
 

RR\1024276FI.doc  PE530.079v02-00 

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

  

 EUROOPAN PARLAMENTTI 2009 - 2014 

 

Istuntoasiakirja 
 

31.3.2014 A7-0238/2014/err01 

LISÄYS 

mietintöön 

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Ukrainasta peräisin oleviin 

tavaroihin sovellettavien tullien alentamisesta tai poistamisesta 

(COM(2014)0166 – C7-0103/2014 – 2014/0090(COD)) 

Kansainvälisen kaupan valiokunta 

Esittelijä: Paweł Zalewski 

A7-0238/2014 

 

Euroopan parlamentin ja neuvoston yksiköiden oikeudellisen ja kielellisen viimeistelyn 

jälkeen Euroopan parlamentin kannan luonnoksen sanamuoto on seuraava: 

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON  

ASETUS (EU) N:o .../2014, 

annettu ..., 

Ukrainasta peräisin oleviin tavaroihin sovellettavien tullien alentamisesta tai 

poistamisesta 
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EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka 

ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 207 

artiklan 2 kohdan, 

ottavat huomioon Euroopan komission ehdotuksen, 

sen jälkeen kun esitys lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäväksi säädökseksi on toimitettu 

kansallisille parlamenteille, 

noudattavat tavallista lainsäätämisjärjestystä1, 

                                                 
1 Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu .... 
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sekä katsovat seuraavaa: 

(1) Ukraina on yksi Euroopan naapuruuspolitiikan ja itäisen kumppanuuden 

ensisijaisista kumppanimaista. Unioni on pyrkinyt luomaan Ukrainaan kahdenvälistä 

yhteistyötä pidemmälle meneviä läheisempiä suhteita, jotka kattavat vaiheittaisen 

etenemisen kohti poliittista assosiaatiota ja taloudellista yhdentymistä. Tätä taustaa 

vasten vuosina 2007–2011 neuvoteltiin Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä 

Ukrainan välinen assosiaatiosopimus, jäljempänä 'assosiaatiosopimus', johon sisältyy 

pitkälle menevä ja laaja-alainen vapaakauppa-alue, jäljempänä ’DCFTA’, ja 

molemmat osapuolet parafoivat sen 30 päivänä maaliskuuta 2012. DCFTA:n 

määräysten mukaisesti unioni ja Ukraina perustavat vapaakauppa-alueen 

assosiaatiosopimuksen voimaantulosta alkavan, enintään 10 vuoden siirtymäkauden 

aikana tullitariffeja ja kauppaa koskevan yleissopimuksen 1994 XXIV artiklan 

mukaisesti. 
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(2) Jotta voidaan ottaa huomioon Ukrainan ennennäkemättömät turvallisuuteen liittyvät, 

poliittiset ja taloudelliset haasteet ja tukea Ukrainan taloutta, ei ole aiheellista odottaa 

assosiaatiosopimuksen DCFTA:ta koskevien määräysten voimaantuloa vaan panna 

ne täytäntöön ennakkoon myöntämällä yksipuolinen tullietuuskohtelu ja aloittaa 

yksipuolisesti Ukrainasta peräisin oleviin tavaroihin unionissa sovellettavien tullien 

alentaminen tai poistaminen assosiaatiosopimuksen liitteessä IA esitetyn 

myönnytysluettelon mukaisesti.  

(3) Petosriskien ehkäisemiseksi yksipuolisten tullietuuksien myöntämisen edellytyksenä 

olisi oltava, että Ukraina noudattaa tuotteiden alkuperää koskevia sääntöjä ja niihin 

liittyviä menettelyjä sekä osallistuu tehokkaaseen hallinnolliseen yhteistyöhön 

unionin kanssa. Lisäksi Ukrainan olisi pidättäydyttävä ottamasta käyttöön uusia 

tulleja tai vaikutukseltaan niitä vastaavia maksuja tai uusia määrällisiä rajoituksia tai 

vaikutukseltaan niitä vastaavia toimenpiteitä unionista peräisin olevassa tuonnissa tai 

lisäämästä voimassa olevien tullien tai maksujen määriä tai ottamasta käyttöön 

mitään muita rajoituksia. 
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(4) On tarpeen säätää yhteisen tullitariffin mukaisten tullien käyttöönotosta sellaisten 

tuotteiden osalta, jotka komission tutkimuksen perusteella aiheuttavat tai uhkaavat 

aiheuttaa vakavia vaikeuksia samankaltaisten tai suoraan kilpailevien tuotteiden 

unionin tuottajille. 

