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EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU) No 1029/2012,
annettu 25 päivänä lokakuuta 2012,
yksipuolisten tullietuuksien myöntämisestä hätäapuna Pakistanille
siten edistetään sen tulevaa taloudellista kehitystä samalla
kun varmistetaan, että kaikilla tasoilla säilytetään johdon
mukaisuus ja yhtenäisyys kestävän pitkän aikavälin stra
tegian kehittämiseksi.

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO,

jotka

ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopi
muksen ja erityisesti sen 207 artiklan 2 kohdan,
(5)

Tämän luonnonkatastrofin rajuus edellyttää välittömiä ja
merkittäviä toimia, joissa otetaan huomioon Pakistanin ja
unionin kumppanuuden geostrateginen merkitys sekä eri
tyisesti Pakistanin keskeinen asema terrorismin torjun
nassa ja joilla edistetään alueen kokonaiskehitystä, turval
lisuutta ja vakautta.

(6)

Yksipuolisten tullietuuksien vaikutuksia olisi voitava mi
tata konkreettisesti uusina työpaikkoina, köyhyyden vä
henemisenä ja kestävänä kehityksenä Pakistanin työs
säkäyvän väestön ja köyhien kannalta.

(7)

Eurooppa-neuvosto ilmoitti 16 päivänä syyskuuta 2010
Pakistanista antamassaan päätelmiinsä liitetyssä julkilau
sumassa, että se oli päättänyt antaa ministereille tehtä
väksi sopia kiireellisesti kattavasta lyhyen, keskipitkän ja
pitkän aikavälin toimenpidepaketista Pakistanin elpymi
sen ja tulevan kehityksen tukemiseksi ja että siihen olisi
kuuluttava muun muassa kunnianhimoisia kauppaa kos
kevia toimenpiteitä, jotka ovat välttämättömiä taloudelli
selle elpymiselle ja kasvulle.

(8)

Eurooppa-neuvosto korosti erityisesti vakaata sitoumus
taan myöntää yksinomaan Pakistanille laajempi unionin
markkinoille pääsy alentamalla välittömästi ja ajallisesti
rajoitetusti Pakistanista tuotujen päätuotteiden tulleja. Ko
missio esitti mainitun julkilausuman perusteella pakettia,
joka sisältää 75 tuoteryhmää tulvista eniten kärsineiden
Pakistanin alueiden tärkeimmiltä vientialoilta, ja totesi,
että vähintään 100 miljoonan euron vuotuinen lisäys
Pakistanin viennissä unioniin merkitsisi alueelle todellista,
huomattavaa ja kannattavaa apua.

(9)

Pakistanin kauppa unionin kanssa koostuu pääasiassa
tekstiiliaineista ja vaatteista, jotka muodostivat 73,7 pro
senttia Pakistanin viennistä unioniin vuonna 2009. Pakis
tanista viedään myös etanolia ja nahkaa, jotka tekstiiliai
neiden ja vaatteiden ohella ovat arkaluonteisia teollisuus
tuotteita tietyissä jäsenvaltioissa, joissa maailmanlaajuinen
taantuma on jo vaihtelevassa määrin vaikuttanut alan
työpaikkoihin. Nämä alat kamppailevat sopeutuakseen
uuteen maailmanlaajuiseen kaupankäyntiympäristöön.

(10)

Tekstiiliala on Pakistanin taloudelle erittäin tärkeä, sillä
sen osuus bruttokansantuotteesta on 8,5 prosenttia ja
se työllistää 38 prosenttia työvoimasta, josta noin puolet
on naisia.

ottavat huomioon Euroopan komission ehdotuksen,
sen jälkeen kun esitys lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäväksi
säädökseksi on toimitettu kansallisille parlamenteille,
noudattavat tavallista lainsäätämisjärjestystä (1),
sekä katsovat seuraavaa:
(1)

Euroopan unionin, jäljempänä ’unioni’, ja Pakistanin is
lamilaisen tasavallan, jäljempänä ’Pakistan’, välinen suhde
perustuu yhteistyösopimukseen (2), joka tuli voimaan
1 päivänä syyskuuta 2004. Yhtenä sopimuksen päätavoit
teista on yhteistyösopimuksen osapuolten välisen kaupan
edellytysten turvaaminen ja sen kasvun ja kehityksen
edistäminen. Myös ihmisoikeuksien, keskeiset työnormit
mukaan luettuina, ja kansanvallan periaatteiden kunnioit
taminen on kyseisen sopimuksen olennainen osa.

(2)

Heinä- ja elokuussa 2010 rankat monsuunisateet aiheut
tivat tuhoisia tulvia laajoilla alueilla Pakistanissa, erityi
sesti Balochistanin, Khyber Pakhtunkhwan, Punjabin,
Sindhin ja Gilgit-Baltistanin alueilla. Yhdistyneiden kansa
kuntien lähteiden mukaan tulvista kärsi noin 20 miljoo
naa ihmistä, tuhoja aiheutui ainakin 160 000 neliökilo
metrin suuruiselle alueelle, joka vastaa 20:tä prosenttia
Pakistanin maa-alueesta, ja tulvien jälkeen jopa 12 mil
joonaa ihmistä oli kiireellisen humanitaarisen avun tar
peessa.

