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REGULAMENTUL (CE) NR. 2696/95 AL COMISIEI
din 21 noiembrie 1995
privind clasificarea unor mărfuri în Nomenclatura Combinată
COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,
având în vedere Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului
din 23 iulie 1987 privind Nomenclatura tarifară și statistică și
Tariful Vamal Comun (1), astfel cum a fost modificat ultima dată
prin Regulamentul (CE) nr. 2588/95 al Comisiei (2), în special
articolul 9,
întrucât, pentru a se asigura aplicarea uniformă a Nomenclaturii
Combinate anexate la regulamentul menționat anterior, ar trebui
adoptate dispoziții privind clasificarea mărfurilor menționate în
anexa la prezentul regulament;
întrucât Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 a stabilit regulile
generale de interpretare a Nomenclaturii Combinate; întrucât
aceste reguli se aplică de asemenea oricărei alte nomenclaturi care
o include pe aceasta, chiar parțial sau adăugând eventuale
subdiviziuni și care se stabilește prin reglementări comunitare specifice, în vederea aplicării de măsuri tarifare sau de altă natură în
cadrul schimburilor cu mărfuri;
întrucât, în aplicarea regulilor generale menționate anterior,
mărfurile descrise în coloana 1 din tabelul inclus în anexa la
prezentul regulament trebuie să fie clasificate la codurile NC
corespunzătoare, indicate în coloana 2, în conformitate cu
explicațiile indicate în coloana 3;
întrucât este necesar ca informațiile tarifare obligatorii, furnizate
de autoritățile vamale ale statelor membre privind clasificarea
mărfurilor în nomenclatura vamală, care nu sunt conforme cu
dispozițiile din prezentul regulament, să poată fi invocate în continuare de către titularul lor, pe o perioadă de trei luni, în

conformitate cu articolul 12 alineatul (6) din Regulamentul (CEE)
nr. 2913/92 al Consiliului din 12 octombrie 1992 de instituire a
Codului Vamal Comunitar (3), astfel cum a fost modificat ultima
dată prin Regulamentul (CEE) nr. 2454/93 al Comisiei (4);
întrucât dispozițiile prezentului regulament sunt conforme cu
avizul Secției pentru Nomenclatura tarifară și statistică a Comitetului Codului Vamal,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1
Mărfurile descrise în coloana 1 din tabelul inclus în anexă trebuie
să fie clasificate în Nomenclatura Combinată la codurile NC
corespunzătoare, indicate în coloana 2 din același tabel.
Articolul 2
Informațiile tarifare obligatorii furnizate de autoritățile vamale din
statele membre care nu sunt conforme cu dispozițiile stabilite de
prezentul regulament pot fi invocate în continuare, timp de trei
luni, în conformitate cu articolul 12 alineatul (6) din
Regulamentul (CEE) nr. 2913/92.
Articolul 3
Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzeci și una zi de la
data publicării în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele
membre.
Adoptat la Bruxelles, 21 noiembrie 1995.
Pentru Comisie
Mario MONTI

Membru al Comisiei
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ANEXĂ
Descrierea mărfurilor
(1)

1.

Preparat alimentar având următoarea compoziție:
– apă

55,9 %

– monogliceride ale acizilor grași

23,5 %

– propilenglicol

7,3 %

– esteri de poliglicerină

5,9 %

– sorbitol

3,5 %

– săpun

2,6 %

– digliceride de acizi grași

1,1 %

– propionat de potasiu

0,1 %

Clasificare
Cod NC

Explicație

(2)

(3)

2106 90 92

Clasificarea este conformă cu dispozițiile din regulile generale 1 și 6 de interpretare a Nomenclaturii Combinate, cu nota 1 litera (b) capitolul 38, precum
și cu textele codurilor NC 2106, 2106 90 și 2106 90 92.
A se vedea de asemenea notele explicative ale Sistemului armonizat,
capitolul 38 „considerații generale”, al patrulea paragraf.

Produsul este utilizat ca agent emulsifiant la prepararea diferitelor produse de brutărie.
2.

Produs sub formă de pudră, granule sau pelete cu un
conținut, în greutate, de aproximativ:

2309 90 93

— 48 % hidrogenortofosfat de calciu („fosfat
dicalcic”)
— 40 % bis (dihidrogenortofosfat) de calciu („fosfat
monocalcic”)
și
— 12 % carbonat de calciu, de tipul celui utilizat
pentru hrana animalelor.
3.

Articol confecționat din material textil (dimensiuni:
5 cm × 80 cm), constând dintr-un tub din material
textil care conține poliacrilamidă sub formă de granule, care, umezit, servește la răcorirea pielii.
(A se vedea fotografia (1))

(1) Fotografia are un caracter pur orientativ.

Clasificarea este conformă cu dispozițiile din regulile generale 1 și 6 de interpretare a Nomenclaturii Combinate și cu textele codurilor NC 2309,
2309 90, 2309 90 93.
A se vedea de asemenea notele explicative ale Sistemului Armonizat,
poziția 23.09 partea IIC.
Produsul nu corespunde descrierii de la nota 3A capitolul 31.

3926 90 99

Clasificarea este conformă cu dispozițiile din regulile generale 1,3 litera (b)
și 6 de interpretare a Nomenclaturii Combinate și cu textul codurilor
NC 3926, 3926 90 și 3926 90 99.
Produsul prezintă caracteristicile esențiale ale unui produs din
poliacrilamidă.

