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RÅDETS FORORDNING (EØF) Nr. 1969/93
af 19. juli 1993
om ændring af forordning (EØF) nr. 2658/87 om told- og statistiknomenklaturen
og Den Fælles Toldtarif
RÅDET FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til Traktaten om Oprettelse af Det
Europæiske Økonomiske Fællesskab, særlig artikel 113,

under henvisning til forslag fra Kommissionen, og

der bør ligeledes tages hensyn til udløbet af gyldigheden
af artikel 5, stk. 4, i ovennævnte forordning og ikrafttræ
delsen af Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 af
12. oktober 1992 om indførelse af en EF-toldkodeks (2) —
UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

Artikel 1

ud fra følgende betragtninger :
Ved forordning (EØF) nr. 2658/87 (') indførtes en vareno
menklatur benævnt Den Kombinerede Nomenklatur ;

på grundlag af Den Kombinerede Nomenklatur udarbej
dede Kommissionen en integreret tarif for De Europæiske
Fællesskaber, i det følgende benævnt »Taric« ;
i henhold til artikel 3 og 5 i ovennævnte forordning kan
medlemsstaterne indføje nationale statistiske underopde
linger efter de kodenumre, som angiver KN-underpositio
nerne, men før de kodenumre, der angiver Taric-underpo
sitionerne, som anvendes på fællesskabsniveau ;

de derved forårsagede afvigelser mellem medlemsstaternes
udenrigshandelsstatistiske nomenklaturer og varekoder
skaber på fællesskabsniveau vanskeligheder for automati
seringen af toldbehandlingen og for brugen af det admini
strative enhedsdokument ; det bør derfor ikke mere være

muligt at indføje nationale statistiske underopdelinger
efter Den Kombinerede Nomenklatur ;

Forordning (EØF) nr. 2658/87 ændres således :
a) Artikel 3, stk. 2, 3 og 4, erstattes af følgende :
»2. Taric-underpositionerne angives med det niende
og tiende ciffer, som sammen med de i stk. 1 omhand
lede kodenumre danner Taric-kodenumrene. Findes

sådanne fællesskabsunderopdelinger ikke, angives som
niende og tiende ciffer »00«.
3. Undtagelsesvis kan Taric-tillægskoder med fire
skrifttegn benyttes med henblik på anvendelsen af
særlige fællesskabsregler, der ikke er kodet eller ikke er
fuldstændig kodet i det niende og tiende ciffer.«
b) Artikel 5, stk. 3 og 4, erstattes af følgende :
»3 .

Medlemsstaterne kan benytte yderligere under

opdelinger med henblik på nationale behov ; disse
underopdelinger forsynes med koder med henblik på
identifikation i overensstemmelse med forordning
(EØF) nr. 2913/92 (*).
O EFT nr. L 302 af 19. 10 . 1992, s. 1 .«

under hensyn til fællesskabslovgivningens nuværende

Artikel 2

stadium bør den i artikel 5, stk. 3, i ovennævnte forord

ning fastsatte adgang til at benytte nationale underposi
tioner derimod bibeholdes, for at medlemsstaterne, hvis

de ønsker det, kan anvende koder for at opfylde deres
nationale behov :

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter
offentliggørelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.
Den anvendes fra den 1 . januar 1996.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlems
stat .

Udfærdiget i Bruxelles, den 19. juli 1993.
På Rådets vegne
W. CLAES

Formand

(') EFT nr. L 256 af 7. 9 . 1987, s. 1 . Forordningen er senest æn
dret ved forordning (EØF) nr. 1 89 1 /93 (EFT nr. L 1 72 af 1 5. 7.
1993 , s. 1 ).

(2) EFT nr. L 302 af 19 . 10 . 1992, s. 1 .