(3)

(4)

Tällaisessa tilanteessa humanitaarinen apu on luonnolli
sesti ensisijainen avustusväline, ja unioni onkin tarjonnut
apuaan ensimmäisten joukossa hätätilanteen alusta läh
tien ja sitoutunut antamaan Pakistanille yli 423 miljoo
nan euron verran hätäapua.
On tärkeää ottaa käyttöön kaikki käytettävissä olevat kei
not, joilla voidaan tukea Pakistanin elpymistä hätätilan
teesta, mukaan luettuina ehdotetut poikkeukselliset kau
pan toimenpiteet, joilla vauhditetaan Pakistanin vientiä ja

(1) Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu 13. syyskuuta 2012 (ei
vielä julkaistu virallisessa lehdessä), ja neuvoston päätös, tehty 4. lo
kakuuta 2012.
(2) Neuvoston päätös 2004/870/EY, tehty 29 päivänä huhtikuuta 2004,
Euroopan yhteisön ja Pakistanin islamilaisen tasavallan yhteistyöso
pimuksen tekemisestä (EUVL L 378, 23.12.2004, s. 22).
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Kun otetaan huomioon vastoinkäymiset, joita Pakistanin
väestö on joutunut kokemaan tuhoisien tulvien vuoksi,
on aiheellista laajentaa Pakistanille myönnettäviä poikke
uksellisia yksipuolisia tullietuuksia keskeyttämällä määrä
ajaksi tiettyjen Pakistanille tärkeiden vientituotteiden
kaikki tullit. Tällaisten tullietuuksien myöntämisen odote
taan aiheuttavan vain rajallisia kielteisiä vaikutuksia unio
nin kotimarkkinoihin eikä sen pitäisi vaikuttaa kielteisesti
Maailman kauppajärjestön (WTO) vähiten kehittyneisiin
jäseniin.

(12)

Kyseisiä toimenpiteitä ehdotetaan osana poikkeuksellista
toimenpidepakettia, jolla vastataan Pakistanin erityislaa
tuiseen tilanteeseen. Niiden ei missään olosuhteissa olisi
muodostettava ennakkotapausta unionin kauppapolitii
kassa muiden maiden kanssa.

(13)

Yksipuoliset tullietuudet myönnetään joko unioniin tuo
tavien tuotteiden tullien vapauttamisena tai tariffikiintiöi
nä.

(14)

Poikkeuksellisten yksipuolisten tullietuuksien myöntämi
nen edellyttää, että Pakistan noudattaa tuotteiden alkupe
rää koskevia sääntöjä ja niihin liittyviä menettelyjä ja
osallistuu tehokkaaseen hallinnolliseen yhteistyöhön
unionin kanssa petosriskien ehkäisemiseksi. Tullietuuk
sien myöntäminen olisi voitava keskeyttää väliaikaisesti,
jos etuuskohtelun edellytyksiä rikotaan vakavasti ja tois
tuvasti, todetaan petos tai hallinnollinen yhteistyö tava
roiden alkuperän todentamiseksi on puutteellista.

(15)

Alkuperätuotteiden käsitteen määrittelemiseen, alkuperän
todentamiseen ja hallinnollisen yhteistyön menettelyihin
olisi sovellettava tietyistä yhteisön tullikoodeksista anne
tun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2913/92 soveltamista
koskevista säännöksistä 2 päivänä heinäkuuta 1993 an
netun komission asetuksen (ETY) N:o 2454/93 (1) I osan
IV osaston 2 luvun 1 ja 1 A jakson säännöksiä kyseisten
jaksojen 68–71 ja 90–97 i artiklaa sekä 97 j artiklan 2
kohtaa lukuun ottamatta. Alkuperäkumulaatiota pitäisi
kuitenkin soveltaa vain unionista peräisin oleviin ainek
siin. Alueellista ja muuntyyppistä kumulaatiota, lukuun
ottamatta kumulaatiota unionista peräisin olevien aines
ten kanssa, ei olisi sovellettava tämän asetuksen perus
teella käyttöön otettujen yksipuolisten tullietuuksien pii
riin kuuluvien tuotteiden alkuperäaseman määrittämiseen,
jotta voidaan varmistaa, että jalostaminen Pakistanissa on
riittävää.

(16)

Pakistanille myönnettävien yksipuolisten tullietuuksien
laajentaminen edellyttää, että unioni saa vapautuksen tul
litariffeja ja kauppaa koskevan vuoden 1994 yleissopi
muksen (GATT) I ja XIII artiklan mukaisista velvoitteis
taan WTO:n perustamissopimuksen IX artiklan mukaises
ti. WTO:n yleisneuvosto myönsi tällaisen vapautuksen
14 päivänä helmikuuta 2012.

(1) EYVL L 253, 11.10.1993, s. 1.
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(17)

Jotta voidaan varmistaa Pakistanin taloudelliselle elpymi
selle aiheutuvan vaikutuksen välittömyys ja kestävyys tul
vien jälkeen ja noudattaen WTO:n vapautusta, suositel
laan yksipuolisten tullietuuksien keston rajoittamista
31 päivään joulukuuta 2013.

(18)

Jotta voidaan vastata välittömästi ja varmistaa Pakistanille
myönnettyjen yksipuolisten tullietuuksien eheys ja moit
teeton toiminta ja jotta voidaan varmistaa tämän asetuk
sen yhdenmukaisen täytäntöönpanon edellytykset tulli
etuuksien myöntämisen väliaikaisen keskeyttämisen osal
ta, joka johtuu Pakistanin toimesta tapahtuvasta tullia
koskevien menettelyjen ja velvoitteiden noudattamatta
jättämisestä, ihmisoikeuksien, demokratian ja oikeusval
tion perusperiaatteiden vakavista ja järjestelmällisistä
loukkauksista, tai joka aiheutuu siitä, ettei Pakistan kun
nioita ehtoa, joka mukaan se pidättyy 1 päivästä heinä
kuuta 2012 lukien ottamasta käyttöön uusia vientitulleja
tai vaikutukseltaan vastaavia maksuja tai muita rajoituksia
tai kieltoja, jotka koskevat tämän asetuksen soveltamis
alaan kuuluvien tuotteiden tuotannossa käytettävien ai
nesten vientiä tai niiden vientiä varten tapahtuvaa myyn
tiä, komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä välittömästi
sovellettavia täytäntöönpanosäädöksiä, kun tämä on erit
täin kiireellisessä tapauksessa tarpeen. Tätä valtaa olisi
käytettävä yleisistä säännöistä ja periaatteista, joiden mu
kaisesti jäsenvaltiot valvovat komission täytäntöönpano
vallan käyttöä, 16 päivänä helmikuuta 2011 annetun
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o
182/2011 (2) mukaisesti.