(5) Mikäli jotain tässä asetuksessa säädettyä edellytystä ei noudateta, komissiolle olisi 

siirrettävä täytäntöönpanovaltaa keskeyttää etuusjärjestely tilapäisesti kokonaan tai 

osittain. Tätä valtaa olisi käytettävä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen 

(EU) N:o 182/20111 mukaisesti. 

(6) Tätä asetusta sovelletaan siihen saakka kunnes assosiaatiosopimuksen IV luku 

(kauppa ja kaupan liitännäistoimenpiteet) tulee voimaan tai, tapauksen mukaan, 

kunnes sitä sovelletaan väliaikaisesti, ja enintään 1 päivään marraskuuta 2014 

saakka. 

(7) Asian kiireellisyyden vuoksi olisi poikettava Euroopan unionista tehtyyn 

sopimukseen ja  Euroopan unionin toiminnasta tehtyyn sopimukseen liitetyn, 

kansallisten parlamenttien asemasta Euroopan unionissa tehdyssä pöytäkirjassa N:o 1 

olevassa 4 artiklassa tarkoitetusta kahdeksan viikon määräajasta, 

OVAT HYVÄKSYNEET TÄMÄN ASETUKSEN: 

                                                 
1 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 182/2011, annettu 16 päivänä 

helmikuuta 2011, yleisistä säännöistä ja periaatteista, joiden mukaisesti jäsenvaltiot 
valvovat komission täytäntöönpanovallan käyttöä (EUVL L 55, 28.2.2011, s. 13). 
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1 artikla 

Etuusjärjestely 

Ukrainasta peräisin oleviin tavaroihin sovellettavia tulleja alennetaan tai ne poistetaan liitteen 

I mukaisesti. 

2 artikla 

Etuusjärjestelyn edellytykset 

Oikeus hyödyntää 1 artiklalla käyttöön otettua etuusjärjestelyä edellyttää sitä, että Ukraina 

a) noudattaa komission asetuksen (ETY) N:o 2454/931 IV osaston 2 luvun 2 jaksossa 

tarkoitettuja tuotteiden alkuperää koskevia sääntöjä ja niihin liittyviä menettelyjä; 

b) noudattaa asetuksen (ETY) N:o 2454/93 121 ja 122 artiklassa säädettyjä 

hallinnollisen yhteistyön menetelmiä; 

c) osallistuu tehokkaaseen hallinnolliseen yhteistyöhön unionin kanssa petosriskien 

ehkäisemiseksi; 

                                                 
1 Komission asetus (ETY) N:o 2454/93, annettu 2 päivänä heinäkuuta 1993, tietyistä 

yhteisön tullikoodeksista annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2913/92 
soveltamista koskevista säännöksistä (EYVL L 253, 11.10.1993, s. 1). 
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d) pidättäytyy ottamasta käyttöön uusia tulleja tai vaikutukseltaan vastaavia maksuja ja 

uusia määrällisiä rajoituksia tai vaikutukseltaan vastaavia toimenpiteitä unionista 

peräisin olevassa tuonnissa tai lisäämästä voimassa olevien tullien ja maksujen 

määriä ja ottamasta käyttöön mitään muita rajoituksia ... päivästä …kuuta …*. 

3 artikla 

Tariffikiintiöiden käyttö 

1. Liitteissä II ja III lueteltuja tuotteita saa tuoda unioniin mainituissa liitteissä 

vahvistettujen unionin tariffikiintiöiden rajoissa. 

2. Komissio hallinnoi tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja tariffikiintiöitä asetuksen 

(ETY) N:o 2454/93 308 a, 308 b ja 308 c artiklan mukaisesti lukuun ottamatta tämän 

asetuksen liitteessä III tarkoitettuja tiettyjä maataloustuotteita koskevia 

tariffikiintiötä. 

