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UREDBA KOMISIJE (EGS) št. 3482/89
z dne 20. novembra 1989
o uvrstitvi določenega blaga v kombinirano nomenklaturo
KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske gospodarske
skupnosti,
ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 2658/87 ( ) o tarifni in statistični nomenklaturi ter skupni carinski tarifi, kakor je bila
nazadnje spremenjene z Uredbo (EGS) št. 3469/89 (2) in zlasti
člena 9 Uredbe,
1

ker je zaradi zagotavljanja enotne uporabe kombinirane nomenklature, ki je priloga Uredbe (EGS) št. 2658/87, treba sprejeti
ukrepe v zvezi z uvrstitvijo blaga iz Priloge te uredbe;

ustrezne tarifne oznake KN, ki so navedene v stolpcu 2, in sicer iz
utemeljitev, navedenih v stolpcu 3;
ker so ukrepi, predvideni s to uredbo, v skladu z mnenjem Odbora
za nomenklaturo,

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

ker Uredba (EGS) št. 2658/87 določa splošna pravila za razlago
kombinirane nomenklature in se ta pravila uporabljajo tudi vse
druge nomenklature, ki delno ali v celoti temeljijo na njej ali ji
dodajajo dodatne pododdelke in ki jih določajo posebne določbe
Skupnosti, z namenom uporabe carinskih ali drugih ukrepov v
zvezi z blagovno menjavo;

Blago, poimenovano v stolpcu 1 priložene preglednice, je zdaj
uvrščeno v kombinirano nomenklaturo v ustrezne tarifne oznake
KN iz stolpca 2 navedene preglednice.

ker se mora v skladu z navedenimi splošnimi pravili blago, opisano v stolpcu 1 preglednice, ki je priložena tej uredbi, uvrstiti v

Ta uredba začne veljati 21. dan po objavi v Uradnem listu Evropskih
skupnosti.

Člen 2

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.
V Bruslju, 20. novembra 1989
Za Komisijo
Christiane SCRIVENER

Članica Komisije

(1) UL L 256, 7.9.1987, str. 1.
(2) UL L 337, 21.11.1989, str. 5.
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PRILOGA

Opis blaga

Uvrstitev v tarifno
oznako KN

Utemeljitev

1

2

3

1. Desne ali leve strani soljenega saja (morskega lososa), brez
glave, hrbtenice, plavuti ali drobovja, s kožo in lasnimi
koščicami (epipleuralis) toda brez drugih kosti, znani kot
„standardni fileji“

0305 30 90

Uvrstitev opredeljujejo določbe splošnih pravil 1 in 6 za razlago
kombinirane nomenklature in besedilo tarifnih oznak KN 0305,
0305 30 in 0305 30 90

2. Prehrambeni izdelek, ki vsebuje:
— 99,2 % saharoze
— 0,6 % aspartama
— 0,2 % acesulfama K
Izdelek je v obliki majhnih kock in se uporablja kot dietno
sladilo

2106 90 99

Izdelek se šteje kot file v smislu pojasnjevalnih opomb k tarifnim
oznakam KN 0305 30 11 do 0305 30 90 in 0304 20 11 do
0304 20 99, drugi odstavek
Uvrstitev opredeljujejo določbe splošnih pravil 1 in 6 za razlago
kombinirane nomenklature in besedilo tarifnih oznak KN 2106,
2106 90 in 2106 90 99
Zaradi izredno močnega učinka sintetičnih sladil, ki jih vsebuje,
je izdelek izgubil lastnosti sladkorja iz tarifne oznake KN 1701 in
predstavlja prehrambeni izdelek (glej tudi pojasnjevalne opombe
HS, številka 2106, drugi pododstavek, točka 10)