(19)

Jotta yksipuolisten tullietuuksien piiriin kuuluvien tava
roiden luetteloon voidaan tehdä tarvittavat tekniset mu
kautukset ja tuotteita voidaan jättää tämän asetuksen so
veltamisalan ulkopuolelle, kun tämän asetuksen sovelta
misalaan kuuluvien tuotteiden tuontimäärät nousevat
tiettyjen tasojen yläpuolelle, komissiolle olisi siirrettävä
valta hyväksyä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn so
pimuksen 290 artiklan mukaisesti säädösvallan siirron
nojalla annettavia delegoituja säädöksiä, jotka koskevat
liitteiden I ja II muuttamista yhdistetyn nimikkeistön
muutosten huomioon ottamiseksi ja tuotteiden jättämi
seksi tämän asetuksen soveltamisalan ulkopuolelle. On
erityisen tärkeää, että komissio asiaa valmistellessaan to
teuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasol
la. Komission olisi delegoituja säädöksiä valmistellessaan
ja laatiessaan varmistettava, että asianomaiset asiakirjat
toimitetaan Euroopan parlamentille ja neuvostolle yhtä
aikaisesti, hyvissä ajoin ja asianmukaisesti.

(20)

Jotta voidaan viipymättä puuttua unioniin tuonnin yhtey
dessä tulleista vapautettujen tuotteiden tuonnin merkittä
vään kasvuun, jolla voi olla kielteisiä vaikutuksia unionin
tuottajiin, komission olisi hyväksyttävä delegoituja sää
döksiä tuotteiden jättämiseksi tämän asetuksen sovelta
misalan ulkopuolelle kiireellistä menettelyä noudattaen.

(2) EUVL L 55, 28.2.2011, s. 13.
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Komission olisi esitettävä Euroopan parlamentille ja neu
vostolle näiden yksipuolisten tullietuuksien vaikutuksia
koskeva kertomus viimeistään kahden vuoden kuluttua
tämän asetuksen voimassaolon päättymisestä. Kertomuk
seen olisi sisällyttävä yksityiskohtainen analyysi kyseisten
etuuksien vaikutuksista Pakistanin talouteen sekä kaup
paan ja unionin tullituloihin samoin kuin unionin talou
teen ja työpaikkoihin. Komission olisi kertomuksessaan
otettava huomioon erityisesti yksipuolisten tullietuuksien
vaikutukset uusina työpaikkoina, köyhyyden vähenemi
senä ja kestävänä kehityksenä Pakistanin työssäkäyvän
väestön ja köyhien kannalta,

L 316/45

2.
Pakistanin toimivaltaisten viranomaisten tämän asetuksen
mukaisesti antaman A-alkuperätodistuksen 4 kohdassa on ol
tava maininta ”Autonomous measure – Regulation (EU) No
1029/2012 (1)” (”Yksipuolinen toimenpide – asetus (EU) N:o
1029/2012”).

3 artikla
Tariffikiintiöt
1.
Liitteessä II lueteltuja tuotteita saa tuoda unioniin tullitto
masti mainitussa liitteessä asetettujen unionin tariffikiintiöiden
rajoissa.

OVAT HYVÄKSYNEET TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla
Etuuskohtelu
1.
Pakistanista peräisin olevat, liitteessä I luetellut tuotteet
vapautetaan tulleista unioniin tuonnin yhteydessä.
2.
Pakistanista peräisin olevia liitteessä II lueteltuja tuotteita
saa tuoda unioniin 3 artiklassa vahvistettujen erityissäännösten
mukaisesti.
2 artikla
Etuuskohtelun edellytykset
1.
Edellä 1 artiklalla käyttöön otettu etuuskohtelu edellyttää,
että
a) noudatetaan asetuksen (ETY) N:o 2454/93 I osan IV osaston
2 luvun 1 ja 1 A jakson 1 ja 2 alajaksossa tarkoitettuja
tuotteiden alkuperää koskevia sääntöjä ja niihin liittyviä me
nettelyjä kyseisten jaksojen 68–71 ja 90–97 i artiklaa sekä
97 j artiklan 2 kohtaa lukuun ottamatta. Tämän asetuksen
1 artiklalla käyttöön otetun etuuskohtelun piiriin kuuluvien
tuotteiden alkuperäaseman määrittämisessä alkuperäkumu
laation soveltaminen on kuitenkin mahdollista vain unionista
peräisin olevien ainesten kanssa. Alueellisen ja muuntyyppi
sen kumulaation, lukuun ottamatta kumulaatiota unionista
peräisin olevien ainesten kanssa, soveltaminen ei ole sallittua;
b) noudatetaan asetuksen (ETY) N:o 2454/93 I osan IV osaston
2 luvun 1 jakson 3 alajaksossa säädettyjä hallinnollisen yh
teistyön menetelmiä;
c) Pakistan ei loukkaa vakavasti ja toistuvasti ihmisoikeuksia,
keskeiset työnormit sekä kansanvallan ja oikeusvaltion perus
periaatteet mukaan luettuina;
d) Pakistan pidättyy 1 päivästä heinäkuuta 2012 ottamasta
käyttöön uusia tai lisäämästä nykyisiä vientitulleja tai vaiku
tukseltaan vastaavia maksuja taikka muita rajoituksia tai kiel
toja, jotka koskevat unionin alueelle tarkoitettujen, tämän
etuuskohtelun piiriin kuuluvien tuotteiden valmistuksessa
käytettyjen ainesten vientiä tai myyntiä vientiin.

