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(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset)

ASETUKSET
NEUVOSTON ASETUS (EU) 2018/913,
annettu 25 päivänä kesäkuuta 2018,
tiettyjä maatalous- ja teollisuustuotteita koskevien unionin autonomisten tariffikiintiöiden
avaamisesta ja hallinnoinnista annetun asetuksen (EU) N:o 1388/2013 muuttamisesta
EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 31 artiklan,
ottaa huomioon Euroopan komission ehdotuksen,
sekä katsoo seuraavaa:
(1)

Neuvoston asetuksella (EU) N:o 1388/2013 (1) avattiin autonomisia tariffikiintiöitä, jotta voidaan varmistaa
tiettyjen sellaisten tavaroiden riittävä ja jatkuva saatavuus, joita ei tuoteta riittävästi unionissa, ja välttää tiettyjä
maatalous- ja teollisuustuotteita koskevat markkinahäiriöt. Näissä tariffikiintiöissä tuotteita voidaan tuoda
unioniin alennetuin tullein tai tulleitta.

(2)

Näistä syistä on tarpeen avata asianmukaisen suuruiset tullittomat tariffikiintiöt seitsemälle uudelle tuotteelle
1 päivästä heinäkuuta 2018.

(3)

Kahdeksan muun tuotteen osalta kiintiömääriä olisi korotettava, koska se on unionin talouden toimijoiden edun
mukaista.

(4)

Kolmen tuotteen kuvausta olisi muutettava.

(5)

Asetus (EU) N:o 1388/2013 olisi sen vuoksi muutettava vastaavasti.

(6)

Jotta kiintiöjärjestelmän soveltaminen ei keskeytyisi ja jotta noudatettaisiin yksipuolisista tullisuspensioista ja
autonomisista tariffikiintiöistä annetussa komission tiedonannossa (2) vahvistettuja suuntaviivoja, tässä asetuksessa
säädettyjä asianomaisten tuotteiden kiintiöitä koskevia muutoksia on noudatettava 1 päivästä heinäkuuta 2018.
Tämän asetuksen olisi sen vuoksi tultava voimaan kiireellisesti,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla
Muutetaan asetuksen (EU) N:o 1388/2013 liite seuraavasti:
1) poistetaan kaikki taulukon ensimmäisen sarakkeen järjestysnumeroiden yhteydessä olevat asteriskit;
(1) Neuvoston asetus (EU) N:o 1388/2013, annettu 17 päivänä joulukuuta 2013, tiettyjä maatalous- ja teollisuustuotteita koskevien unionin
autonomisten tariffikiintiöiden avaamisesta ja hallinnoinnista sekä asetuksen (EU) N:o 7/2010 kumoamisesta (EUVL L 354, 28.12.2013,
s. 319).
(2) EUVL C 363, 13.12.2011, s. 6.
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2) lisätään taulukkoon tämän asetuksen liitteessä I olevia tariffikiintiöitä, joiden järjestysnumerot ovat 09.2726,
09.2728, 09.2684, 09.2730, 09.2732, 09.2734 ja 09.2736, koskevat rivit toisessa sarakkeessa olevien CN-koodien
mukaisessa järjestyksessä;
3) korvataan taulukossa tariffikiintiöitä, joiden järjestysnumerot ovat 09.2700, 09.2624, 09.2647, 09.2648, 09.2682,
09.2696, 09.2697, 09.2676, 09.2876, 09.2721 ja 09.2643, koskevat rivit tämän asetuksen liitteessä II olevilla
vastaavilla riveillä.
2 artikla
Tämä asetus tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.
Sitä sovelletaan 1 päivästä heinäkuuta 2018.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa
jäsenvaltioissa.
Tehty Luxemburgissa 25 päivänä kesäkuuta 2018.
Neuvoston puolesta
Puheenjohtaja
N. DIMOV
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LIITE I

Lisätään seuraavat rivit asetuksen (EU) N:o 1388/2013 liitteessä olevaan taulukkoon kyseisen taulukon toisessa
sarakkeessa olevien CN-koodien mukaisessa järjestyksessä:
Järjestysnumero

Kiintiökausi

Kiintiön
määrä

Kiintiötulli (%)

Levomentoli (INN) (CAS RN 2216-51-5)

1.7.–31.12.

