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ASETUKSET
KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 1212/2014,
annettu 11 päivänä marraskuuta 2014,
tiettyjen tavaroiden luokittelusta yhdistettyyn nimikkeistöön
EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,
ottaa huomioon tariffi- ja tilastonimikkeistöstä ja yhteisestä tullitariffista 23 päivänä heinäkuuta 1987 annetun
neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2658/87 (1) ja erityisesti sen 9 artiklan 1 kohdan a alakohdan,
sekä katsoo seuraavaa:
(1)

Asetuksen (ETY) N:o 2658/87 liitteenä olevan yhdistetyn nimikkeistön yhdenmukaisen soveltamisen varmistami
seksi on tarpeen antaa tämän asetuksen liitteessä esitetyn tavaran luokittelua koskevia säännöksiä.

(2)

Asetuksessa (ETY) N:o 2658/87 vahvistetaan yhdistetyn nimikkeistön yleiset tulkintasäännöt. Näitä sääntöjä sovel
letaan myös kaikkiin muihin nimikkeistöihin, jotka perustuvat kokonaan tai osittain yhdistettyyn nimikkeistöön
taikka joissa siihen mahdollisesti lisätään alajakoja ja jotka vahvistetaan unionin erityissäännöksillä tavaroiden
kauppaa koskevien tariffimääräysten tai muiden toimenpiteiden soveltamiseksi.

(3)

Mainittujen yleisten tulkintasääntöjen mukaan on tämän asetuksen liitteen taulukossa olevassa sarakkeessa 1
esitetty tavara luokiteltava sarakkeen 2 CN-koodiin sarakkeesta 3 ilmenevin perustein.

(4)

On aiheellista säätää, että sitovia tariffitietoja, jotka on annettu tässä asetuksessa tarkoitetusta tavarasta mutta
jotka eivät ole tämän asetuksen säännösten mukaisia, voidaan käyttää neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2913/92 (2)
12 artiklan 6 kohdan mukaisesti vielä tietyn ajan. Mainitun ajan olisi oltava kolme kuukautta.

(5)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat tullikoodeksikomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla
Liitteenä olevan taulukon sarakkeessa 1 esitetty tavara luokitellaan yhdistetyssä nimikkeistössä mainitun taulukon
sarakkeen 2 CN-koodiin.

2 artikla
Sitovia tariffitietoja, jotka eivät ole tässä asetuksessa vahvistettujen säännösten mukaisia, voidaan käyttää asetuksen (ETY)
N:o 2913/92 12 artiklan 6 kohdan mukaisesti vielä kolmen kuukauden ajan tämän asetuksen voimaantulosta.
(1) EYVL L 256, 7.9.1987, s. 1.
(2) 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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3 artikla
Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin viralli
sessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenval
tioissa.
Tehty Brysselissä 11 päivänä marraskuuta 2014.
Komission puolesta,
puheenjohtajan nimissä
Heinz ZOUREK

Verotuksen ja tulliliiton pääosaston pääjohtaja
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LIITE

Tavaran kuvaus

Luokittelu
(CN-koodi)

Perusteet

(1)

(2)

(3)

Kiinteä, lieriön muotoinen, kierteitetty tuote,
joka on valmistettu erittäin kovasta värikäsitel
lystä titaaniseoksesta ja jonka pituus on noin
12 mm.

8108 90 90

Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimik
keistön 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön,
XV jakson 2 huomautuksen a alakohdan,
XV jakson 3 huomautuksen, 90 ryhmän
1 huomautuksen f alakohdan sekä CNkoodien 8108, 8108 90 ja 8108 90 90 nimi
ketekstien mukaisesti.

Tuotteessa on varsi, jonka ulkoläpimitta on
kauttaaltaan 3 mm, ja kanta. Koko varsi on
kierteitetty epäsymmetrisellä kierteellä. Tuot
teen kanta on kierteitetty (minkä vuoksi se
voidaan lukita kiinnitysjärjestelmien lukkole
vyyn) ja siinä on urakolo.
Tuote on implanttiruuveja koskevan standardin
ISO/TC 150 mukainen ja se esitetään tullille
käytettäväksi traumakirurgiassa murtumien
hoitoon. Se on tarkoitus istuttaa kehoon
erityistyökaluilla.
Tuotaessa se esitetään tullille steriilissä
pakkauksessa. Tuotteessa on numero, minkä
vuoksi se voidaan jäljittää koko tuotannon ja
jakelun ajan.
(*) Ks. kuva.
(*) Kuva on ainoastaan ohjeellinen.

Tuotteen objektiivisten ominaisuuksien perus
teella se vastaa kokonaisuudessaan epäjalosta
metallista valmistettua ruuvia, vaikka se on
tarkoitettu käytettäväksi traumakirurgiassa.
Epäjalosta metallista valmistetut ruuvit ovat
niiden tosiasiallisesta käytöstä riippumatta
XV jakson 2 kohdan a alakohdan mukaisia
yleiskäyttöisiä osia. Sen vuoksi luokittelu
nimikkeen 9021 lastoiksi ja muiksi murtu
manhoitovälineiksi
ei
tule
kyseeseen
90 ryhmän 1 huomautuksen f alakohdan
nojalla.
Näin ollen tavara luokitellaan CN-koodiin
8108 90 90 muuksi titaanista valmistetuksi
tavaraksi.

