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Pojasnjevalne opombe kombinirane nomenklature Evropske unije
(2022/C 151/07)
V skladu s členom 9(1)(a) Uredbe Sveta (EGS) št. 2658/87 (1) se Pojasnjevalne opombe kombinirane nomenklature
Evropske unije (2) spremenijo:
Na strani 31 se v pojasnjevalni opombi k tarifnima podštevilkama „0302 33 10 in 0302 33 90 Črtasti tuni“ zadnji odstavek
nadomesti z naslednjim besedilom:
0302 33 10 in
0302 33 90

„Ti tarifni podštevilki ne zajemata palamid (Sarda sarda), ki imajo vzdolžne proge na hrbtih. Te ribe,
sveže ali ohlajene, se uvrščajo pod tarifno podštevilko 0302 49 90.“

Na strani 32 se za pojasnjevalno opombo k tarifni podštevilki KN „0302 43 90 Papaline (Sprattus sprattus)“ vstavi naslednje
besedilo:
„0302 49 90

Druge
Ta tarifna podštevilka zajema tudi:
1. palamide (Sarda sarda), ki imajo vzdolžne proge na hrbtih, ter vse druge vrste iz rodu Sarda;
2. kapelane (Mallotus villosus).“

Na strani 33 se v pojasnjevalni opombi k tarifni podštevilki „0302 89 90 Druge“ besedilo nadomesti z naslednjim besedilom:
„0302 89 90

Druge
Med morske ribe, ki se uvrščajo pod to tarifno podštevilko, spadajo:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

francoski molič (Trisopterus luscus in Trisopterus esmarki);
kirnja (Serranus spp.) in ostrižnik (Epinephelus spp.);
bradač (Mullus barbatus) in progasti bradač (Mullus surmuletus);
krulec (Trigla, Eutrigla, Aspitrigla, Lepoditrigla in Trigloporus spp.);
škarpina (Scorpeana spp.);
morski piškur (Petromyzon marinus);
morska igla (Belone belone) in morski pajek (Trachinus spp.);
snetec (Osmerus spp.);
ribe vrste Kathetostoma giganteum.“

Na strani 34 se v pojasnjevalni opombi k tarifni podštevilki „0305 63 00 Sardoni (Engraulis spp.)“ besedilo nadomesti
z naslednjim besedilom:
„0305 63 00

Sardoni (Engraulis spp.)
Sardoni v slanici iz te tarifne podštevilke niso bili izpostavljeni nobeni drugi predelavi. Pakirani so
v majhne sodčke ali steklene kozarce, pogosto pa v nepredušno zaprte pločevinke, ki po zaprtju
niso bile izpostavljene nobeni toplotni obdelavi.“

(1) Uredba Sveta (EGS) št. 2658/87 z dne 23. julija 1987 o tarifni in statistični nomenklaturi ter skupni carinski tarifi (UL L 256, 7.9.1987,
str. 1).
(2) UL C 119, 29.3.2019, str. 1.

