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ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ

23.11.1995

РЕГЛАМЕНТ (EО) № 2696/95 НА КОМИСИЯТА
от 21 ноември 1995 година
относно класирането на определени стоки в Комбинираната номенклатура

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

членки, която не съответства на правата, установени с настоящия
регламент, да може да се продължи за период от три месеца от
титуляра;

като взе предвид Регламент (EИО) № 2658/87 на Съвета от 23 юли
1987 г. относно тарифната и статистическа номенклатура и
Общата митническа тарифа (1), последно изменен с Регламент (EО)
№ 2588/95 на Комисията (2), и по-специално член 9 от него,

като има предвид, че мерките, предвидени в настоящия регламент,
са в съответствие със становището на секция „Тарифна и статистическа номенклатура“ към Комитета по Митническия кодекс,

като има предвид, че с цел да се осигури еднакво прилагане на
Комбинираната номенклатура, приложена към посочения по-горе
регламент, е необходимо да се приемат мерки за класирането на
стоките, включени в приложението към настоящия регламент;

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като има предвид, че с Регламент (EИО) № 2658/87 се определят
общите правила за тълкуване на Комбинираната номенклатура и
че тези правила се прилагат и за всяка друга номенклатура, която
се основава изцяло или частично на нея или която добавя
подразделения към нея и която е установена чрез специални разпоредби на Общността с оглед прилагането на тарифни или други
мерки, свързани с търговията със стоки;
като има предвид, че чрез прилагане на упоменатите по-горе общи
правила стоките, описани в колона 1 от приложената таблица към
настоящия регламент, трябва да бъдат класирани под съответните
кодове по КН, посочени в колона 2, въз основа на мотивите, посочени в колона 3;
като има предвид, че съгласно разпоредбите на член 12, параграф
6 от Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета от 12 октомври
1992 г. относно създаване на Митнически кодекс на
Общността (3), последно изменен с Регламент (EИО) № 2454/93
на Комисията (4), е подходящо ползването на обвързващата
тарифна информация за класирането на стоки в Комбинираната
номенклатура, издадена от митническите органи на държавите-

Член 1
Стоките, описани в колона 1 от приложената таблица се класират
под съответните кодове по КН, посочени в колона 2 от посочената
таблица.
Член 2
Съгласно разпоредбите на член 12, параграф 6 от Регламент (ЕИО)
№ 2913/92 ползването на обвързващата тарифна информация за
класирането на стоки в Комбинираната номенклатура, издадена от
митническите органи на държавите-членки, която не съответства
на разпоредбите на настоящия регламент, може да се продължи за
период от три месеца.
Член 3
Настоящият регламент влиза в сила на двадесет и първия ден след
публикуването му в Официален вестник на Европейските
общности.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички
държави-членки.
Съставено в Брюксел на 21 ноември 1995 година.
За Комисията
Mario MONTI

Член на Комисията

(1)
(2)
(3)
(4)

ОВ L 256, 7.9.1987 г., стр. 1.
ОВ L 264, 7.11.1995 г., стр. 4.
ОВ L 302, 19.10.1992 г., стр. 1.
ОВ L 253, 11.10.1993 г., стр. 1.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Описание на стоките
(1)

1.

Хранителен препарат със следния състав:
— вода

55,9 %

— моноглицериди на мастни киселини

23,5 %

— пропиленгликол

7,3 %

— полиглицерол естери

5,9 %

— сорбитол

3,5 %

— сапун

2,6 %

— диглицериди на мастни киселини

1,1 %

— калиев пропионат

0,1 %

Класиране
(Код по КН)

Мотиви

(2)

(3)

2106 90 92

Класирането се определя от разпоредбите на общи правила 1 и 6 за тълкуване на Комбинираната номенклатура, от забележка 1, буква б) към глава 38
и от текстовете на кодове по КН 2106, 2106 90 и 2106 90 92.
Виж също обяснителните бележки към Хармонизираната система, глава 38,
общи разпоредби, четвърта алинея.

Този продукт се използва като емулгатор, използван в
производството на различни видове хлебни продукти.
2.

Продукт под формата на прах, гранули или таблетки,
съдържащи тегловно около:

2309 90 93

— 48 % калциев дихидрогенортофосфат (дикалциев
фосфат),
— 40 % bis(калциев дихидрогенортофосфат)
[монокалцев фосфат]
и
— 12 % калциев карбонат от вида, използван за
храна за животни.
3.

Артикул, конфекциониран от текстилен материал (с
размери 5 сm х 80 сm), представляващ тръбовидна
форма от текстилен материал, съдържащ
полиакриламид под формата на гранули, който при
намокряне се използва за охлаждане на кожата.
(Виж фотографията) (1)

(1) Фотографията има само индикативен характер.

Класирането се определя от разпоредбите на общи правила 1 и 6 за тълкуване на Комбинираната номенклатура и от текстовете на кодове по КН 2309,
2309 90 и 2309 90 93.
Виж също обяснителните бележки към Хармонизираната система за позиция
№ 23.09, част II.C.
Този продукт не отговаря на описанията, посочени в забележка 3, точка A)
към глава 31.

3926 90 99

Класирането се определя от разпоредбите на общи правила 1, 3, буква б) и
общо правило 6 за тълкуване на Комбинираната номенклатура, както и от
текстовете на кодове по КН 3926, 3926 90 и 3926 90 99.
Продуктът носи основната характеристика на изделие от полиакриламид.

