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NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 3115/94
ze dne 20. prosince 1994
kterým se mění přílohy I a II nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře
a o společném celním sazebníku

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

sazby společného celního sazebníku vyplývající z opatření
přijatých Radou nebo Komisí (4);

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

vzhledem k tomu, že je třeba aktualizovat seznam v příloze II
nařízení (EHS) č. 2658/87 týkající se specifických opatření Společenství uvedených v článku 2 uvedeného nařízení tak, aby zohledňoval vývoj opatření Společenství, která ovlivňují Taric;

s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku (1), a zejména na články 9 a 12 uvedeného
nařízení,
vzhledem k tomu, že nařízení Komise (ES) č. 2658/87 zavedlo
nomenklaturu zboží, dále jen „kombinovanou nomenklaturu“,
která současně splňuje požadavky jak společného celního sazebníku, tak i statistiky vnějšího obchodu Společenství;

vzhledem k tomu, že opatření tohoto nařízení jsou v souladu se
stanoviskem Výboru pro celní kodex — odboru pro celní a statistickou nomenklaturu…
(4) Součástí přílohy I tohoto nařízení jsou změny vyplývající z přijetí
těchto opatření:
— nařízení Komise (EHS) č. 2593/93 ze dne 21. září 1993 (Úř. věst.
L 238, 23.9.1993, s. 18),

vzhledem k tomu, že kombinovanou nomenklaturu je nutné
pozměnit tak, aby zohledňovala:

— nařízení Komise (EHS) č. 2976/93 ze dne 27. října 1993 (Úř. věst.
L 268, 29.10.1993, s. 21),

— změny v požadavcích týkajících se statistiky nebo obchodní
politiky, zejména na základě rozhodnutí Rady, kterým zároveň vstupují v platnost akty, jimiž se provádějí výsledky Uruguayského kola mnohostranných obchodních jednání (2),
nařízení Rady o některých opatřeních vyplývajících z uzavření
jednání podle čl. XXIV odst. 6 a o dalších opatření nezbytných
pro účely zjednodušení (3),

— nařízení Komise (ES) č. 177/94 ze dne 28. ledna 1994 (Úř. věst.
L 24, 29.1.1994, s. 33),

— potřebu utřídit a zjednodušit texty;

— nařízení Komise (ES) č. 1641/94 ze dne 6. července 1994 (Úř.
věst. L 172, 7.7.1994, s. 12),

vzhledem k tomu, že článek 12 nařízení (EHS) č. 2658/87 stanoví, že Komise každoročně prostřednictvím nařízení, které se
použije od 1. ledna následujícího roku, přijme úplnou verzi kombinované nomenklatury, jakož i odpovídající všeobecné a smluvní
( ) Úř. věst. L 256, 7.9.1987, s. 1.
(2) Rozhodnutí dosud nezveřejněné v Úředním věstníku.
(3) Nařízení dosud nezveřejněné v Úředním věstníku.
1

— nařízení Komise (ES) č. 535/94 ze dne 9. března 1994 (Úř. věst.
L 68, 11.3.1994, s. 15),
— nařízení Komise (ES) č. 882/94 ze dne 20. dubna 1994 (Úř. věst.
L 103, 22.4.1994, s. 5),

— nařízení Komise (ES) č. 1706/94 ze dne 11. července 1994 (Úř.
věst. L 180, 14.7.1994, s. 17),
— nařízení Komise (ES) č. 1737/94 ze dne 15. července 1994 (Úř.
věst. L 182, 16.7.1994, s. 9),
— rozhodnutí Rady 94/…/ES ze dne… prosince 1994 (Úř. věst.
L…,…, s.…),
— rozhodnutí Rady 94/…/ES ze dne… prosince 1994 (Úř. věst.
L…,…, s.…).
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uvedenými v části 2 přílohy I (celní sazebník) od data, které určí
Rada v rámci provádění dohod uzavřených během Uruguayského
kola mnohostranných obchodních jednání.

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1
Přílohy I a II nařízení (EHS) č. 26589/87 se nahrazují přílohami
tohoto nařízení.
Článek 3
Článek 2
Všeobecné a smluvní celní sazby uvedené v příloze I, části 3 oddílu
I přílohy 2 se nahrazují odpovídajícími celními sazbami

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 1. ledna 1995.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 20. prosince 1994.
Za Komisi
Christiane SCRIVENER

členka Komise