2.
Komissio hallinnoi 1 kohdassa tarkoitettuja, liitteessä II
lueteltuja tariffikiintiöitä asetuksen (ETY) N:o 2454/93 308 a,
308 b ja 308 c artiklan mukaisesti.

4 artikla
Tuotteiden jättäminen tämän asetuksen soveltamisalan
ulkopuolelle
1.
Jos Pakistanista peräisin olevan, liitteessä I luetellun tuot
teen tuontimäärä tullituontitietojen perusteella kasvaa kalenteri
vuonna 2012 tai 2013 vähintään 25 prosenttia vuosien
2009–2011 keskiarvoon verrattuna, mainittu tuote on jätettävä
tämän asetuksen soveltamisalan ulkopuolelle kyseisen vuoden
loppuun saakka. Tämän kohdan soveltamiseksi komissiolle siir
retään valta antaa delegoituja säädöksiä 6 artiklan mukaisesti
liitteen I muuttamiseksi, jotta mainittu tuote voidaan jättää tä
män asetuksen soveltamisalan ulkopuolelle kyseisen vuoden
loppuun saakka.

2.
Delegoidun säädöksen voimaantulon jälkeen 1 kohdassa
tarkoitetun tuotteen tuontiin sovelletaan suosituimmuuskohte
lun mukaista tai muuta sovellettavaa tullia.

5 artikla
Liitteiden tekniset mukautukset
Siirretään komissiolle valta antaa delegoituja säädöksiä 6 artiklan
mukaisesti liitteiden muuttamiseksi, jotta niihin voidaan sisällyt
tää tarvittavat muutokset ja tekniset mukautukset, jotka johtuvat
yhdistetyn nimikkeistön ja Taric-koodien alaryhmien muutoksis
ta.

6 artikla
Siirretyn säädösvallan käyttäminen
1.
Siirretään 4 ja 5 artiklassa tarkoitettu valta antaa delegoi
tuja säädöksiä komissiolle tässä artiklassa säädetyin edellytyksin.

2.
Siirretään 4 ja 5 artiklassa tarkoitettu valta antaa delegoi
tuja säädöksiä komissiolle tämän asetuksen soveltamisajaksi.
(1) EUVL L 316, 14.11.2012, s. 43.
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3.
Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa
peruuttaa 4 ja 5 artiklassa tarkoitetun säädösvallan siirron. Pe
ruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu sää
dösvallan siirto. Päätös tulee voimaan sitä päivää seuraavana
päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä,
tai jonakin myöhempänä, päätöksessä mainittuna päivänä. Pää
tös ei vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen säädösten päte
vyyteen.

4.
Heti kun komissio on antanut delegoidun säädöksen, ko
missio antaa sen tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan parlamentille
ja neuvostolle.

14.11.2012

9 artikla
Väliaikainen keskeyttäminen
1.
Jos komissio katsoo, että on tarpeeksi näyttöä siitä, että
2 artiklassa vahvistettuja edellytyksiä ei ole noudatettu, se voi
tähän erittäin kiireelliseen tapaukseen puuttuakseen keskeyttää
välittömästi sovellettavilla täytäntöönpanosäädöksillä tässä ase
tuksessa tarkoitetun etuuskohtelun kokonaan tai osittain enin
tään kuuden kuukauden ajaksi, edellyttäen että se on tätä ennen
a) ilmoittanut asiasta 8 artiklan 1 kohdassa tarkoitetulle komi
tealle;
b) kehottanut jäsenvaltioita toteuttamaan sellaisia varotoimenpi
teitä, jotka ovat tarpeen unionin taloudellisten etujen turvaa
miseksi tai Pakistanin saamiseksi noudattamaan 2 artiklaa;

5.
Edellä olevien 4 ja 5 artiklan nojalla annettu delegoitu
säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai
neuvosto ei ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun asian
omainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja
neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan
parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päät
tymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä.
Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa
jatketaan kahdella kuukaudella.

c) julkaissut Euroopan unionin virallisessa lehdessä ilmoituksen,
jossa todetaan, että on syytä epäillä, että Pakistan ei sovella
etuuskohtelua asianmukaisesti tai ei noudata 2 artiklaa,
minkä vuoksi on kyseenalaista, onko sillä enää oikeutta tässä
asetuksessa myönnettyihin etuihin;

7 artikla

d) ilmoittanut Pakistanille tämän kohdan mukaisesti tehdyistä
päätöksistä ennen niiden voimaantuloa.

Kiireellinen menettely
1.
Tämän artiklan nojalla annetut delegoidut säädökset tule
vat voimaan viipymättä, ja niitä sovelletaan niin kauan kuin
niitä ei ole vastustettu 2 kohdan mukaisesti. Kun delegoitu sää
dös annetaan tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle,
esitetään samalla ne perusteet, joiden vuoksi sovelletaan kiireel
listä menettelyä.

2.
Euroopan parlamentti tai neuvosto voi 6 artiklan 5 koh
dassa tarkoitetun menettelyn mukaisesti vastustaa delegoitua
säädöstä. Siinä tapauksessa komissio kumoaa säädöksen vii
pymättä sen jälkeen, kun Euroopan parlamentin tai neuvoston
päätös vastustaa sitä on annettu sille tiedoksi.