185 tonnia

0%

85

Etyylitrifluoriasetaatti (CAS RN 383-63-1)

1.7.–31.12.

200 tonnia

0%

ex 2916 39 90

28

2,5-dimetyylifenyyliasetyylikloridi
55312-97-5)

RN

1.7.–31.12.

125 tonnia

0%

09.2730

ex 2921 59 90

80

4,4′-metyleenidianiliini (CAS RN 101-77-9) ra
keina, esipolymeerien valmistukseen tarkoi
tettu (2)

1.7.–31.12.

100 tonnia

0%

09.2732

ex 2933 39 99

66

Fluatsinami (ISO) (CAS RN 79622-59-6), jonka
puhtausaste on vähintään 98,5 painoprosenttia

1.7.–31.12.

100 tonnia

0%

09.2734

ex 7409 19 00

20

Levyt

1.7.–31.12.

3 500 000
kpl

0%

1.7.–31.12.2018 300 tonnia

0%

CN-koodi

Taric

”09.2726

ex 2906 11 00

10

09.2728

ex 2915 90 70

09.2684

Tavaran kuvaus

(CAS

— joissa on piinitridikeraaminen kerros, jonka
paksuus
on vähintään
0,32
mm
(± 0,1 mm) mutta enintään 1,0 mm
(± 0,1 mm),
— jotka on päällystetty molemmin puolin
puhdistettua kuparia olevalla foliolla, jonka
paksuus on 0,8 mm (± 0,1 mm), ja
— jotka ovat yhdeltä puolelta osittain hopea
päällysteisiä
09.2736

ex 7607 11 90

83

Alumiini- ja magnesiumseoskaistaleet tai -folio
— jotka ovat standardin 5182-H19
5052-H19 mukaisesta seoksesta,

tai

— jotka ovat rullina, joiden ulkoläpimitta on
enintään 1 350 mm,
— joiden paksuus on 0,15 mm, 0,16 mm,
0,18 mm tai 0,20 mm (sallittu poikkeama:
– 0,006 mm),
— joiden leveys on 12,5 mm, 15,0 mm,
16,0 mm, 25,0 mm, 35,0 mm, 50,0 mm
tai 356 mm (sallittu poikkeama:
± 0,3 mm),
— joiden suoruustoleranssi
0,5 mm / 750 mm,

on

enintään

— joiden tasomaisuus on ± 5 I-yksikköä
(I-unit),
— joiden vetomurtolujuus on suurempi kuin
365 MPa (5182-H19) tai 320 MPa
(5052-H19) ja
— joiden murtovenymä on suurempi kuin
3 prosenttia (5182-H19) tai 2,5 prosenttia
(5052-H19),
kaihtimien säleiden valmistukseen tarkoitetut (2)
(2) Tullisuspensio edellyttää, että tavarat ovat tietyn käyttötarkoituksen perusteella tullivalvonnassa unionin tullikoodeksista 9 päivänä lokakuuta 2013
annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 952/2013 (EUVL L 269, 10.10.2013, s. 1) 254 artiklan mukaisesti.”
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LIITE II

Korvataan asetuksen (EU) N:o 1388/2013 liitteen taulukossa olevia tariffikiintiöitä, joiden järjestysnumerot
ovat 09.2700, 09.2624, 09.2647, 09.2648, 09.2682, 09.2696, 09.2697, 09.2676, 09.2876, 09.2721 ja 09.2643,
koskevat rivit seuraavasti:

Järjestysnumero

”09.2700

CN-koodi

Taric

Tavaran kuvaus

Kiintiökausi

Kiintiön
määrä

Kiintiötulli (%)

ex 2905 12 00

10

Propan-1-oli (propyylialkoholi) (CAS RN 71-23-8)

1.1.–
31.12.

15 000
tonnia

0%

Etyylivanilliini (3-etoksi-4-hydroksibentsaldehydi)
(CAS RN 121-32-4)

1.1.–
31.12.

