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KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 2696/95
(1995. gada 21. novembris)
par dažu preču klasifikāciju kombinētajā nomenklatūrā
EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,
ņemot vērā Padomes 1987. gada 23. jūlija Regulu (EEK)
Nr. 2658/87 par tarifu un statistikas nomenklatūru un kopējo
muitas tarifu (1), kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas
Regulu (EK) Nr. 2588/95 (2), un jo īpaši tās 9. pantu,
tā kā, lai nodrošinātu minētās regulas pielikumā pievienotās kombinētās nomenklatūras vienādu piemērošanu, ir jāparedz pasākumi attiecībā uz šīs regulas pielikumā minēto preču klasifikāciju;

Padomes 1992. gada 12. oktobra Regulā (EEK) Nr. 2913/92, ar ko
izveidots Kopienas Muitas kodekss (3), kurā grozījumi izdarīti ar
Komisijas Regulu (EEK) Nr. 2454/93 (4);
tā kā šajā regulā paredzētie pasākumi saskan ar Muitas kodeksa
komitejas Tarifu un statistikas nomenklatūras nodaļas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

tā kā Regulā (EEK) Nr. 2658/87 ir paredzēti kombinētās nomenklatūras interpretācijas vispārīgie noteikumi un šie noteikumi ir
piemērojami arī jebkurai citai nomenklatūrai, kas pilnīgi vai daļēji
uz to pamatojas vai kas tai pievieno papildu apakšiedaļas, un kas
ir ieviesta ar īpašiem Kopienas noteikumiem, lai piemērotu tarifus un citus pasākumus, kuri attiecas uz preču tirdzniecību;

Preces, kas raksturotas pielikuma tabulas 1. ailē, kombinētajā
nomenklatūrā klasificē ar attiecīgiem KN kodiem, kas norādīti
minētās tabulas 2. ailē.

tā kā atbilstīgi minētajiem vispārīgiem noteikumiem preces, kas
raksturotas šīs regulas pielikuma tabulas 1. ailē, jāklasificē saskaņā
ar attiecīgiem KN kodiem, kas norādīti tabulas 2. ailē, pamatojumu sniedzot 3. ailē;

Uz juridiski saistošu informāciju par tarifiem, ko sniedz
dalībvalstu muitas dienesti, bet kas neatbilst šajā regulā
noteiktajām tiesībām, var turpināt atsaukties trīs mēnešus,
pamatojoties uz 12. panta 6. punktu Regulā (EEK) Nr. 2913/92.

tā kā ir atzīts, ka uz juridiski saistošu informāciju par tarifiem, ko
attiecībā uz preču klasifikāciju kombinētajā nomenklatūrā sniedz
dalībvalstu muitas dienesti un kas neatbilst šajā regulā noteiktajām tiesībām, personas, kuru rīcībā ir šāda informācija, var turpināt atsaukties trīs mēnešus, pamatojoties uz 12. panta 6. punktu

2. pants

3. pants
Šī regula stājas spēkā 21. dienā pēc tās publicēšanas Eiropas
Kopienu Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.
Briselē, 1995. gada 21. novembrī
Komisijas vārdā —
Komisijas loceklis
Mario MONTI

(1) OV L 256, 7.9.1987., 1. lpp.
(2) OV L 264, 7.11.1995., 4. lpp.

(3) OV L 302, 19.10.1992., 1. lpp.
(4) OV L 253, 11.10.1993., 1. lpp.
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PIELIKUMS

Preču apraksts

Klasifikācija
KN kods

Iemesli

(1)

(2)

(3)

2106 90 92

Klasifikācija noteikta, ievērojot kombinētās nomenklatūras interpretācijas 1.
un 6. vispārīgo noteikumu, 38. nodaļas 1.b piezīmi un KN kodu 2106,
2106 90 un 2106 90 92 aprakstu.

1. Pārtikas produkti ar šādu sastāvu:
— ūdens

55,9 %

— taukskābju monoglicerīdi

23,5 %

— propilēnglikols

Sk. arī paskaidrojumus HS 38. nodaļas “Vispārīgi noteikumi” ceturtajā daļā.

7,3 %

— poliglicerīna esteri

5,9 %

— sorbīts

3,5 %

— ziepes

2.6 %

— taukskābju diglicerīdi

1,1 %

— kālija propionāts

0,1 %

Šis produkts ir emulgators, ko izmanto dažādu veidu
konditorejas izstrādājumu izgatavošanā.
2. Produkti pulvera, granulu vai zirnīšu veidā, kas satur
aptuveni:

2309 90 93

— 48 % kalcija hidrogenortofosfāta [“dikalcija fosfāta”]
— 40 % kalcija bis(dihidrogenortofosfāta) [“monokalcija fosfāta”]
un
— 12 % kalcija karbonāta, kādu izmanto dzīvnieku
barībā.
3. Gatavi tekstilizstrādājumi (izmēri 5 cm x 80 cm), kas
sastāv no tekstila caurules, kurā ir poliakrilamīda granulas, kuras samitrinātā veidā izmanto ādas dzesēšanai.
[Skat. fotogrāfiju] (1)
(1) Fotogrāfija ir vienīgi ilustratīviem mērķiem.

Klasifikācija noteikta, ievērojot kombinētās nomenklatūras interpretācijas 1.
un 6. vispārīgo noteikumu un KN kodu 2309, 2309 90 un 2309 90 93
aprakstu.
Sk. arī paskaidrojumus HS II-C daļas pozīcijai 2309.
Produkts neatbilst 31. nodaļas 3. A piezīmē dotajam aprakstam.

3926 90 99

Klasifikācija noteikta, ievērojot kombinētās nomenklatūras interpretācijas 1.,
3.b un 6. vispārīgo noteikumu un KN kodu 3926, 3926 90 un 3926 90 99
aprakstu.
Produktam ir poliakrilamīdu produkta būtiskās īpašības.