8 artikla
Komiteamenettely
1.
Komissiota avustaa neuvoston asetuksen (ETY) N:o
2913/92 (1) 247 a artiklan 1 kohdalla ja 248 a artiklan 1
kohdalla perustettu tullikoodeksikomitea. Tämä komitea on ase
tuksessa (EU) N:o 182/2011 tarkoitettu komitea. Komitea voi
käsitellä mitä tahansa komission esille ottamaa tai jäsenvaltion
käsiteltäväksi pyytämää asiaa, joka liittyy tämän asetuksen so
veltamiseen.

2.
Väliaikaisen keskeytyksen keston päättyessä komissio päät
tää täytäntöönpanosäädöksillä joko lopettaa keskeytyksen tai
jatkaa sen soveltamisen kestoa.
3.
Edellä 1 ja 2 kohdassa tarkoitetut täytäntöönpanosäädök
set hyväksytään 8 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä
noudattaen.
4.
Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle kaikki asiaan
kuuluvat tiedot, joilla voidaan oikeuttaa tullietuuksien myöntä
misen väliaikainen keskeytys tai sen jatkaminen.
10 artikla
Kertomus
Komissio esittää Euroopan parlamentille ja neuvostolle tämän
asetuksen toimivuutta ja vaikutuksia koskevan kertomuksen vii
meistään 31 päivänä joulukuuta 2015.
11 artikla
Voimaantulo ja soveltaminen
1.
Tämä asetus tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä,
jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

2.
Kun viitataan tähän kohtaan, sovelletaan asetuksen (EU)
N:o 182/2011 8 artiklaa yhdessä sen 5 artiklan kanssa.
(1) EYVL L 302, 19.10.1992, s. 1.

2.
Sitä sovelletaan sen voimaantulopäivästä 31 päivään jou
lukuuta 2013.
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Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenval
tioissa.
Tehty Strasbourgissa 25 päivänä lokakuuta 2012.

Euroopan parlamentin puolesta
Puhemies

Neuvoston puolesta
Puheenjohtaja

M. SCHULZ

A. D. MAVROYIANNIS
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LIITE I
TUOTTEET, JOTKA VAPAUTETAAN TUONTITULLISTA
Tuotteet, joihin toimenpiteitä sovelletaan, yksilöidään 8-numeroisella CN-koodilla. Koodien kuvaukset löytyvät tariffi- ja
tilastonimikkeistöstä ja yhteisestä tullitariffista 23 päivänä heinäkuuta 1987 annetun neuvoston asetuksen (ETY)
N:o 2658/87 (1) liitteestä I. CN-koodien kuvaukset annetaan ainoastaan tiedoksi.
CN-koodi

Kuvaus

0712 39 00

Kuivatut sienet ja multasienet (tryffelit), kokonaiset, paloitellut, viipaloidut, rouhitut tai jauhetut, mutta ei
enempää valmistetut, muut kuin Agaricus-suvun sienet, puunkorvat (Auricularia spp.) ja poimuhytykät
(Tremella spp.)

5205 12 00

Yksinkertainen puuvillalanka, kampaamattomista kuiduista valmistettu, jossa on vähintään 85 painopro
senttia puuvillaa, pienempi kuin 714,29 desitexiä, mutta vähintään 232,56 desitexiä, metrinen numero
suurempi kuin 14, mutta enintään 43, ei vähittäismyyntimuodoissa

5205 22 00

Yksinkertainen puuvillalanka, kammatuista kuiduista valmistettu, jossa on vähintään 85 painoprosenttia
puuvillaa, pienempi kuin 714,29 desitexiä, mutta vähintään 232,56 desitexiä, metrinen numero suurempi
kuin 14, mutta enintään 43, ei vähittäismyyntimuodoissa

5205 32 00

Kerrattu tai kertokerrattu puuvillalanka, kampaamattomista kuiduista valmistettu, jossa on vähintään 85
painoprosenttia puuvillaa, jossa jokainen yksinkertainen lanka pienempi kuin 714,29 desitexiä, mutta
vähintään 232,56 desitexiä, metrinen numero suurempi kuin 14, mutta enintään 43, ei vähittäismyynti
muodoissa

5205 42 00

Kerrattu tai kertokerrattu puuvillalanka, kammatuista kuiduista valmistettu, jossa on vähintään 85
painoprosenttia puuvillaa, jossa jokainen yksinkertainen lanka pienempi kuin 714,29 desitexiä, mutta
vähintään 232,56 desitexiä, metrinen numero suurempi kuin 14, mutta enintään 43, ei vähittäismyynti
muodoissa

5208 11 90

Valkaisemattomat kudotut puuvillakankaat, palttinaa, joissa on vähintään 85 painoprosenttia puuvillaa,
paino enintään 100 g/m2, muut kuin kankaat siteiden, kääreiden ja lääkintäkäyttöön tarkoitettujen side
harsojen valmistukseen

5208 12 16

Valkaisemattomat kudotut puuvillakankaat, palttinaa, joissa on vähintään 85 painoprosenttia puuvillaa,
paino suurempi kuin 100 g/m2, mutta enintään 130 g/m2, leveys enintään 165 cm

5208 12 19

Valkaisemattomat kudotut puuvillakankaat, palttinaa, joissa on vähintään 85 painoprosenttia puuvillaa,
paino suurempi kuin 100 g/m2, mutta enintään 130 g/m2, leveys suurempi kuin 165 cm

