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ÚŘEDNÍ VĚSTNÍK EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ

23.7.1993

NAŘÍZENÍ RADY (EHS) č. 1969/93
ze dne 19. července 1993,
kterým se mění nařízení (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním
sazebníku
RADA EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského hospodářského
společenství, a zejména na článek 113 této smlouvy,
s ohledem na návrh Komise,

Článek 1
Nařízení (EHS) č. 2658/87 se mění takto:

vzhledem k tomu, že nařízení (EHS) č. 2658/87 ( ) zavedlo
nomenklaturu zboží zvanou kombinovaná nomenklatura;
1

a) V článku 3 se odstavce 2, 3 a 4 nahrazují tímto:

vzhledem k tomu, že Komise zřídila integrovaný sazebník Evropských společenství, zvaný „Taric“, založený na kombinované
nomenklatuře;

„2. Podpoložky Taricu jsou určeny devátým a desátým místem, tvořícím spolu s číselnými kódy uvedenými v odstavci 1
číselné kódy Taricu. Neexistuje-li žádné další třídění Společenství, označí se deváté a desáté místo číslicemi ‚00‘

vzhledem k tomu, že podle článků 3 a 5 uvedeného nařízení
mohou členské státy vložit další vnitrostátní statistické třídění
mezi kódy používané pro položky kombinované nomenklatury
a kódy používané pro identifikaci dalšího třídění Taricu uplatňovaného na úrovni Společenství;

3. Při provádění určitých opatření Společenství, která nejsou
kódována nebo plně kódována na úrovní devátého a desátého
místa, je výjimečně možné použít doplňkový čtyřmístný kód
Taricu.“

vzhledem k tomu, že rozdíly mezi nomenklaturami zahraničního
obchodu a kódy zboží členských států způsobené touto úpravou
vytvářejí na úrovni Společenství obtíže, pokud jde o počítačové
zpracování celních režimů a použití jednotného správního
dokladu; že by se proto měla zrušit možnost vkládat další vnitrostátní statistické třídění za kombinovanou nomenklaturu;
vzhledem k tomu, že podle stávajících právních předpisů Společenství je ovšem vhodné, aby byla nadále zachována možnost
používat další vnitrostátní třídění, již stanoví čl. 5 odst. 3 uvedeného nařízení, aby se umožnilo členským státům, které si to přejí,
používat kódy pro vnitrostátní potřebu;
vzhledem k tomu, že je rovněž třeba vzít v úvahu pozbytí platnosti ustanovení čl. 5 odst. 4 uvedeného nařízení a nabytí platnosti nařízení Rady (EHS) č. 2913/92 ze dne 12. října 1992, kterým se vydává celní kodex Společenství (2),

b) V článku 5 se odstavce 3 a 4 nahrazují tímto:
„3. Členské státy mohou používat další třídění, která splňují
jejich vnitrostátní požadavky; tato další třídění budou označena identifikačními kódy v souladu s nařízením (EHS)
č. 2913/92 (*).
(*) Úř. věst. L 302, 19.10.1992, s. 1.“

Článek 2
Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení
v Úředním věstníku Evropských společenství.
Použije se ode dne 1. ledna 1996.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 19. července 1993.
Za Radu
předseda
W. CLAES

(1) Úř. věst. L 256, 7.9.1987, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné
nařízením (EHS) č. 1891/93 (Úř. věst. L 172, 15.7.1993, s. 1).
(2) Úř. věst. L 302, 19.10.1992, s. 1.