3. Komissio hallinnoi tämän asetuksen liitteessä III tarkoitettuja tiettyjä 

maataloustuotteita koskevia tariffikiintiöitä Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetuksen (EU) N:o 1308/20131 184 artiklan mukaisesti vahvistettujen sääntöjen 

nojalla. 

                                                 
* Virallinen lehti: lisätään tämän asetuksen voimaantulopäivä. 
1 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1308/2013, annettu 17 päivänä 

joulukuuta 2013, maataloustuotteiden yhteisestä markkinajärjestelystä ja neuvoston 
asetusten (ETY) N:o 992/72, (ETY) N:o 234/79, (EY) N:o 1037/2001 ja (EY) N:o 
1234/2007 kumoamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 671). 
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4 artikla 

Väliaikainen keskeyttäminen 

Jos komissio katsoo, että on tarpeeksi näyttöä siitä, että 2 artiklassa vahvistettuja edellytyksiä 

ei noudateta, se voi hyväksyä täytäntöönpanosäädöksiä keskeyttääkseen tilapäisesti tässä 

asetuksessa säädetyn etuusjärjestelyn kokonaan tai osittain. Nämä täytäntöönpanosäädökset 

hyväksytään 6 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen. 

5 artikla 

Suojalauseke 

Jos tämän asetuksen liitteessä I mainitun Ukrainasta peräisin olevan tuotteen tuonti aiheuttaa 

tai uhkaa aiheuttaa vakavia vaikeuksia samankaltaisten tai suoraan kilpailevien tuotteiden 

unionin tuottajille, komissio voi ottaa tällaisessa tuonnissa yhteisen tullitariffin mukaisen 

tullin uudelleen käyttöön neuvoston asetuksen (EY) N:o 55/20081 11 ja 11 a artiklassa 

vahvistettujen edellytysten ja menettelyjen mukaisesti, joita sovelletaan soveltuvin osin. 

                                                 
1 Neuvoston asetus (EY) N:o 55/2008, annettu 21 päivänä tammikuuta 2008, 

yksipuolisten tullietuuksien myöntämisestä Moldovalle sekä asetuksen (EY) N:o 
980/2005 ja komission päätöksen 2005/924/EY muuttamisesta (EUVL L 20, 
24.1.2008, s. 1)  
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6 artikla 

Komiteamenettely 

1. Tämän asetuksen 3 artiklan 2 kohdan ja 4 artiklan soveltamiseksi komissiota avustaa 

neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2913/921 248 a artiklalla perustettu 

tullikoodeksikomitea. Tämä komitea on asetuksessa (EU) N:o 182/2011 tarkoitettu 

komitea. 

2. Kun viitataan tähän kohtaan, sovelletaan asetuksen (EU) N:o 182/2011 5 artiklaa. 

                                                 
1 Neuvoston asetus (ETY) N:o 2913/92, annettu 12 päivänä lokakuuta 1992, yhteisön 

tullikoodeksista (EYVL L 302, 19.10.1992, s. 1). 
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7 artikla 

Voimaantulo ja soveltaminen 

Tämä asetus tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan 

unionin virallisessa lehdessä. 

Sitä sovelletaan siihen saakka kunnes assosiaatiosopimus tulee voimaan tai, tapauksen 

mukaan, kunnes sitä sovelletaan väliaikaisesti, ja enintään 1 päivään marraskuuta 2014 

saakka. Mikäli tämän asetuksen soveltaminen päättyy ennen mainittua päivämäärää, komissio 

julkaisee ilmoituksen Euroopan unionin virallisessa lehdessä. 

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa 

jäsenvaltioissa. 

Tehty ... 

Euroopan parlamentin puolesta Neuvoston puolesta 

Puhemies Puheenjohtaja 
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LIITE I 

EU:n tulliluettelot 

(Liitettä ei sen pituudesta johtuen esitetä tässä. Se on luettavissa komission ehdotuksessa 

KOM(2014)0166.) 
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LIITE II 

Tavaran kuvauksen sanamuotoa on pidettävä ainoastaan ohjeellisena, joten etuusjärjestelyn 

laajuus määräytyy tässä liitteessä CN-koodien mukaan, sellaisina kuin ne ovat … päivänä 

…kuuta …*, sanotun kuitenkaan rajoittamatta yhdistetyn nimikkeistön tulkintasääntöjen 

soveltamista. 

