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I medfør af artikel 9, stk. 1, litra a), i Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 (1) foretages følgende ændring i de forkla
rende bemærkninger til Den Europæiske Unions kombinerede nomenklatur (2):
På side 187 i den forklarende bemærkning til pos. »3920 Andre plader, ark, film, folier, bånd og strimler, af plast undta
gen celleplast, uden underlag og ikke forstærket, lamineret eller på lignende måde i forbindelse med andre materialer«
tilføjes følgende tekst:
»Positionen omfatter også »stenpapir«, der består af stenmel (ca. 80 % i vægtprocent af calciumcarbonat) og plast
(ca. 20 % i vægtprocent af plastisk harpiks), hvor plasten på grund af sin fleksibilitet er karaktergivende for pro
duktet, mens stenmelet kun fungerer som fyldmateriale. Stenpapir er et papirlignende materiale, der kan behand
les som papir (dvs. til trykning, opskæring, falsning og påklæbning), da det har en massefylde, der ligner papir
fremstillet af cellulose. Det er anvendeligt til f.eks. papir, sække, emballage, klistermærker, fedtopsugende papir,
emballage og beholdere.«
På side 189 efter de forklarende bemærkninger til KN-underposition »3925 90 10 Beslag og tilbehør bestemt til permanent
fastgørelse i eller på døre, vinduer, trapper, mure eller andre bygningsdele« indsættes følgende tekst:
»3926 40 00 Statuetter og andre dekorationsgenstande
Denne underposition omfatter bl.a. dekorationsgenstande til hus og have bestående af stenmel (ca.
59 % i vægtprocent af calciumcarbonat), plast (ca. 39 % i vægtprocent af umættet polyester) og små
mængder af andre tilsætningsstoffer, for hvilke plasten er karaktergivende for genstandene. Stenmelet
er i dette tilfælde et fyldmateriale.«
På side 268 efter de forklarende bemærkninger til KN-underposition »6810 11 10 Af letbeton (på basis af bimsbeton, granu
lerede slagger og lign.)« indsættes følgende tekst:
»6810 99 00 Andet
Undtaget fra denne underposition er bl.a.:
1. »stenpapir« (se de forklarende bemærkninger til pos. 3920)
2. dekorationsgenstande til hus og have bestående af stenmel, hvor plasten er karaktergivende for
genstandene (se de forklarende bemærkninger til underpos. 3926 40 00).«

(1) Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 af 23. juli 1987 om told- og statistiknomenklaturen og Den Fælles Toldtarif (EFT L 256
af 7.9.1987, s. 1).
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