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KOMMISSIONENS FORORDNING (EEG) nr 2141/89

av den 14 juli 1989

om klassificering av vissa varor enligt KN-nummer 3921 11 00 och 4810 12 00

EUROPEISKA

GEMENSKAPERNAS

KOMMISSION

HAR

som används för skrivning, tryckning eller annat grafiskt

ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

ändamål, inte innehållande mekanisk massa eller med en halt

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
ekonomiska gemenskapen,

av sådan massa av högst 10 viktprocent av det totala fiberinne
hållet (träfritt papper, träfri papp), vägande högst 150 g/m2".
För klassificeringen av ovannämnda varor bör de nämnda
KN-numren övervägas .

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 2658/87 av den
23 juli 1987 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om
Gemensamma tulltaxan('), senast ändrad genom förordning
(EEG) nr 1672/89(2), särskilt artikel 9 i denna, och

De varor som nämns ovan består av två olika material och

borde, enligt den allmänna bestämmelsen 3 b för tolkning av
den kombinerade nomenklaturen, klassificeras efter det mate
rial som är karakteristiska för dessa.

med beaktande av följande:
För att säkerställa en enhetlig tillämpning av Kombinerade
nomenklaturen, som är en bilaga till förordning (EEG) nr
2658/87, är det nödvändigt att anta bestämmelser angående
klassificering av följande varor:
1.

Lätta paneler i rektangulär eller kvadratisk form, bestå
ende av en platta av expanderad polystyren täckt på båda
sidor med ett pappersark. Papperets totala tjocklek är
mindre än 10% av varans totala tjocklek.

2.

Lätta paneler i rektangulär eller kvadratisk form, bestå
ende av ett skikt expanderad polystyren täckt på båda
sidor med ett vitt kaolinbestruket pappersark, inte inne
hållande mekanisk massa och vägande mer än 150 g/m2.
Papperets totala tjocklek är minst 10% av varans totala
tjocklek.

De nämnda varorna kan uppenbarligen endast klassificeras
enligt kapitel 39 eller kapitel 48 med hänsyn till deras sam
mansättning . Det verkar lämpligt att skilja mellan dessa två
kapitel på grundval av den totala tjockleken hos de pappersark
som täcker båda sidor av skivan eljer polystyrenskiktet i för
hållande till varornas totala tjocklek. Det är önskvärt att fast
ställa pappersproduktens totala tjocklek till mindre än 10%
(klassificering enligt kapitel 39) eller till 10% eller mer (klas
sificering enligt kapitel 48).
Om inte annat följer av bestämmelserna i anmärkning 10 till
kapitel 39 och anmärkning 7 till kapitel 48, förblir den klas
sificeringsnorm som tillämpas i denna förordning giltig obe
roende av å ena sidan den typ av plast som omfattas av KN
nummer 3921 11 00-3931 19 90 och å andra sidan den typ
av papper som omfattas av tillämpliga nummer i kapitel 48 .

Denna förordning omfattar punkt 1 och 2 i bilagan till kom
Den kombinerade nomenklaturen, bifogad förordning (EEG)
nr 2658/87 , anger enligt nummer 3921 11 00 "andra slag av
plattor, duk, film, folier och remsor av plast, porösa produkter,
av polymerer av styren" och enligt nummer 4810 12 00 "pap
per och papp, på ena eller båda sidorna bestrukna med kaolin
eller andra oorganiska ämnen, i rullar eller ark, av sådana slag

missionens förordning (EEG) nr 3564/88 av den 16 november

1988 om klassificering av vissa varor i den kombinerade
nomenklaturen(3). Det är därför lämpligt att de utgår.
Nomenklaturkommittén har inte yttrat sig över förslaget inom
den tid som ordföranden bestämt.

HÄRIGENOM FORESKRIVS FÖLJANDE.
Artikel 1

Följande varor klassificeras enligt de KN-nummer som anges för var och en av dem:

1.

Lätta paneler av rektangulär eller kvadratisk form, bestående av ett skikt av
expanderad polystyren täckt på båda sidor med ett pappersark. Pappersarkets
totala tjocklek är mindre än 10% av varans totala tjocklek.

(0 EGT nr L 256, 7.9.1987 , s . 1 .
O) EGT nr L 169, 19.6.1989 , s. 1 .

(3) EGT nr L 311 , 17.11.1988, s. 23 .

3921 11 00
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Lätta paneler i rektangulär eller kvadratisk form, bestående av ett skikt expan
derad polystyren överdraget på båda sidor med ett vitt kaolinbelagt pappersark,
inte innehållande mekanisk massa och vägande mer än 150 g/m2. Papperets
totala tjocklek är minst 10% av varans totala tjocklek.

4810 12 00

Artikel 2

Punkt 1 och 2 i bilagan till förordning (EEG) nr 3564/88 om klassificering av vissa varor i den kom

binerade nomenklaturen utgår.
Artikel 3

Denna förordning träder i kraft den tjugoförsta dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska
gemenskapernas officiella tidning.
Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 14 juli 1989.
Pa kommissionens vägnar
Christiane SCRIVENER

Ledamot av kommissionen