Järjestys- 

numero 

CN-koodi Tavaran kuvaus Kiintiökausi 

Tämän asetuksen 

voimaantulosta 

1 päivään 

marraskuuta 2014 

Vuotuinen 

kiintiömäärä 

(nettotonnia, 

jollei toisin 

mainita) 

09.3050 0204 22 50 

0204 22 90 

 

 

 

0204 23 

 

 

0204 42 30 

0204 42 50 

0204 42 90 

 

0204 43 10 

0204 43 90 

Lampaan paistit, muut palat, luulliset 

(ei kuitenkaan ruhot ja puoliruhot,  

lyhyet etuneljännekset ja  kyljysrivit 

ja/tai satulat), tuore tai jäähdytetty 

 

Lampaan luuton liha, tuore tai 

jäähdytetty 

 

Jäädytetyt lampaan palat, luulliset (ei 

kuitenkaan ruhot ja puoliruhot, lyhyet 

etuneljännekset) 

 

Jäädytetty lampaanliha, luuton 

Jäädytetty lampaanliha, luuton 

 1 500 

                                                 
* Virallinen lehti: lisätään tämän asetuksen voimaantulopäivä. 
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Järjestys- 

numero 

CN-koodi Tavaran kuvaus Kiintiökausi 

Tämän asetuksen 

voimaantulosta 

1 päivään 

marraskuuta 2014 

Vuotuinen 

kiintiömäärä 

(nettotonnia, 

jollei toisin 

mainita) 

09.3051 0409 Luonnonhunaja  5 000 

09.3052 1701 12 

 

 

1701 91 

1701 99 

 

1702 20 10 

 

 

1702 90 30 

 

 

 

1702 90 50 

 

 

1702 90 71 

1702 90 75 

1702 90 79 

 

1702 90 80 

 

1702 90 95 

 

Lisättyä maku- tai väriainetta 

sisältämätön raaka juurikassokeri 

 

Muu kuin raaka sokeri 

 

 

Jähmeä vaahterasokeri, lisättyä 

maku- tai väriainetta sisältävä 

 

Jähmeä isoglukoosi, jossa on 

fruktoosia 50 % kuivapainosta 

 

Jähmeä maltodekstriini ja 

maltodekstriinisiirappi, jossa on 

fruktoosia 50 % kuivapainosta 

 

Karamelliväri 

 

 

 

Inuliinisiirappi 

 

Muut sokerit, myös inverttisokeri ja 

muut sokeri- ja sokerisiirappiseokset, 

joissa on fruktoosia 50 %  

kuivapainosta 

 20 070 
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Järjestys- 

numero 

CN-koodi Tavaran kuvaus Kiintiökausi 

Tämän asetuksen 

voimaantulosta 

1 päivään 

marraskuuta 2014 

Vuotuinen 

kiintiömäärä 

(nettotonnia, 

jollei toisin 

mainita) 

09.3053 1702 30 

1702 40 

 

 

 

 

1702 60 

Glukoosi ja glukoosisiirappi, joissa ei 

ole lainkaan fruktoosia tai joissa sitä 

on vähemmän kuin 50 prosenttia 

kuivapainosta, ei kuitenkaan 

inverttisokeri 

 

Muu fruktoosi ja fruktoosisiirappi, 

joissa on fruktoosia enemmän kuin 

50 prosenttia kuivapainosta, ei 

kuitenkaan inverttisokeri 

 10 000 

09.3054 2106 90 30 

 

 

2106 90 55 

 

 

 

2106 90 59 

Maku- tai väriainetta sisältävät 

isoglukoosisiirapit 

 

Maku- tai väriainetta sisältävä 

glukoosisiirappi ja 

maltodekstriinisiirappi 

 

Maku- tai väriainetta sisältävät 

sokerisiirapit (ei kuitenkaan 

isoglukoosi-, laktoosi-, glukoosi- ja 

maltodekstriinisiirapit) 

 2 000 
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Järjestys- 

numero 

CN-koodi Tavaran kuvaus Kiintiökausi 

Tämän asetuksen 

voimaantulosta 

1 päivään 

marraskuuta 2014 

Vuotuinen 

kiintiömäärä 

(nettotonnia, 

jollei toisin 

mainita) 