5208 13 00

Valkaisemattomat kudotut puuvillakankaat, joissa on vähintään 85 painoprosenttia puuvillaa, 3- tai 4vartiset toimikkaat, myös ristitoimikkaat

5208 19 00

Muut valkaisemattomat kudotut puuvillakankaat, joissa on vähintään 85 painoprosenttia puuvillaa

5208 21 90

Valkaistut kudotut puuvillakankaat, palttinaa, joissa on vähintään 85 painoprosenttia puuvillaa, paino
enintään 100 g/m2, muut kuin kankaat siteiden, kääreiden ja lääkintäkäyttöön tarkoitettujen sideharsojen
valmistukseen

5208 22 19

Valkaistut kudotut puuvillakankaat, palttinaa, joissa on vähintään 85 painoprosenttia puuvillaa, paino
suurempi kuin 100 g/m2, mutta enintään 130 g/m2, leveys suurempi kuin 165 cm

5208 22 96

Valkaistut kudotut puuvillakankaat, palttinaa, joissa on vähintään 85 painoprosenttia puuvillaa, paino
suurempi kuin 130 g/m2, leveys enintään 165 cm

5208 29 00

Muut valkaistut kudotut puuvillakankaat, joissa on vähintään 85 painoprosenttia puuvillaa

5208 51 00

Painetut kudotut puuvillakankaat, palttinaa, joissa on vähintään 85 painoprosenttia puuvillaa, paino enin
tään 100 g/m2

(1) EYVL L 256, 7.9.1987, s. 1.
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CN-koodi

Kuvaus

5208 52 00

Painetut kudotut puuvillakankaat, palttinaa, joissa on vähintään 85 painoprosenttia puuvillaa, paino suu
rempi kuin 200 g/m2

5208 59 90

Muut painetut kudotut puuvillakankaat, palttinaa, joissa on vähintään 85 painoprosenttia puuvillaa

5209 11 00

Valkaisemattomat kudotut puuvillakankaat, palttinaa, joissa on vähintään 85 painoprosenttia puuvillaa,
paino suurempi kuin 200 g/m2

5209 12 00

Valkaisemattomat kudotut puuvillakankaat, joissa on vähintään 85 painoprosenttia puuvillaa, paino suu
rempi kuin 200 g/m2, 3- tai 4-vartiset toimikkaat, myös ristitoimikkaat

5209 19 00

Muut valkaisemattomat kudotut puuvillakankaat, joissa on vähintään 85 painoprosenttia puuvillaa

5209 22 00

Valkaistut kudotut puuvillakankaat, joissa on vähintään 85 painoprosenttia puuvillaa, paino suurempi kuin
200 g/m2, 3- tai 4-vartiset toimikkaat, myös ristitoimikkaat

5209 29 00

Muut valkaistut kudotut puuvillakankaat, joissa on vähintään 85 painoprosenttia puuvillaa

5209 32 00

Värjätyt kudotut puuvillakankaat, joissa on vähintään 85 painoprosenttia puuvillaa, paino suurempi kuin
200 g/m2, 3- tai 4-vartiset toimikkaat, myös ristitoimikkaat

5211 12 00

Valkaisemattomat kudotut puuvillakankaat, joissa on vähemmän kuin 85 painoprosenttia puuvillaa, se
koitettuina pääasiallisesti tai yksinomaan tekokuitujen kanssa, paino suurempi kuin 200 g/m2, 3- ja 4vartiset toimikkaat, myös ristitoimikkaat

5407 81 00

Kudotut kankaat, joissa on vähemmän kuin 85 painoprosenttia synteettikuitufilamentteja, myös kudotut
kankaat, jotka on valmistettu vähintään 67 desitexin monofilamenttilangasta ja joiden poikkileikkauksen
suurin mitta on enintään 1 mm, sekoitettu pääasiassa tai yksinomaan puuvillan kanssa, valkaisemattomat
tai valkaistut

5407 82 00

Kudotut kankaat, joissa on vähemmän kuin 85 painoprosenttia synteettikuitufilamentteja, myös kudotut
kankaat, jotka on valmistettu vähintään 67 desitexin monofilamenttilangasta ja joiden poikkileikkauksen
suurin mitta on enintään 1 mm, sekoitettu pääasiassa tai yksinomaan puuvillan kanssa, värjätyt

5513 11 20

Kudotut polyesterikatkokuitukankaat, joissa on vähemmän kuin 85 painoprosenttia polyesterikatkokuitua,
sekoitettuna pääasiallisesti tai yksinomaan puuvillan kanssa, paino enintään 170 g/m2, palttina, valkaise
mattomat tai valkaistut, leveys enintään 165 cm

5513 21 00

Kudotut polyesterikatkokuitukankaat, joissa on vähemmän kuin 85 painoprosenttia polyesterikatkokuitua,
sekoitettuna pääasiallisesti tai yksinomaan puuvillan kanssa, paino enintään 170 g/m2, palttina, värjätyt

5513 41 00

Kudotut polyesterikatkokuitukankaat, joissa on vähemmän kuin 85 painoprosenttia polyesterikatkokuitua,
sekoitettuna pääasiallisesti tai yksinomaan puuvillan kanssa, paino enintään 170 g/m2, painetut

6101 20 90

Miesten ja poikien anorakit (myös hiihtotakit ja -puserot), tuulipuserot, tuulitakit ja niiden kaltaiset tavarat,
puuvillaa, neulosta

6112 12 00

Verryttelypuvut, synteettikuitua, neulosta

6116 10 20

Sormikkaat, kumilla kyllästetyt, päällystetyt tai peitetyt, neulosta

6116 10 80

Kintaat ja muut käsineet, muovilla tai kumilla kyllästetyt, päällystetyt tai peitetyt, neulosta, ja sormikkaat,
muovilla kyllästetyt, päällystetyt tai peitetyt, neulosta

