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ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (EWG) NR 2141/89
z dnia 14 lipca 1989 r.
dotyczące klasyfikacji niektórych towarów do kodów CN 3921 11 00 i 4810 12 00
KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą,
uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia
23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (1), ostatnio zmienione rozporządzeniem (EWG) nr 1672/89 (2), w szczególności
jego art. 9,

„papier i tektura — powleczone po obu stronach kaolinem lub
innymi substancjami nieorganicznymi — w zwojach lub w arkuszach, z rodzaju używanych do pisania, druku lub innych celów
graficznych, niezawierające włókien otrzymanych w wyniku
obróbki mechanicznej lub w których takie włókna nie stanowią
więcej niż 10 % całkowitej zawartości włókien, ważących więcej
niż 150 g/m2”; w celu klasyfikacji wyżej wymienionych towarów
należy wziąć pod uwagę wspomniane kody CN;
powyższe towary wykonane są z dwóch różnych materiałów
i powinny być, na mocy ogólnej reguły 3 b) dla interpretacji
Nomenklatury Scalonej, klasyfikowane według materiału decydującego o ich zasadniczym charakterze;

a także mając na uwadze, co następuje:
w celu zapewnienia jednolitego stosowania Nomenklatury Scalonej załączonej do rozporządzenia (EWG) nr 2658/87, konieczne
jest przyjęcie środków dotyczących klasyfikacji następujących
towarów:
1. panele lekkie o kształcie prostokątnym lub kwadratowym,
wykonane z płyty polistyrenu porowatego, pokrytej po obu
stronach arkuszami papieru. Całkowita grubość papieru
wynosi mniej niż 10 % całkowitej grubości artykułu;
2. panele lekkie o kształcie prostokątnym lub kwadratowym,
wykonane z warstw polistyrenu porowatego, pokryte po obu
stronach arkuszami białego papieru powleczonego kaolinem,
niezawierające włókien otrzymanych w wyniku obróbki
mechanicznej i ważących więcej niż 150 g/m2. Całkowita grubość papieru wynosi co najmniej 10 % całkowitej grubości
artykułu;
Nomenklatura Scalona załączona do wyżej wymienionego rozporządzenia (EWG) nr 2658/87 odnosi do kodu 3921 11 00
„inne płyty, arkusze, taśmy, folie i paski, z tworzyw sztucznych:
— komórkowych: — z polimerów styrenu”, do kodu 4810 12 00

zgodnie ze swoim składem wyżej wymienione towary mogą być
jednoznacznie objęte tylko działem 39 lub działem 48; zaleca się
dokonanie rozróżnienia tych dwóch działów według kryterium
całkowitej grubości arkuszy papieru pokrywającego obie strony
płyty lub warstwy polistyrenu w stosunku do całkowitej grubości
towaru; pożądane jest ustalenie całkowitej grubości papieru na
mniej niż 10 % (klasyfikacja do działu 39) lub na 10 % lub więcej
(klasyfikacja do działu 39);
z zastrzeżeniem przepisów uwagi 10 do działu 39 i uwagi 7 do
działu 48, kryterium klasyfikacyjne stosowane w niniejszym
rozporządzeniu obowiązuje niezależnie od typu tworzywa
sztucznego
komórkowego
objętego
kodami
CN
3921 11 00-3921 19 90, z jednej strony, oraz od typu papieru
objętego odpowiednimi pozycjami działu 48, z drugiej strony;
niniejsze rozporządzenie obejmuje pozycje 1 i 2 w Załączniku do
rozporządzenia Komisji (EWG) nr 3564/88 z dnia 16 listopada
1988 r. dotyczącego klasyfikacji niektórych towarów według
Nomenklatury Scalonej (3), w związku z tym należy je skreślić;
Komitet ds. Nomenklatury nie przedstawił opinii w terminie
wyznaczonym przez swojego przewodniczącego,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1
Towary opisane poniżej klasyfikowane są zgodnie z kodami CN wskazanymi w odniesieniu do każdego z nich:
1. Panele lekkie o kształcie prostokątnym lub kwadratowym wykonane z płyty polistyrenu
porowatego, pokrytej po obu stronach arkuszami papieru. Całkowita grubość papieru
wynosi mniej niż 10 % całkowitej grubości artykułu

(1) Dz.U. L 256 z 7.9.1987, str. 1.
(2) Dz.U. L 169 z 19.6.1989, str. 1.
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(3) Dz.U. L 311 z 17.11.1988, str. 23.
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2. Panele lekkie o kształcie prostokątnym lub kwadratowym, wykonane z warstw polistyrenu porowatego, pokryte po obu stronach arkuszami białego papieru powleczonego
kaolinem, niezawierające włókien otrzymanych w wyniku obróbki mechanicznej i ważących więcej niż 150 g/m2. Całkowita grubość papieru wynosi co najmniej 10 % całkowitej grubości artykułu

4810 12 00

Artykuł 2
W Załączniku do rozporządzenia (EWG) nr 3564/88 dotyczącego klasyfikacji niektórych towarów według
Nomenklatury Scalonej skreśla się pozycje 1 i 2.
Artykuł 3
Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego pierwszego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku
Urzędowym Wspólnot Europejskich.
Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach
Członkowskich.
Sporządzono w Brukseli, dnia 14 lipca 1989 r.
W imieniu Komisji
Christiane SCRIVENER

Członek Komisji