09.3055 Ex 1103 19 20 

 

1103 19 90 

 

 

 

1103 20 90 

 

 

1104 19 10 

1104 19 50 

1104 19 61 

1104 19 69 

 

 

 

1104 29 

 

 

 

 

1104 30 

 

Ohrasta valmistetut rouheet 

 

Viljasta valmistetut rouheet ja karkeat 

jauhot (ei kuitenkaan vehnä, ruis, 

kaura, maissi, riisi ja ohra) 

 

Viljapelletit (ei kuitenkaan vehnä, 

ruis, kaura, maissi, riisi ja ohra) 

 

Valssatut tai hiutaleiksi valmistetut 

vehnänjyvät 

Valssatut tai hiutaleiksi valmistetut 

maissinjyvät 

Valssatut ohranjyvät 

Hiutaleiksi valmistetut ohranjyvät 

 

Käsitellyt jyvät (esim. kuoritut, 

pyöristetyt, leikatut tai karkeasti 

rouhitut), muuta kuin kauraa, ruista 

tai maissia)  

 

Viljanjyvien alkiot, kokonaiset, 

valssatut, hiutaleiksi valmistetut tai 

jauhetut 

 6 300 

09.3056 1107 

 

1109 

Maltaat, myös paahdetut 

 

Vehnägluteeni, myös kuivattu 

 7 000 
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Järjestys- 

numero 

CN-koodi Tavaran kuvaus Kiintiökausi 

Tämän asetuksen 

voimaantulosta 

1 päivään 

marraskuuta 2014 

Vuotuinen 

kiintiömäärä 

(nettotonnia, 

jollei toisin 

mainita) 

09.3057 1108 11 

 

1108 12 

 

1108 13 

Vehnätärkkelys 

 

Maissitärkkelys 

 

Perunatärkkelys 

 10 000 

09.3058 3505 10 10 

3505 10 90 

 

 

3505 20 30 

3505 20 50 

3505 20 90 

Dekstriini ja muu modifioitu 

tärkkelys (ei kuitenkaan esteröity tai 

eetteröity tärkkelys) 

 

Liimat ja liisterit, joissa on vähintään 

25 painoprosenttia tärkkelystä tai 

dekstriiniä tai muuta modifioitua 

tärkkelystä 

 1 000 
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Järjestys- 

numero 

CN-koodi Tavaran kuvaus Kiintiökausi 

Tämän asetuksen 

voimaantulosta 

1 päivään 

marraskuuta 2014 

Vuotuinen 

kiintiömäärä 

(nettotonnia, 

jollei toisin 

mainita) 

09.3059 2302 10 

2302 30 

2302 40 10 

2302 40 90 

 

 

2303 10 11 

Leseet, lesejauhot ja muut viljan 

seulomisessa, jauhamisessa tai 

muussa käsittelyssä syntyneet 

jätetuotteet, myös pelleteiksi 

valmistetut (ei kuitenkaan riisi) 

 

Maissitärkkelyksen valmistuksessa 

saadut jätetuotteet (ei kuitenkaan 

tiivistetty maissinvaleluvesi), kuiva-

aineen valkuaisainepitoisuus 

suurempi kuin 40 painoprosenttia 

 16 000 

09.3060 0711 51 

 

 

 

 

 

 

 

2003 10  

Agaricus-suvun sienet, väliaikaisesti 

(esim. rikkidioksidikaasulla tai 

suolavedessä, rikkihapoke- tai 

muussa säilöntäliuoksessa) 

säilöttyinä, mutta siinä tilassa 

välittömään kulutukseen 

soveltumattomina 

 

Agaricus-suvun sienet, muulla tavalla 

kuin etikan tai etikkahapon avulla 

valmistetut tai säilötyt  

 500 
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Järjestys- 

numero 

CN-koodi Tavaran kuvaus Kiintiökausi 

Tämän asetuksen 

voimaantulosta 

1 päivään 

marraskuuta 2014 

Vuotuinen 

kiintiömäärä 

(nettotonnia, 

jollei toisin 

mainita) 

09.3061 0711 51 

 

