevassa V osassa määriteltyjä nautaeläimiä, jotka 

vastaavat mainitun asetuksen liitteessä IV olevan A osan II kohdassa määriteltyjä E ja C luokkia. 2. Naudanlihapalat 

saadaan alle 30 kuukauden ikäisistä hiehoista ja häristä, joiden ruokinnassa on käytetty vähintään 100 päivää ennen niiden 

teurastusta ravintoa, joka sisältää vähintään 62 prosenttia väkirehua ja/tai rehuviljan sivutuotteita kuiva-aineesta ja jonka 

muuntokelpoisen energian määrä on vähintään 12,26 megajoulea kilogrammassa kuivaainetta. 3. Hiehojen ja sonnien, 

joiden ruokinnassa käytetään 2 kohdassa kuvattua ravintoa, saaman kuiva-aineen määrän on oltava keskimäärin vähintään 

1,4 prosenttia niiden elopainosta vuorokautta kohden. 4. Kansallisten viranomaisten palveluksessa työskentelevän 

arvioijan on arvioitava ruhot, joista naudanlihapalat saadaan. Tämän arvioinnin ja sen mukaan määräytyvän 

ruholuokituksen on perustuttava kansallisten viranomaisten hyväksymään menetelmään. Kansallisella 

arviointimenetelmällä ja luokitteluilla on voitava arvioida ruhon laatua käyttäen ruhon kypsyyttä ja naudanlihapalojen 

aistinvaraisia ominaisuuksia koskevien parametrien yhdistelmää. Ruhojen arviointimenetelmää sovellettaessa on 

arvioitava vähintään longissimus dorsi -lihaksen ja luun väriä ja rakennetta kypsyyden kannalta ja rustojen luutumista 

sekä aistinvaraisia ominaisuuksia, mukaan lukien longissimus dorsi -lihaksen lihaksensisäisen rasvan ja kiinteyden 

yhdistelmä. 5. Lihapalat on merkittävä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1760/2000 13 artiklan 

mukaisesti. 6. Pakkausmerkinnän tietoihin voidaan lisätä merkintä ”High Quality Beef”. 

Alaviite päättynyt .9.12.2020 lukien: 

TM 864 
UNIONIN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (toinen jaosto) - 7 päivänä huhtikuuta 2016 (*) Muutoksenhaku – 

Polkumyynti – Asetus (EY) N:o 384/96 – 3 artiklan 5, 7 ja 9 kohta – 6 artiklan 1 kohta – Asetus (EY) N:o 926/2009 – 

Tiettyjen Kiinasta peräisin olevien raudasta tai teräksestä valmistettujen saumattomien putkien tuonti – Lopullinen 

polkumyyntitulli – Vahingon uhan olemassaolon määrittäminen – Tutkimusajanjakson jälkeistä aikaa koskevien 

tietojen huomioon ottaminen Yhdistetyissä asioissa C 186/14 P ja C 193/14 P (http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/FI/TXT/HTML/?uri=CELEX:62014CJ0186&from=EN)  

Lisätietoja: kayttotariffi@tulli.fi 
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