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Ändringar i Brukstariffen (THB II)
Ändringar i varukoder
Varukod

Varubeskrivning

gäller fr.o.m. 1.1.2012:
2005 99 80 21 - - - - Morötter:
2005 99 80 21 - - - - - Pulver, med eller utan tillsats av socker, annat
sötningsmedel eller stärkelse
2005 99 80 29 - - - - - Andra
2903 73 00 00 - - Diklorfluoretaner:
2903 73 00 10 - - - 1,1-Diklor-1-fluoretan (HCFC-141b)
2903 73 00 90 - - - Andra
gäller fr.o.m. 1.4.2012:
0508 00 00 00 Korall och liknande material, obearbetade eller
enkelt preparerade men inte vidare bearbetade; skal
av blötdjur, kräftdjur och tagghudingar samt
ryggskal av bläckfisk (os sepiae), obearbetade eller
enkelt preparerade men inte tillformade; mjöl och
avfall av dessa produkter:
0508 00 00 10 - Tomma skal till livsmedel och för användning som
råvara för glukosamin
0508 00 00 20 - Skal innehållande mjukvävnad och kött som
används för olika ändamål, enligt artikel 10 k i i
förordning (EG) nr 1069/2009
0508 00 00 90 - Andra
0510 00 00 00 Ambra, bävergäll, sibet och mysk; spanska flugor;
galla, även torkad; körtlar och andra animaliska
produkter som används för beredning av
farmaceutiska produkter, färska, kylda, frysta eller
tillfälligt konserverade på annat sätt:
0510 00 00 10 - Galla, även torkad
0510 00 00 20 - Körtlar och andra animaliska produkter som
används för beredning av farmaceutiska
produkter, färska, kylda, frysta eller tillfälligt
konserverade på annat sätt
0510 00 00 90 - Andra
1212 99 95 00 - - - Andra slag:
1212 99 95 10 - - - - Bipollen
1212 99 95 90 - - - - Andra slag
1213 00 00 00 Halm, agnar och skal av spannmål, oberedda, även
hackade, malda, pressade eller i form av pelletar
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1213 00 00 10 - Halm
1213 00 00 90 - Andra slag

1214 90 90 20 - - - Hö
3002 90 50 00
3002 90 50 10
3002 90 50 90
3002 90 90 00
3002 90 90 10
3002 90 90 90

- - Kulturer av mikroorganismer:
- - - Patogener och patogenkulturer
- - - Andra
- - Andra:
- - - Patogener och patogenkulturer
- - - Andra

9508 10 00 00 - Ambulerande cirkusar och ambulerande menagerier:
9508 10 00 10 - - Med levande djur
9508 10 00 90 - - Andra
9508 90 00 00 - Andra:
9508 90 00 10 - - Med levande djur
9508 90 00 90 - - Andra
9705 00 00 30 - Samlingar och samlarobjekt av zoologiskt,
anatomiskt, historiskt, arkeologiskt, paleontologiskt eller etnografiskt intresse som innehåller
animaliska produkter
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Textändringar
Nimike

Tavara

Gäller fr.o.m.

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

1.1.2005

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

1.1.2009

3917 40 00 91 - - - Anslutningsdon i plast med o-ringar, säkerhetsklamrar och ett frigörningssystem avsedda att föras in i motorfordons bränsleslangar

1.1.2010

3924 10 00 20 - - Nappflaskor av polykarbonat avsedda för spädbarn

1.6.2011

3924 90 00 20 - - Nappflaskor av polykarbonat avsedda för spädbarn

1.6.2011

Nya fotnoter
gäller fr.o.m. 1.11.2006:
TM 789
I sin dom av den 8 november 2011 i mål T-274/07 ogiltigförklarade Europeiska unionens tribunal rådets förordning (EG) nr
452/2007 av den 23 april 2007 om införande av en slutgiltig antidumpningstull på import av strykbrädor med ursprung i
Folkrepubliken Kina och Ukraina samt om slutgiltigt uttag av den preliminära antidumpningstull som införts på sådan
import (EUT L 109, 26.4.2007, s.12) (nedan även kallad förordningen om slutgiltig antidumpningstull eller den omtvistade
förordningen) i den del som rör import till Europeiska unionen av strykbrädor tillverkade av Zhejiang Harmonic Hardware
Products Co. Ltd. (nedan kallat Harmonic eller det berörda företaget).
Till följd av domen av den 8 november 2011 omfattas import till Europeiska unionen av strykbrädor tillverkade av
Harmonic inte längre av de antidumpningsåtgärder som infördes genom rådets förordning (EG) nr 452/2007.
Således bör de slutgiltiga antidumpningstullar som betalats i enlighet med förordning (EG) nr 452/2007 för import till
Europeiska unionen av strykbrädor med ursprung i Folkrepubliken Kina och tillverkade av det berörda företaget
(Tarictilläggsnummer A786) samt de preliminära tullar som slutgiltigt tagits ut i enlighet med artikel 2 i förordning (EG) nr
452/2007 återbetalas eller efterges. Ansökan om återbetalning eller eftergift ska göras hos de nationella tullmyndigheterna i
enlighet med tillämplig tullagstiftning.
Efter samråd med rådgivande kommittén har kommissionen fastställt att det är motiverat att partiellt återuppta
antidumpningsundersökningen, varför kommissionen härmed partiellt återupptar den antidumpningsundersökning
beträffande import av strykbrädor med ursprung i bl.a. Folkrepubliken Kina som inleddes enligt artikel 5 i
grundförordningen genom ett tillkännagivande i Europeiska unionens officiella tidning (EUT C 29, 4.2.2006, s. 2).
Återupptagandet avser endast genomförandet av ovannämnda dom när det gäller Harmonic.

gäller fr.o.m. 12.3.2012:
TM 791
Guld, ädla metaller och diamanter som anges i bilaga VIII, oavsett om de har sitt ursprung i unionen eller inte, till Syriens
regering, dess myndigheter, offentligägda företag och offentliga organ samt till Syriens centralbank, och till personer,
enheter eller organ som agerar på deras vägnar eller på deras uppdrag, eller enheter eller organ som ägs eller kontrolleras av
dem.
TM 792
Guld, ädla metaller och diamanter som anges i bilaga VIII, oavsett om de har sitt ursprung i Syrien eller inte, från Syriens
regering, dess myndigheter, offentligägda företag och offentliga organ samt från Syriens centralbank, och från personer,
enheter eller organ som agerar på deras vägnar eller på deras uppdrag, eller enheter eller organ som ägs eller kontrolleras av
dem.
gäller fr.o.m. 1.4.2012:
CD 617
Pälsskinn som behandlats i enlighet med kapitel VIII i bilaga XIII till förordning (EU) nr 142/2011 är undantagna om de
uppfyller kraven i artikel 41.3 i förordning (EG) nr 1069/2009
CD 624
Vid import av produkter av animaliskt ursprung ska ett CVED-dokument i enlighet med villkoren i förordning (EG) nr
136/2004 (EUT L 21) uppvisas
CD 625
Vid import av levande djur ska ett CVED-dokument för djur i enlighet med villkoren i förordning (EG) nr 282/2004 (EUT
L 49) uppvisas
CD 626
Import av produkter av animaliskt ursprung kan undantas från kontroller enligt artikel 6 i kommissionens beslut
2007/275/EG

Ändringar i fotnotstexter
gäller fr.o.m. 1.1.2007:
OZ 004
Bromklormetan (CAS RN 74-97-5)
gäller fr.o.m. 1.1.2010:
OZ 008
Dibromdifluormetan (halon-1202, CAS 75-61-6)
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