Agaricus-suvun sienet, väliaikaisesti 

(esim. rikkidioksidikaasulla tai 

suolavedessä, rikkihapoke- tai 

muussa säilöntäliuoksessa) 

säilöttyinä, mutta siinä tilassa 

välittömään kulutukseen 

soveltumattomina 

 500 

09.3062 2002 Muulla tavalla kuin etikan tai 

etikkahapon avulla valmistetut tai 

säilötyt tomaatit 

 10 000 
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Järjestys- 

numero 

CN-koodi Tavaran kuvaus Kiintiökausi 

Tämän asetuksen 

voimaantulosta 

1 päivään 

marraskuuta 2014 

Vuotuinen 

kiintiömäärä 

(nettotonnia, 

jollei toisin 

mainita) 

09.3063 2009 61 90 

 

 

 

 

2009 69 11 

 

 

 

 

2009 69 71 

2009 69 79 

2009 69 90 

 

 

 

2009 71 

2009 79 

Viinirypälemehu, myös rypäleen 

puristemehu ("grape must"), Brix-

arvo enintään 30,  arvo suurempi kuin 

18 EUR/100 kg netto 

 

Viinirypälemehu, myös rypäleen 

puristemehu ("grape must"), Brix-

arvo suurempi kuin 67,  arvo enintään 

22 EUR/100 kg netto 

 

Viinirypälemehu, myös rypäleen 

puristemehu ("grape must"), Brix-

arvo suurempi kuin 30 mutta enintään 

67,  arvo enintään 18 EUR/100 kg 

netto 

 

Omenamehu 

 10 000 
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Järjestys- 

numero 

CN-koodi Tavaran kuvaus Kiintiökausi 

Tämän asetuksen 

voimaantulosta 

1 päivään 

marraskuuta 2014 

Vuotuinen 

kiintiömäärä 

(nettotonnia, 

jollei toisin 

mainita) 

09.3064 0403 10 51 

0403 10 53 

0403 10 59 

0403 10 91 

0403 10 93 

0403 10 99 

0403 90 71 

0403 90 73 

0403 90 79 

0403 90 91 

0403 90 93 

0403 90 99 

Kirnumaito ja kirnupiimä, juoksetettu 

maito ja kerma, jogurtti, kefiiri ja 

muu käynyt tai hapatettu maito ja 

kerma, myös tiivistetty, maustettu tai 

lisättyä hedelmää, pähkinää tai 

kaakaota sisältävä 

 2 000 

09.3065 0405 20 10 

0405 20 30 

Maidosta valmistetut levitteet, 

rasvapitoisuus vähintään 39 mutta 

enintään 75 painoprosenttia 

 250 

09.3066 0710 40 

0711 90 30 

2001 90 30 

2004 90 10 

2005 80 

Sokerimaissi  1 500 
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Järjestys- 

numero 

CN-koodi Tavaran kuvaus Kiintiökausi 

Tämän asetuksen 

voimaantulosta 

1 päivään 

marraskuuta 2014 

Vuotuinen 

kiintiömäärä 

(nettotonnia, 

jollei toisin 

mainita) 

09.3067 1702 50 

1702 90 10 

 

Ex 1704 90 99 

 

 

 

 

1806 10 30 

1806 10 90 

 

 

Ex 1806 20 95 

Kemiallisesti puhdas fruktoosi 

Kemiallisesti puhdas maltoosi 

 

Muut kaakaota sisältämättömät 

sokerivalmisteet, joissa on vähintään 

70 painoprosenttia sakkaroosia 

 

Kaakaojauhe, jossa on vähintään 

65 painoprosenttia sakkaroosia tai 

isoglukoosia sakkaroosina ilmaistuna 

 

Muut valmisteet enemmän kuin 

2 kg:n painoisina levyinä tai tankoina 

taikka nesteenä, tahnana, jauheena, 

rakeina tai niiden kaltaisessa 

muodossa, astian tai muun tuotetta 

lähinnä olevan pakkauksen 

nettopaino suurempi kuin 2 kg, joissa 

on vähemmän kuin 

18 painoprosenttia kaakaovoita ja 

vähintään 70 painoprosenttia 

sakkaroosia 

 2 000 
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Järjestys- 

numero 

CN-koodi Tavaran kuvaus Kiintiökausi 

Tämän asetuksen 

voimaantulosta 

1 päivään 

marraskuuta 2014 

Vuotuinen 

kiintiömäärä 

(nettotonnia, 

jollei toisin 

mainita) 