1 950
tonnia

0%

Pentaerytritolitetrakis(3-(3,5-di-tert-butyyli-4-hyd
roksifenyyli)propionaatti) (CAS RN 6683-19-8)

1.1.–
31.12.

140 tonnia

0%

09.2624

2912 42 00

09.2647

ex 2918 29 00

80

— josta yli 75 painoprosenttia läpäisee seulan,
jonka silmäkoko on vähintään 250 μm, ja josta
yli 99 painoprosenttia läpäisee seulan, jonka
silmäkoko on vähintään 500 μm
— jonka sulamispiste on vähintään 110 °C mutta
enintään 125 °C,
joka on tarkoitettu PVC:n käsittelyssä käytettävän,
jauhesekoitukseen (jauheet tai puristamalla saadut
granulaatit) perustuvan yksikomponenttisen stabi
lointiaineen valmistukseen (2)
09.2648

ex 2920 90 10

70

Dimetyylisulfaatti (CAS RN 77-78-1)

1.1.–
31.12.

18 000
tonnia

0%

09.2682

ex 2921 41 00

10

Aniliini, jonka puhtausaste on vähintään 99 paino
prosenttia (CAS RN 62-53-3)

1.1.–
31.12.

150 000
tonnia

0%

09.2696

ex 2932 20 90

25

Dekan-5-olidi (CAS RN 705-86-2)

1.1.–
31.12.

6 000 kg

0%

09.2697

ex 2932 20 90

30

Dodekan-5-olidi (CAS RN 713-95-1)

1.1.–
31.12.

6 000 kg

0%

09.2676

ex 3204 17 00

14

Väriin C.I. Pigment Red 48:2 (CAS RN 7023-61-2)
perustuvat valmisteet, jotka sisältävät kyseistä väriä
vähintään 60 mutta vähemmän kuin 85 painopro
senttia

1.1.–
31.12.

50 tonnia

0%

09.2876

ex 3811 29 00

55

Lisäaineet, difenyyliamiinin ja haaraketjuisten no
neenien reaktiotuotteista koostuvat, joissa on

1.1.–
31.12.

900 tonnia

0%

— vähintään 28 mutta enintään 55 painoprosent
tia 4-monononyylidifenyyliamiinia ja
— vähintään 45 mutta enintään 65 painoprosent
tia 4,4′-dinonyylidifenyyliamiinia,
— enintään 5 kokonaispainoprosenttia 2, 4-dino
nyylidifenyyliamiinia ja 2,4′-dinonyylidifenyy
liamiinia
voiteluöljyjen valmistukseen tarkoitetut (2)
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Kiintiön
määrä

Kiintiötulli (%)

1.1.–
31.12.

375 000 m2

0%

1.1.–
31.12.

15 000 000
kpl

0%

CN-koodi

Taric

Tavaran kuvaus

Kiintiökausi

ex 5906 99 90

20

Kudottu ja kerrostettu kumilla käsitelty tekstiilikan
gas, jolla on seuraavat ominaisuudet:
— siinä on kolme kerrosta,
— sen yksi ulkopinta on akryylikangasta,
— sen toinen ulkopinta on polyesterikangasta,
— välikerros on klorobutyylikumia,
— välikerroksen paino on vähintään 452 g/m2
mutta enintään 569 g/m2,
— tekstiilikankaan kokonaispaino on vähintään
952 g/m2 mutta enintään 1 159 g/m2,
— tekstiilikankaan kokonaispaksuus on vähintään
0,8 mm mutta enintään 4 mm,
moottoriajoneuvojen kokoontaittuvien
valmistuksessa käytetty (2)

09.2643

ex 8504 40 82

30

kattojen

Sähkönsyöttötaulut, nimikkeiden 8521 ja 8528 ta
varoiden valmistukseen tarkoitetut (2)

(2) Tullisuspensio edellyttää, että tavarat ovat tietyn käyttötarkoituksen perusteella tullivalvonnassa unionin tullikoodeksista 9 päivänä lokakuuta 2013
annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 952/2013 (EUVL L 269, 10.10.2013, s. 1) 254 artiklan mukaisesti.”

