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(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset)

ASETUKSET
KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2018/1206,
annettu 28 päivänä elokuuta 2018,
Islannista peräisin olevaa lampaan- ja vuohenlihaa ja lampaanlihajalosteita koskevien unionin
tariffikiintiöiden avaamisesta ja hallinnoinnista
EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,
ottaa huomioon unionin tullikoodeksista 9 päivänä lokakuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston
asetuksen (EU) N:o 952/2013 (1) ja erityisesti sen 58 artiklan 1 kohdan,
sekä katsoo seuraavaa:
(1)

Euroopan unionin ja Islannin välillä tehtiin Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen 19 artiklan perusteella
kirjeenvaihtona tehty sopimus lisäetuuksista maataloustuotteiden kaupassa (2), jäljempänä ’sopimus’. Sopimus
hyväksyttiin unionin puolesta neuvoston päätöksellä (EU) 2017/1913 (3).

(2)

Sopimuksen liitteen V täytäntöön panemiseksi komissio antoi täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2018/562 (4), jolla
muutetaan täytäntöönpanoasetusta (EU) N:o 1354/2011 (5). Muutoksella lisättiin Islannista peräisin olevan,
tullinimikkeisiin 0204 ja 0210 kuuluvan lampaan- ja vuohenlihan olemassa olevien tullittomien tariffikiintiöiden
määrää ja lisäksi avattiin vuotuinen unionin tulliton tariffikiintiö alanimikkeeseen 1602 90 kuuluville lampaanli
hajalosteille.

(3)

Täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 1354/2011 nojalla hallinnoitavien lampaan- ja vuohenlihan tariffikiintiöiden
määrät ilmaistaan tonneina teuraspainoekvivalenttia, mutta sopimuksen mukaan Islannista peräisin olevien
tavaroiden tariffikiintiöiden määrät ilmaistaan tonneina tuotetta. Sen vuoksi on aiheellista ilmaista sopimuksessa
vahvistettujen unionin tariffikiintiöiden määrät tonneina tuotetta eikä teuraspainoekvivalenttina säätämällä niiden
hallinnoinnista erillisellä asetuksella.

(4)

Lisäksi on tarpeen säätää nimikkeisiin 0204 ja 0210 kuuluvia tuotteita koskevan tariffikiintiön hallinnoinnista
uudella tariffikiintiön järjestysnumerolla ja vahvistaa säännökset uuteen tariffikiintiön järjestysnumeroon
siirtymiseksi. Islannista peräisin olevia tuotteita vastaavien tariffikiintiöiden poistamisesta täytäntöönpanoase
tuksesta (EU) N:o 1354/2011 säädetään komission täytäntöönpanoasetuksessa (EU) 2018/1128 (6).

(5)

Sopimuksen mukaan sen liitteessä V vahvistettuja tariffikiintiöitä sovelletaan vuosittain, ja siinä määrätään
tariffikiintiöiden määrien asteittaisesta lisäämisestä sopimuksen voimaantulon jälkeisinä vuosina. Sopimuksen
liitteessä V määrätään, että ensimmäisenä soveltamisvuonna määrät lasketaan suhteellisesti. Koska sopimusta

(1) EUVL L 269, 10.10.2013, s. 1.
(2) EUVL L 274, 24.10.2017, s. 58.
(3) Neuvoston päätös (EU) 2017/1913, annettu 9 päivänä lokakuuta 2017, lisäetuuksia maataloustuotteiden kaupassa koskevan Euroopan
unionin ja Islannin välisen kirjeenvaihtona tehdyn sopimuksen tekemisestä (EUVL L 274, 24.10.2017, s. 57).
(4) Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2018/562, annettu 9 päivänä huhtikuuta 2018, unionin vuotuisten tariffikiintiöiden avaamisesta
lampaille ja vuohille sekä lampaan- ja vuohenlihalle annetun täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 1354/2011 muuttamisesta (EUVL L 94,
12.4.2018, s. 4).
(5) Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1354/2011, annettu 20 päivänä joulukuuta 2011, unionin vuotuisten tariffikiintiöiden
avaamisesta lampaille ja vuohille sekä lampaan- ja vuohenlihalle (EUVL L 338, 21.12.2011, s. 36).
(6) Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2018/1128, annettu 9 päivänä elokuuta 2018, unionin vuotuisten tariffikiintiöiden avaamisesta
lampaille ja vuohille sekä lampaan- ja vuohenlihalle annetun täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 1354/2011 muuttamisesta
(EUVL L 205, 14.8.2018, s. 1).
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sovelletaan 1 päivästä toukokuuta 2018, vuotta 2018 koskevat suhteellisesti laskettavat määrät samoin kuin
seuraavia vuosia koskevat vuosittaiset määrät olisi vahvistettava sopimuksen liitteen V mukaisesti.
(6)

Komission olisi hallinnoitava tariffikiintiöitä vapaaseen liikkeeseen luovutusta koskevien tulli-ilmoitusten
hyväksymispäivien aikajärjestyksen mukaisesti komission täytäntöönpanoasetuksessa (EU) 2015/2447 (1)
tariffikiintiöiden hallinnoinnista vahvistettujen sääntöjen mukaisesti.

