02/Zv. 5

SL

Uradni list Evropske unije

105

31993R1969

L 180/9

URADNI LIST EVROPSKIH SKUPNOSTI

23.7.1993

UREDBA SVETA (EGS) št. 1969/93
z dne 19. julija 1993
o spremembi Uredbe (EGS) št. 2658/87 o tarifni in statistični nomenklaturi ter skupni carinski tarifi
SVET EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske gospodarske
skupnosti in zlasti člena 113 Pogodbe,

Člen 1

ob upoštevanju predloga Komisije,
ker Uredba (EGS) št. 2658/87 (1) uvaja nomenklaturo blaga, imenovano „kombinirana nomenklatura“;
ker je Komisija uvedla integrirano tarifo Evropskih skupnosti,
imenovano „Taric“, ki temelji na kombinirani nomenklaturi;
ker lahko države članice po členih 3 in 5 zgoraj navedene uredbe
vstavijo nacionalne statistične pododdelke med oznakami, ki se
uporabljajo za tarifne podštevilke kombinirane nomenklature, in
oznakami, ki se uporabljajo za opredelitev pododdelkov Tarica, ki
se uporabljajo na ravni Skupnosti;
ker razlike zaradi takih ureditev med nomenklaturami zunanje
trgovine in oznakami blaga držav članic na ravni Skupnosti
povzročajo težave pri računalniškem vodenju carinskih postopkov in uporabi enotne upravne listine; ker je zato treba opustiti
možnost vstavljanja nacionalnih statističnih pododdelkov po
kombinirani nomenklaturi;
ker je ob zdajšnjem stanju zakonodaje Skupnosti po drugi strani
primerno, da se ohrani možnost uporabe nacionalnih pododdelkov, določena v členu 5(3) zgoraj navedene uredbe, ter se tako
državam članicam, ki to želijo, omogoči zagotovitev oznak za
nacionalne potrebe;
ker je treba upoštevati tudi potek veljavnosti določb iz člena 5(4)
zgoraj navedene uredbe ter začetek veljavnosti Uredbe Sveta (EGS)
št. 2913/92 z dne 12. oktobra 1992 o carinskem zakoniku Skupnosti (2),

Uredba (EGS) št. 2658/87 se spremeni:
(a) Člen 3(2), (3) in (4) se nadomesti z:
„2. Podštevilke Tarica označujeta 9. in 10. številka, ki skupaj
s številčnimi oznakami iz odstavka 1 tvorijo številčne oznake
Tarica. Če pododdelek Skupnosti ne obstaja, sta 9. in 10. številka ‚00‘.
3. Izjemoma se lahko za uporabo posebnih delov Skupnosti,
ki niso šifrirani ali niso v celoti šifrirani na ravni 9. in 10. številke, uporabljajo dodatne štirimestne oznake Tarica.“
(b) Člen 5(3) in (4) se nadomesti z:
„3. Države članice lahko uporabljajo pododdelke, ki izpolnjujejo nacionalne zahteve; takim pododdelkom se določijo identifikacijske oznake v skladu z Uredbo (EGS) št. 2913/92 (*).
(*) UL L 302, 19.10.1992, str. 1.“

Člen 2
Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu
Evropskih skupnosti.
Uporablja se od 1. januarja 1996.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 19. julija 1993
Za Svet
Predsednik
W. CLAES

(1) UL L 256, 7.9.1987, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje
spremenjena z Uredbo (EGS) št. 1891/93 (UL L 172, 15.7.1993,
str. 1).
(2) UL L 302, 19.10.1992, str. 1.

