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NARIADENIE KOMISIE (EHS) č. 3482/89
z 20. novembra 1989
o klasifikácii určitého tovaru v kombinovanej nomenklatúre
KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na zmluvu o založení európskeho hospodárskeho
spoločenstva,
so zreteľom na nariadenie Rady (EHS) č. 2658/87 (1) o colnej
tarife a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku, naposledy zmenené a doplnené nariadením (EHS)
č. 3469/89 (2), najmä na jeho článok 9,
keďže na zabezpečenie jednotného uplatňovania kombinovanej
nomenklatúry, ktorá je prílohou k nariadeniu (EHS) č. 2658/87,
je potrebné prijať opatrenia týkajúce sa zatriedenia tovaru uvedeného v prílohe k tomuto nariadeniu;
keďže nariadenie (EHS) č. 2658/87 ustanovilo všeobecné pravidlá
na interpretáciu kombinovanej nomenklatúry a tieto pravidlá sa
uplatňujú aj na každú inú nomenklatúru, ktorá je na nej úplne
alebo čiastočne založená, alebo ktorá k nej pridáva akékoľvek ďalšie členenie, a ktorá je ustanovená osobitnými ustanoveniami spoločenstva, s cieľom uplatňovať tarifné alebo iné opatrenia vzťahujúce sa na obchod s tovarom;

keďže podľa uvedených všeobecných pravidiel sa musí tovar opísaný v 1. stĺpci tabuľky v prílohe k tomuto nariadeniu klasifikovať pod príslušnými kódmi KN uvedenými v 2. stĺpci na základe
dôvodov uvedených v 3. stĺpci;
keďže opatrenia ustanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Výboru pre nomenklatúru,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1
Tovar opísaný v 1. stĺpci tabuľky uvedenej v prílohe sa týmto
klasifikuje v rámci kombinovanej nomenklatúry pod príslušnými
kódmi KN uvedenými v 2. stĺpci tejto tabuľky.
Článok 2
Toto nariadenie nadobúda účinnosť 21. deň od jeho uverejnenia
v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských
štátoch.
V Bruseli 20. novembra 1989
Za Komisiu
Christiane SCRIVENER

člen Komisie

(1) Ú. v. ES L 256, 7.9.1987, s. 1.
(2) Ú. v. ES L 337, 21.11.1989, s. 5.
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PRÍLOHA
Opis tovaru

Klasifikácia Kód KN

Dôvody

1

2

3

1. Pravé alebo ľavé boky solenej tresky tmavej, bez hlavy, chrbtice, plutiev alebo vnútorností, s kožou a tenkými kosťami
(epipleuralis), ale bez ostatných kostí, známe ako „štandardné
filé“.

0305 30 90

Klasifikácia je určená ustanoveniami všeobecných pravidiel 1 a 6
na interpretáciu kombinovanej nomenklatúry a znením kódov
KN 0305, 0305 30 a 0305 30 90.

2. Potravinový prípravok obsahujúci:
— 99,2 % sacharózy
— 0,6 % aspartamu
— 0,2 % acesulfamu K
Výrobok sa ponúka vo forme malých kociek a používa sa ako
diétne sladidlo.

2106 90 99

Výrobok sa musí považovať za filé v zmysle vysvetliviek ku
kódom KN 0305 30 11 až 0305 30 90 a 0304 20 11 až
0304 20 99, druhý odsek.
Klasifikácia je určená ustanoveniami všeobecných pravidiel 1 a 6
výkladu kombinovanej nomenklatúry a znením kódov KN 2106,
2106 90 a 2106 90 99.
Na základe vysokej sladivej schopnosti syntetických sladidiel
obsiahnutých vo výrobku stratil výrobok charakter cukru kódu
KN 1701 a predstavuje potravinový prípravok (pozri tiež vysvetlivky HS, položka 2106, druhý pododsek, bod 10).