6116 92 00

Sormikkaat, kintaat ja muut käsineet, puuvillaa, neulosta

6116 93 00

Sormikkaat, kintaat ja muut käsineet, synteettikuitua, neulosta

6201 93 00

Miesten ja poikien anorakit, tuulipuserot, tuulitakit ja niiden kaltaiset tavarat, tekokuitua
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Kuvaus

6203 43 19

Miesten ja poikien pitkät housut ja polvihousut, synteettikuitua, muut kuin työssä ja ammatissa käytettävät

6204 22 80

Naisten ja tyttöjen yhdistelmäasut, puuvillaa (muut kuin työssä ja ammatissa käytettävät)

6204 62 90

Naisten ja tyttöjen shortsit, puuvillaa

6207 91 00

Miesten ja poikien aluspaidat ja muut aluspaitojen kaltaiset paidat, kylpytakit, aamutakit ja niiden kaltaiset
tavarat, puuvillaa

6208 91 00

Naisten ja tyttöjen aluspaidat ja muut aluspaitojen kaltaiset paidat, pikkuhousut ja muut alushousut,
aamupuvut (negliges), kylpytakit, aamutakit ja niiden kaltaiset tavarat, puuvillaa

6211 43 10

Naisten ja tyttöjen esiliinat, suojapuvut, työtakit ja muut työssä ja ammatissa käytettävät vaatteet, teko
kuitua

6216 00 00

Sormikkaat, kintaat ja muut käsineet

6303 91 00

Verhot ja sisätilojen kaihtimet, kapat ja reunusverhot, puuvillaa, ei neulosta

6303 92 90

Verhot ja sisätilojen kaihtimet, kapat ja reunusverhot, synteettikuitua, ei kuitukangasta, ei neulosta

6303 99 90

Verhot ja sisätilojen kaihtimet, kapat ja reunusverhot, ei puuvillaa tai synteettikuitua, ei kuitukangasta tai
neulosta

6304 92 00

Muut sisustustavarat, puuvillaa, ei neulosta

6307 10 90

Lattiarievut, tiskirievut, pölyrievut ja niiden kaltaiset puhdistusliinat, ei neulosta, ei kuitukangasta

6307 90 99

Muut sovitetut tavarat, myös vaatteiden leikkuukaavat, ei neulosta tai huopaa
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LIITE II
TUOTTEET, JOIHIN SOVELLETAAN 3 ARTIKLASSA TARKOITETTUJA VUOTUISIA TULLITTOMIA
TARIFFIKIINTIÖITÄ
Tuotteet, joihin toimenpiteitä sovelletaan, yksilöidään 8-numeroisella CN-koodilla. Koodien kuvaukset löytyvät asetuksen
(ETY) N:o 2658/87 liitteestä I. CN-koodien kuvaukset annetaan ainoastaan tiedoksi.
Järjestysnumero

CN-koodi

Kuvaus

Voimaantulosta
vuoden 2012
loppuun saakka

1.1.2013–
31.12.2013

09.2401

2207 10 00

Denaturoimaton etyylialkoholi (etanoli), al
koholipitoisuus vähintään 80 tilavuuspro
senttia

18 750 tonnia

75 000 tonnia

09.2409

4107 92 10

Nautaeläinten (myös puhvelien) halkaistu,
martiollinen nahka, karvapeitteetön, parki
tuksen tai crust-käsittelyn jälkeen edelleen
valmistettu, muut kuin kokonaiset vuodat ja
nahat

89 tonnia

356 tonnia

09.2410

4107 99 10

Nautaeläinten (myös puhvelien) nahka, kar
vapeitteetön, parkituksen tai crust-käsittelyn
jälkeen edelleen valmistettu, muut kuin ko
konaiset vuodat ja nahat, muu kuin halkai
sematon, ohentamaton nahka ja halkaistu,
martiollinen nahka

90,25 tonnia

361 tonnia

09.2411

4203 21 00

Kintaat ja muut käsineet, nahasta tai tekona
hasta, erityisesti urheilukäyttöön suunnitellut

361,75 tonnia

1 447 tonnia

09.2412

4203 29 10

Kintaat ja muut käsineet, nahasta tai tekona
hasta, kaikkien ammattialojen suojakäsineet,
muut kuin erityisesti urheilukäyttöön suun
nitellut

1 566,5 tonnia

6 266 tonnia

09.2413

ex 4203 29 90

Miesten ja poikien kintaat ja muut käsineet,
nahasta tai tekonahasta, muut kuin erityisesti
urheilukäyttöön suunnitellut, muut kuin
kaikkien ammattialojen suojakäsineet

62,75 tonnia

251 tonnia

09.2414

ex 4203 29 90

Kintaat ja muut käsineet, nahasta tai tekona
hasta, muut kuin erityisesti urheilukäyttöön
suunnitellut, muut kuin kaikkien ammatti
alojen suojakäsineet, muut kuin miesten ja
poikien

135,5 tonnia

542 tonnia

09.2415

5205 23 00

Yksinkertainen puuvillalanka, kammatuista
kuiduista valmistettu, jossa on vähintään 85
painoprosenttia puuvillaa, pienempi kuin
232,56 desitexiä, mutta vähintään 192,31
desitexiä, metrinen numero suurempi kuin
43, mutta enintään 52, ei vähittäismyynti
muodoissa

1 790 tonnia

7 160 tonnia

09.2416

5205 24 00

Yksinkertainen puuvillalanka, kammatuista
kuiduista valmistettu, jossa on vähintään 85
painoprosenttia puuvillaa, pienempi kuin
192,31 desitexiä, mutta vähintään 125 desi
texiä, metrinen numero suurempi kuin 52,
mutta enintään 80, ei vähittäismyyntimuo
doissa

