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REGULAMENTUL (CEE) NR. 1969/93 AL CONSILIULUI
din 19 iulie 1993
de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 2658/87 privind Nomenclatura tarifară și statistică și Tariful
Vamal Comun
CONSILIUL COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Economice
Europene, în special articolul 113,
având în vedere propunerea Comisiei,
întrucât Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 (1) a introdus o
nomenclatură a mărfurilor, denumită „Nomenclatură Combinată”;
întrucât Comisia a stabilit un tarif integrat al Comunităților Europene, denumit „TARIC”, pe baza Nomenclaturii Combinate;
întrucât, în sensul articolelor 3 și 5 din regulamentul menționat
anterior, statele membre pot insera subdiviziuni statistice naționale între codurile utilizate pentru subpozițiile din Nomenclatura
Combinată și codurile utilizate pentru identificarea
subdiviziunilor din TARIC aplicate la nivel comunitar;
întrucât divergențele cauzate de aceste dispoziții între
nomenclaturile din comerțul exterior și codurile mărfurilor din
statele membre creează dificultăți în ceea ce privește
informatizarea, la nivel comunitar, a procedurilor vamale și
utilizarea Documentului Administrativ Unic; întrucât este necesar, prin urmare, să se pună capăt posibilității de a insera
subdiviziuni statistice naționale după Nomenclatura Combinată;
întrucât, în stadiul actual al legislației comunitare, este recomandabil să se mențină, dimpotrivă, posibilitatea prevăzută la articolul 5
alineatul (3) din regulamentul în cauză de a utiliza subdiviziuni
naționale pentru a permite statelor membre care doresc acest
lucru să utilizeze codurile pentru nevoile lor naționale;
întrucât este recomandabil, de asemenea, să se țină seama de expirarea dispozițiilor de la articolul 5 alineatul (4) din același regulament, precum și de intrarea în vigoare a Regulamentului (CEE)

nr. 2913/92 al Consiliului din 12 octombrie 1992 de instituire a
Codului Vamal Comunitar (2),
ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1
Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 se modifică după cum urmează.
(a) La articolul 3, alineatele (2), (3) și (4) se înlocuiesc cu
următoarele alineate:
„(2) Subpozițiile din TARIC se identifică prin a noua și a zecea
cifră care formează împreună cu numerele de cod menționate
la alineatul (1) numerele de cod TARIC. În absența
subdiviziunilor comunitare, cifrele a noua și a zecea sunt «00».
(3) În mod excepțional, codurile adiționale TARIC cu patru
caractere pot fi utilizate pentru punerea în aplicare a reglementărilor comunitare specifice care nu sunt codificate sau nu
sunt codificate integral la a noua și a zecea cifră.”
(b) La articolul 5, alineatele (3) și (4) se înlocuiesc cu următorul
alineat:
„(3) Statele membre pot utiliza subdiviziuni care corespund
nevoilor naționale; aceste subdiviziuni sunt însoțite de
codurile care le identifică, în conformitate cu Regulamentul
(CEE) nr. 2913/92 (*).
(*) JO L 302, 19.10.1992, p. 1.”
Articolul 2
Prezentul regulament intră în vigoare în a treia zi de la data
publicării în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene.
Se aplică de la 1 ianuarie 1996.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele
membre.
Adoptat la Bruxelles, 19 iulie 1993.
Pentru Consiliu
Președintele
W. CLAES

(1) JO L 256, 7.9.1987, p. 1. Regulament, astfel cum a fost modificat
ultima dată prin Regulamentul (CEE) nr. 1891/93 (JO L 172,
15.7.1993, p. 1).

(2) JO L 302, 19.10.1992, p. 1.