 Ex 1901 90 99 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2101 12 98 

2101 20 98 

 

 

3302 10 29 

 

Muualle kuulumattomat hienoista tai 

karkeista jauhoista, rouheista, 

tärkkelyksestä tai mallasuutteesta 

tehdyt elintarvikevalmisteet, joissa ei 

ole lainkaan kaakaota tai joissa sitä 

on vähemmän kuin 40 

painoprosenttia täysin rasvattomasta 

aineesta laskettuna ja joissa on 

vähintään 70 painoprosenttia 

sakkaroosia 

 

Kahviin, teehen tai mateen perustuvat 

valmisteet 

 

 

Hyvänhajuisten aineiden seokset sekä 

yhteen tai useampaan tällaiseen 

aineeseen perustuvat seokset, jollaisia 

käytetään juomateollisuudessa, joissa 

on kaikki juomille luonteenomaiset 

aromiaineet, joiden todellinen 

alkoholipitoisuus on enintään 

0,5 painoprosenttia 

  

09.3068 1903 

 

 

 

 

 

1904 30 

Tapioka ja tärkkelyksestä valmistetut 

tapiokankorvikkeet, hiutaleina, 

jyvinä, helmisuurimoina, 

seulomisjääminä tai niiden 

kaltaisessa muodossa 

 

Bulgurvehnä 

 2 000 
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Järjestys- 

numero 

CN-koodi Tavaran kuvaus Kiintiökausi 

Tämän asetuksen 

voimaantulosta 

1 päivään 

marraskuuta 2014 

Vuotuinen 

kiintiömäärä 

(nettotonnia, 

jollei toisin 

mainita) 

09.3069 1806 20 70 

2106 10 80 

 

2202 90 99 

"Chocolate milk crumb" 

Muut proteiinitiivisteet ja 

teksturoidut proteiiniaineet 

Alkoholittomat juomat, muut kuin 

vedet, jotka sisältävät vähintään 

2 painoprosenttia nimikkeiden 

0401-0404 tuotteista saatuja rasvoja 

 300 

09.3070 2106 90 98 Muut muualle kuulumattomat 

elintarvikevalmisteet 

 2 000 

09.3071 2207 10 

2208 90 91 

2208 90 99 

2207 20 

Denaturoimaton etyylialkoholi 

 

 

Denaturoitu etyylialkoholi (etanoli) ja 

muut denaturoidut väkiviinat, 

väkevyydestä riippumatta 

 27 000 

09.3072 2402 10 

 

 

2402 20 90 

Tupakkaa sisältävät sikarit ja 

pikkusikarit 

 

Tupakkaa sisältävät savukkeet, ei 

mausteneilikkaa sisältävät 

 2 500 
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Järjestys- 

numero 

CN-koodi Tavaran kuvaus Kiintiökausi 

Tämän asetuksen 

voimaantulosta 

1 päivään 

marraskuuta 2014 

Vuotuinen 

kiintiömäärä 

(nettotonnia, 

jollei toisin 

mainita) 

09.3073 2905 43 

 

2905 44 

 

3824 60 

Mannitoli 

 

D-glusitoli (sorbitoli) 

 

Sorbitoli, muu kuin alanimikkeeseen 

2905 44 kuuluva 

 100 

 

09.3074 3809 10 10 

3809 10 30 

3809 10 50 

3809 10 90 

Viimeistelyvalmisteet, valmisteet, 

jotka nopeuttavat värjäytymistä tai 

väriaineiden kiinnittymistä, sekä 

muut tuotteet ja valmisteet (esim. 

liistausaineet ja peittausaineet), 

jollaisia käytetään tekstiili-, paperi-, 

nahka- tai niiden kaltaisessa 

teollisuudessa, muualle 

kuulumattomat, tärkkelyspitoisiin 

aineisiin perustuvat 

 2 000 

09.3075 0703 20 Tuore tai jäähdytetty valkosipuli  500 

09.3076 1004 Kaura  4 000 
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LIITE III 

3 artiklan 3 kohdassa tarkoitettujen tiettyjen maataloustuotteiden tariffikiintiöt 

