
Ändringar i Brukstariffen (THB II) 
 
Ändringar i varukoder 
gäller fr.o.m.18.12.2009: 
 
 
Varukod 

 
Varubeskrivning 

 
Tariffenlig tullsats; 

K; S 

 
Extra mängd- 

enhet 

 
Bilaga 

 
8705 90 90 10 - - -  Motorfordon utrustade med system för granskning 

av lastcontainrar som bygger på användning av ne-
utronteknik eller användning av röntgenstrålar med 
en röntgenkälla på minst 250 KeV eller användning 
av alfa-, beta- eller gammastrålar 

3,7 p/st 1, 2, 5 

8705 90 90 90 - - -  Andra 3,7 p/st 1, 5 
 
9022 19 00 10 - - -  System för granskning av lastcontainrar som byg-

ger på användning av röntgenstrålar med en rönt-
genkälla på minst 250 KeV 

0 p/st 1, 2, 5 

9022 19 00 90 - - -  Andra 0 p/st 1, 5 
 
9022 29 00 10 - - -  System för granskning av lastcontainrar som byg-

ger på alfa,- beta- eller gammastrålar 
2,1 p/st 1, 2, 5 

9022 29 00 90 - - -  Andra 2,1 p/st 1, 5 
 
9027 80 17 10 - - - - -  System för granskning av lastcontainrar som 

bygger på användning av neutronteknik 
0  1, 2, 5 

9027 80 17 90 - - - - -  Andra 0  1, 5 
 
9030 10 00 91 - -  Andra:    
9030 10 00 91 - - -  System för granskning av lastcontainrar som byg-

ger på användning av neutronteknik 
4,2  1, 2, 5 

9030 10 00 99 - - -  Andra 4,2  1, 5 
Varukod 9030 10 00 90 upphörde att gälla 17.12.2009 
 
Ändringar i varukoder 
gäller fr.o.m.19.12.2009: 
 
8102 96 00 10 - - -  molybdentråd innehållande minst 99,95 viktprocent 

molybden, med ett största tvärmått av mer än 
1,35 mm men högst 4,0 mm 

6,1  1, 2 

8102 96 00 90 - - -  Andra 6,1  1 
 
 
Nya fotnoter 
gäller fr.o.m. 1.11.2006: 
 
TM 703 
I dom av den 1 oktober 2009 i målet C-141/08 P upphävde Europeiska gemenskapernas domstol (nedan kallad domstolen) 
förstainstansrättens dom av den 29 januari 2008 i målet T-206/07 Foshan Shunde Yongjian Housewares & Hardware mot 
rådet. Därigenom ogiltigförklarade domstolen 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 kallad för-
ordningen om slutgiltig antidumpningstull eller den omtvistade förordningen) i den del som rör import till Europeiska uni-
onen av strykbrädor tillverkade av Foshan Shunde Yongjian Housewares and Hardware Co. Ltd. (nedan kallat Foshan eller 
det berörda företaget). 
Till följd av domen av den 1 oktober 2009 är import till Europeiska unionen av strykbrädor tillverkade av Foshan Shunde 
Yongjian Housewares and Hardware Co. Ltd. inte längre föremål för de antidumpningsåtgärder som infördes genom rådets 
förordning (EG) nr 452/2007 av den 23 april 2007. 
Således bör de slutgiltiga antidumpningstullar som betalats i enlighet med förordning (EG) nr 452/2007 för import till Eu-
ropeiska unionen av strykbrädor som med ursprung i Folkrepubliken Kina och tillverkade av det berörda företaget (Tarictil-
läggsnummer A785), och de provisoriska tullar som slutgiltigt tagits ut i enlighet med artikel 2 i rådets förordning (EG) nr 
452/2007 återbetalas eller efterskänkas. Ansökan om återbetalning eller efterskänkning ska göras hos de nationella tull-



myndigheterna i enlighet med tillämplig tullagstiftning. 
Fortsättning i fotnot TM 704. 
 
TM 704 
Fortsättning från fotnot TM 703. 
Efter samråd med rådgivande kommittén fastställde kommissionen att det är motiverat att partiellt återuppta antidump-
ningsundersökningen, varför kommissionen härmed partiellt återupptar den antidumpningsundersökning rörande import av 
strykbrädor med ursprung i bl.a. Folkrepubliken Kina som inleddes i enlighet med artikel 5 i grundförordningen genom ett 
tillkännagivande i Europeiska unionens officiella tidning (EUT C 29, 4.2.2006, s. 2.). 
Den återupptagna undersökningen avser endast genomförandet av ovannämnda dom vad gäller Foshan Shunde Yongjian 
Housewares and Hardware Co. Ltd. 
 
 
 
Förfrågningar:  Arja Mäntylä, tfn 020 492 2103 eller 
  Päivi Mäkelä, tfn 020 492 2104 

  Heidi Broms, tfn. 020 492 2646 
  eller e-post: förnamn.efternamn@tulli.fi 
 
MKi/AM, 205/010/29.12.2009 


