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NÕUKOGU MÄÄRUS (EMÜ) nr 1969/93,
19. juuli 1993,
millega muudetakse määrust (EMÜ) nr 2658/87 tariifi- ja statistikanomenklatuuri ning ühise
tollitariifistiku kohta
EUROOPA ÜHENDUSTE NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Majandusühenduse asutamislepingut, eriti
selle artiklit 113,
võttes arvesse komisjoni ettepanekut
ning arvestades, et:

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1
Käesolevaga muudetakse määrust (EMÜ) nr 2658/87 järgmiselt.
a) Artikli 3 lõiked 2, 3 ja 4 asendatakse järgmisega:

määrusega (EMÜ) nr 2658/87 ( ) kehtestatakse kaupade nomenklatuur nimetusega “koondnomenklatuur”;
1

komisjon kehtestas koondnomenklatuuril põhineva Euroopa
ühenduste integreeritud tariifi nimetusega “TARIC”;

“2. TARIC-i alamrubriike tähistatakse üheksanda ja kümnenda numbriga, mis koos lõikes 1 osutatud numbriliste koodidega moodustavad TARIC-i numbrilised koodid. Ühenduse
alajaotise puudumisel on üheksandaks ja kümnendaks numbriks “00”.

eespool nimetatud määruse artiklite 3 ja 5 alusel võivad liikmesriigid koondnomenklatuuri alamrubriikide koodide ja ühenduse
tasandil kohaldatavate TARIC-i alamrubriikide identifitseerimiskoodide vahele lisada siseriiklikke statistilisi alajaotisi;

3. Erandlikult võib kasutada neljakohalist TARIC-i lisakoodi
nende ühenduse erimeetmete rakendamiseks, millele ei ole kas
üldse või täies ulatuses antud üheksa- või kümnekohalist koodi.”

nimetatud korrast tulenevad erinevused väliskaubandusstatistika
nomenklatuuride ja liikmesriikide kaubakoodide vahel põhjustavad raskusi tolliprotseduuride arvutisse sisestamise osas ühenduse
tasandil ning ühtse haldusdokumendi kasutamise osas; seetõttu ei
tohiks lubada koondnomenklatuuri lõppu lisada siseriiklikke statistilisi alajaotisi;
ühenduse kehtivat õigust arvesse võttes tuleks siiski säilitada eespool nimetatud määruse artikli 5 lõikes 3 sätestatud siseriiklike
alajaotiste kasutamise võimalus, et võimaldada liikmesriikidel, kes
seda soovivad, sätestada koode siseriiklikuks otstarbeks;
arvesse tuleks võtta ka eespool nimetatud määruse artikli 5 lõikega 4 ettenähtud sätete kehtivusaja möödumist ning nõukogu
12. oktoobri 1992. aasta määruse (EMÜ) nr 2913/92 (millega
kehtestatakse ühenduse tolliseadustik) (2) jõustumist,

b) Artikli 5 lõiked 3 ja 4 asendatakse järgmisega:
“3. Liikmesriigid võivad kasutada siseriiklikele nõuetele vastavaid alajaotisi. Need alajaotised tuleb tähistada koodidega vastavalt määrusele (EMÜ) nr 2913/92 (*).
(*) EÜT L 302, 19.10.1992, lk 1.”

Artikkel 2
Käesolev määrus jõustub kolmandal päeval pärast selle avaldamist
Euroopa Ühenduste Teatajas.
Käesolevat määrust kohaldatakse alates 1. jaanuarist 1996.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 19. juuli 1993
Nõukogu nimel
eesistuja
W. CLAES

(1) EÜT L 256, 7.9.1987, lk 1. Määrust on viimati muudetud määrusega
(EMÜ) nr 1891/93 (EÜT L 172, 15.7.1993, lk 1).
(2) EÜT L 302, 19.10.1992, lk 1.