Tuote Tariffiluokittelu Määrä  

Naudanliha 

0201.10.(00) 

0201.20.(20-30-50-90) 

0201.30.(00) 

0202.10.(00) 

0202.20.(10-30-50-90) 

0202.30.(10-50-90) 

12 000 tonnia vuodessa 

nettopainona ilmaistuna 

Sianliha 

0203.11.(10) 

0203.12.(11-19) 

0203.19.(11-13-15-55-59) 

0203.21.(10) 

0203.22.(11-19) 

0203.29.(11-13-15-55-59) 

20 000 tonnia vuodessa 

nettopainona ilmaistuna 

+ 20 000 tonnia vuodessa 

nettopainona ilmaistuna 

(seuraavien CN-koodien osalta: 

0203.11.(10) 

0203.12.(19) 

0203.19.(11-15-59) 

0203.21.(10) 

0203.22.(19) 

0203.29.(11-15-59)) 

Siipikarjanliha ja 

siitä tehdyt 

lihavalmisteet 

0207.11.(30-90) 

0207.12.(10-90) 

0207.13.(10-20-30-50-60-99) 

0207.14.(10-20-30-50-60-99)  

0207.24.(10-90) 

0207.25.(10-90) 

0207.26.(10-20-30-50-60-70-80-99) 

0207.27.(10-20-30-50-60-70-80-99) 

0207.32.(15-19-51-59-90) 

0207.33.(11-19-59-90)  

0207.35.(11-15-21-23-25-31-41-51-53-61-63-71-79-99) 

0207.36.(11-15-21-23-31-41-51-53-61-63-79-90) 

0210.99.(39) 

1602.31.(11-19-30-90) 

1602.32.(11-19-30-90)  

1602.39.(21) 

16 000 tonnia vuodessa 

nettopainona ilmaistuna 

+ 20 000 tonnia vuodessa 

nettopainona ilmaistuna  

(CN-koodin 0207.12.(10-90) 

osalta) 
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Tuote Tariffiluokittelu Määrä  

Maito, kerma, 

maitotiiviste ja 

jogurtit 

0401.10.(10-90) 

0401.20.(11-19-91-99) 

0401.30.(11-19-31-39-91-99) 

0402.91.(10-30-51-59-91-99) 

0402.99.(10-31-39-91-99) 

0403.10.(11-13-19-31-33-39) 

0403.90.(51-53-59-61-63-69) 

8 000 tonnia vuodessa 

nettopainona ilmaistuna 

Maitojauhe  

0402.10.(11-19-91-99)  

0402.21.(11-17-19-91-99) 

0402.29.(11-15-19-91-99) 

0403.90.(11-13-19-31-33-39) 

0404.90.(21-23-29-81-83-89) 

1 500 tonnia vuodessa 

nettopainona ilmaistuna 

Voi ja maidosta 

valmistetut 

levitteet  

0405.10.(11-19-30-50-90) 

0405.20.(90) 

0405.90.(10-90) 

1 500 tonnia vuodessa 

nettopainona ilmaistuna 

Munat ja 

albumiinit 

0407.00.(30) 

0408.11.(80) 

0408.19.(81-89) 

0408.91.(80) 

0408.99.(80) 

3502.11.(90) 

3502.19.(90) 

3502.20.(91-99) 

1 500 tonnia vuodessa kuorellisina 

munina ilmaistuna 

 + 3 000 tonnia vuodessa 

nettopainona ilmaistuna 

(CN-koodin 0407.00.(30) osalta) 

Tavallinen vehnä, 

jauhot ja pelletit 

1001.90.(99) 

1101.00.(15-90) 

1102.90.(90) 

1103.11.(90) 

1103.20.(60) 

950 000 tonnia vuodessa 

Ohra, jauhot ja 

pelletit 

1003.00.(90) 

1102.90.(10) 

1103.20.(20) 

250 000 tonnia vuodessa 

Maissi, jauhot ja 

pelletit 

1005.90.(00) 

1102.20.(10-90) 

1103.13.(10-90) 

1103.20.(40) 

1104.23.(10-30-90-99) 

400 000 tonnia vuodessa 

 

 

 

(Koskee kaikkia kieliversioita.) 


