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VERORDENING (EEG) Nr. 2141/89 VAN DE COMMISSIE

van 14 juli 1989

inzake de indeling van bepaalde goederen onder de GN-codes 3921 11 00 en
4810 12 00

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Economische Gemeenschap,

geen of niet meer dan 10 gewichtspercenten langs mecha
nische weg verkregen vezels (berekend over de totale
vezelmassa), met een gewicht van meer dan 150 g/m2";
dat voor de indeling van voornoemde goederen genoemde
codes in overweging moeten worden genomen ;

Gelet op Verordening (EEG) nr. 2658/87 van de Raad van
23 juli 1987 met betrekking tot de tarief- en statistiekno
menclatuur en het gemeenschappelijk douanetarief ('),
laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 1672/89 (2),
inzonderheid op artikel 9,

Overwegende dat de bovengenoemde goederen zijn
samengesteld uit twee verschillende stoffen en dat zij
overeenkomstig algemene regel 3 b) voor de interpretatie
van de gecombineerde nomenclatuur moeten worden
ingedeeld naar de stof waaraan zij hun wezenlijk karakter

GEMEENSCHAPPEN,

Overwegende dat er, ten einde de uniforme toepassing te
waarborgen van de gecombineerde nomenclatuur die als
bijlage bij Verordening (EEG) nr. 2658/87 is gevoegd,
bepalingen dienen te worden vastgesteld voor de indeling
van de volgende goederen :
1 . lichtgewichtpanelen, van vierkante of rechthoekige
vorm, bestaande uit een plaat geëxpandeerd polysty
reen, aan beide zijden bedekt met een laag papier. De
totale dikte van het papier vertegenwoordigt minder
dan 1 0 % van de totale dikte van het artikel ;

ontlenen ;

Overwegende dat genoemde goederen duidelijk slechts
onder hoofdstuk 39 of 48 kunnen vallen, naar gelang van
hun samenstelling ; dat het wenselijk blijkt de afbakening
tussen deze twee hoofdstukken vast te stellen op basis van
het criterium van de totale dikte van de papierlagen die
de beide zijden van de plaat of van de laag polystyreen
bedekken in verhouding tot de totale dikte van de goede
ren ; dat het noodzakelijk is de totale dikte van het papier
vast te stellen op minder dan 10 % (indeling in hoofdstuk

39) en op 10% of meer (indeling in hoofdstuk 48);

2. lichtgewichtpanelen, van vierkante of rechthoekige
vorm, bestaande uit een laag geëxpandeerd polystyreen,
aan beide zijden bedekt met een laag met kaolien
gestreken wit papier, bevattende geen langs mechani
sche weg verkregen vezels en met een gewicht van
meer dan 150 g/m2. De totale dikte van het papier
vertegenwoordigt 10 % of meer van de totale dikte van
het artikel ;

Overwegende dat behoudens het bepaalde in aantekening
10 op hoofdstuk 39 en aantekening 7 op hoofdstuk 48,
het indelingscriterium dat in deze verordening wordt
toegepast geldig blijft, onafhankelijk enerzijds van het
type van kunststof met celstructuur dat is vervat in de
GN-codes 3921 11 00 tot en met 3921 19 90 en ander

zijds van het type papier van de van toepassing zijnde
codes van hoofdstuk 48 ;

Overwegende dat de gecombineerde nomenclatuur die als
bijlage bij voornoemde Verordening (EEG) nr. 2658/87 is
gevoegd, onder GN-code 3921 1 1 00 betrekking heeft op
„andere platen, vellen, foliën, stroken en strippen, van
kunststof met celstructuur, van polymeren van styreen" en
onder GN-code 4810 12 00 op onder meer „papier en
karton, aan een of aan beide zijden gestreken met kaolien
of met andere anorganische stoffen, op rollen of in
bladen, van de soort gebruikt om te worden beschreven of
bedrukt of voor andere grafische doeleinden, bevattende

Overwegende dat deze verordening de punten 1 en 2 van
de bijlage bij Verordening (EEG) nr. 3564/88 van de
Commissie van 16 november 1988 houdende indeling
van bepaalde goederen in de gecombineerde nomencla
tuur (3) overbodig maakt ; dat er derhalve aanleiding is
deze te laten vervallen ;

Overwegende dat het Comité nomenclatuur geen advies
heeft uitgebracht binnen de door zijn voorzitter bepaalde
termijn,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD :

Artikel 1

De hierna vermelde goederen worden ingedeeld onder de codes van de gecombineerde
nomenclatuur die ernaast zijn aangegeven :
1 . lichtgewicht panelen, van vierkante of rechthoekige vorm, bestaande
uit een plaat geëxpandeerd polystyreen, aan beide zijden bedekt met
een laag papier. De totale dikte van het papier bedraagt minder dan
10 % van de totale dikte van het artikel

(') PB nr. L 256 van 7. 9. 1987, blz. 1 .
(2 PB nr. L 169 van 19 . 6. 1989 , blz. 1 .

3921 1 1 00 ;

(•') PB nr. L 311 van 17. 11 . 1988 , blz. 23 .
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2. lichtgewicht panelen, van vierkante of rechthoekige vorm, bestaande
uit een laag geëxpandeerd polystyreen, aan beide zijden bedekt met
een laag met kaolien gestreken wit papier, bevattende geen langs
mechanische weg verkregen vezels en met een gewicht van meer dan

150 g/m2. De totale dikte van het papier bedraagt 10 % of meer van de
totale dikte van het artikel

4810 12 00 .
Artikel 2

De punten 1 en 2 van de bijlage bij Verordening (EEG) nr. 3564/88 worden ingetrokken.
Artikel 3

Deze verordening treedt in werking op de eenentwintigste dag volgende op die van haar
bekendmaking in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in
elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 14 juli 1989.
Voor de Commissie
Christiane SCRIVENER

Lid van de Commissie

