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NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 497/98
ze dne 27. února 1998
o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické
nomenklatuře a o společném celním sazebníku (1), naposledy
pozměněné nařízením (ES) č. 2509/97 (2), a zejména na článek 9
uvedeného nařízení,
vzhledem k tomu, že k zajištění jednotného uplatňování kombinované nomenklatury tvořící přílohu uvedeného nařízení je
nezbytné přijmout opatření k zařazení zboží uvedeného v příloze
tohoto nařízení;
vzhledem k tomu, že nařízení (EHS) č. 2658/87 stanovilo všeobecná pravidla pro výklad kombinované nomenklatury a že se
tato pravidla vztahují i na každou jinou nomenklaturu, která je na
ní plně nebo částečně založena nebo ji rozšiřuje o další třídění
a která je zřízena zvláštními předpisy Společenství za účelem
uplatňování celních a jiných opatření týkajících se obchodu se
zbožím;
vzhledem k tomu, že podle uvedených všeobecných pravidel musí
být zboží popsané ve sloupci 1 tabulky v příloze tohoto nařízení
zařazeno na základě odůvodnění ve sloupci 3 do odpovídajících
kódů KN uvedených ve sloupci 2;
vzhledem k tomu, že je účelné, aby závazné informace o sazebním zařazení zboží do kombinované nomenklatury, které vydaly
celní orgány členských států a které nejsou v souladu s tímto

nařízením, mohla osoba, které byly tyto informace vydány, nadále používat po dobu tří měsíců v souladu s čl. 12 odst. 6 nařízení
Rady (EHS) č. 2913/92 ze dne 12. října 1992, kterým se vydává
celní kodex Společenství (3);
vzhledem k tomu, že Výbor pro celní kodex – odbor pro celní
a statistickou nomenklaturu nezaujal stanovisko ve lhůtě stanovené jeho předsedou,
PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1
Zboží popsané ve sloupci 1 tabulky v příloze se v kombinované
nomenklatuře zařazuje do odpovídajících kódů KN uvedených
ve sloupci 2 této tabulky.
Článek 2
Závazné informace o sazebním zařazení zboží vydané celními
orgány členských států, které nejsou v souladu s tímto nařízením,
mohou být podle čl. 12 odst. 6 nařízení Rady (EHS) č. 2913/92
nadále používány po dobu tří měsíců.
Článek 3
Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým prvním dnem po
vyhlášení v Úředním věstníku Evropských společenství.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
V Bruselu dne 27. února 1998.
Za Komisi
Mario MONTI

člen Komise

(1) Úř. věst. L 256, 7.9.1987, s. 1.
(2) Úř. věst. L 345, 16.12.1997, s. 44.

(3) Úř. věst. L 302, 19.10.1992, s. 1.
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PŘÍLOHA

Popis zboží

Zařazení
(Kód KN)

Odůvodnění

(1)

(2)

(3)

Směs brommethanu (67 % hmotnostních)
a chlorpikrinu (33 % hmotnostních) používaná jako dezinfekce půdy před osázením.

3808 10 90

Zařazení se zakládá na všeobecných pravidlech 1 a 6 pro výklad kombinované nomenklatury, na poznámce 1 písm. a) bodu 2) a na
znění kódů KN 3808, 3808 10, 3808 10 90

