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PADOMES REGULA (EEK) Nr. 1969/93
(1993. gada 19. jūlijs)
par grozījumiem Regulā (EEK) Nr. 2658/87 par tarifu un statistikas nomenklatūru un kopējo muitas tarifu
EIROPAS KOPIENU PADOME,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas kopienas dibināšanas līgumu, jo
īpaši tā 113. pantu,

1. pants

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,
tā kā ar Regulu (EEK) Nr. 2658/87 (1) ir izveidota preču nomenklatūra, kas nodēvēta par “kombinēto nomenklatūru”;
tā kā Komisija ir izveidojusi Eiropas Kopienu integrēto muitas
tarifu, še turpmāk — “TARIC”, kura pamatā ir kombinētā nomenklatūra;
tā kā saskaņā ar iepriekš minētās regulas 3. un 5. pantu dalībvalstis var iestarpināt iekšzemes statistikas nodalījumus starp
kodiem, kurus izmanto kombinētās nomenklatūras apakšpozīcijām, un kodiem, kurus izmanto Kopienas līmenī piemērojamo
TARIC apakšgrupu apzīmēšanai;
tā kā šo noteikumu izraisītās ārējās tirdzniecības nomenklatūru
un dalībvalstu preču kodu atšķirības sagādā grūtības muitas procedūru datorizācijā Kopienas līmenī un vienota administratīvā
dokumenta izmantošanā; tā kā iespēja aiz kombinētās nomenklatūras ievietot iekšzemes statistikas apakšnodaļas tādēļ būtu jāatceļ;

Regulā (EEK) Nr. 2658/87 tiek izdarīti šādi grozījumi:
a) 3. panta 2., 3. un 4. punktu aizstāj ar šādiem:
“2. TARIC apakšpozīcijas apzīmē ar devīto un desmito ciparu, kuri kopā ar 1. punktā norādītajiem kodiem veido TARIC
kodu. Ja nav Kopienas nodalījumu, devītais un desmitais cipars
ir “00”.
3. Izņēmuma gadījumā, lai piemērotu īpašus Kopienas pasākumus, var izmantot četrciparu TARIC papildu kodus, kas nav
kodēti vai nav pilnīgi kodēti, devītā un desmitā cipara līmenī.”
b) 5. panta 3. un 4. punktu aizstāj ar šādu tekstu:
“3. Dalībvalstis var izmantot nodalījumus, kas atbilst to prasībām; pazīšanas kodus šādiem nodalījumiem piešķir saskaņā
ar Regulu (EEK) Nr. 2913/92 (*).
(*) OV L 302, 19.10.1992., 1. lpp.”

tā kā, no otras puses, saskaņā ar pašreizējām Kopienas tiesībām ir
ieteicams paturēt spēkā iepriekš minētās regulas 5. panta
3. punktā paredzēto iespēju izmantot iekšzemes nodalījumus, lai
dalībvalstis, kuras vēlas, varētu noteikt kodus savām vajadzībām;
tā kā būtu jāņem vērā arī iepriekš minētās regulas 5. panta
4. punktā izklāstīto noteikumu spēkā esamības izbeigšanās un
Padomes 1992. gada 12. oktobra Regulas (EEK) Nr. 2913/92 par
Kopienas Muitas kodeksa izveidi (2) stāšanās spēkā,

2. pants
Šī regula stājas spēkā trešajā dienā pēc publicēšanas Eiropas
Kopienu Oficiālajā Vēstnesī.
Tā ir piemērojama no 1996. gada 1. janvāra.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 1993. gada 19. jūlijā
Padomes vārdā —
priekšsēdētājs
W. CLAES

(1) OV L 256, 7.9.1987. 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar
Regulu (EEK) Nr. 1891/93 (OV L 172, 15.7.1993., 1. lpp.).
(2) OV L 302, 19.10.1992., 1. lpp.