(7)

Sopimuksessa määrätään, että Euroopan talousyhteisön ja Islannin tasavallan välisen sopimuksen pöytäkirjaa
N:o 3, sellaisena kuin se on muutettuna EY–Islanti-sekakomitean päätöksellä N:o 2/2005 käsitteen ”peräisin
olevat tuotteet” määritelmän ja hallinnollisen yhteistyön menetelmien osalta (2), olisi sovellettava tariffikiintiön
soveltamisalaan kuuluviin tuotteisiin.

(8)

Tätä asetusta olisi sovellettava 1 päivästä syyskuuta 2018, jotta sen soveltaminen alkaisi samaan aikaan täytän
töönpanoasetuksen (EU) 2018/1128, jossa säädetään Islannista peräisin oleville tuotteille vahvistettujen
tariffikiintiöiden poistamisesta täytäntöönpanoasetuksesta (EU) N:o 1354/2011, soveltamispäivän kanssa.

(9)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat tullikoodeksikomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla
Avataan unionin tariffikiintiöt Islannista peräisin olevalle lampaan- ja vuohenlihalle sekä lampaanlihajalosteille liitteessä
esitetyn mukaisesti.
2 artikla
Liitteessä esitettyjä tariffikiintiöitä hallinnoidaan täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2015/2447 49–54 artiklan mukaisesti.
3 artikla
Tässä asetuksessa vahvistettuihin tariffikiintiöihin päästäkseen liitteessä lueteltujen tavaroiden on oltava soveltuvin osin
alkuperätuotteiden käsitteen määritelmää ja hallinnollisen yhteistyön menetelmiä koskevan Euroopan talousyhteisön ja
Islannin välisen sopimuksen pöytäkirjan N:o 3, sellaisena kuin se on muutettuna EY–Islanti-sekakomitean päätöksellä
N:o 2/2005, alkuperäsääntöjen ja muiden määräysten mukaisia.
4 artikla
Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.
Sitä sovelletaan 1 päivästä syyskuuta 2018.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa
jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 28 päivänä elokuuta 2018.
Komission puolesta
Puheenjohtaja
Jean-Claude JUNCKER

(1) Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2015/2447, annettu 24 päivänä marraskuuta 2015, unionin tullikoodeksista annetun Euroopan
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 952/2013 tiettyjen säännösten täytäntöönpanoa koskevista yksityiskohtaisista säännöistä
(EUVL L 343, 29.12.2015, s. 58).
2
( ) EY–Islanti-sekakomitean päätös N:o 2/2005, tehty 22 päivänä joulukuuta 2005, sopimuksen käsitteen ”peräisin olevat tuotteet”
(alkuperätuotteet) määrittelyä ja hallinnollisen yhteistyön menetelmiä koskevan pöytäkirjan N:o 3 muuttamisesta (EUVL L 131,
18.5.2006, s. 1).
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Sen estämättä, mitä yhdistetyn nimikkeistön tulkintasäännöissä määrätään, tavaran kuvauksen sanamuotoa on pidettävä ainoastaan ohjeellisena, joten etuusmenettelyn soveltamisala
määräytyy tässä liitteessä CN-koodien sisällön mukaan, sellaisena kuin niitä sovelletaan tämän asetuksen antamishetkellä. Jos CN-koodin edessä on ”ex”, etuusmenettely määräytyy sekä
CN-koodin että sitä vastaavan tavaran kuvauksen perusteella.
FI

Järjestysnumero

09.0833

CN-koodi

Taric-alanimike

Tavaran kuvaus

Lampaanliha

0204

Kiintiön määrä (nettotonnia, jollei
toisin mainita)

Kiintiötulli (%)

Tullattaessa 1.9.2018–31.12.2018

[2 117 (*)]

0

Tullattaessa 1.1.2019–31.12.2019

2 783

Kultakin kalenterivuodelta 1.1.2020 alkaen

3 050

Kiintiökausi

0210 99 21
0210 99 29
ex 0210 99 85
1602 90 91

Lampaanlihajalosteet

Tullattaessa 1.9.2018–31.12.2018

67

Tullattaessa 1.1.2019–31.12.2019

233

Kultakin kalenterivuodelta 1.1.2020 alkaen

300

0

(*) Tämän vuotta 2018 koskevan kiintiön määrää pienennetään järjestysnumerojen 09.2119, 09.2120 ja 09.0790 tariffikiintiöissä käytetyillä määrillä niiden ilmoitusten osalta, joiden hyväksymispäivämäärä on
ajanjaksolla 1.1.2018–31.8.2018.
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