1 276,25 tonnia

5 105 tonnia

09.2417

5208 39 00

Muut värjätyt kudotut puuvillakankaat, joissa
on vähintään 85 painoprosenttia puuvillaa

421,25 tonnia

1 685 tonnia

09.2418

5209 39 00

Muut värjätyt kudotut puuvillakankaat, joissa
on vähintään 85 painoprosenttia puuvillaa,
paino suurempi kuin 200 g/m2

689,25 tonnia

2 757 tonnia

09.2419

5509 53 00

Lanka (muu kuin ompelulanka), polyesteri
katkokuitua, sekoitettu pääasiassa tai yksin
omaan puuvillan kanssa, ei vähittäismyynti
muodoissa

3 061 tonnia

12 244 tonnia
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Voimaantulosta
vuoden 2012
loppuun saakka

1.1.2013–
31.12.2013

09.2420

6103 32 00

Miesten ja poikien takit ja bleiserit, puuvillaa,
neulosta

249,75 tonnia

999 tonnia

09.2421

6103 42 00

Miesten ja poikien pitkät housut, lappuhaala
rit, polvihousut ja shortsit, (muut kuin ui
mahousut), puuvillaa, neulosta

568,75 tonnia

2 275 tonnia

09.2422

6107 21 00

Miesten ja poikien yöpaidat ja pyjamat, puu
villaa, neulosta

167,5 tonnia

670 tonnia

09.2423

6108 31 00

Naisten ja tyttöjen yöpaidat ja pyjamat, puu
villaa, neulosta

374,5 tonnia

1 498 tonnia

09.2424

6109 90 20

T-paidat, aluspaidat ja muut aluspaitojen kal
taiset paidat, villaa tai hienoa eläimenkarvaa,
tekokuitua, neulosta

297,5 tonnia

1 190 tonnia

09.2425

6111 20 90

Vauvanvaatteet ja -vaatetustarvikkeet, puuvil
laa, neulosta (muut kuin kintaat ja muut kä
sineet)

153,5 tonnia

614 tonnia

09.2426

6115 95 00

Sukkahousut, sukat, puolisukat ja niiden kal
taiset neuletuotteet ja jalkineet, joissa ei ole
kiinnitettyä anturaa, puuvillaa, neulosta (paitsi
tukisukat ja -sukkahousut, naisten pitkät su
kat tai polvisukat, yksinkertainen lanka vä
hemmän kuin 67 desitexiä)

2 263 tonnia

9 052 tonnia

09.2427

6204 62 31

Naisten ja tyttöjen pitkät housut ja polvi
housut, denimiä (muut kuin työssä ja am
matissa käytettävät)

1 892,75 tonnia

7 571 tonnia

09.2428

6211 42 90

Muut naisten ja tyttöjen vaatteet, puuvillaa

96,5 tonnia

386 tonnia

09.2429

6302 60 00

Pyyheliinat, pyyheliinafrotee- tai sen kaltaista
froteekangasta, puuvillaa

9 602 tonnia

38 408 tonnia

09.2430

6302 91 00

Pyyheliinat, puuvillaa, muuta kuin pyyhelii
nafrotee- tai sen kaltaista froteekangasta

2 499,25 tonnia

9 997 tonnia

09.2431

6403 99 93

Jalkineet, joiden ulkopohjat ovat kumia,
muovia tai tekonahkaa ja päälliset nahkaa,
joiden sisäpohjan mitta on vähintään 24 cm
ja joita ei voida tunnistaa miesten tai naisten
jalkineiksi, muut kuin urheilujalkineet ja jal
kineet, joissa on suojaava metallinen kärjys,
jotka eivät peitä nilkkaa, joita ei ole tehty
puupohjalle (ja joissa ei ole sisäpohjaa), muut
kuin jalkineet, joiden etupäällinen on valmis
tettu hihnoista tai joiden etupäällisestä puut
tuu yksi tai useampi pala, muut kuin tohvelit

60,5 tonnia

242 tonnia

09.2432

6403 99 96

Miesten jalkineet, joiden ulkopohjat ovat ku
mia, muovia tai tekonahkaa ja päälliset nah
kaa, joiden sisäpohjan mitta on vähintään
24 cm, muut kuin urheilujalkineet ja jalkineet,
joissa on suojaava metallinen kärjys, jotka
eivät peitä nilkkaa, joita ei ole tehty puu
pohjalle (ja joissa ei ole sisäpohjaa), muut
kuin jalkineet, joiden etupäällinen on valmis
tettu hihnoista tai joiden etupäällisestä puut
tuu yksi tai useampi pala, muut kuin tohvelit

363,25 tonnia

1 453 tonnia
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CN-koodi

6403 99 98

Kuvaus

Naisten jalkineet, joiden ulkopohjat ovat ku
mia, muovia tai tekonahkaa ja päälliset nah
kaa, joiden sisäpohjan mitta on vähintään
24 cm, muut kuin urheilujalkineet ja jalkineet,
joissa on suojaava metallinen kärjys, jotka
eivät peitä nilkkaa, joita ei ole tehty puu
pohjalle (ja joissa ei ole sisäpohjaa), muut
kuin jalkineet, joiden etupäällinen on valmis
tettu hihnoista tai joiden etupäällisestä puut
tuu yksi tai useampi pala, muut kuin tohvelit

L 316/53

Voimaantulosta
vuoden 2012
loppuun saakka

172,75 tonnia

1.1.2013–
31.12.2013

691 tonnia

